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Foto 1: Yaseen Al-Obeidy in studio, 1968
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Inleiding
‘The masses of images are the only remnants of the personal histories of those smiling at
the cameras, the only evidence. In this light, no studio photograph is a coincidence and
each studio has a correspondent in the social domain.’1
Het Tropenmuseum in Amsterdam heeft in 2011 een selectie van foto’s aangeschaft van
de fotostudio van Yaseen Al-Obeidy, geboren in Bagdad in 1950. Deze selectie bevat
familiefoto’s en portretten van 1965 tot 2011. Ze komen uit het archief van zijn studio in
Basra (Studio Straak, 1975-1991), zijn studio in Bagdad (Studio Iman, 1991-2011) en
zijn werk voor andere fotografen voor 1975 in Bagdad. Als stagiaire ben ik in het
Tropenmuseum aangenomen om van deze selectie van foto’s een tentoonstelling te
maken die in januari 2014 zal worden getoond in het museum. Tijdens het onderzoek
voor deze tentoonstelling ben ik me steeds meer gaan realiseren hoe bijzonder deze
foto’s zijn en op welke verschillende manieren ze ons iets kunnen vertellen over de
mensen in Irak. Hierdoor kwamen vragen bij me op die tijdens het werk aan deze thesis
en de tentoonstelling hopelijk beantwoord zullen worden. Wie zijn die mensen op de
foto, wat is hun verhaal en hun achtergrond? Waarom lieten ze deze foto maken op deze
manier? Waar komt de foto terecht? Hebben ze hun eigen kleurrijke achtergrond
gekozen? En, wat kunnen deze foto’s ons vertellen over de Iraakse samenleving –
kunnen studiofoto’s ons überhaupt wel iets vertellen? Iedere dag kwamen er nieuwe
vragen bij of werd er een vraag beantwoord, die weer naar nieuwe vragen leidde.
Deze thesis is het resultaat van een uitgebreid onderzoek naar de geschiedenis
van fotografie in Irak, theorie over studiofotografie in het algemeen en de autobiografie
van Yaseen Al-Obeidy. Er is geen ruimte voor een antwoord op alle vragen (als er al een
antwoord gegeven zou kunnen worden), dus ik heb mijn onderzoek gericht op deze
hoofdvraag: ‘Op welke manieren zijn veranderingen in de samenleving zichtbaar in de
visuele representatie van de personen op de studiofoto’s van Yaseen Al-Obeidy gemaakt
tussen 1965 en 2011 in Basra en Bagdad?’
Ik zal de foto’s analyseren door het archief vanuit de context te benaderen. Door
veranderingen in de Iraakse maatschappij te beschrijven wil ik laten zien dat deze
verschuivingen ook zichtbaar zijn in de representatie van de subjecten. Hiervoor maak
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ik gebruik van theorie van Jerrold Seigel waarin de relationele dimensie van het
individu wordt beschreven die aan toont dat het individu verandert door politieke en
sociale verschuivingen in de maatschappij. In de thesis zal ik toetsen of deze relationele
dimensie van het individu ook zichtbaar is in de studiofoto’s van Yaseen Al-Obeidy.
Deze thesis heeft veel te danken aan Tayfun Serttas, een onderzoeker en
kunstenaar die zich ook heeft bezighouden met studiofotografie. Hij heeft het archief
van studiofotografe Maryan Sahinyan uit Istanbul gecatalogiseerd en geanalyseerd.
Meer dan 200.000 prachtige foto’s zijn hierdoor letterlijk gered van de vuilnisbelt waar
hij ze gevonden heeft. Hij gebruikt de foto’s die zijn gemaakt in haar studio in de wijk
Galatasaray in Istanbul om het verhaal te vertellen van haar leven en haar klanten. Hij
bestudeert ze daartoe in de context van vrouwelijke identiteit, Armeense cultuur en
religie.
Een foto archief is volgens Serttas een belangrijk corpus van cultuur, identiteit en
representatie. Iedere foto heeft een verhaal te vertellen, de foto representeert een
persoon en met die persoon representeert het een culturele identiteit. In het bijzonder
studiofotografie kan een antwoord geven op vragen die je aan een foto kan stellen over
identiteit en representatie omdat het een relatief democratisch medium is omdat
iedereen vrij is om er gebruik van te maken, het is laagdrempelig en alle lagen van de
bevolking zijn vertegenwoordigt in een studio.2 Een fotostudio wordt op deze manier
mettertijd een visueel archief van de sociale groepen met welke de studio wordt
geïdentificeerd. En dat visuele archief wil ik voor het archief van Yaseen Al-Obeidy in
kaart brengen.
Bij het in kaart brengen van zijn archief zal ik me specifiek richten op die
elementen in de foto’s die te verklaren zijn vanuit de context, en dat is voornamelijk de
religieuze identiteit die zichtbaar is in de foto’s. Sommige foto’s uit het archief zijn een
visuele representatie van een specifieke identiteit, ze zijn een bewijs van performing
identity. De afgebeelde personen hebben ervoor gekozen zich op een bepaalde manier te
laten afbeelden. De manier waarop ze zich laten afbeelden bepaalt welke identiteit ze
voor zichzelf, op dat moment en met hun eigen redenen, hebben gekozen. Op de foto’s
“doen” ze deze identiteit – ze spelen hem en geven er visueel uiting aan. De reden dat ik
ervoor heb gekozen om religie te gebruiken als invalshoek voor het analyseren van deze
2
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foto’s is omdat religie in de Iraakse samenleving tegenwoordig een belangrijke plaats
inneemt. Dit was echter niet altijd zo, tot de jaren ’90 van de twintigste eeuw was Irak
een verregaand seculiere samenleving.3 De foto’s zijn een visueel bewijs van deze
omkering en tonen aan hoe mensen een identiteit visueel maken door deze te koppelen
aan religie. Ze tonen dus hun religieuze identiteit, door bijvoorbeeld kostuums of
religieuze attributen te gebruiken wanneer ze poseren. De foto’s die ik gebruik als
voorbeeld in de analyse heb ik bijgevoegd in de bijlage. In de voetnoten wordt verwezen
naar de voorbeelden in de bijlage.
Dit casusonderzoek wordt ingeleid met een hoofdstuk dat ingaat op de theorie
over identiteit en visuele representatie. Een van de uitgangspunten van dit onderzoek is
om uit te zoeken of de relationele dimensie van het individu inderdaad zichtbaar is in
visuele bronnen zoals kunstfilosoof Cynthia Freeman stelt. In dit hoofdstuk zal ik ook
verder ingaan op de plaats van studiofotografie binnen het theoretische kader en
waarom dit bij uitstek een bron is om veranderingen in identiteit terug te zien. Het
tweede hoofdstuk zal ik wijden aan de context van de foto’s, dus de Iraakse
maatschappij, de geschiedenis van (studio)fotografie in Irak, het sociale gebruik van
foto’s en de fotograaf Yaseen Al-Obeidy. Met kennis van de context kunnen de foto’s
uiteindelijk geïnterpreteerd worden en dat zal dus ook gebeuren in het derde hoofdstuk
wanneer een analyse van de foto’s wordt gepresenteerd.
De methode waarop ik de analyse uitvoer is door de collectie van 270 foto’s als
geheel te onderzoeken en de foto’s hierbinnen met elkaar te vergelijken. Deze foto’s
bestrijken 46 jaar in de Iraakse geschiedenis en binnen deze bijna halve eeuw is er veel
gebeurd in de Iraakse maatschappij. In de foto’s zelf is dit op verschillende manieren
zichtbaar. Ik richt me eerst op de technische ontwikkelingen en de ontwikkeling van
lichamelijke aspecten die zichtbaar zijn in de foto’s om vervolgens in te gaan op de
personen zelf en de ontwikkeling die er eventueel zichtbaar is in de identiteiten die ze
in de foto’s laten zien. Ik zeg bewust identiteiten omdat mensen volgens mij in de
maatschappij meerdere identiteiten kunnen laten zien die, bewust of onbewust,
aangepast kunnen worden wanneer die maatschappij verandert.
In de collectie zitten voornamelijk mannen en kinderen. Vanaf ongeveer 1985 zijn alle
foto’s met vrouwen uit de collectie verwijderd en heeft het Tropenmuseum deze foto’s
3
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niet mogen aanschaffen om veiligheidsredenen. De vrouwen dragen geen hoofddoek op
de foto’s en soms minder zedelijke kleding, zonder hun toestemming is het gevaarlijk
voor de fotograaf en de vrouwen zelf om deze foto’s tentoon te stellen. Er zijn
extremistische groeperingen actief in Irak die vanuit geloofsovertuiging tegen
afbeeldingen zijn en deze vrouwen te onzedelijk zouden kunnen vinden en die de
vrouwen of de fotograaf hierom zouden kunnen bedreigen. Dat risico wilde Yaseen alObeidy niet nemen. Ik zal me daarom helaas in de analyse ook niet specifiek kunnen
richten op de vrouwen in de collectie omdat ik hier te weinig materiaal voor heb.
Het is belangrijk om de geschiedenis te kennen wanneer de foto’s ter sprake
komen. De Iraakse geschiedenis is veelbewogen, oorlogen hebben elkaar in rap tempo
opgevolgd en onderdrukking en censuur waren tijdens het regime van de Bathpartij van
Saddam Hussein (1968-2003) aan de orde van de dag. Wanneer je deze geschiedenis
kent, wringt het om de lachende gezichten in de camera te zien. Natuurlijk gaat het
leven tijdens een oorlog gewoon door, mensen vieren ook in oorlog nog altijd hun
verjaardag en gaan nog steeds trouwen, maar de gezichten lijken meteen verbonden
met een groter verhaal. De foto’s lijken ermee verbonden. Want, en dat brengt me bij de
eerste van drie kanttekeningen die ik wil plaatsen bij deze thesis, een studiofoto alleen
is niet genoeg om conclusies te trekken over het leven in Irak. De afgebeelde persoon
blijft anoniem en er is niets bekend over zijn of haar motieven, leven, wensen of
dromen. Maar door de foto’s zelf in een context te plaatsen, van de Iraakse geschiedenis,
probeer ik een microgeschiedenis te schrijven van één fotograaf in Irak. Door gebruik
van dit ene archief, kan en mag ik geen conclusies trekken over dé Iraakse samenleving,
maar wordt er een heel klein deel van de geschiedenis letterlijk zichtbaar, op een
bijzondere manier.
De tweede kanttekening is dat ik er met nadruk op wil wijzen dat Irak een land is
met vele verschillende groeperingen en minderheden. De Iraakse samenleving bestaat
onder andere uit soennieten, sjiieten, Koerden en christenen en dat deze mensen in één
gebied wonen is eerder toeval dan dat ze een gezamenlijke Iraakse identiteit zouden
hebben. Mede daarom is het, los van het feit dat dit onderzoek een microgeschiedenis
van één studio in Bagdad betreft, onmogelijk om iets te zeggen over de gehele Iraakse
samenleving zonder alle verschillen al te gemakkelijk aan de kant te schuiven. Daarbij
komt ook nog eens dat ik alleen vanuit mijn eigen westerse blik conclusies kan trekken.
Het is moeilijk om daarbij geen interpretatiefouten te maken, hoewel ik me van het
5

