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10 JAAR ARABISCHE LENTE
De wittebroodsweken van sociale media De volhardende revolutie op het witte doek
Geen taboes meer Een film komt nooit te vroeg Het volk wil de val van de macht
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Kunstenaars en filmmakers speelden een onmisbare rol in de
Arabische revolutie, de golf van opstanden die de Arabische
wereld vanaf 2010 overspoelde. Rosh Abdelfatah, directeur van
het Arab Filmfestival, blikt terug op de revolutionaire omwenteling in zijn vaderland Syrië en op de invloed daarvan op de filmindustrie. Met lede ogen zag hij hoe activisten moesten toezien
hoe hun revolutie werd gestolen door de politieke machten.
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In maart 2020 werd het Arab Film Festival
als één van de eerste culturele organisaties
getroffen door covid-19. Ons programma
viel in het weekend van de allereerste
lockdown Nederlandse stijl. Verrast als we
waren door deze nieuwe situatie, waren
we onvoorbereid om compleet over te
schakelen naar een digitaal festival. Het
hoogst haalbare dat we konden doen, was
het werk van de Arabische makers via onze
sociale mediakanalen verspreiden.
Na een jaar in en uit lockdowns, ben ik
verbijsterd hoe makkelijk we ons laten
vangen in primaire impulsen. Meer dan
ooit lijken we liever snel nieuws te consumeren dan ons geestelijk te voeden met
kunst en filosofie. Al zijn media inmiddels
het digitale verlengstuk van onze leefwereld, een online beleving moet mijn
inziens méér verdieping bieden dan alleen
digitale registratie.
Met het Arab Film Festival geven we een
veelzijdiger panorama van de Arabische
wereld dan we in de westerse mediabubbel
beleven: een bredere kijk op de dagelijkse
realiteit van een regio met een grote
variatie aan culturen en cinemastijlen.
Dit jaar bieden we een grote diversiteit
van Arabische films aan op het digitale
platform CMENA.nl. Vanaf 19 maart kijken
we, 10 jaar na dato, terug op de Arabische
Lente, met een eerlijker beeld van de
complexe realiteit.

Strijd voor rechtvaardigheid
Met de economie op de rem en het leven in
vertraging, is rust en stilte een grote luxe.
Zo keer ik in gedachten terug naar Syrië,
waar ik ben geboren. In januari 2011 was
ik een van de vele Facebook-activisten in
de Syrische revolutie, waarbij het volk in
opstand kwam tegen Assad. Ik hield online
contact met andere activisten, overtuigd
van onze rechtvaardige strijd.
Net als al mijn chatbuddies, was ik online
actief met een fictieve naam. Als Ana Sury
– 'ik ben Syriër' – chatte ik dag en nacht
met honderden andere Syriërs. Het regime

kwam er toch achter wie we waren. Dan
kwamen mijn gesprekspartners ineens
niet meer online. Woonde ik toen in Syrië,
en niet in Nederland, dan was ook ik niet
meer in leven. De slapeloze nachten stapelden zich op. Toch ging ik door.
Het was in die tijd dat ik als artistiek directeur post ontving voor het Arab Film Festival, gesmokkeld en verzonden uit Syrië.
We vertoonden de korte film ‘Azadi’ van
filmmaker Talal Derki, die toen nog in
Damascus woonde. Maker anoniem - voor
zijn veiligheid. Twee jaar later werd Talal
Derki bekend met zijn film Return to
Homs, in 2017 kreeg Fathers and Sons
een Oscar-nominatie.

NA MAANDEN VAN ONLINE
ACTIVISME, BEKROOP ME EEN
GEVOEL VAN MACHTELOOSHEID.
IK VEILIG OP MIJN STOEL,
TERWIJLER DUIZENDEN
OMKWAMEN BIJ
DEMONSTRATIES

Veilig vanaf mijn stoel
Via Facebook leerde ik ook de in Duitsland
wonende filmmaker Tamer el Awam kennen. We wilden de verhalen van het lot
van de Syriërs vastleggen en ontmoetten
elkaar voor het eerst bij de Syrische grens,
onder begeleiding van een smokkelaar.
Die bleef ons waarschuwen dat niemand
behalve hij voorop mocht lopen; alleen
hij kende de routes en routines van het
Syrische leger. Tamer was erg koppig en
luisterde niet. Niet alleen de smokkelaar,
maar vooral ik werd boos op hem. Met
ruzie gingen we na vier weken uit elkaar.
Maanden later zag ik op Facebook opnames van het kansloze reanimeren
van Tamer. Hij was omgekomen bij een
bomaanslag die hij aan het filmen was.
Na maanden van online activisme, zittend
achter de laptop, bekroop me een gevoel

van machteloosheid. Ik veilig op mijn
stoel, terwijl er duizenden omkwamen bij
demonstraties. Ik besloot om in Rotterdam
een ruimte te creëren in de geest van het
Egyptische Tahrir Plein. Waar Nederlandse
Syriërs elkaar konden ontmoeten en steun
konden betuigen aan activisten in Syrië.
Die plek werd het Jasmijnplein, en werd
bezocht door vele internationale media,
politici en de toenmalige minister van
Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal.

Ontvoerd door de politiek
Het geweld tegen het Syrische volk
groeide. De migratie- en vluchtelingenstroom richting Turkije kwam op gang.
Al snel zonderde de Turkse overheid de
vluchtelingen in de kampen af van de
media. Journalisten konden de kampen
niet in, vluchtelingen er niet uit.
Na 2011 hoorden we niets meer over een
vreedzame revolutie, maar des te meer
over oorlogsgeweld en mensenleed. De
oppositie bleek vooral uit geloofsfanatisme gemotiveerd en die wilde ik niet
steunen. Toen Rojava, in Noord-Syrië,
onder leiding kwam van Koerden, kon ik
voor het eerst in twaalf jaar terug naar
het gebied waar ik ben geboren. Het was
een verademing om de Koerdische taal en
schrift overal op straat en in overheidsgebouwen te zien en te horen. Dat alles
was vóór de revolutie verboden. Alleen in
Koerdische gebieden kan ik veilig reizen
en werken.
Activisten hebben gezien hoe hun revolutie is ontvoerd door politieke machten. Het
Vrije Syrische Leger waar ik eerst sympathie voor had, viel later tijdens de oorlog
Koerdische dorpen aan, waar onschuldige
burgers werden gedood. We hebben in
Syrië alles verloren wat ons dierbaar is.
Films gemaakt door de ogen van Syrische
makers geven hier meer inzicht in dan
media in de haast kunnen vertellen.
Wij zijn allemaal slachtoffers én daders.
Syrië is nu een land dat alleen verliezers
kent.

Aan deze bijlage
werkten mee:
Rosh Abdelfatah
Abdelkader Benali
Hassnae Bouazza
Khaled Chouket
Sakina Elkayouhi
Samira Haddad
Jos de Mul
Mounir Samuel
Ahmed Shawky

In deze bijlage vindt u
op diverse plekken de
QR-codes van de genoemde films. Als u ze scant,
kunt u de films bekijken.
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TUNESIË

Geen
taboes
meer
“Het mooiste dat de revolutie ons bracht,
is de vrijheid van meningsuiting”, zegt
Henda Haouala, docent film, filmanalyse
en esthetiek van het filmbeeld aan het
Hoger Instituut voor Multimediakunst van
La Manouba in Tunis. Dankzij de nieuwe
vrijheid zag het Tunesische publiek voor
het eerst films zonder censuur.

Henda Haouala

TEKST: HASSNAE BOUAZZA BEELD: ARCHIEF HENDA HAOUALA

I

n 2011 leidden de massale
protesten in Tunesië tot de val
van het regime. Dictator Zine
El Abidine Ben Ali ontvluchte
het land en wat volgde was een
vlucht van de Tunesische
documentaire, vertelt Haouala vanuit
haar huis via Zoom. “Na de revolutie, was
er een soort reflex, veel jonge regisseurs
gingen de straat op met hun camera en
filmden wat er gebeurde, ieder op zijn
eigen manier.”
Haouala is een veelgevraagd deelnemer
aan filmfestivals in de Arabische landen
en schreef het boek Aesthetics of the
documentary, Tunisian cinema after the
revolution. Daarin buigt ze zich over de
hausse aan documentaires na de revolutie, en onderzoekt ze de stijl en impact
ervan. Dankzij de nieuwe vrijheid zag het
Tunesische publiek volgens haar voor het
eerst films zonder censuur. “Voorheen
waren er taboe-onderwerpen, je kon het
in films bijvoorbeeld niet over politiek of
religie hebben. Vooral politiek was taboe,
het idee dat je een regering, minister of de
sociale structuur van het land zou bekritiseren was ondenkbaar.”
Dat veranderde allemaal na de revolutie;
“Makers konden niet alleen de camera
oppakken om vast te leggen wat ze zagen,
ze gaven ook andere mensen een stem
door ze de microfoon te geven.”
Haouala besloot dit filmlandschap te
bestuderen. “Al die films zeiden namelijk
iets over de revolutie en regisseurs waren
vrij er hun eigen creatieve draai aan te
geven. Een aantal van die films voegde
iets nieuws toe: een nieuwe regiestijl,
nieuwe toon, andere invalshoeken.”

“Niet alleen makers hadden de vrijheid
onderwerpen te agenderen in hun werk,
de Tunesische kijker kreeg de vrijheid om
kritisch te zijn. Het is een wisselwerking.
Dat heeft op een bepaalde manier tot polarisatie geleid; niet alleen over specifieke
onderwerpen, maar ook over de vrijheid
van meningsuiting en de vraag of die
doorgeslagen zou zijn. Dat laatste vind ik
niet; zeker in de kunsten zouden er geen
grenzen moeten zijn.”
Haouala noemt als voorbeeld drie documentaires die ze in haar boek bespreekt. In
War Reporter (2013) van Mohamed Amine
Boukhris brengt de regisseur de oorlog de
huiskamers binnen door oorlogsverslaggevers in hun werk te volgen. “Je ziet hoe
de camera zelf ook een wapen wordt.

In Le Challat de Tunis (2014) van Kaouther
Ben Hania staat een gerucht centraal dat
de ronde deed ten tijde van Ben Ali, over
ene Ali Challat die met zijn scheermesje
in de billen van vrouwen sneed. Of de
man bestond, is niet duidelijk. Het is
geen documentaire, maar ook geen fictie.
‘Documenteur’ noemt Haoula de film die,
zo stelt ze, op een cynische manier onderzoekt hoe de Tunesische samenleving
naar vrouwen kijkt.

NIET ALLEEN MAKERS
HADDEN DE VRIJHEID
ONDERWERPEN TE
AGENDEREN IN HUN WERK,
DE TUNESISCHE KIJKER
KREEG DE VRIJHEID OM
KRITISCH TE ZIJN

Overgangsfase

War Reporter (2013): de camera als wapen.

Gouden tijd
De jaren negentig gelden, met tal van
internationale successen, als gouden
jaren van de Tunesische cinema. De
Tunesische cinema doet het internationaal nog steeds goed, hoewel er in eigen
land volgens Haouala een ‘beschamend
klein aantal bioscopen is’. Na de revolutie
van 2011 brak echter een gouden tijd aan
voor documentaires die onmiskenbaar
ook van invloed waren op de samenleving.

Het is een sterke film waarin de camera
observeert wat een andere camera registreert en zo niet alleen de verslaggevers
een stem geeft, maar ook de verschrikkingen en absurditeit van oorlog overbrengt.”
Een van de belangrijkste documentaires
die na de revolutie uitkwam, is volgens
Haoula El Gort (2013) van Hamza Ouni, een
langdurig project waarin de regisseur
zes jaar lang twee jonge, bevriende
mannen volgt die hooi vervoeren. Volgens
Haouala staan de twee jongeren, die
overdag werken en ‘s avonds hun salaris
verdrinken, symbool voor de Tunesische
jeugd die slachtoffer was van het regime
van Ben Ali, dat geen enkel perspectief
bood. Een wereld ‘zonder dromen of lichtpunt’ noemt Haouala het.

De productie van documentaires gaat
door, hoewel de industrie nu stilligt
vanwege de coronacrisis, maar is minder
groot dan na de revolutie. De periode
waarin het land zich nu bevindt met
de nieuwe onvrede en demonstraties,
noemt Haoula een overgangsfase. “We
zitten in een democratiseringsproces
en dat is soms kwetsbaar.” Ze legt uit
dat de geboekte winsten en de vrijheid
verweven zijn met de politieke situatie,
als die onstabiel is, komt de vrijheid van
meningsuiting ook in gevaar. “Het mooie
is dat het maken van een film al een
activistische daad op zich is. Daarmee
zeggen makers dat het onbespreekbaar is
dat we rechten verliezen of de stabiliteit
opgeven.”

El Gort

El Gort (2013); een wereld zonder dromen of lichtpunt.
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De wittebroodsweken van sociale media
De Arabische Lente wordt vanwege de rol die de sociale media erin speelden ook wel de Facebook-revolutie genoemd. Het is
echter maar de vraag of die rol zo groot én het effect zo positief was. Wat leren de films op het Arab Film Festival ons daarover?
TEKST: JOS DE MUL BEELD: FILMBEELDEN THE AMINA PROFILE

The Amina Profile (Canada 2015) van Sophie Deraspe toont een schaduwkant van de sociale media.

D

e Arabische Lente, die
van december 2010 tot de
zomer 2012 in het
Midden-Oosten en
Noord-Afrika woedde en
in onder meer Iran (2011),
China (2011) en Oekraïne (2013) opstanden
tegen autoritaire regimes inspireerde,
geldt als een belangrijke historische
gebeurtenis. Niet alleen vanwege het
domino-effect en de val van autoritaire
regimes in Tunesië, Egypte, Jemen en
Libië, maar ook omdat sociale media er
een belangrijke rol in gespeeld zouden
hebben.
Omdat de massamedia in veel Arabische
landen onder controle staan van autoritaire regimes, was de potentiële politieke
impact van Twitter en Facebook er wellicht nog groter dan in landen met een
vrije en kritische pers. In 2009 werd de
Arabische versie van Facebook geïntroduceerd, waardoor een potentieel publiek
van 250 miljoen mensen werd ontsloten
en er een online publieke ruimte ontstond waarin ook vrouwen en minderheden een stem kregen. Omdat vanaf
2010 in het gebruiksvriendelijk Twitter
ook foto’s en videoclips konden worden
bekeken, bereikte de revolutionaire boodschap ook digibeten en laag-geletterden.