gevaar bewust ben. De verschillen tussen Nederland en Irak zijn erg groot en mijn
westerse interpretatie van de foto’s kan sterk verschillen van de betekenis die iemand
uit Irak zelf eraan zou geven.
Tot slot wil ik aangeven welk bronnenmateriaal ik gebruikt heb en hier de laatste
kanttekening bij plaatsen. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van primair
bronnenmateriaal, namelijk de foto’s zelf. Historici leren dagboeken, brieven en
autobiografieën met voorzichtigheid te benaderen, het zijn namelijk gekleurde en
eenzijdige bronnen. Deze foto’s dienen met dezelfde voorzichtigheid benaderd te
worden, omdat ze gemaakt zijn met de esthetische en sociale conventies van degene die
ze gemaakt heeft en van de mensen die ervoor poseren.4 Studiofoto’s tonen nooit
mislukking, ze tonen (gelukkige) gezinnen en lachende gezichten: de afgebeelde
personen laten zich, letterlijk, van hun beste kant zien. Maar juist deze keuze (want wat
is volgens henzelf hun beste kant?) is tegelijkertijd interessant voor dit onderzoek.
Voor het theoretisch kader en de geschiedenis van Irak is secundaire literatuur
gebruikt. Daarnaast heeft Yaseen Al-Obeidy een korte autobiografie opgesteld waarvan
ik gebruik maak om zijn werk te interpreteren. Vanwege de schaarste aan literatuur
over het culturele leven in Irak en met name over fotografie vanaf de jaren ’60 ben ik
genoodzaakt om andere bronnen dan literatuur aan te spreken. Interviews met
Irakezen over de plaats van fotografie in de Iraakse maatschappij hebben voor een deel
dit grote gat in de literatuur opgevuld, maar er blijven nog heel veel vragen open voor
verder onderzoek.
Het bronnenmateriaal was zo schaars dat je dit onderzoek kan zien als een
puntentekening waarbij de losse stukjes informatie gekoppeld worden door verbanden
te leggen. Hierdoor zul je uiteindelijk een tekening te zien krijgen. Maar bij dit
onderzoek zal dat geen eenduidig plaatje zijn– als iemand anders ditzelfde materiaal tot
zijn beschikking zou hebben zou er wellicht een andere tekening uit tevoorschijn
komen. Toch zou ik ter verdediging hiervan willen zeggen dat dit het geval is bij het
meeste historisch bronnenonderzoek. Interpretatie en eigen invulling geven altijd
richting aan het onderzoek en dat is onvermijdelijk.
De geringe hoeveelheid literatuur is echter ook de drijfveer achter dit onderzoek.
Ik maak hier een klein begin, een opzet om aan te tonen hoe dringend er behoefte is aan
meer informatie over fotografie in Irak (en het Midden-Oosten) of zelfs het ‘gewone
4
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leven’ in Irak. Er is veel aandacht voor de grand narrative, de politieke geschiedenis van
het land. Maar dit onderzoek geeft een klein inkijkje in het leven van de gewone mens:
de bewoners van de steden Basra en Bagdad, omdat ook hun verhaal en geschiedenis
belangrijk is. Omdat zij uiteindelijk, meer dan de politiek, Irak vormen. En met de foto’s
krijgen deze mensen niet alleen een verhaal maar zelfs letterlijk een gezicht.

7

Hoofdstuk 1: Studiofotografie en identiteit
Foto’s in historisch onderzoek
Dit hoofdstuk begint met een belangrijke vraag: hoe kunnen afbeeldingen gebruikt
worden in historisch onderzoek? Dit is een cruciale vraag die behandeld moet worden
voordat verdere stappen in dit onderzoek kunnen worden gezet. Dit onderzoek stoelt
immers grotendeels op de analyse van visueel bronnenmateriaal. Auteurs hebben zich
al eerder over deze vraag gebogen, zoals de Britse cultuurhistoricus Peter Burke. Zijn
antwoord is drieledig namelijk a.) ‘afbeeldingen kunnen als bewijs dienen voor aspecten
van sociale realiteit wanneer die niet in teksten zijn overgeleverd maar, b.)
representatiekunst, zoals een portret of foto, is vaak minder realistisch dan het lijkt en
het vervormt de realiteit eerder dan dat het deze representeert. Een historicus moet de
intenties van de kunstenaar of fotograaf meenemen, anders kan de historicus ernstig
misleid worden. Maar c.) het proces van vervorming, door de intentie van de maker, is
op zichzelf een bewijs van fenomenen die (cultuur)historici graag bestuderen zoals:
mentaliteiten, ideologieën en identiteit.’5 Een afbeelding is dus te gebruiken wanneer je
op zoek gaat naar de intenties van de maker, dit kan de fotograaf zijn maar het is
minstens zo belangrijk wat de gefotografeerde persoon zelf bijdraagt aan het plaatje.
Zoals al eerder gesteld dient een foto als bronnenmateriaal met voorzichtigheid
benaderd te worden en is het van belang dat ook een foto, hoewel ze de realiteit lijkt af
te beelden, geïnterpreteerd wordt vanuit het besef dat dit een constructie is waar
verschillende invloeden van de maker en het subject, in te herkennen zijn maar ook van
de omgeving (de context). Het zijn juist, zoals Burke stelt, deze invloeden die een
afbeelding interessant maken voor de bestudering van identiteit – en dat is exact wat
mijn intentie is met dit onderzoek. ‘The material or literal image is good evidence of the
mental or metaphorical ‘image’ of the self or others.’6 Het casusonderzoek zal zich dan
ook richten op het metaforische plaatje het individu, namelijk hoe de geportretteerde
Irakezen een identiteit visueel zichtbaar maken in studiofoto’s. Daarvoor is het
belangrijk om eerst te definiëren wat een studiofoto is.

De kenmerken van studiofotografie
5
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Fotografie kent verschillende vormen zoals journalistieke fotografie, studiofotografie,
kunstfotografie en ‘candidfotografie’.7 Yaseen Al-Obeidy is een studiofotograaf en het
zijn dus ook studiofoto’s waarop de analyse zich richt. Daarom zal hier aangegeven
worden wat studiofotografie inhoudt en wat de vijf belangrijkste kenmerken van
studiofotografie (of formele fotografie) zijn:
1. In formele fotografie maken de subjecten bewust een plaatje voor een (externe)
kijker. Families proberen er daarom altijd harmonieus, stabiel en waardig uit te zien.8
Waar spontaniteit energie geeft aan de candidfoto, is improvisatie niet gepast in formele
fotografie. Formele fotografie heeft anders dan candidfotografie, een vooraf gesteld
doel. Het doel van formele fotografie kan verschillen, maar het is altijd gericht op een
externe kijker.9
2. Studiofotografie heeft een ‘stijf’ uiterlijk. Dit komt omdat in de beginperiode van de
fotografie in het begin van de 19e eeuw de sluitertijd lang was en de subjecten daarom
lang stil moesten poseren. Zelfs toen vanaf 1850 de sluitertijd onder een minuut kwam
en de techniek niet meer om stijve poses vroeg, werd formele fotografie nog altijd op
dezelfde manier uitgevoerd. Je zou kunnen zeggen dat er in studiofotografie sprake is
van een standaard pose.10
3. Studiofotografie maakt gebruik van achtergrond en decor. Dit heeft ook zijn
herkomst in het ontstaan van de fotografie. Fotografie werd in het begin vooral gezien
als een goedkoop alternatief voor een geschilderd portret. In de negentiende eeuw
waren Renaissancistische achtergronden dan ook erg populair. Deze beelden de
subjecten uit als heroïsche figuren van vroeger tijden, die bekend waren van
schilderijen.11 Dit maakt dat de foto en de studio ‘een plek is waar een illusie wordt
gecreëerd waarin de subjecten kunnen ontsnappen aan hun materiële succes of falen.’12
4. ‘De studio is een veilige plaats waar mensen hun private verlangens én hun publieke
rol kunnen uitdragen, binnen de conventies van portretfotografie.’ 13 De studio is de
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plek waar subjecten zich kunnen laten afbeelden op de manier waarop zij dit zelf willen
en zichzelf zien, dus hun particuliere persoonlijkheid. Maar daarnaast kan het ook de
plek zijn om de persoonlijkheid die ze hebben in het publieke domein te laten zien.
Denk bij dit laatste aan de portretten van regeringsleiders die zich ook als
machthebbers laten vastleggen. In combinatie met het decor biedt de studio dus de
ruimte om een rol te spelen die het subject aan de buitenwereld wil laten zien.
5. De omgeving van de studio, de maatschappij, reageert op culturele, economische en
politieke veranderingen. Deze veranderingen kunnen getraceerd worden in de
gezichten en lichamen van de subjecten wanneer ze de studio binnenkomen om de
belangrijke momenten in hun leven vast te leggen en om de mogelijkheden binnen hun
eigen identiteit uit te spelen.14 De studio is dus een ‘veilige plaats’, maar deze plaats is
zeker niet geïsoleerd van gebeurtenissen in de maatschappij.
Uit deze kenmerken blijkt dat studiofotografie nog het meeste te maken heeft met
theater, het spelen van een scène voor een kijker. Roland Barthes heeft waarschijnlijk
aan studiofotografie gedacht toen hij schreef: ‘Yet it is not (it seems to me) by Painting
that Photography touches art, but by Theater (…) Photography is a kind of primitive
theater, a kind of Tableau Vivant, a figuration of the motionless and made-up face beneath
which we see the dead.’15
Kort samengevat, mensen gaan naar een fotostudio om hun portret vast te laten
leggen, door een professionele fotograaf, dus met een garantie van een zekere kwaliteit.
In de studio vinden ze, vaak met behulp van achtergronden en decor, een plek om hun
foto te laten nemen zoals zij dat willen – maar wel binnen de visie van de fotograaf. Ze
zullen zelf kiezen voor, of worden door de fotograaf neergezet in standaard poses, die
nog refereren aan de tijd dat studiofotografie een nieuw medium was en die
gelijkenissen vertoont met portretschilderkunst. De foto is bedoeld voor een kijker en
de manier waarop het subject zich laat afbeelden heeft ook te maken met de sociale
conventies. Daarmee staat een studiofoto dus ook in een directe relatie met de culturele
opvattingen binnen de maatschappij.