Online vs offline protesten
Onmiskenbaar hebben sociale media een
rol gespeeld bij het organiseren, coördineren en wereldwijd kenbaar maken van
de protesten, die om die reden wel zijn
aangeduid als ‘Facebook-revolutie’ of
‘Twitter-opstand’. Toch bestond er nauwelijks verband tussen de omvang van
sociaal mediagebruik in de verschillende
Arabische landen en die van de offline
protesten. Zo bleef de onrust in de
Verenigde Arabische Emiraten en Qatar,
landen waar de meeste mensen toegang
hebben tot goed en snel internet, beperkt,
terwijl in Jemen en Libië, landen met
de geringste connectiviteit, de dictators
werden verdreven. En hoewel in Egypte
sociale media al onmiddellijk bij aanvang
van de protesten werden geblokkeerd
en enkele dagen later vrijwel het hele
internet, ruimde Mubarak daar al snel het
veld. Duidelijk is dat er andere belangrijke factoren in het spel waren. De leus
‘Brood, vrijheid, rechtvaardigheid’, die
op tal van plaatsen klonk, vat de belangrijkste samen. De omvang van armoede,
honger en werkloosheid en de mate van
onderdrukking, die per land verschilden,
speelden een cruciale rol, maar de schrijnendste oorzaak was ongetwijfeld het
sociale onrecht en de alomtegenwoordige
corruptie. Corruptie is het systeem waar-

THE AMINA PROFILE
GAF HET ASSAD-REGIME
EEN UITGELEZEN KANS
EEN PROPAGANDAOFFENSIEF TE
BEGINNEN
mee de dictators in de Arabische wereld
hun macht proberen te behouden. Het
sterk bevoordelen van een kleine kliek
clanleden en vertrouwelingen gaat ten
koste van de welvaart en vrijheid van het
grootste deel van de bevolking.

Kruitvat
Daar doorheen spelen ook nog tegenstellingen tussen Arabieren en andere
etnische groepen zoals de Koerden en
tussen de meer seculiere stedelijke
bevolking en de conservatief-religieuze
plattelandsbevolking. Ook de rivaliteit
tussen soennieten, sjiieten en alevieten
en de discriminatie van niet-islamitische
religieuze minderheden speelden een
grote rol. Dit alles vormt een kruitvat,
dat ook vóór de opkomst van sociale
media al regelmatig tot massale protesten en omwentelingen leidde. Tijdens de
Arabische lente fungeerden sociale media

als de lont, dat in december 2010 door de
wanhopige zelfverbranding van fruitventer Mohammed Bouazizi in Tunesië
werd ontstoken.

Fragiele speelruimte
De films op het Arab Film Festival vormen
een staalkaart van de genoemde problemen. De documentaire Comme si nous
attrapions un cobra (Syrië, 2012) van de
in Parijs levende Syrische regisseuse Hala
Alabdalla bestaat uit een reeks interviews
met cartoonisten en schrijvers in Egypte
en Syrië. De film maakt duidelijk dat de
fragiele speelruimte die voor de Arabische
Lente onder Mubarak en Assad in de
kranten bestond voor omfloerste kritiek,
op onvoorspelbare wijze kon eindigen
met ontslag, opsluiting of erger. Cartoonist Ali Farzat, die kort na het interview
in elkaar werd geslagen door leden van
de Syrische veiligheidsdienst en daarbij
beide handen brak, vergelijkt in de film
kritiek uitoefenen op een dictator met
het vangen van een cobra. Als je zijn
reactie verkeerd inschat, kan het je dood
betekenen.

Bruut geweld
Helaas volgde op de Arabische Lente in
vrijwel alle landen een ijzige winter, was
het niet door een nog meedogenlozer
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dictatuur, zoals in Egypte, dan was het
door een vernietigende burgeroorlog,
zoals in Syrië, Jemen en Libië. En het kan
nog erger. De vestiging van de Islamitische Staat in Irak en Syrië leidde tot bruut
geweld een systematische massamoord
op Yezidi's en andere religieuze minderheden. Het verleidde tot de verzuchting
‘Geef ons alsjeblieft onze dictators terug’.
Dat klinkt cynisch in het licht van de
misdaden tegen de menselijkheid die ook
dictators als Sadam Hussein en Bashar
al-Assad tegen hun eigen bevolking
hebben begaan, maar dan wordt vergeten
dat in de jaren zeventig de socialistische,
seculiere en pan-Arabische Ba’ath-partijen
van Hussein en Assad sr. door de Verenigde Naties werden geprezen voor onder
andere hun bijdrage aan de vrouwenemancipatie en het terugdringen van het
analfabetisme. De tragiek van dictators
in de Arabische wereld is dat ze vanwege
hun smalle machtsbasis (voornamelijk
bestaande uit familie, clan, of de etnische
of religieuze groep) onvermijdelijk eindigen in terreur.

Viraal
Sociale media hebben ook een schaduwkant. Dat laat de documentaire The
Amina Profile (Canada 2015) van Sophie
Deraspe pijnlijk zien. De documentaire
gaat over de jonge Syrisch-Amerikaanse
Amina Arraf, die kort voor de Arabische
Lente de blog A Gay Girl in Damascus

ONMISKENBAAR
HEBBEN DE SOCIALE
MEDIA EEN ROL GESPEELD
BIJ HET ORGANISEREN,
COÖRDINEREN EN
WERELDWIJD KENBAAR
MAKEN VAN DE
PROTESTEN
begint, waarin ze verslag doet van haar
leven als lesbische jonge vrouw in Syrië.
Als ze tijdens de uitbraak van de protesten ooggetuigenverslag deelt, gaat haar
blog viraal en wordt deze besproken in
tal van internationale kranten. Als ze
na enkele maanden plotsklaps ophoudt
te bloggen en haar nicht laat weten dat
ze is ontvoerd, start er een wereldwijde
zoektocht naar Amina. De Amerikaanse
journalist Andy Carvin, die het verdacht
vond dat hij niemand kan vinden die
Amina ooit heeft gezien of gesproken,
onthult na het nodige speurwerk dat de
blog een hoax is, vervaardigd door een
Amerikaan, de in Schotland studerende
Tom MacMasters. Na een mislukte carrière als romanschrijver beproefde hij
zijn geluk met de creatie van een fictief
online personage. Geschrokken van
Amina’s wereldwijde populariteit, hoopte
hij tevergeefs met haar ontvoering een
eind aan de hype te maken.

De documentaire volgt Sandra Bagaria,
een in Canada levende Française die een
hartstochtelijke correspondentie onderhoudt met ‘Amina’ en na haar verdwijning wanhopig probeert te achterhalen
wat er met haar is gebeurd. De documentaire eindigt met de ongemakkelijke
confrontatie van Bagaria en MacMasters,
waar laatstgenoemde beweert dat hij het
fictieve karakter had geschapen om een
discussie over werkelijke gebeurtenissen in het Midden-Oosten te stimuleren.
Ongeacht of dit het werkelijke motief
was voor zijn oriëntalistische en seksuele fantasieën (die ironisch genoeg ook
reacties opriepen van andere mannen
die zich als lesbienne in de sociale media
presenteerden), had de Amina-blog een
tegengesteld effect: het bood het Assadregime een uitgelezen kans een propaganda-offensief te beginnen, waarin ‘Amina’
werd opgevoerd als exemplarisch voor de
Westerse poging met desinformatie en
fake news Syrië te ontregelen.

en met de op onbeschaamde leugens
gebaseerde tweetocratie van Trump en
politieke deep fake video’s, lijkt de manipulatiewaarde een voorlopig dieptepunt
te hebben bereikt. Bovendien worden
in China’s provincie Xinjiang en in navolging ook in toenemende mate in de
Arabische landen als de Verenigde
Arabische Emiraten sociale media
steeds vaker ingezet om een digitale
surveillancestaat in te richten om de
bevolking nog efficiënter te onderdrukken. Behalve China levert ook de Westerse wereld met gulle hand de daarvoor
benodigde apparatuur. Zeker is het niet
uitsluitend kommer en kwel. De #MeToo
en #BlackLivesMatter protesten hebben
laat zien dat sociale media nog steeds
kunnen worden aangewend om onrecht
te bestrijden. Maar het is evident dat tien
jaar na de Arabische lente de wittebroodsweken van de sociale media definitief
voorbij zijn.

Onrecht bestrijden
Dankzij de aan de digitale media inherente manipuleerbaarheid kan iedereen zijn
eigen gewenste ‘waarheid’ online zetten.
Niet alleen het Syrische Elektronische
Leger (een hackerscollectief dat Assad
steunt) en MacMasters met zijn Aminablog deden dat, maar meer recent ook
Russische trollen, Cambridge Analytics en
de algoritmen van Facebook en Twitter,

Het Amina-blog had een tegengesteld effect: het bood het Assad-regime een uitgelezen kans een propaganda-offensief te beginnen.

The Amina Profile
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TUNESIË

De volhardende revolutie op het witte doek
In veel Arabische landen waar dictators zijn verdreven, is de revolutionaire lente veranderd in een winter. Tunesië, waar
de demonstraties begonnen, is de uitzondering; daar brandt nog altijd de het vuur van de revolutie, gevoed door de
energie van het gewone volk, activisten en kunstenaars. Dit verlangen naar verandering zie je terug in diverse films,
stelt Khaled Chouket, die 20 jaar in Nederland woonde en na de revolutie terugkeerde naar zijn vaderland.

O

TEKST: KHALED CHOUKET/ VERTALING SAMIRA HADDAD BEELD: FILMBEELD BEAUTY AND THE DOGS

ndanks dat er al 70 jaar
films gemaakt worden in
Tunesië, is het niet gelukt
om in het land een volwaardige filmindustrie als
in bijvoorbeeld Egypte
van de grond te krijgen. Tóch is de rol van
de Tunesische film niet gering; filmmakers
maken al tientallen jaren artistieke en
elegante films die de Arabische context eer
aandoen en die bijdragen aan meer inzicht
in en begrip voor Tunesische burgers
en hun worsteling met de dictatoriale
overheersing en hun hunkering naar meer
vrijheid.

Meer bewegingsvrijheid
De overduidelijk politieke films van
Tunesische makers als Nouri Bouzid, Taib
Wihishi, Ridha El Behi, Abd Elltif Bin
Ammar en Omar Khlifi hebben één
duidelijk doel: een democratie waarin
een nieuwe grondwet mensenrechten
en vrijheid waarborgt voor alle burgers.
Zij maken gretig gebruikt van de grotere
bewegingsvrijheid die ontstond met het
wegvallen van de politieke censuur van
het Ben Ali-regime.
Naast deze belangrijke rol die films spelen
in het democratiseringsproces van Tunesië,
is Tunesië ook gastland van het oudste
filmfestival van Afrika, het Carthago Film

Festival. Dit filmfestival zorgt ieder jaar
voor een toestroom van grote aantallen
verwachtingsvolle bezoekers die een
ticket hopen te bemachtigen voor een
event dat ieder jaar binnen mum van tijd
is uitverkocht.

Films van betekenis
Met de drie terroristische aanslagen in
2015, waarbij tientallen burgers gedood
werden, werd duidelijk dat terrorisme in
dit ‘nieuwe Tunesië’ een reële bedreiging
was geworden. Dit is ook terug te zien
in films; zo behandelt regisseur Rida el
Bahi terrorisme op een humanitaire en
familiale wijze in zijn film The flower of
Allepo (2016). Hij gelooft dat Daesh (IS)
van democratie een vijand maakt en van
plan was om van Tunesië een ‘emiraat’ te
maken. Deze regisseur ontmaskert deze
terroristische groepering, die religie mis-

FILMMAKERS MAKEN
GRETIG GEBRUIKT VAN
DE GROTERE BEWEGINGSVRIJHEID DIE ONTSTOND
MET HET WEGVALLEN VAN
DE POLITIEKE CENSUUR
VAN HET BEN ALI-REGIME

bruikt om burgers te misleiden. Zijn film
laat moedige Tunesiërs zien, die hun land
en prille democratie verdedigen.
Ook de in 2016 geproduceerde film Hedi
van Mohammed bin Attia, prijswinnaar op
het prestigieuze filmfestival van Berlijn,
is van groot belang. Het verhaal over twee
mensen die ingaan tegen tradities door te
luisteren naar hun hart, gaat op abstracter
niveau over zeggenschap over je eigen
lichaam, je eigen denken en menselijke
relaties.

Realistisch en persoonlijk
De derde film die in deze context het
noemen waard is, is Beauty and the dogs
(2017) van Kaoutar bin Henia. De film, die te
zien was op het filmfestival van Cannes, is
geïnspireerd op een waargebeurd verhaal
uit 2012, waarbij een meisje voor de ogen
van haar vriend werd verkracht door de
politie en hier vervolgens door diezelfde
politie mee gechanteerd werd. De film
reflecteert het feit dat politieke verandering vaak uitmondt in chaos en conflicten
tussen het oude en het nieuweregime. Die
conflicten gaan over drie dingen: ideeën,
middelen en voordelen. De Tunesische
politie, die tientallen jaren de uitvoerende
macht was van het dictatoriale regime,
gebruikte wrede en perverse manieren
tegen de burgerbevolking om hun macht

Beauty and the dogs (2017) laat zien dat verandering vaak uitmondt in chaos en conflicten tussen het oude en het nieuwe regime.

te behouden en versterken. Deze en vele
andere Tunesische films en documentaires geven een beeld van het nieuwe, vrije
en ambitieuze Tunesië op weg naar een
democratie. Het is realistische cinematografie, en zit vol met persoonlijke
gebeurtenissen uit het Tunesische leven.
Religieuze extremisten haten de huidige
stand van zaken in Tunesië. De Arabieren
hebben twee opties, namelijk kiezen voor
een democratische staat zoals Tunesië
nu is of voor een religieuze theocratische
staat zoals die van IS/Daesh. Filmmakers
weten hun publiek op sublieme wijze te
confronteren met deze keuze, en zullen
daardoor een belangrijke rol blijven
spelen bij de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in hun land.
Dr. Khaled Chouket is een TunesischNederlandse schrijver, journalist en filmcriticus, die twintig jaar als vluchteling in
Nederland zat. Hij is een van de oprichters
van het Rotterdamse Arab Film Festival.
Hij keerde na de revolutie terug naar zijn
vaderland om bij te dragen aan de
democratische verandering.

Beauty and the dogs
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Een film komt nooit te vroeg

After the Battle (2012) kan beschouwd worden als de eerste film over de Egyptische revolutie.

In eigen land kregen Arabische filmmakers kritiek dat ze de Arabische lente ‘te vroeg’ als onderwerp van hun producties maakten.
‘Onterecht’, zegt Ahmed Shawky, filmcriticus en voormalig artistiek directeur van het Caïro Filmfestival. Voor zijn nieuwste boek
sprak hij twintig filmmakers over hun werk uit het afgelopen decennium. Zijn conclusie: ‘Een eerlijke uiting van kunst heeft zowel
een artistieke als een historische waarde.’