Portretten en de Persoon: dimensies van het individu
14
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In de laatste drie kenmerken van studiofotografie zitten elementen van de manier
waarop identiteit visueel gemaakt kan worden. Het gaat met name om de wijze waarop
een studio een decor kan zijn om een illusie te creëren, het subject die in de studio zijn
private verlangens en/of publieke rol uitdraagt, en de manier waarop veranderingen in
de maatschappij zichtbaar zijn in de gezichten en lichamen van de subjecten. Deze
punten zullen gaandeweg verder verduidelijkt worden want hierna wordt ingegaan op
de manier waarop identiteit visueel gemaakt kan worden.
Kunstfilosoof Cynthia Freeman onderzoekt in het boek Portraits & Persons: a
philosophical inquiry de relatie tussen portretten en het individu. Het individu is de
individuele, persoonlijke identiteit en het bewustzijn van het hebben van een eigen
identiteit. Freeman verwondert zich erover dat auteurs over het individu zelden visuele
bronnen hebben geraadpleegd om hun theorie te toetsen: ‘Unfortunately, few of these
works [about the self] pay attention to visual art as providing any sort of source material
for their theorizing, something I find rather odd in light of the fact that they often do cite
literary texts. Why should novelists or poets and not visual artists be regarded as
contributing insights into the nature of the person?’16 Ze houdt een pleidooi voor gebruik
van portretten om inzichten te kunnen krijgen in de ‘nature of the person’, door een
model te gebruiken van Jerrold Seigel auteur van The idea of the Self. Dit model
onderscheidt drie dimensies in gedachten over het individu in het moderne Europa.
Ten eerste is dit de lichamelijke dimensie. Deze dimensie heeft te maken met het
bewustzijn van het individu als een fysieke entiteit met bepaalde behoeften en zwaktes
en een specifiek uiterlijk. Zij is opgekomen met de komst van de moderne wetenschap
en de toename van kennis over het lichaam en de geest.17 Het uiterlijk was datgene dat
het ene individu onderscheidde van de ander en het lichaam was datgene waarin men
een individu ging herkennen. In portretten is dit bijvoorbeeld zichtbaar in de manier
waarop mensen ook in hun fysieke voorkomen duidelijk gaan maken dat ze macht
hebben. Zo kon bijvoorbeeld, een jonge prins getoond worden terwijl hij paardrijdt en
het dier in bedwang houdt, zijn fysiek en zijn houding in het portret tonen zijn macht.
De tweede, reflectieve dimensie houdt de komst van het zelfbewustzijn in, met
mogelijkheid tot aanpassing en vorming van het individu. Deze dimensie stamt uit de
vroegmoderne tijd waarin veranderingen in het religieuze concept van ziel en lichaam
16
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de notie van het individu veranderde en mensen zelfbewust maakte.18 In portretten is
deze verandering zichtbaar in bijvoorbeeld de zelfportretten van Albrecht Dürer want
die zijn, aldus Freeman: ‘complex representations of his own humanist self-exploration.’19
Met name zijn portret uit 1500 omdat hij hier niet meer op de achtergrond en zijn
kleren vertrouwt om zijn identiteit te tonen maar ‘het is een portret van de kunstenaar
als uniek individu die reflecteert op de essentie van zijn mens-zijn.’20
De relationele dimensie van het individu ten slotte is de rol van het individu in
groepen en de samenleving en de waarden die hieruit voortkomen. De ervaring van
mensen met politiek, hun plaats daarbinnen en hun religieuze levens en de
veranderingen daarin hebben invloed gehad op het zelfbewustzijn.21 De relationele
dimensie is dus de manier waarop het individu zich verhoudt tot anderen en het
bewustzijn van de eigen plaats van het individu in de maatschappij. In portretten kan op
verschillende manieren zichtbaar zijn wat iemands sociale rol is, bijvoorbeeld in de
afbeelding van specifieke groepen zoals moeder en kind, of schoolfoto’s. Dat geldt
bijvoorbeeld ook voor foto’s van soldaten of de portretten van monarchen waarin
uiterlijk vertoon een indicatie is voor de sociale groep waarin het subject deel van
uitmaakt. Dit vertoon hoeft zich niet alleen in kleding te uiten, maar dit kan ook in de
houding zichtbaar worden.
De relationele dimensie van het individu is altijd in ontwikkeling, omdat de samenleving
constant in beweging is. Daarom zou de theorie mijns inziens ook toegepast kunnen
worden op eigentijdse samenlevingen. De verhoudingen in een samenleving zijn altijd in
beweging ten gevolge van politieke en sociale ontwikkelingen en de manier waarop
mensen zich daarnaar richten door hun identiteit aan te passen. De theorie van Seigel
stelt dat het individu veranderd is door veranderingen in politiek of religie. Freeman
probeert vervolgens aan te tonen dat deze veranderingen in het denken over het
individu ook zichtbaar zijn in portretten. Dat onderdeel van de theorie wil ik toetsen
door gebruik te maken van de relationele dimensie en te onderzoeken of dit ook
zichtbaar kan zijn in de studiofoto’s uit Irak. Ik zal dus onderzoeken wanneer en hoe de
relationele dimensie van het individu zichtbaar is, waarmee ik ook de aanname van
18
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Freeman toets die stelt dat visuele afbeeldingen ook gebruikt zouden moeten worden in
literatuur over het individu.
De relationele dimensie laat zien dat mensen zich bewust zijn van hun plaats in
de maatschappij en zichzelf daarin een plaats toekennen. Het individu staat namelijk in
relatie tot een eigen identiteit – die men zelf kiest, verwerpt of verandert bewust of
onbewust. Richard Brilliant stelt: ‘Making portraits is a response to the natural human
tendency to think about oneself, of oneself in relation to others, and of others in apparent
relations to themselves and to others. ‘To put a face on the world’ catches the essence of
ordinary behaviour in the social context; to do the same in a work of art catches the
essence of the human relationship and consolidates it in the portrait through the creation
of a visible identity sign by which someone can be known, possibly forever.’22 Het maken
van een portret is dus ook volgens Brilliant, een studie naar wie iemand is in relatie tot
anderen en de maatschappij. Brilliant heeft het hier over de maker van een portret. Ik ga
er echter vanuit dat het subject, zeker in de fotografie, minstens evenveel te vertellen
heeft over hoe het portret er uiteindelijk uit komt te zien.

Het belang van de context
In de relationele dimensie van gedachten over het individu is context van groot belang.
Want het individu staat in relatie tot de maatschappij en vormt zich naar wat zijn eigen
sociale groep van hem of haar verlangt. De maatschappij wordt in dit onderzoek
beschouwd als context. Victor Burgin in Thinking Photography stelt dat een foto een
bundel van codes is en de betekenis van een foto besloten ligt in de ideologische context
waarin ze is gemaakt. Dat wil zeggen, het milieu en de achtergrond van de maker en de
afgebeelde persoon en de omgeving.23 Alan Sekula onderstreept in dezelfde bundel ook
het belang van context voor de betekenis van een foto. Hij onderscheidt namelijk de
context van de maker, de context van de tentoonstelling van de foto en de context van
de kijker. Deze vormen het discours van de foto en daaraan kunnen we de betekenis
ontlenen: ‘We find ourselves in the middle of a discourse situation that refuses to
acknowledge its boundaries; photographs appear as messages in the void of nature. We
are forced, finally, to acknowledge what Barthes calls the polysemic character of the
photographic image, the existence of a ‘floating chain of significance, underlying the
22
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signifier.’ In other words, the photograph as it stands alone, presents merely the possibility
of meaning. Only by its embeddedness in a concrete discourse situation can the
photograph yield a clear semantic outcome.’24
Een analyse van de foto’s zou dus eigenlijk de beste uitkomst geven wanneer je
deze binnen een duidelijke context zou bestuderen. Bij het analyseren van de
portretfoto’s wil ik daarom de context meenemen. Het gaat mij daarbij om de
veranderingen in de maatschappij, maar ook, voor zover bekend, de motivatie en
achtergrond van de fotograaf en de subjecten. In hoofdstuk 3 wil ik deze context
toepassen in mijn analyse. Het volgende hoofdstuk wil ik gebruiken om deze context te
beschrijven om de foto’s te kunnen plaatsen en eventueel een visuele identiteit te
kunnen verklaren.
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Hoofdstuk 2: Studiofotografie in Irak
In het vorige hoofdstuk is ingegaan op de vraag hoe veranderingen in de maatschappij
en het denken over het individu zichtbaar kunnen zijn in portretten en
portretfotografie. In dit hoofdstuk zal ik vervolgens een overzicht geven van de
geschiedenis van fotografie in Irak van 1965 tot heden zodat er een context gegeven
wordt waarin de veranderingen in de Iraakse maatschappij zichtbaar worden.
De geschiedenis van fotografie in Irak is nog niet eerder gedocumenteerd dus
literatuur over dit onderwerp is zeer schaars. Wanneer het dit thema betreft gaat het
voornamelijk over de vroege fotografie van voor 1920 en de oriëntalistische aspecten in
deze oude fotografie.25 Vanwege deze lacunes ben ik voor een groot deel aangewezen op
de verschillende interviews die ik heb gehouden met Irakezen tijdens mijn stage.26
Daarmee is het geenszins een sluitend verhaal en er zullen nog enkele zaken zijn
waarover meer uitgezocht zou moeten worden, maar daartoe heb ik binnen het bestek
van dit onderzoek de mogelijkheid niet gehad. Ik zal de hier volgende geschiedenis van
fotografie onderverdelen in een algemeen gedeelte en een gedeelte waarin ik inga op
het praktische gebruik van fotografie en studiofotografie

Een (beknopte) geschiedenis van Irak
In 1921 werd Irak gevormd door Groot-Brittannië dat de noordelijke provincie Mosul
samensmolt met het soennitische Bagdad en het zuidelijke, sjiitische Basra. Onder de
Britten werd Irak een koninkrijk. Vóór de Eerste Wereldoorlog waren er enkele
commerciële studio’s in Basra en Bagdad, maar fotografie werd pas echt geïntroduceerd
voor een groter publiek tijdens de bezetting van de Britten.27 Voor het hele MiddenOosten geldt overigens dat de Westerse mogendheden fotografie introduceerden. Met
de Britse bezetting van Irak werd ook een nieuwe markt aangeboord in de bestaande
25
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fotografie, namelijk de oriëntalistische fotografie. De Britse soldaten namen
bijvoorbeeld graag een ‘typische’ foto mee naar huis als souvenir. Populair waren vooral
de (licht) erotische afbeeldingen van vrouwen in oriëntalistische stijl, die werden
verkocht aan soldaten, zeemannen en toeristen.28 Deze foto’s kwamen vooral veel voor
in Noord Afrika en Egypte maar werden ook verkocht in Turkije, Libanon, Iran en Irak.29
Een militaire coup onder leiding van generaal Abdul Qasim maakte op 14 juli
1958 een einde aan de monarchie in Irak. De koning werd vermoord en Irak werd een
republiek. De socialistische Ba’athpartij, die staat voor een pan-Arabisch ideaal, won
aan invloed en pleegde in 1963 een staatsgreep. In de jaren die volgen kwam er binnen
de partij een radicale vleugel op, met de jonge Saddam Hussein als leider. Die
machtsverschuiving mondde in 1968 uit in een nieuwe coup, die Achmed Hassan alBakr als president aan de macht bracht. Zijn neef Saddam Hussein werd zijn
rechterhand. Saddam vestigde in deze jaren al zijn reputatie van een meedogenloze
dictator. Na de coup begon hij aan een golf van terreur in het land: tegenstanders van
het regime werden in schijnprocessen veroordeeld, geëxecuteerd of verdwenen. In
1979 maakte Saddam Hussein de laatste stap in zijn carrière toen president al-Bakr
aftrad en hij zelf zijn plaats innam. Hij deed dat in een gunstig econmisch klimaat. De
enorme vraag naar olie in het begin van de jaren ‘70 en waarbij Irak nu zijn eigen
raffinaderijen beheerste (en niet meer Groot-Brittannië) zorgde voor grote rijkdom en
economische voorspoed.30

Fotografie onder Saddam Hussein
Het regime van de Ba’athpartij vanaf 1968 speelde een grote rol in de ontwikkeling van
de fotografie. De partij en later Saddam Hussein maakte zelf ook veel gebruik van
fotografie in de vorm van propaganda. Foto’s waren namelijk een manier om de macht
van de staat te laten zien. Het portret van Saddam hing overal in iedere stad, er waren
mensen die hun brood verdienden met het verkopen van portretten van de dictator en
alle schoolboeken hadden een afbeelding van de leider op de eerste pagina.31
Afbeeldingen van monumenten in een stad, overheidsgebouwen of een nieuw
gebouwde militaire basis werden verspreid om te laten zien hoe machtig en sterk de
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overheid was. Oorlogsfotografie was hierbij heel belangrijk: het laten zien van gedode
vijandelijke soldaten toonde de macht van het Iraakse leger. Tijdens de Irak-Iran oorlog
in de jaren ‘8o werden er zelfs tentoonstellingen georganiseerd met deze foto’s.32
Maar deze propagandamachine kon alleen in stand gehouden worden door zijn
natuurlijke keerzijde: censuur.
Toen de Ba’athpartij het bestuur van het land overnam werd er binnen tien jaar
een einde gemaakt aan het meerpartijenstelsel en elke vorm van media werd streng
gecontroleerd op verzet tegen het regime. Boeken moesten voor publicatie naar het
Ministerie van Cultuur worden gestuurd om te worden goedgekeurd, evenals kranten
en tijdschriften. Zelfs het bezit van een typemachine was in dit politieke systeem streng
verboden en kon de doodstraf tot gevolg hebben.33 In een dergelijk politiek klimaat is
het onmogelijk dat fotografen de vrije hand hadden: het afdrukken van een foto in
geprinte media moest worden gecontroleerd want dit viel onder dezelfde regels van
censuur.34 Het rondlopen met een camera was al verdacht en het was verboden te
fotograferen op vele plekken in de stad: er kon een militaire basis zijn of het huis van
een belangrijk partijlid.35 Maar in principe kon alles gevoelig zijn: ‘Photography was
never banned, but it was difficult to be a photographer, particularly in the 70s and 80s,
because the government at the time was committing crimes all over the place and was
therefore always suspicious, to put it mildly, by anyone walking around with a camera. For
example, my father would take many photos of the ‘working man’ in the fields, fishermen
in the marshes, store owners selling shoes and so on. He got criticized once because they
did not like those kind of people to be photographed, as it may show Iraq to be a poor
country. Instead they wanted photos to be taken of modern buildings, factories, and tanks
and other things. There was little appreciation for the value, or the dignity of the people
my father was photographing.’36
Over de gevolgen van censuur voor fotostudio’s is eigenlijk niets bekend en hier
waren waarschijnlijk ook geen regels voor omdat deze foto’s niet verspreid werden.
Aangenomen mag worden dat mensen zelfcensuur toepasten en zorgden dat ze geen
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‘gevaarlijke’ foto’s lieten maken. Wel moest iedereen zijn paspoortfoto laten maken
voor een identiteitsbewijs, want als onderdeel van het machtsbeleid van de staat wilde
de overheid iedereen kunnen zien en registreren.37 In het geval van het Koerdische
Noord-Irak is het een ander verhaal, hier werden alle ‘culturele producten’ door de
politie verzameld en vernietigd. Foto’s en studiofoto’s waren ook culturele producten en
ze waren in het privé huishouden niet toegestaan. Daarom moesten Koerdische
studiofotografen twee à drie keer per jaar hun negatieven inleveren bij de politie.38

Religieus beleid van Saddam Hussein
De Ba’athpartij was een pan-Arabische partij die ernaar streefde om een Arabische natie
te creëren. Later, omdat het moeilijk was om de gehele Iraakse bevolking hier
enthousiast voor te maken, werd dit omgevormd tot een streven naar een losse
Arabische federatie, waarin Irak een hoofdrol zou spelen. De partij deed dit door de
cultuur in te zetten voor het ideaal: Arabische folklore, kunst, rituelen werden
omgevormd naar een Iraakse variant. 39 Maar toen de Golfoorlog met de VS op het punt
stond om te beginnen in 1991 maakte Saddam gebruik van een nieuw middel om
samenhang en een gezamenlijke identiteit te creëren: de Islam. ‘As war with the United
States and their allies loomed, Saddam wrapped himself more and more tightly in the
green flag of Islam. In January 1991 he had the Islamic slogan “God is Great” put on the
Iraqi flag, and announced that this was “the lofty banner our fighters are guided by and
believe in” (…) Saddam discovered the utility of Islam in times of crisis.’40 De in de
decennia daaraan voorafgaand verregaand seculiere samenleving van Irak werd een
sterk religieuze samenleving. De sjiitische en soennitische stromingen in het
Islamitische geloof konden nu onder dezelfde Islamitische vlag strijden. De verschillen
tussen de stromingen maakten in de oude, seculiere samenleving nog niet zoveel uit –
het was (en is) onbeleefd om een Irakees te vragen welke religieuze achtergrond hij
heeft.41 Door dit beleid van Saddam werden de Islamieten in de samenleving onder één
vlag geplaatst en werd de Islam als bindende factor binnen de samenleving belangrijker.
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Na de val van Saddam Hussein
In 2003 kwam het regime van Saddam Hussein ten val. Het land had toen oorlog na
oorlog gevoerd: eerst de Irak-Iran oorlog van 1980 tot 1989, daarna de inval van
Koeweit in 1990 gevolgd door de Golfoorlog in 1991. Vervolgens zorgde
eenhandelsembargo voor hongersnood en economische moeilijkheden. Vermeend bezit
van massavernietigingswapens leidde uiteindelijk tot de Amerikaanse inval in maart
2003. De Amerikaanse bezetting van Irak zou één jaar hebben moeten duren, maar de
Amerikaanse en geallieerde troepen bleven tot 2011 in het land. De val van het regime
en de Amerikaans-Britse inval had grote gevolgen voor Irak, de bedoeling was om
democratie naar het land te brengen met een vrije markteconomie. Hoewel het land in
2004 soevereiniteit heeft gekregen nam het geweld verder toe. In 2005 en 2006 werden
er democratische verkiezingen gehouden en werd de Koerdische Jalal Talabani als
president gekozen. Er kwam een nieuwe grondwet waarin er gestreefd werd naar een
Islamitische federale democratie.
Tegelijkertijd verergerde het geweld door de opkomst van verschillende groepen
die om de macht streden. Honderdduizenden mensen vluchtten het land uit, sektarisch
geweld en corruptie overheersten. Niet alleen vielen er slachtoffers door gevechten
tussen Amerikaanse troepen en het Iraakse leger, maar ook door gevechten tussen het
Amerikaanse leger en soennitische en sjiitische milities en zelfmoordaanslagen onder
de Iraakse bevolking. Volgens de VN werden in mei en juni 2006 ongeveer 100
burgerslachtoffers per dag gemaakt, met een totaal voor het hele jaar van 34.000
burgerslachtoffers.42 Om de veiligheid te verbeteren, die op dat moment nog ver te
zoeken was, besloot de VS in 2007 nog meer troepen naar het land te sturen.
Vanaf oktober 2007 leek het beter te gaan, er vielen steeds minder burger- en
militaire slachtoffers en er waren minder raketaanvallen. Het bestuur in de provincie
Basra, bezet door Groot-Brittannië, werd overgedragen aan de Iraakse troepen en
hiermee eindigt de Britse bezetting van Zuid-Irak. In 2008 droeg ook de VS de controle
over de westelijke provincie Anbar over aan de Iraakse regering en werd er een
veiligheidspact getekend, waarin vastgelegd werd dat de Amerikaanse troepen eind
2011 het land helemaal verlaten zouden moeten hebben. Dit was inderdaad het geval,
maar het land is ook anno 2013 nog verre van stabiel. Milities van Al-Qaeda proberen de
42
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macht te veroveren en het sektarisch geweld blijft voortduren: nog altijd zijn er bijna
dagelijks bomaanslagen in de hoofdstad die vele slachtoffers maken.43

(Studio)fotografie in Irak
Tegen de achtergrond van deze geschiedenis wordt ingezoomd op de verschillende
aspecten van het medium fotografie in de Iraakse samenleving. In het bijzonder zal ik
studiofotografie behandelen.
In het kielzog van de sterke banden tussen het socialistische Irak en de SovjetUnie waren vanaf de jaren ’70 de goedkope handcamera’s, geïmporteerd uit Rusland,
voor iedereen verkrijgbaar.44 Hierdoor werd fotografie toegankelijk voor alle klassen in
de maatschappij. Voorheen was het bezit van een camera voornamelijk voor de hogere
en gegoede middenklasse weggelegd. De minder bedeelden gingen bij gebrek aan een
eigen camera een of twee keer per jaar naar een studio om hun portret te laten
vastleggen.45 Het bezit van een camera was tot eind jaren ’60 een teken van moderniteit.
De middenklasse die het kon betalen liet hiermee zien dat ze moderne en autonome
individuen waren.46 In dezelfde jaren lieten Irakezen op een foto dan ook graag
symbolen van macht of rijkdom zien door dure horloges, juwelen of het poseren met
een sigaret.47
In Bagdad was er één grote, beroemde studio: Studio Babel. Hier kwamen de
rijken en beroemdheden en werden bijvoorbeeld de portretten van machthebbers
gemaakt.48 Daarnaast waren er in Bagdad en in de meeste steden twee of drie kleinere,
regionaal bekende studio’s. Hier werkten de fotografen die werden gewaardeerd om
hun kwaliteit, maar ook om hun persoonlijkheid. Studiofotografen waren vaak geliefde
mensen om verschillende redenen: zij waren degenen die mensen mochten aanraken
om ze in een goede pose te plaatsen en ze hadden een inkijkje in iemands privéleven.49
Van belang was dat je status opbouwde als fotograaf: klanten moesten weten dat ze je
43
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konden vertrouwen om hier hun privéfoto’s te laten afdrukken of om zelf bij jou op te
foto te gaan.50 De jongere generatie in de jaren ’60 en ’70 beschouwde fotografen als
moderne mensen, omdat ze een modern beroep uitoefenden. Deze moderne uitstraling
was ook een van de redenen dat fotografen populair waren. Deze jonge generatie liet
graag foto’s van zichzelf nemen om zelf ook moderniteit uit te stralen. Dit in
tegenstelling tot een oudere generatie die soms traditioneler was ingesteld en bezwaar
had tegen het maken van afbeeldingen (uit religieuze overwegingen).51 Onder studenten
was het gebruikelijk om in de studententijd honderden foto’s van jezelf te laten nemen.
Op de campus van de universiteit in Bagdad was er dan ook iedere dag een fotograaf
aanwezig om jezelf te kunnen vereeuwigen en de foto’s bijvoorbeeld naar huis te
kunnen opsturen.52
Een fotostudio bezoeken was voor velen een evenement waar veel aandacht aan
werd besteed, men kleedde zichzelf mooi aan of trok zelfs verschillende outfits aan
tijdens een sessie. Er was en is vaak een speciale ruimte in de meeste studio’s waar je je
kon omkleden.53 Je maakte een foto van jezelf of je familie met verschillende doeleinden.
Het was gebruikelijk om de foto’s op te sturen naar familie in andere steden (de foto’s
konden als kant-en-klare ansichtkaarten worden afgedrukt) of om een foto van jezelf te
geven aan je geliefde. Vanaf de jaren ’70 hadden veel mensen een fotoalbum dat kon
worden getoond wanneer er visite was of de foto’s werden opgehangen in huis. Soms
werden foto’s van de oudere generaties ernaast gehangen om te laten zien dat het huis
geschiedenis had: dat het niet alleen jouw huis, maar ook dat van je grootouders is
geweest.54 Foto’s hebben natuurlijk sowieso veel te maken met herinneren en het
ritueel om foto’s op te hangen bij een graf is nog steeds gebruikelijk in Irak.55
Tegenwoordig kan iedereen foto’s maken met zijn mobiele telefoon of eigen
camera, hierdoor hebben de fotostudio’s overal ter wereld het moeilijk. Het digitale
tijdperk zorgt ervoor dat het afdrukken van fotorolletjes niet meer in de studio hoeft te
gebeuren en de klandizie van studiofotografen neemt af. De fotostudio wordt ook in Irak
sinds de intrede van de digitale massafotografie voornamelijk bezocht door mensen die
een officiële pasfoto nodig hebben of een kwaliteitsfoto willen met juiste belichting en
50
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een goede fotograaf. Wat er dan met de kwaliteitsfoto gebeurt is nog steeds hetzelfde:
ze komen terecht in het fotoalbum, aan de muur of zijn voor familie.