A

TEKST: AHMED SHAWKY/ SAMIRA HADDAD (VERTALING)

ls het om de Arabische
Lente gaat, lijken de afgelopen 10 jaar zowel een
eeuw als een dag geleden.
Er is zoveel veranderd en
tegelijkertijd zoveel
hetzelfde gebleven. Er waren protesten
vanuit de burgers in dictatoriale landen
zoals in Egypte. Dezelfde burgers die jarenlang gewend waren om in een politieke
stilstand te leven. Het kan heel goed zijn
dat mensen de kleine stapjes, de minirevoluties, niet zagen als één geheel. Er
was een focus op één incident als keerpunt in de opstand, de Slag van de Kameel,
de aanval op betogers op het Tahrirplein.
Hierdoor werden mensen wellicht gedwongen het leven onder te verdelen in
‘pre’ en ‘post’ revolutie. Alsof alle veranderingen niet al lang daarvoor in gang
waren gezet, en tot de dag van vandaag in
beweging zijn.

Helikopterview
Tijdens al die maanden van de revolutie,
werd een verkeerd beeld als realiteit
gepresenteerd, één waarin ook veel
kunstenaars vinden dat het te snel is
om hier nu al een film over te maken.
Maar waarom kan een dichter wel zijn
gevoelens uiten op papier en een zanger
zingen over de revolutie, maar kan ik dat

als filmmaker niet? Alsof elke filmmaker
eerst een academische studie gevolgd moet
hebben voordat hij zich mag uiten. Alsof
wij alleen dan een film kunnen maken
als we de tijd nemen om uitgebreid een
gebeurtenis te analyseren om dat daarna
met een helikopterview op het witte doek
te kunnen projecteren.

Een artistieke reactie
“Cinema is not a typical objective (cold)
anatomy. This attitude disclaims the best
thing of art which is the effect making.
You make films because you are affected
/ inspired by an issue and you create an
artistic view / reaction/ response to those
effects.”
Bovenstaand is een quote van Yossri
Nasrallah, een Egyptische filmregisseur.
Hij is één van de tien filmmakers die direct
reageerde op de Egyptische revolutie door
deel te nemen aan de bloemlezingsfilm
18 days in 2011. Deze film bestaat uit
tien korte films, die tot één film werden
gemaakt over de dag van de revolutie (25
januari). Een jaar later bracht hij zijn film
After the battle (2012) uit, die beschouwd
kan worden als de eerste film over de Egyptische revolutie. Andere onbekende films
hadden namelijk de ware gebeurtenissen
aangepast om in overeenstemming te zijn
met de huidige politieke werkelijkheid.

After the battle werd enorm bekritiseerd
tijdens de screening, door critici die de
het is nog te vroeg-theorie hadden
geadopteerd of van revolutionairen die
vonden dat de film het ideaalbeeld van
de revolutie vervormde en aantastte.
Deze verwijten waren onterecht. Ten
eerste was de film realistisch en direct
omdat het de revolutie niet romantiseerde. Ten tweede noemde de regisseur zijn
hoofdpersoon ‘Bassim Samar, één van de
ruiters die op 2 februari het bevel kreeg
de demonstranten aan te vallen. Ten
derde was hij grootsprakig en zat hij vol
met expliciete politieke gebeurtenissen.

WAAROM KAN EEN DICHTER
WEL ZIJN GEVOELENS UITEN
OP PAPIER EN EEN ZANGER
ZINGEN OVER DE REVOLUTIE,
MAAR KAN IK DAT ALS
FILMMAKER NIET?
Tijdsgeest
Over de film werd heel veel gediscussieerd, ook door de gewone Egyptische
man. Yossri Nasrallah was niet verrast
door de negatieve reacties: “De reden dat
iedereen mijn film aanvalt, is dat ie aan

niemands verwachtingen voldeed. Men
verwachtte om alles te zien wat zij al eerder op televisie hadden gezien. Men zei
dat ik de revolutionairen had onteerd en
aangetast en dat ik de paard- en kameelruiters ondersteunde die het Tahrir-plein
aanvielen. Volgens hen was het niet het
juiste moment om de film te laten zien.
Men was teleurgesteld nadat ze het
hadden gezien, en zei tegen mij: je had
die film niet nu, maar pas later mogen
maken. Ik antwoordde daarop: Oké, dan
bekijk je de film toch niet nu, want ik heb
hem al gemaakt.”
De film paste volgens Yossri Nasrallah nog
niet in de tijdgeest van de macht, omdat
men nog bang was voor het regime. “Mijn
doel was om mijn denkbeelden te uiten,
alleen konden de critici dat niet aan. Zij
waren niet in staat om hun echte mening
te uiten, maar dat is niet mijn probleem.”

Eerlijke uiting
Het bovenstaande geeft aan dat de
mening van de regisseur open is voor discussie, verschil en afwijzing. Vooralsnog,
een nieuwe kijk op de film laat ons geloven dat met elk verstrijkend jaar de film
After the battle een steeds waardevollere
film wordt om te bekijken en dat films
waarin de revolutie is geromantiseerd en
opgehemeld wordt, hun waarde snel >>
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zullen verliezen. Een nauwkeurige observatie van films
over de Arabische lente, bevestigt dit standpunt van Yossri
Nasrallah; een filmmaker kan
nooit ‘te vroeg’ reageren. Dat
betekent niet dat een filmmaker
de waarheid in pacht heeft, dat
zijn mening nog kan groeien of
veranderen, maar wél dat het
een oprechte uiting is van wat
er op dat moment bij de maker
speelt. Zo bezien krijgt elke
oprecht eerlijke uiting een artistieke én historische waarde.
Quotes uit het boek ‘Yossri
Nasrallah...Ahmed Shawky’s
Conversations’, uitgegeven door
LUXOR AFRICAN FILM FESTIVAL,
2017.

After the battle

After the battle (2012): bekritiseerd vanwege 'te vroeg' en 'te kritisch'.

COLUMN

De echte winnaar van de Arabische revoluties
Wanneer is een revolutie succesvol? Tien jaar
na de grote opstanden in Tunesië, Egypte,
Syrië, Libië, Jemen, Bahrein en zoveel andere
Arabischtalige landen, staan de Nederlandse
kranten vol. In de analyses blijven de vier jaargetijden terugkomen. De Arabische lente zou in
een Arabische herfst zijn veranderd, of zelfs in
een Arabische winter. Zelf heb ik nooit veel op
gehad met die analogie. Als revoluties al iets met
seizoenen gemeenschappelijk hebben, dan is het
met klimaatverandering. De lente voelt als een
halve herfst en de winter is een vroege zomer.
De opstanden en omwentelingen in een gebied
vele malen uitgestrekter dan Europa en minstens even divers en verschillend, houdt zich
niet aan statische lijnen of ronde cycli.
Wat voor de één een succes betekent, is voor de
ander juist een heidens schrikbeeld. Zo is daar
Tunesië, de gevierde kampioen waar islamitische
vrouwen nu kunnen trouwen met wie ze willen
en het grootste queer filmfestival van heel
Afrika openlijk naast het Tunesische Ministerie
van Binnenlandse Zaken plaatsvindt. Europa
jubelt. Wij zijn immers de maatstaf van succes.
De arrogantie.
Hoeveel eeuwen kostte het Nederland om een
democratie te vestigen? Gendergelijkheid?
Vrouwen waren tot 1956 wettelijk gezien als
handelingsonbekwaam. Godsdienstvrijheid? Pas
in 1983 werd het processieverbod opgeheven.
Institutioneel racisme? Springlevend. Transrechten? Je mag alleen man of vrouw zijn en dat
wordt door de staat bepaald. Burgerrechten? Eén
virus en de rechtstaat, burgerlijke vrijheden en
veiligheid op straat staan onder druk.
Nee, de echte democratie moet nog worden
geboren. Hier in Nederland én aan de andere
kant van de Middellandse Zee.