Yaseen Al-Obeidy56
De foto’s die ik in het volgende hoofdstuk zal analyseren zijn gemaakt door Yaseen AlObeidy. Hij is een studiofotograaf uit Irak, geboren in 1950 in Bagdad. Al op jonge
leeftijd is hij met fotografie in aanraking gekomen toen hij mocht komen helpen in de
studio van zijn neef. Via verschillende baantjes is hij uiteindelijk een studiofotograaf
geworden. Dit is exemplarisch voor fotografen uit Irak. Op de kunstacademie was
fotografie geen vak, de meeste fotografen waren autodidact of hadden het vak in het
buitenland geleerd.57 Yaseen al-Obeidy leerde het ontwikkelen en het maken van de
foto’s, het retoucheren van fotos en het beheer van een zaak van de andere fotografen
die op zijn pad kwamen.
Zijn studie aan het ministerie voor Oolie bracht hem in 1974 naar het zuiden van
Irak, naar Basra, een olierijke regio. Hier kon hij in 1975 een fotostudio overnemen,
Studio Straak, en hij was daar zeker in het begin zeer succesvol in. Het waren rustige,
economisch voorspoedige jaren in Irak. In 1978 bracht hij een laboratorium vanuit
Milaan mee terug naar Basra waarmee hij kleurenafdrukken kon maken. Hij bezat toen
de eerste studio in Basra die dit kon. Zijn materialen voor de foto’s haalde hij over de
grens in Koeweit. Tijdens de Irak-Iran oorlog in de jaren ’80 brak er echter een slechte
tijd aan voor Yaseen. Basra, als haven- en grensstand met Iran, werd zwaar getroffen en
Yaseen moest zijn tijd verdelen tussen het leger en zijn studio. Toen de oorlog tegen
Iran was afgelopen volgde al snel daarop de Golfoorlog waarin Basra het opnieuw zwaar
te verduren had. Direct na de Eerste Golfoorlog braken er in heel Irak grote opstanden
uit tegen het regime van Saddam Hussein. In Basra waren deze opstanden zeer
omvangrijk en deze werden hardhandig neergeslagen. Yaseen en zijn familie vluchtten
toen naar Bagdad.
In 1991 kwam Yaseen bij toeval terecht in de wijk al-Husseinniya in NieuwBagdad. Dit een arme buitenwijk ongeveer 30 kilometer van het centrum van de stad
waar voornamelijk sjiieten wonen. Deze wijk is speciaal gebouwd voor ‘martelaren,
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families en ontheemden.’ Hij besloot hier een winkelpand te huren en verkocht het pand
in Basra. In al-Husseinniya bezit hij dan de enige fotostudio (studio Iman) en hij trok
daarom klandizie vanuit de hele regio. Ondanks het embargo in de jaren ’90 gaan de
zaken voor Yaseen niet slecht. De Amerikaanse inval is opnieuw een keerpunt voor
Yaseen. Hij moest de studio toen enkele maanden sluiten en dat gebeurde opnieuw in
2007 toen het sektarische geweld te heftig was in de hoofdstad.
Ondertussen lopen de ontwikkelingen in de fotografie natuurlijk gewoon door. In
2001 doet digitale fotografie zijn intrede in studio Iman. In de studio wordt gebruik
gemaakt van het softwareprogramma Photoshop om de foto’s te verbeteren en het
retoucheren gebeurt voortaan digitaal. Yaseen gebruikt het vooral om het gezicht
mooier te maken en de huidskleur aan te passen. In de bijlage heb ik foto’s toegevoegd
van zijn studio anno 2013.58 Uit deze foto’s en de reclame die hierop te zien is, kan
worden opgemaakt dat ze zichzelf adverteren als een trouwstudio, zichtbaar in de
Arabische tekst maar ook op te maken uit alle foto’s aan de muur. Dit is opvallend
omdat het Tropenmuseum geen trouwfoto’s in het archief heeft mogen aanschaffen.
Hier zouden immers vrouwen op zichtbaar zijn. Daarnaast zijn op de foto in de studio
sjiitische religieuze posters te zien en dit is opvallend omdat Yaseen al-Obeidy zelf
soennitisch is.
In dit hoofdstuk is een achtergrond geschetst van het milieu waarin de foto’s van Yaseen
al-Obeidy zijn gemaakt en is een beeld gegeven van studiofotografie in Irak. In het
volgende hoofdstuk zal ik zijn foto’s bespreken om een verband te leggen tussen het
theoretische kader in het eerste hoofdstuk en het historische kader van dit hoofdstuk.
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Hoofdstuk 3: De analyse van het bronnenmateriaal
In het eerste hoofdstuk heb ik uitgelegd hoe portretten kunnen worden gebruikt om een
verandering in de beleving van het individu aan te tonen. Deze veranderingen in het
individu komen voort uit veranderingen in de maatschappij, de context. Seigel heeft dit
model opgesteld voor veranderingen van het individu over de termijn van eeuwen. Zelf
verwacht ik dat het derde onderdeel, de relationele dimensie, ook zichtbaar is wanneer
je een moderne samenleving bekijkt omdat de verhoudingen binnen de samenleving in
enkele decennia flink kunnen verschuiven. Zoals ik in het tweede hoofdstuk heb laten
zien is dit het geval geweest in Irak. Deze samenleving heeft tussen 1965 en 2011 grote
veranderingen doorgemaakt - veranderingen die zichtbaar zouden kunnen zijn in de
studiofoto’s van Yaseen al-Obeidy.
Er zijn twee manieren waarop dit kan worden aangetoond. In de eerste plaats
zijn dit de praktische elementen in de foto´s zoals de verschuiving van glasnegatieven
naar digitale afdrukken en de achtergronden. In de tweede plaats is dit in de identiteit
van de subjecten te herkennen. Mensen worden zich bewust van hun identiteit door de
maatschappij, ze nemen verschillende identiteiten aan omdat de context hierom vraagt,
hun identiteit verhoudt zich tot de samenleving. Via de relationele dimensie van het
individu en het zelfbewustzijn verwacht ik dat je identiteiten zoals die zichtbaar zijn in
de maatschappij vertaald ziet in foto’s. Volgens Freeman zouden veranderingen in het
individu ook zichtbaar zijn in portretten. In dit hoofdstuk zal ik dit toetsen.
Als kanttekening wil ik vooraf meegegeven dat de zichtbaarheid van identiteit in
foto´s iets specifieks is voor Irak. Wanneer je het archief van een fotostudio uit
Nederland zou bestuderen zou je ook deze veranderingen in identiteit kunnen zien en
eventueel ook de relatie hierin kunnen zien met veranderingen in de Nederlandse
maatschappij. De uitkomsten zouden verschillen, omdat de samenleving verschilt en
daarmee ook de manier waarop mensen zich plaatsen binnen een samenleving, maar de
oorsprong van zichtbare veranderingen is in wezen hetzelfde.

Methode
Ik zal de collectie voor de analyse van de foto´s als geheel benaderen, ik heb niet het
hele archief van Yaseen tot mijn beschikking en de vele duizenden foto’s zouden ook
teveel zijn voor een analyse met bovenstaand doel. Kwantitatief heeft het onderzoek
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dus haken en ogen. Maar omdat ik voornamelijk naar de inhoud en de betekenis zal
kijken van de foto’s geloof ik dat de 270 foto’s die ik wel kan analyseren alsnog een
representatieve afspiegeling zijn van het hele archief. In onderstaande tabel zie je een
grove verdeling van de collectie.
Totaal aantal foto’s

Waarvan

Aantal geportretteerde

eindproducten personen
1965-1990 (zwart/wit) 69

69

55

1990-2011 (kleur)

201

98

77

Totaal

270

167

132

Het totale aantal foto’s dat ik analyseer is 270, waarvan er 167 ‘eindproducten’ zijn. Een
eindproduct is het finale product is dat geleverd wordt aan de klant. Er zitten namelijk
ook foto’s in de collectie vanaf 2001 met de subjecten voor een blue-screen, deze foto’s
zijn niet bedoeld om aan de klant geleverd te worden.59 In de studio wordt er een
achtergrond in het blue-screen gephotoshopt en die versie is het eindproduct. Vóór het
digitale tijdperk was dit geen optie en zijn alle foto’s in de collectie een eindproduct. Er
staan in totaal 132 verschillende personen op de foto. Er zijn dus een aantal gevallen
waarin mensen verschillende foto’s van zichzelf hebben laten maken. De scheiding op
1990 is grofweg een scheiding tussen kleurenfoto’s en zwart-wit foto’s. Yaseen had
vanaf 1978 een kleurenlaboratorium, maar van de jaren ’80 zijn er, met uitzondering
van 4 foto’s, geen kleurenfoto’s in de collectie terug te vinden. Dit kan te maken hebben
met de vernielingen en plunderingen van de zaak in Basra tijdens de Irak-Iran oorlog
waarbij ook een deel van het archief verloren is gegaan

Veranderingen in uiterlijkheden
In de eerste plaats is het verloop der tijd zichtbaar in het archief door middel van de
technische ontwikkelingen. De eerste negatieven tussen 1965 en 1975 zijn nog
glasnegatieven, in de jaren ’90 gebruikte Yaseen Al-Obeidy Kodachrome
kleurennegatieven met filters en vanaf 2001 zijn het digitale foto’s. Deze technische
ontwikkeling toont op zichzelf een geschiedenis van fotografie omdat het laat zien wat
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er gebruikt werd in de loop van de tijd.
In studiofotografie is de achtergrond in de foto het door mij genoemde derde
kenmerk van studiofotografie, heel belangrijk. De foto’s tussen 1965 en 1990 zijn
gemaakt tegen een gordijn als achtergrond. Hier is dus maar in zeer beperkte mate
sprake van ‘een plek waar een illusie wordt gecreëerd waarin de subjecten kunnen
ontsnappen aan hun materiële succes of falen,’ zoals Julia Hirsch dit noemt.60 Van
theatrale achtergronden is in de studio eigenlijk nog geen sprake en ook het gebruik van
objecten is miniem. Pas vanaf 1978 wordt er meer gebruik gemaakt van objecten. Tot
1990 staan er op 12 van de 69 foto’s een of meer van de volgende objecten: een pot met
(nep) bloemen, een kinderstoeltje, een voetstuk of een klein podium. De gordijnen
worden tussen 1980 en 1990 wel kleurrijker, er zijn enkele foto’s waarin een
bloemetjesgordijn of een ander type gordijn te zien is.
Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat met de komst van kleurenfoto’s het
‘opleuken’ van de foto door middel van de achtergrond en met objecten belangrijker
wordt. Tegelijkertijd is ook zichtbaar dat de aandacht verschuift van het bovenlichaam
en het gezicht naar het hele lichaam. Tussen 1965 en 1990 zijn er maar 11 (van de 69)
foto’s waarbij de afgebeelde persoon van hoofd tot voeten zichtbaar is. Tussen 1990 en
2011 zijn er maar 14 foto’s (van 98 eindproducten) waarbij het subject niet van hoofd
tot voeten zichtbaar is. Bij een close-up portret, zoals dat gemaakt werd tot 1990, vulde
het gezicht en schouders het belangrijkste gedeelte van het beeld. Daarbij was dus
navenant minder aandacht voor achtergrond en objecten nodig. In de foto’s na 1990 is
duidelijk dat de trend is geworden om het hele lichaam op de foto te zetten, hierdoor is
er dus ook meer zichtbaar van een achtergrond en kan meer met achtergrond en
objecten gespeeld worden.
Het grootste gedeelte van de foto’s vanaf 1990 betreft portretten van kinderen.
Hun kleine postuur zou de reden kunnen zijn om ze in het geheel af te beelden.
Daarnaast ziet men ook dat er vanaf de jaren ’90 gebruik wordt gemaakt van
zogenaamde ‘multiple exposures’, waarbij er in één foto twee keer dezelfde persoon
zichtbaar is vanaf verschillende gezichtspunten. Er zijn meerdere voorbeelden van een
portret in de volle lengte met op de achtergrond een close-up van het gezicht.61
De tendens om de achtergrond gekleurder te maken begint dus al vanaf 1980
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maar zet zich steeds verder voort. Op iedere foto uit de jaren ’90 (27 foto’s in totaal)
wordt er gebruik gemaakt van een geschilderde achtergrond van een tropisch woud met
een witte balustrade ervoor. Hierdoor wordt het steeds meer het theater en het decor
wat een belangrijk kenmerk van studiofotografie is. Deze setting lijkt op een veranda
aan de rand van het oerwoud. Ook het gebruik van wat in de theaterwereld props wordt
genoemd is op iedere foto te zien. Zo staat er soms een stoel, opnieuw een pot met
bloemen, een kleedje van bont (waarop kinderen zitten), een verjaardagstaart of een
voetstuk. Deze foto’s lijken het meeste op de klassieke studiofoto´s met
Renaissancistische achtergronden die zouden teruggrijpen op portretten in de
schilderkunst.62