Ondertussen betaalt de gewone mens de prijs.
De prijs van geopolitieke spelletjes, nepotistische leiders, buitenlandse inmenging, Europese
multinationals die om grondstoffen vechten,
de Big Tech industrie die het werk van veiligheidsdiensten een stuk makkelijker maakt en
koninklijke despoten die toevallig goed bevriend
zijn met ons eigen koningshuis.
De enige echte winnaar van de Arabische revoluties is het kapitalisme. Zonder sterke rechtsstaat
verstevigd zij onder aanvoering van de Wereldbank en het IMF haar grip. Smerig is het. Vernietigend ook. Erger dan de grootste Amerikaanse
nachtmerrie. Hoe het eruit ziet?

WIE NAWARA ZIET, BEGRIJPT
DAT DE LAATSTE REVOLUTIE
NOG NIET GEWEEST IS. DE
ECHTE OPSTAND MOET NOG
KOMEN.
In vijfenveertig graden winkelen tussen levende pinguïns in een shoppingmall terwijl vuile
straatkinderen op de stoep bedelen om brood.
Over de ondertussen onmeetbare kloof tussen
arm en rijk gaat de Egyptische film Nawara
(2015). Wie die film ziet, begrijpt dat de laatste
revolutie nog niet geweest is. De echte opstand
moet nog komen. Namelijk de opstand van het
totaal berooide en uitgeknepen plebs.

Mounir Samuel (1989) is politicoloog, journalist
en auteur van elf boeken, waaronder het net verschenen 'Noodzakelijke gesprekken: reflecties op
een nieuwe wereld' (uitgeverij Jurgen Maas)

Foto: Mona van den Berg
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SYRIË

Het volk wil de val van de macht
Elke revolutie brengt zijn mythische personages
voort, en de Arabische Lente heeft er heel wat
voortgebracht. Wat we toen niet wisten, was dat
wat zo sprookjesachtig begon uiteindelijk zou
eindigen in die dramatische vorm die Griekse
goden het beste ligt: de tragedie. Maar laten we
beginnen bij het startpunt van de lente, in het land
waar elke vorm van rebellie gedoofd leek: Tunesië.
TEKST: ABDELKADER BENALI BEELD: MONA VAN DEN BERG

I

k herinner me de foto
van de in bandage
gewikkelde straatverkoper Mohammed
Bouazizi, geketend
aan zijn ziekenhuisbed, die werd vereerd met een
bezoekje van president Benali.
De Grote Man was afgedaald
naar de Kleine Man. President
Benali begreep niet dat door die
foto te laten maken hij zijn politieke doodsvonnis had getekend.
Een romancier zou kunnen suggereren dat Bouazizi door zichzelf in brand te steken de president uit zijn hol had gelokt om
hem in deze compromitterende
situatie te brengen.
Als buitenstaander die zijn
achternaam deelt met de president, kreeg ik iets mee van hoe
diep de persoonsverheerlijking
verankerd was geraakt in de
nationale psyche. Toen ik in 2004
op bezoek was in Tunesië besloot
de journaliste van het nationale
televisiekanaal af te zien van een
interview toen ik haar vertelde
dat ik het gesprek niet in het
Arabisch kon doen. Ze schudde
met haar hoofd. “Helaas, het was
onmogelijk om een Benali te
interviewen die geen Arabisch
sprak.” Dat zou slecht afstralen
op de president.

Met scherp
Bouzidi stond voor het volk,
verbrand, opgelapt en geserveerd
aan de president. Benali stond
symbool voor Al-Nizaam, de verzamelnaam voor de Macht, de
Dictator, het verstikkende Beleid.
Bouazidi werd Al-Shahid, de
Martelaar. Het Volk representeert
de Martelaar. Het Volk spreekt
niet, maar Scandeert.
Het Volk herken je aan de strijdkreet Al-Chaab youroud iskhaat
an-nizaam; het volk wil de val
van de Macht. Al-Nizaam, de kleptocratie van Arabische despoten
antwoordde door mensen op
te pakken, de mobiele eenheid
te mobiliseren en de staatsmedia het televisiepubliek te
overvoeren met nationalistische
propaganda. Al snel bleek dat
je mensen kan opsluiten, maar
Slogans niet.

De Macht kwam zelf niet in actie,
dacht er geen moment aan om af
te treden en zette zijn Ordetroepen
in om het Volk een lesje te leren.
Toen de Macht zag dat het Volk en
de Ordetroepen met elkaar knuffelden, wisten ze dat het tijd werd
om met scherp te schieten.
De Arabische Lente was toen al
overgeslagen naar Egypte, waar in
de hoofdstad Caïro tienduizenden
het hart van de stad, het Tahrirplein, bezetten en daarmee de stad
even tot stilstand brachten. Het
Egyptische volk waarvan politieke
analisten en historici schreven dat
opstand en revolutie haar vreemd
was, liet zijn tanden zien. Een
volk dat gewend was aan keiharde
machtspolitiek waarin elke vorm
van dissidentie werd beknot, sprak
zich als één volk uit voor vrijheid.

Uiteengespat
De Arabische Lente ontwikkelde
zich tot een Griekse tragedie. Een
tragedie die nog in volle gang is. De
kinderen van de Arabische Lente
zijn onze buren geworden. En de
Arabische wereld is de afgelopen
jaren sterker gegroeid, jonger geworden en nog gedifferentieerder
geraakt. De Arabische Lente is uiteengespat in duizenden micro-vertellingen. Was aan het begin van
de Arabische Lente de camera op
een statief, nu is de camera overal,
in ieders broekzak aanwezig. Klaar
om toe te slaan, klaar om van een
incident een verhaal te maken.
Het kan niet verbazen dat de
opstand in Syrië al snel werd
verfilmd; het land is een van de
grote filmproducenten van de
Arabische wereld en kent een
jonge bevolking die in het moment
van politieke eruptie kans zag om
zijn stempel op de gebeurtenissen
te drukken. Met doodsverachting
hebben ze besloten dat deze revolutie integraal verfilmd zal gaan
worden.
De poëtische film Ladder to
Damascus van Mohammed Malas
komt uit de eerste fase van de
opstand. Het is een liefdesbrief
aan de opstand, een product van
onschuld. De opstand draagt dan
nog een oecumenisch karakter, de
filmmaker wil daar van getuigen.
De revolutie zal leiden tot een

DE CAMERA IS OVERAL,
IN IEDERS BROEKZAK
AANWEZIG. KLAAR OM
TOE TE SLAAN, KLAAR
OM VAN EEN INCIDENT
EEN VERHAAL
TE MAKEN

nieuwe dageraad waarin alle
bevolkingsgroepen in harmonie
bouwen aan het democratische
Syrië. Het oude familiehuis in
Damascus waar kunstzinnige
individuen uit verschillende
lagen van de samenleving onder

leiding van een bevlogen filmmaker dromen van een nieuw
spiritueel begin, is uitdrukking
van de hoge verwachtingen die
er toen leefden.