Digitale achtergronden
Vanaf 2001 worden er digitale foto’s gemaakt in studio Iman. Dit heeft ervoor gezorgd
dat de studio eigenlijk wordt ontdaan van zijn decor en verandert in een blue-screen
set, waartegen later met de computer iedere achtergrond geprojecteerd kan worden.63
Deze geprojecteerde achtergronden zijn altijd kleurrijk en refereren zelden aan een
daadwerkelijke plaats – het is een gecreëerde droomwereld waarin de personen
worden geplaatst. Voor kinderen wordt deze achtergrond verder op vrolijke wijze
ingevuld met Disneycartoons en verjaardagstaarten. De oudere mannen hebben vaak
een iets ingetogener achtergrond, maar ook deze zijn vaak nog steeds erg kleurrijk en
ogen ‘druk’.64 Het gebruik van de steeds fellere kleuren kwam overeen met aan de
wensen van de klanten Yaseen al-Obeidy. Waar je misschien in oorlogstijd een
ingetogenere achtergrond zou kunnen verwachten, blijkt dit juist niet het geval. De
klanten wilden kennelijk iets vrolijks aan de muur want ze kennen waarschijnlijk al
genoeg ellende.65 Deze virtuele droomwerelden lijken qua uiterlijk niet op de
Renaissancistische decors in de klassieke fotografie, maar het heeft wel nog steeds
dezelfde functie van het ontsnappen aan de werkelijkheid.
Het aantal gebruikte props is in het digitale tijdperk sterk verminderd:
voorwerpen kunnen nu ook door middel van Photoshop toegevoegd worden. Toch
wordt er soms nog steeds gebruik gemaakt van een stoel, een podium, een voetstuk,
62
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bloemen, een kinderstoeltje of een (plastic) verjaardagstaart. Overigens wordt soms
bijvoorbeeld het voetstuk of de stoel waar iemand tegenaan leunt weggehaald met
Photoshop waarmee het dus niet de bedoeling dat dit object zichtbaar is in het
eindproduct.

Lichamelijke veranderingen
Op het gebied van lichamelijke uiterlijkheden zijn er ook enkele veranderingen. Op de
foto’s van 1965 tot 2000 staan 25 verschillende mannen die oud genoeg zijn om een
snor te laten staan. Van deze mannen hebben er 23 een snor. Op de glasnegatieven is
vaak ook te zien dat deze snor nog extra aangezet of zelfs helemaal bijgetekend is
tijdens het retoucheren. Op de digitale foto’s staan 11 verschillende mannen die oud
genoeg zijn om een snor te hebben, hiervan hebben er maar 2 ook daadwerkelijk een
snor – dit zijn de oudere mannen. Het lijkt er dus op dat de mode veranderd is en de
snorren hebben plaatsgemaakt voor gladgeschoren gezichten. Een mogelijke oorzaak
voor het verdwijnen van de snor op de foto’s zou kunnen zijn dat men de snor
identificeerde met Saddam Hussein, die ook een grote snor droeg. Wellicht dat toen hij
(met snor en al) van het toneel verdween de Iraakse man zich snel heeft ontdaan van dit
uiterlijke teken waarmee de dictator geïdentificeerd werd. Zoals ook de welbekende
Hitlersnor voor 1945 veel gedragen was maar na de Tweede Wereldoorlog uit het
straatbeeld is verdwenen.
Tot slot valt op hoe weinig er eigenlijk is veranderd op het gebied van
lichamelijke uiterlijkheden. Het is duidelijk dat mensen voordat ze op de foto gaan hun
beste kleren hebben aangetrokken. De vrouwen (op de foto’s vóór 1985) en de jonge
meisjes dragen hun mooiste jurken en de mannen hebben een net pak aan (vóór 1980).
Na 1980 zie je dat de mannen steeds vaker hun pakken hebben verruild voor
vrijetijdskleding. Maar het dragen van een pak was in de jaren ’60 en ’70 waarschijnlijk
normaal voor mannen uit de middenklasse en studenten. Het zou ook hun gewone
vrijetijdskleding kunnen zijn geweest.66 Modes veranderen natuurlijk maar dit wordt
niet meteen zichtbaar in de collectie. Enkele mannen hebben iets langer haar in de jaren
’70 dan je in de jaren ervoor aantreft en er is een sporadische pilotenbril en broek-met-
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wijde-pijpen zichtbaar, maar er is niet genoeg materiaal om de mode in verschillende
decennia te identificeren.67 Daarbij veronderstel ik dat juist door het gebruik om nette
kleren aan te trekken voor een studiofoto, er minder van de mode van een bepaalde tijd
terug te zien is. Gelegenheidskleding is waarschijnlijk minder trendgevoelig dan
vrijetijdskleding.68

Veranderingen in identiteit
Na gezien te hebben welke lichamelijke uiterlijkheden en technische ontwikkelingen
zijn veranderd is, wordt hier verder ingezoomd op de personen en hun identiteit. Op
verschillende manieren wordt er op de foto’s met identiteit gespeeld. De achtergronden
zijn hier een voorbeeld van. Het is een manier om te ontsnappen aan de werkelijkheid
en je in een ander decor even ergens anders te wanen. Ook in het digitale tijdperk wordt
dit creëren van een illusie voortgezet door de personen in een soort droomwereld te
photoshoppen.
De relationele dimensie van het individu laat zien hoe het individu in relatie staat
tot de maatschappij. In dit geval, hoe iemand zijn eigen identiteit vormgeeft zoals hij of
zij zijn plaats ziet in de maatschappij of hoe hij zich daarmee wil verhouden. Dit kunnen
natuurlijk ook meerdere identiteiten zijn. Een goed voorbeeld is de fotosessie van een
man, gemaakt in de jaren ’90. We zien hem hier op drie verschillende manieren
afgebeeld.69 Op de eerste foto is hij een liefhebbende vader. Op de tweede foto heeft hij
een leren jasje aangetrokken waardoor hij een identiteit aanneemt van ‘coole’ kerel. Op
de laatste foto heeft hij zijn kleren verruild voor een net pak en is hij de slimme
zakenman. Zijn kleding verraadt de identiteit die hij op dat moment wil uitstralen. De
foto’s kunnen bedoeld zijn als visitekaartje voor zijn bedrijf, een mooie foto voor zijn
vrouw of voor aan de muur. De redenen waarom hij ervoor kiest deze verschillende
kleren aan te trekken zijn mij niet bekend.
Ik wil enkele voorbeelden van foto’s waarin de relationele dimensie zichtbaar is
bespreken. Foto 18 in de bijlage is een foto van een generaal, hij draagt een mooi
kostuum en staat stevig overeind. Dit is een van de weinige foto’s uit de periode tot
2000 waarin er meer dan de schouders zichtbaar is op het portret. Het is duidelijk de
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bedoeling dat mensen zijn kostuum zien en hem en zijn positie kunnen aanschouwen,
bewonderen en herinneren.70 Dit is eveneens zichtbaar op foto 19 van een jongen in een
scoutingkostuum. Hij staat in de houding en salueert naar de kijker. Hij is ook een van
de uitzonderingen in de oudere foto’s, omdat zijn hele lichaam zichtbaar is. Hierdoor
wordt meteen de aandacht gevestigd op zijn kostuum en zijn houding en is zijn gezicht
naar de achtergrond verplaatst. Zijn identiteit op deze afbeelding is als een jongen die
lid is van de scouting – en daar trots op is, want hij wilde zelf een foto laten maken op
deze manier.71
Foto 20 en 21 laten onbedoeld zien wat de het individu in een relationele
dimensie kan zijn. Hier zien we een broertje en zusje die samen op de foto staan voor de
verjaardag van het meisje.72 In de bluescreenversie van de foto zien we nog de arm van
de vader die zijn zoontje vasthoudt. Dit is de blouse van een soldaat, maar hij heeft hier
niet de identiteit van een soldaat ondanks zijn uniform, hij heeft hier de identiteit van
een vader. Dat is op het moment van de foto zijn rol in de maatschappij en op die manier
is hij (net niet of net wel) zichtbaar in de foto. In de uiteindelijke versie van de foto is de
arm van de vader weggehaald.
Er zijn vanaf de jaren 1990 in de collectie veel voorbeelden van kinderen die op
de foto worden gezet met een verjaardagstaart of een feestmuts.73 Deze kinderen
dragen als het ware ook een kostuum. Zoals kinderen op de basisschool van de juf een
grote zelfgemaakte kroon op krijgen, zodat iedereen kan zien dat ze jarig zijn. Op een
dergelijke manier staan deze kinderen ook op de foto. Het zijn mijlpalen die ouders
vastgelegd willen hebben, misschien is het een jaarlijks terugkerend ritueel, misschien
is het een wens van de kinderen zelf. Hier zou dezelfde reden aan ten grondslag zou
kunnen liggen als de keuze voor kleurrijke achtergronden. Door meer nadruk te leggen
op het vieren van feestdagen en de leuke momenten in het leven en die vast te leggen,
willen de ouders en kinderen wellicht laten zien dat er meer in het leven is dan de
oorlog die buiten de studio gevoerd wordt.
De bovenstaande voorbeelden van identiteit hebben waarschijnlijk een relatie
tot de maatschappij, maar verklaringen voor de verschillende identiteiten die mensen
tonen in de hier besproken voorbeelden zijn moeilijk te geven zonder kennis van hun
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eigen motivatie. Wanneer je kijkt naar de context, de maatschappij kunnen ook niet alle
veranderingen verklaard worden (behalve misschien bij de verdwijning van de snorren
en de verjaardagsfoto’s). Er is echter een fenomeen zichtbaar in de collectie dat volgens
mij direct te herleiden is uit veranderingen in de maatschappij en dan van daaruit te
verklaren is en dat is het steeds meer tonen van religieuze identiteit.