Oase van vrede
Dat tien jaar later het tegenovergestelde lijkt te hebben
plaatsgevonden, is geen reden
om de filmmaker nu naïef te
noemen. Integendeel. Het getuigt
van moed om dwars tegen de
harde Realpolitik van het
Midden-Oosten te blijven geloven in een democratische samenleving waarin een belangrijke rol
voor kunstenaars is weggelegd.
Op de achtergrond horen we
de helikopters die de opstand

neerslaan, alsof buiten het huis
een andere wereld begint - een
wereld waarin mensen worden
gemarteld, opgesloten, verjaagd,
ontheemd en gedood. Het is een
realiteit die de Arabische kunstenaar maar al te goed kent. Terwijl
de wereld in brand staat, verdedigt hij met zijn kunst de oase
van vrede die hij voor zichzelf
heeft gecreëerd. Wat dat betreft
heeft de film niet aan actualiteit
verloren, vandaag de dag is
het huis de enige plek waar de
Arabische burger zich vrij kan
voelen. Daarbuiten begint de
vervolging en de surveillance.
De Arabische lente is thuis, buiten heerst nog altijd een ijzige
winter.
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Vizier op het vaderland
Reber Dosky
Reber Dosky (1975, Duhok, Irak) is een politiekgeëngageerde Nederlands-Koerdische documentairemaker. In 2016 en 2019 won hij de IDFA’s
Competion for Dutch Documentary met respectievelijk Radio Kobani en Sidik en de panter. Die
eerste, spraakmakende film volgt het verhaal van
de 20-jarige Koerdische Dilovan in de Syrische
grensstad Kobani. Na de bevrijdingsstrijd tegen IS,
begint ze tussen de ruïnes een radiostation.

INTERCULTURALITEIT
IS NIET WE GAAN
GEZELLIG EEN
SHOARMAATJE ETEN’

DE REVOLUTIONAIRE
GOLF KWAM NIET UIT
HET HART VAN DE
ARABISCHE WERELD

Kassem Hawal
Kassem Hawal (1940, Al Basra, Irak) is een Iraakse
filmregisseur. Hij verliet zijn thuisland in 1970 en
woont in Nederland. Door de jaren heen reisde hij
door Libanon en Syrië en legde zich toe op het
maken van politieke films, zoals de spraakmakende Return to Haifa uit 1982. Inmiddels is hij op
verschillende filmfestival geëerd voor zijn
bijdrage aan de Arabische (film)wereld.
De filmmaker kijkt melancholisch terug op de
Arabische Lente. Wat voor Hawal begon als een hoopvolle beweging, heeft een bittere nasmaak achtergelaten. “De revolutionaire golf die we in de Arabische
landen zagen, kwam niet uit het hart van de Arabische
wereld. Het was het resultaat van bewust internationaal
beleid onder de noemer van ‘creatieve chaos’, gelanceerd
door Amerikaanse afgevaardigde bij de Verenigde Naties,
Condoleezza Rice.” De revoluties brachten volgens hem
weliswaar dictatoriale regimes ten val, maar vernietigde ook een democratische beweging die op natuurlijke
wijze groeide bij de Arabische landen. In zijn film The
Singer (2009) gaat hij in op de aard van deze Arabische
dictatoriale regimes. “De bewegingen zouden erin
geslaagd zijn deze dictaturen omver te werpen en
een bewuste democratische beweging in de Arabische
wereld op te richten. De wereldmachten hielden dit
tegen. Ze willen Arabische wereld liever verdeeld zien
om haar economisch en geografisch te domineren. Het
resultaat: achterlijke regimes en terroristische krachten die een product zijn van de wereldmachten die het
voortbrachten.”

Hawal’s kijk-tip: “I am Nojoom, age 10 and divorced.
Deze film is in Jemen geproduceerd, waar geen filmcultuur heerst, en wint overal ter wereld prijzen op filmfestivals. Dat verdient respect en moet gezien worden.”

Randa Nassár
ALSOF ER IN HET
HELE LAND MAAR
ÉÉN PERSOON IS
DIE IETS TE
VERTELLEN HAD

“Als het over Irak en Syrië gaat, zeg ik altijd: je had op
televisie enkel Tom & Jerry en Saddam Hussein. Meer
was er niet. Alsof er in het hele land maar één persoon
is die iets te vertellen had.” Een ontmoeting op een van
zijn reizen, met een Syrische herder, is hem altijd bijgebleven. “Ik hoorde hem praten en dacht: ‘Wauw, waar
ben jij al die tijd geweest, waarom ken ik jouw verhaal
niet?’ Ik was stomverbaasd toen ik hoorde dat hij nooit
naar school geweest was en toch honger had om de
wereld om hem heen te begrijpen.” Lachend: “Iedereen
die ik op mijn reizen op straat tegen kwam, was slimmer dan Assad. Iedereen!”
De Arabische lente heeft volgens Dosky goede en mindere kanten. “De Arabische machthebbers weten dat zij
niet meer zeker zijn van hun positie en dat is goed. Toch
neemt dit niet de benauwdheid van boven weg die je
bij de bevolking voelt. Syrië is volledig vernietigd. En
wie komt er dan in een beeld? IS. Die heeft, met invloed
van Turkije, Irak en Syrië totaal verwoest. We dachten
dat we met de Arabische lente eindelijk afkwamen van
de dictators, maar helaas kwamen er nieuwe bij. Zoals
Dilovan in de film zegt: ‘Een oorlog kent geen winnaars.
Beide kanten voelen dat’.”

Dosky’s kijk-tip: “For Sama, want het is een interessant verhaal en lijkt qua verhaalstructuur erg op mijn
film Radio Kobani. Dat vind ik alleen maar een mooi
compliment. Niet voor niets zeg ik altijd tegen jonge
filmmakers: ‘Ieder verhaal is al honderd keer verteld.’
De kunst is om dan te blijven verrassen.”

Randa Nassár (1979, Oudenbosch) is een PalestijnsNederlandse regisseur, scenarist en filmdocent.
Ze heeft zich toegespitst op verhalen met een
cross-culturele insteek over conflicten in de
Arabische en Westerse wereld. Nassár’s film The
Truth Within won in 2013 op op het Arab festival
Rotterdam de derde prijs voor Beste Film.
Als het gaat om de conflicten die de Arabische Lente
met zich meebracht is Nassár helder: de Arabische Lente
is nog niet voorbij. “Elke opstand gaat eigenlijk over
modernisering.” Een dankbaar onderwerp voor de filmmaakster, maar met een kritische voetnoot. “Wat je nu
overal ziet is hoe alles wordt gemoderniseerd naar het
evenbeeld van het Westen. Ik ben bang dat de Arabische
wereld straks haar eigen identiteit helemaal kwijt raakt.
Dan zie je dat ook niet meer terug in de cinema.”
Volgens Nassár zijn Arabische filmmakers nog te vaak
afhankelijk van westers geld. “Niet omdat onze landen
geen waarde hechten aan kunst en cultuur, maar omdat
mensen daar andere problemen aan hun hoofd hebben.”
Bij Arabische makers die in het Westen wonen, ziet ze
vooral struikelblokken op inhoudelijk vlak. “Hier wordt
erg gepusht om een Arabisch verhaal vanuit een westers
perspectief te vertellen.” Gelukkig is hier wel een tegenbeweging in, stelt ze. “Vooral Arabische filmmaaksters
uit diaspora zijn erg bezig met dekolonisering van deze
verhalen. Het zijn onze verhalen, laat ons ze dan ook
goed vertellen! Je kan een film niet meer alleen voor een
‘Kees uit Tiel’ maken, Nederland is een samengesteld
land, iedereen komt ergens vandaan. Interculturaliteit
is niet van ‘ik kom bij jou gezellig een shoarmaatje eten.
Interculturaliteit is: ik weet waar jij vandaan komt en
ik wil daarvan leren. Het gaat om mensen raken, ook
aan de andere kant van de wereld.”