Veranderingen in identiteit: religieuze identiteit
Tijdens een interview met de Koerdische professor Mariwan Kanie liet ik hem enkele
foto’s uit de collectie zien. Hij bekeek ze even en wees toen naar de foto van een jongetje
in traditioneel Arabische kleding die voor een koran zit en hij vertelde: “Dit zou je in de
jaren ’60 niet hebben gezien.”74 En inderdaad, in de collectie zijn er voor de jaren ’90
geen foto’s waarin mensen een religieus attribuut bij zich hebben zoals een tasbih (een
rozenkrans) of een Koran. Ook de traditionele Arabische kleding is, met uitzondering
van één foto, niet zichtbaar. Terwijl in het tijdperk van de kleurenfoto’s van na grofweg
1990 van de 98 eindproducten er 9 een duidelijke religieuze identiteit tonen. Opvallend
hieraan is niet alleen dat het hogere aantal, maar vooral dat de religieuze foto gepaard
gaat met een andere foto waarin het subject in een andere identiteit zichtbaar is.
Hier zijn verschillende voorbeelden van zoals foto 26 en 27.75 Het gaat hier om
een jongeman die zich dromerig naar de kijker richt. Hij laat twee kanten van zichzelf
zien, twee van zijn relaties met de maatschappij: de ene als muzikant bij een piano,
misschien als visitekaartje voor zijn muzikale talent of een mooie foto voor zijn geliefde.
Voor de volgende foto heeft hij zich omgekleed en draagt hij een traditioneel gewaad en
heeft hij een tasbih in zijn hand. Op de achtergrond staat de moskee van het sjiitische
bedevaartsoord Kerbala. Hij is misschien net op bedevaart geweest of hij moet nog gaan.
In ieder geval zien we hier twee verschillende identiteiten waarvan hij de behoefte
voelde om ze aan de buitenwereld te kunnen laten zien. In een ander voorbeeld wordt
ook een religieuze identiteit getoond, naast een meer wereldlijke identiteit. Dit is het
door Kanie aangewezen jongetje op foto 28 en 29.76 In de eerste foto zien we hem met
zijn jongere broertje tegen een tropische achtergrond, in vrijetijdskleding. Op de tweede
foto zit het oudste jongetje in traditioneel Arabische kleding (een dishdashas of tawb)
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geknield voor de koran. Op de achtergrond staat de moskee van Mekka en in het
Arabisch staat erboven: ‘Heer, bescherm mijn mama en papa.’ Dat hij of zijn ouders
ervoor kiezen om ook een religieuze identiteit te tonen is relatief nieuw en de
verklaring ervoor ligt mijns inziens in veranderingen in de religieuze trends in de
maatschappij.
Zoals ik in het vorige hoofdstuk heb uitgelegd heeft Saddam Hussein vanaf de
jaren ’90 bewust een beleid gevoerd om de seculiere maatschappij in Irak om te vormen
tot een meer islamitisch georiënteerde maatschappij. Dit heeft effect gehad, Irak is geen
seculier land meer en het maakt nu ook uit welke religieuze achtergrond je hebt. Maar
dit is waarschijnlijk niet de hele verklaring, na 2003 is de Islam in de Iraakse
maatschappij nog belangrijker geworden. Een van de oorzaken hiervoor zie ik terug in
een theorie van Jack Snyder opgesteld in zijn boek From Voting to Violence. 77 In dit werk
geeft hij verklaringen (en mogelijke oplossingen) voor het feit dat
democratiseringsprocessen vaak gepaard gaan met veel geweld. Voorbeelden hiervan
zijn Rwanda en Kosovo. De problemen die hier ontstonden na democratisering werden
afgedaan als ‘eeuwenoude conflicten tussen groepen’ en een cultuurclash. Maar dit klopt
niet volgens Snyder: de groepen die met elkaar op de vuist gingen hadden eeuwenlang
geen probleem, dus dat alleen is geen afdoende verklaring. Volgens Snyder ligt het
probleem wel aan onder andere de verkiezingen die etnische verschillen verscherpen in
een poging om steun en kiezers te werven en dus eigenlijk die groepen tegen elkaar
uitspelen.
Dit is wellicht ook het geval bij de gebeurtenissen in Irak na 2003. Na de val van
Saddam Hussein waren er verschillende politici die de macht probeerden te verwerven
en die kiezers probeerden aan te spreken op hun achtergrond. De problemen tussen
soennieten en sjiieten waren niet zo groot voor de Amerikaanse inval. Irakezen spraken
elkaar niet aan op hun achtergrond, dit werd als een belediging opgevat of in het
gunstigste geval als irrelevant afgedaan78 Religie speelde geen grote rol, men werd niet
op de religieuze beleving aangesproken. In pogingen om de steun van een achterban te
krijgen werd de bevolking steeds vaker wél aangesproken op hun religieuze
achtergrond, waardoor dit ook steeds meer wél zou gaan uitmaken. Dat werd versterkt
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door een toenemend religieus extremisme, groeperingen zoals Al Qaeda plegen in 2006
en 2007 (en nog steeds) grote bomaanslagen in sjiitische wijken en de verhoudingen
tussen diverse religieuze stromingen werden hierdoor verder op scherp gesteld.79
Deze veranderingen in de maatschappij zouden een verklaring kunnen zijn voor
de opkomst van de religieuze identiteit in de studiofoto’s vanaf de jaren ’90. Ze laten
zichzelf afbeelden als religieuze moslim omdat dat ook een van de beelden is die ze uit
willen zenden naar de kijker.80 Een identiteit die ze twintig jaar daarvoor misschien niet
voor zichzelf gekozen zouden hebben. De relationele dimensie van de het individu is
hier duidelijk zichtbaar: de mens wordt zich door politieke en religieuze veranderingen
meer bewust van zijn of haar plaats in de maatschappij en neemt een eigen standpunt
in. Hij kiest zijn eigen plek en identiteit in die nieuwe verhoudingen en dat is vervolgens
ook zichtbaar in de foto’s.
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BBC News, ‘Devastating blasts hit Sadr City’ (versie 23 november 2006)
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/6177356.stm (30 juni 2013)
80
Zie bijlage foto’s 30, 31, 32 en 33 voor meer voorbeelden religieuze identiteit, pagina 50.

33

Conclusie
Deze thesis is gemaakt door theorie over het individu en identiteit toe te passen op 270
studiofoto’s uit Irak. Jerrold Seigel heeft een theorie opgesteld over de ontwikkeling van
het individu waarin hij drie dimensies onderscheidt. De relationele dimensie houdt in
dat ontwikkelingen in de politiek en samenleving van invloed zijn op het idee van het
individu en het zelfbewustzijn en daarmee dus ook op de manier waarop mensen hun
eigen identiteit vormgeven. Seigel heeft gewerkt met literatuur om deze veranderingen
in het denken over het individu aan te tonen en Cynthia Freeman heeft vervolgens
geprobeerd om te laten zien dat deze veranderingen ook zichtbaar zijn in portretten.
Deze aanname heb ik getoetst door te onderzoeken of en op welke manieren deze
relationele dimensie van het individu zichtbaar zou kunnen zijn in de 270 studiofoto’s
van Yaseen Al-Obeidy. Omdat de relationele dimensie van het individu de verhouding
met de maatschappij betreft, was het van belang om ook aandacht te besteden aan de
Iraakse maatschappij zodat de relaties tussen de maatschappij en de foto’s helder zou
zijn. Om foto’s te bestuderen is er context nodig zodat er als het ware een discours
gevormd wordt waarbinnen de foto’s een plek en betekenis krijgen.
Er zijn verschillende conclusies aan dit onderzoek te verbinden. In eerste plaats
werd de theorie van Seigel en aanpassing ervan van Freeman getoetst. Uit de analyse
van de foto’s is gebleken dat wanneer je deze binnen de context van de maatschappij
waarin ze zijn gemaakt bestudeert men inderdaad ontwikkelingen kan zien in de
beleving van het individu. Het duidelijkste voorbeeld hiervan is het ontstaan van een
religieuze identiteit. Door politiek van Saddam Hussein en het machtsvacuüm na de
Amerikaanse inval in 2003 is de seculiere Iraakse samenleving sterk religieus
geworden. In de collectie zie je dan ook dat vanaf de jaren ’90 mensen zichzelf op een
religieuze manier laten afbeelden, door bijvoorbeeld met een Koran of traditioneel
Arabische kleding op de foto te gaan. Andersom geldt dat de snor, die wellicht
vereenzelvigd werd met de periode van Saddam Hoessein zelf, inmiddels verdwenen is.
Deze verandering in de collectie heeft waarschijnlijk een relatie met veranderingen in
de maatschappij en bevestigt dat de relationele dimensie van het individu inderdaad,
zoals Freeman stelt, zichtbaar is in visueel materiaal. Het is waarschijnlijk meer van
belang geworden dat je óók een religieuze identiteit hebt, want daarnaast laten dezelfde
subjecten zich ook afbeelden zonder enig visueel bewijs van een religieuze achtergrond.
34

Mensen passen zich dus aan door meerdere identiteiten te creëren en ook daar is dit
dus visueel bewijs van.
In de tweede plaats heeft het onderzoek naar de context van de foto’s om de
verbanden te kunnen beschrijven veel nieuwe informatie over fotografie in Irak
opgeleverd. Dit onderwerp is nog nooit eerder onderzocht en ik was qua bronnen
grotendeels afhankelijk van interviews. De fotografie in Irak is eigenlijk lang onder
invloed geweest van sterk bepalende machten. Eerst van de overheersing door het
Westen die leidde tot de vraag naar oriëntalistische fotografie die de markt bepaalde en
vervolgens door het regime van Saddam waar alles, inclusief fotografie, werd
gecontroleerd door de staat. Over straat lopen met een camera was al verdacht dus het
was onmogelijk om (in Irak zelf) een vrije kunstfotograaf of fotojournalist te zijn. Na
2003 krijgen de fotojournalisten veel meer mogelijkheden, ook door het technische
gemak waarmee je inmiddels in het digitale tijdperk foto’s kunt maken. Zo werd tijdens
de tweede Golfoorlog een groot deel van de foto’s in de oorlog gemaakt door Irakezen
zelf.
De studiofotografie heeft het nog steeds moeilijk, nu niet door censuur maar
door dezelfde moderne ontwikkelingen. Iedereen heeft een eigen camera en kwaliteit is
minder belangrijk. Mensen hoeven niet meer naar de studio voor een foto van zichzelf
zoals voor de jaren ’80 wel het geval was. De klandizie van de studio’s loopt dus sterk
terug. Dat is jammer want het archief van een studio is interessant onderzoeksmateriaal
waar ook historici zich vaker over zouden kunnen buigen. In het bijzonder
cultuurhistorici die geïnteresseerd zijn in de uiterlijke kenmerken zoals de ontwikkeling
van kleding en haardracht vinden in het archief van een studio een schat aan materiaal.
Maar ook als je zoals ik meer geïnteresseerd bent in de mentaliteit en identiteit van
mensen blijkt een fotoarchief mooi en nuttig bronnenmateriaal. Hoe en waarom mensen
zich op een bepaalde manier op de foto laten zetten, kan ook ontwikkelingen in de
mentaliteit van mensen en veranderingen in de maatschappij zichtbaar maken.
Dit laat onverlet dat er aan het gebruik van studiofoto’s als bron ook de nodige
beperkingen zitten. Vooralsnog is dit historisch onderzoek uniek in de keuze van
studiofoto’s als bronnenmateriaal. Dit is niet vreemd als je de beperkingen van het
materiaal in acht neemt. Foto’s moeten bestudeerd worden in een context en dat is
zeker het geval voor studiofoto’s. De relatie tussen deze foto’s en de maatschappij is
indirect en zonder context zouden er in zijn geheel geen verklaringen kunnen worden
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gevonden. Wat er nodig is om meer conclusies te kunnen trekken komen is meer
informatie van en over de subjecten. Ik heb hier proberen aan te tonen dat een van de
redenen voor een toename van foto’s met een religieuze identiteit in de fotostudio
vanuit de veranderingen in de maatschappij verklaard kan worden. Maar waarschijnlijk
is dit is maar één van de verklaringen. Het subject zou zelf andere inzichten over
kunnen hebben die deze mentaliteitsverandering kunnen verklaren. Dit zou met
bijvoorbeeld interviews met de subjecten opgelost kunnen worden maar dat is
natuurlijk alleen een optie wanneer het een modern archief betreft waarvan de
subjecten nog in leven zijn.
Daarnaast is er nog een andere factor die dit onderzoek moeilijker heeft gemaakt
en dat is het feit dat het archief zich bevind in Irak. Over fotografie in dit land was
weinig bekend – dit onderzoek is zoals eerder vermeld een van de eerste pogingen om
deze lacune te vullen. Een onderzoek met een fotoarchief als bronnenmateriaal is
minder moeilijk als het archief onderzocht wordt uit een land waarvan er meer bekend
is over de fotografie en de gebruiken rond fotografie. Ook zijn er dan wellicht meer
mogelijkheden om experts, fotografen of zelfs klanten te spreken die het onderzoek
vooruit zouden kunnen helpen. De context waarin de foto’s bestudeerd moeten worden
kan dan waarschijnlijk een stuk specifieker zijn en dat zal de resultaten van het
onderzoek ten goede komen. Dit onderzoek heeft niet veel sluitende antwoorden
kunnen geven en er blijven zodoende losse eindjes over die eventueel in verder
onderzoek beantwoord zouden kunnen worden. Maar ergens moet een begin gemaakt
worden en dit onderzoek licht een tipje van de sluier op over fotografie in Irak en de
mogelijkheden van een studioarchief voor onderzoek.
De collectie die ik hier heb besproken is uniek omdat het foto’s zijn die normaal
in de privé sfeer blijven en hier ook voor gemaakt worden. Wat je ziet zijn de normale
Irakezen, in dit geval uit Basra of een arme, sjiitische wijk in Bagdad. Ik heb laten zien
op welke manier zij zelf op veranderingen in de maatschappij hebben gereageerd via de
aanpassing van hun identiteit en hoe dit zichtbaar is in hun foto’s. Hierdoor staan ook zij
in verbinding met de grand narrative van het land en heb ik vanuit dat kleine verhaal
van de studio en het archief ook een groter verhaal over Irak verteld.
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Epiloog
Samen met de conservator Midden Oosten en Noord-Afrika en de medestagiaire Marta
Collini werk ik aan de tentoonstelling van de studiofoto’s van Yaseen Al-Obeidy in het
Tropenmuseum. We zijn hard aan het werk om alle achtergrond informatie over Irak, de
fotograaf en de foto’s te verzamelen zodat de tentoonstelling accurate informatie zal
bevatten. De invalshoek van de tentoonstelling is het spelen met identiteit. Waar ik in
dit onderzoek heb laten zien dat veranderingen in de maatschappij reden kan zijn voor
veranderingen in de visuele representatie van het individu, is de tentoonstelling er
meer op gericht om de verschillende identiteiten te laten zien. Het spel proberen we
bloot te leggen door die foto’s te laten zien die het individu laten zien zoals hij zichzelf
ziet. Het Tropenmuseum is een etnografisch museum en dus geen kunstmuseum, toch
zal deze tentoonstelling zich meer richten op de artistieke kwaliteiten in deze foto’s en
het beeld voor zich laten spreken. Het educatieve element zal zitten in de uitleg over
identiteit en de visuele kant van identiteit.
Er zijn vooralsnog vier onderdelen in de tentoonstelling, maar momenteel zitten
we nog in de voorbereidende fase van de tentoonstelling en zijn er nog slechts grove
schetsen van de inhoud van deze onderdelen. Het zal zich dus nog verder ontwikkelen
en duidelijker worden wat we precies gaan laten zien. Maar toch wil ik hier even kort
uitleggen waar de tentoonstelling waarschijnlijk uit zal bestaan. Het eerste onderdeel
zal een introductie zijn op de fotograaf Yaseen Al-Obeidy en zijn identiteit. Via zijn
zelfportretten van 1960 tot 2011 laten we zien hoe hij als individu is veranderd in deze
jaren en hoe zijn identiteit is veranderd. Vervolgens richt de tentoonstelling zich op zijn
studio en de geschiedenis van het medium. Door de aandacht te richten op de
technische aspecten van de foto’s en ontwikkeling hiervan in bijvoorbeeld de manier
waarop ze geretoucheerd zijn of het verloop van de negatieven (van glas naar digitaal)
wordt er een geschiedenis van fotografie gegeven. De achtergrond en het poseren zijn
twee van de belangrijkste kenmerken van studiofotografie en door de foto’s te
categoriseren op de continuïteit in achtergrond en pose kunnen deze kenmerken
getoond worden. In deze eerste twee secties zie je dus het auteurschap van de fotograaf,
want dit zijn de elementen in de foto die hij bepaald en niet de subjecten.
In het derde en grootste onderdeel van de tentoonstelling gaat het over de
subjecten en hun eigen keuzes in de foto’s. Hier zullen we laten zien wat het subject zelf
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toevoegt aan de foto: hun eigen identiteit. In verschillende thema’s kunnen we hun spel
met identiteit laten zien, er zijn veranderbare identiteiten zoals zichtbaar in kleding,
kostuums en props. Maar ook identiteiten die je minder snel kan veranderen zoals
mannelijkheid als identiteit of een identiteit die gepaard gaat met leeftijd. Er kan ook
gespeeld worden met identiteit door jezelf in verschillende groepen te plaatsen, denk
bijvoorbeeld aan de man die zich als vader met zijn dochter laat afbeelden en als
zakenman. Deze groepen als familie en geliefden kunnen in dit onderdeel ook een thema
zijn in het spel met identiteit.
Tot slot is er nog een groter vraagteken bij het laatste onderdeel dat we graag
aan de tentoonstelling zouden willen toevoegen. In het vierde onderdeel zouden we het
gebruik van de foto’s willen laten zien, waar ze terecht komen en op welke manier ze in
relatie staan tot de maatschappij. Het zou mooi zijn als we hier bijvoorbeeld fotoalbums
van Iraakse gezinnen kunnen laten zien en de persoonlijke verhalen van Iraakse
mensen over de fotostudio.
Maar wellicht dat deze ruimte in de tentoonstelling ook op een andere manier
ingevuld zou kunnen worden, namelijk door de grote onzichtbare in de tentoonstelling:
de Iraakse vrouw. Dat ik de vrouw niet heb kunnen meenemen in dit onderzoek ligt aan
het feit dat de foto's van vrouwen niet zijn toegevoegd aan de collectie. Toen Zaid
Yaseen, de zoon van Yaseen Al-Obeidy in Nederland was heeft hij de foto's van vrouwen
uit de selectie voor het Tropenmuseum gehaald. De reden hiervoor was dat het te
gevaarlijk zou zijn om deze foto’s tentoon te stellen. De vrouwen staan veelal in hun
mooiste jurken en zonder hoofddoek op de foto. De studio's worden in Irak nog druk
bezocht voor een bruiloft. Het bruidspaar gaat met elkaar op de foto in hun trouwkledij
of feestkleding. Ook deze foto's zitten in het archief van Yaseen Al-Obeidy. Hij richt zich
in zijn reclame zelfs voornamelijk op deze bruidsfoto's. Omdat dit dus een groot
gedeelte van het archief omvat is het ontzettend jammer dat het Tropenmuseum deze
foto's niet heeft mogen aanschaffen. Het is onmogelijk om de toestemming van de
vrouwen alsnog te vragen, ze zijn niet te traceren en om zonder toestemming de foto's
van deze vrouwen tentoon te stellen is een mogelijke gevaarlijke
kwestie. Er zijn streng religieuze groeperingen actief die het afbeelden van vrouwen
verbiedt en zelfs bedreigingen uit naar de vrouwen die zichzelf wel laten fotograferen.
De vooroordelen over de plaats vrouw in de Islam zijn behoorlijk sterk in het
westen. We worden constant geconfronteerd met het beeld van een onderdrukte,
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ongelukkige vrouw die zich alleen binnenshuis bevindt en zich niet vrij mag bewegen
zonder mannelijke chaperonnes. De foto’s van vrouwen die gelukkig zijn en poseren in
hun mooiste kleren zien we zelden. Ook daarom is het volgens mij een groot gemis dat
de tentoonstelling deze kant niet kan laten zien, want deze foto’s bestaan wel en dat
hebben we ook constant in ons achterhoofd bij de werkzaamheden aan de
tentoonstelling. Ik hoop dan ook we alsnog een manier vinden om ook de vrouw in deze
tentoonstelling te laten zien, maar hoe dat zou kunnen is op het moment van schrijven
nog steeds een openstaande vraag
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Bijlages

Foto 1: Yaseen Al-Obeidy voor studio Iman. De reclame is gericht op huwelijksfotografie

.
Foto 2: Yaseen Al-Obeidy in de winkel van studio Iman. De foto’s aan de muur zijn trouwfoto’s.

Foto 3: Yaseen Al-Obeidy in de studio. Hier zie je het bluescreen waartegen met Photoshop achtergronden worden
gezet. Links bovenin aan de muur hangt een sjiitische religieuze poster.
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Foto 4 en 5: het origineel en de foto met de achtergrond (het eindproduct)

Foto 6: een foto waarin het hele lichaam zichtbaar is, maar tegelijkertijd op de achtergrond een portret zichtbaar is.
(multiple exposure)
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Foto 7, 8, 9 en 10: Deze foto’s zijn gemaakt in de jaren ’90. Deze foto’s hebben het meeste de kenmerkende
achtergronden uit de studiofotografie waarmee de foto doet denken aan een schilderij en de subjecten zich in een
theatraal decor bevinden.
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Foto 11 en 12: Oudere mannen voor felle achtergrond.

Foto 13 en 14: zichtbare ‘70s look
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Foto 15, 16 en 17: drie verschillende identiteiten. De vader, de coole kerel en de zakenman.
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Foto 18 en 19: Generaal en jongen van de scouting.

Foto 20 en 21: Links de vader die zijn zoontje vasthoudt. Hij draagt een militair kostuum. Rechts het eindproduct waarin
de vader weggehaald is.
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Foto 21, 22, 23 en 24: verjaardagen
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Foto 25 en 26: dezelfde jongeman, links met een piano in de gephotoshopte achtergrond in vrijetijdskleding. Rechts met
traditioneel Arabische kleding, een tasbih in zijn handen en de moskee van het sjiitische bedevaartsoord Kerbala op de
achtergrond.

Foto 27 en 28: Het rechter jongetje zit op foto 25 met zijn broertje. Ditzelfde jongetje zit op foto 26 voor een koran in
traditionele kleding.
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Foto 29, 30, 31 en 32 andere voorbeelden uit de collectie van een religieuze identiteit.
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