Nassár’s kijk-tip: “Open Your Eyes is een mooie
coming of age film waarbij de politieke en culturele
dimensies in elkaar verweven zijn.”
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Zes filmmakers die als vluchteling naar Nederland kwamen, vertellen over hoe ze in hun werk de verbinding
met hun thuisland behouden. ‘Het zijn onze verhalen, laat ons ze dan ook goed vertellen.’
TEKST: SAKINA ELKAYOUHI BEELD: MONA VAN DEN BERG

Dareen Hasan Halimah

Eyad Al Jarod

Dareen Hasan Halimah (1979, Syrië) is een Syrische
feministe, artieste en filmmaakster. Bij het uitbreken van de Syrische burgeroorlog vertrok ze
naar Europa. Ze woont sinds een paar jaar in Haarlem. Haar eerste documentaire, Bread and Iron,
won op het Levante International Film Festival in
Italië de award voor Best Film Cinematography en
in de VS ging ze in de Best Short Competition als
winnaar naar huis in de categorie Best Short Film.

Eyad Al Jarod (1988, Syrië) is een Syrische activist
en filmmaker. Hij woont momenteel in Utrecht.
Zijn film The Greatest Sacrifice is dit jaar geselecteerd voor het International Documentary Filmfestival of Amsterdam (Idfa).

FILMS TONEN
VAAK MAAR ÉÉN
ZWARTWIT BEELD;
GELUKT OF
MISLUKT

VERANTWOORDELIJKHEID
VAN DE CINEMA OM
MENSELIJKE REALITEIT TE
LATEN ZIEN’

“Terugkijkend op de Arabische revolutie, hoor ik vaak de
vraag: was dit het allemaal waard? Al de vernieling en het
bloedvergieten? In die vraag zit duidelijk een oordeel”,
zegt de Al Jarod, die onmiddellijk de bal terugkaatst. “Zou
het beter zijn geweest als we het leven onder een dictatuur hadden geaccepteerd om dit te voorkomen?”
Volgens de filmmaker zijn pijn en conflict onvermijdelijk.
“Alle wereldrevoluties gingen gepaard met pijnlijke
gebeurtenissen, maar ze hebben ook stabielere en meer
ontwikkelde landen tot stand gebracht.” Hij benadrukt
dat de Arabische Lente het normale resultaat is van
jarenlang dictatoriaal bewind in de Arabische landen.
“De verandering is dringend nodig. Daarom is de pijnlijke
realiteit die de Arabische revoluties vergezelt het resultaat van deze dictaturen en niet van de revoluties zelf.”
Bovendien geeft de filmmaker aan dat de conflicten in de
Arabische wereld niet langer lokale conflicten zijn. “Het
gaat niet om een strijd tussen revolutie en dictatuur.
De conflicten zijn uitgegroeid tot een arena voor internationale conflicten zonder dat de Westerse grootmachten
serieuze bijdragen leveren aan het volk uit de conflictgebieden.”
Daarom kijkt de de filmmaker met dubbele gevoelens
naar de beelden die we te zien krijgen uit deze regio.
“Ondanks dat dit sombere beeld de realiteit is, blijven
het selectieve beelden. Het zijn beelden die passen in
een stereotype over deze conflictgebieden.” Volgens hem
zijn het vaak vertekende beelden omdat de menselijke
dimensie ontbreekt: “Het is de verantwoordelijkheid van
de cinema om de menselijke realiteit wel te laten zien.”

Al Jarod’s kijk-tip: “A memory in Khaki, omdat deze
film een goed beeld schetst van Syrië vóór en na de
revolutie.”

Aziz Kawak
Aziz Kawak (1998, Damascus, Syrië) is een Syrische
fotojournalist en documentairemaker. In 2015
is Kawak met zijn familie vanuit Syrië naar
Nederland gevlucht, een keerpunt in zijn leven.
Hij liep stage bij o.a. het NRC en het Parool.
“Ik kwam in een AZC terecht en werd gezien als een van
de vele asielzoekers. Ik voelde mij vaak niet gehoord en
onbegrepen. Vanuit dit perspectief wilde ik als jonge
filmmaker mensen een podium geven. De media hebben
mijn leven veranderd en mij een status gegeven als
maker, daardoor geloof ik dat ik een verschil kan maken
in de situatie van deze mensen.”
Datzelfde onbegrip dat hij zelf in dat AZC voelde, ziet
hij ook als het om de Arabische Lente gaat. “Er is al veel
gemaakt over de Arabische Lente, maar ze tonen een
eenzijdig, zwart-wit beeld; mislukt óf gelukt.”
Volgens Kawak kan je de Arabische revoluties niet
begrijpen zonder de mens achter de revoluties te begrijpen. “Wat ik zou willen, is dat er meer gefocust wordt op
de kleine gemeenschappen binnen de conflicten. Zoals
in Syrië, gaat het om een oorlog waar mensen vanuit
verschillende klassen en achtergronden aan meedoen
en invloeden op hebben."
Volgens hem leggen deze verhalen zowel de kern
als complexiteit bloot. “Mijn familie is hier zelf een
voorbeeld van. We kunnen het goed vinden, maar als
het gaat om politiek zijn er tienduizend verschillende
meningen. Dat toont waarom zo’n revolutie dan meestal met zijn doel niet slaagt. Er zijn te verschillende
perspectieven, verschillende achtergronden.”

Kawak’s kijktip: “For Sama is een bijzonder indringende egodocu vanuit het hart van de oorlog in Syrië.”

IK WIL DAT DE
ARABISCHE
VROUW EENS
VOOR ZICHZELF
SPREEKT’

De Arabische Lente begon voor Hasan Halimah veelbelovend. “Ik hoopte dat dit een stap zou zijn voor de
Arabische vrouw en andere minderheidsgroepen om
ruimte op te eisen.” Al snel verdween haar hoop als
sneeuw voor de zon. “De Arabische revolutie werd net
een godheid; je mocht er niks over zeggen.” Volgens
haar zijn ‘de poppetjes’ dan wel veranderd, maar echte
verschuiving van de macht ziet ze weinig. “We hebben
in de Arabische wereld nood aan een andere revolutie.
Een die alle lagen doorkruist, van man-vrouwverhoudingen tot de vrijheid van het privé en seksuele leven. De
Arabische cultuur is fucked up en gaat lang gebukt onder
het patriarchaat, racisme en misogynie. En dan is er ook
de macht van de politieke islam.”
Maar ‘net zo fucked up’ vindt ze de westerse mentaliteit
over de invulling van haar vrijheid. “Het is niet alleen de
Arabische wereld hoor. Ook in Nederland zijn vormen van
onderdrukking en misogynie.” Zo geeft ze aan dat sommige westerse feministen haar te seksueel provocerend of
radicaal islamitisch vinden. Of dat ze het niet begrijpen
als de filmmaakster het opneemt voor de hoofddoekdragende moslima. “Wat deze vrouwen dragen of wat ik
doe, dat heet keuzevrijheid. Ik weiger het speelbal te zijn
van xenofoob rechts, radicaal links, de islam of whatever.
Ik wil niet voor andere vrouwen spreken. Ik wil dat de
Arabische vrouw eens voor zichzelf spreekt.”

Hasan Halimah’s kijk-tip: “Girls of the Sun, omdat
deze film de kracht van de vrouwen uit het Midden-Oosten laat zien die letterlijk vechten voor hun vrijheid.”

