IN BEELD

BIDKLEEDSELFIES

Fotograaf Marwan
Bassiouni bidt vijf
keer per dag. Vaak
in de moskee, maar
als dat niet kan ook
in het park, in een
hotelkamer of op het
vliegveld. Hij legde
het vast in een reeks
‘selﬁes’.
Door Jeroen Bos
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12 maart 2020,
Festival Circulations,
Cent Quatres, Parijs;
links: 19 mei 2020,
Scheveningse Bosjes,
Den Haag.
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W

aar hij
de eerste
‘selﬁe’
heeft
gemaakt,
weet hij
niet precies meer. Waarschijnlijk
in een leeg lokaal van de kunstacademie in Den Haag. Ergens
in mei 2017. Het was ramadan,
herinnert hij zich.
Marwan Bassiouni (35) zat toen
in zijn laatste jaar aan de Koninklijke Academie van Beeldende
Kunsten. Hij was zich in die tijd
serieuzer gaan bezighouden met
zijn geloof. Hij wilde meer moeite
doen om vijf keer per dag te bidden, zoals de islam dat gebiedt.
‘Veel moslims schipperen daarmee, ze doen concessies omdat
het gewoon niet altijd kan. Ik ben
in de gelukkige positie dat ik wel
mijn gebeden op de gezette tijden
kan doen.’
Toen Bassiouni vanuit zijn
geboorteland Zwitserland naar
Nederland vertrok om hier te
studeren, kreeg hij van zijn vader
een dun bidkleedje, een soort
reisvariant, dat hij overal zou kunnen gebruiken. Het zit sindsdien
altijd in zijn rugzak. Wanneer hij
niet in de moskee kan bidden, rolt
hij het kleedje uit om erop neer te
knielen.
Aanvankelijk deed hij dat vooral op stille plekken in de kunstacademie. ‘De donkere kamer was
perfect’, vertelt hij. ‘Als ik het rode
waarschuwingslicht aandeed,
kwam er niemand binnen om mij
te storen.’
Zo stond hij op een dag op na
een gebed en werd hij geraakt
door wat hij zag. ‘Ik zag hoe het
bidkleedje zich verhield tot de
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11 juni 2020,
Cromvliet, Rijswijk;
links: 12 maart
2020, France 24
Studios, Parijs.
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15 juni 2020, Ver
Huellbank, Den
Haag; rechts:
12 maart 2020,
Hotel Paris La
Villette, Parijs.
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ruimte: heel harmonieus. Zo paste
het ook in mijn leven. Het maakte
de religieuze dimensie zichtbaar.’
Hij besloot een foto met zijn
mobieltje te nemen. De eerste in
een serie bidkleedselﬁes, of Prayer
Rug Selﬁes, zoals hij de foto’s zelf
noemt. Al snel werd het een gewoonte om na het gebed een foto
te nemen. Zo zien we het kleedje
terug in hotelkamers, parken,
fotostudio’s en op parkeerplaatsen
en vliegvelden. Vrijwel altijd met
Bassiouni’s schoenen en rugzak
erbij.
‘Ik was altijd een beetje terughoudend over mijn geloof’, vertelt
hij. ‘Maar ik besloot die verlegenheid te doorbreken en de foto’s
op Instagram te posten. Met
mijn werk als fotograaf probeer
ik de negatieve representatie van
moslims en de islam ter discussie
te stellen. Ik wilde een beeld laten
zien dat prikkelt en uitdaagt.’

Ontvolgen

Niet iedereen was daarvan gecharmeerd. ‘De wereld waarin ik me
beweeg is overwegend seculier’,
vertelt Bassiouni. ‘Veel mensen
begonnen mij te ontvolgen op Instagram. Ik neem aan vanwege de
foto’s, al moet ik eerlijk zeggen dat
je dat natuurlijk nooit weet.’
Maar er waren ook positieve
reacties, vertelt Bassiouni. Een
student uit het Verenigd Koninkrijk schreef zelfs een essay over
de bidkleedselﬁes, waarbij zij een
verband legde met de ﬁlosoof Martin Heidegger en diens leer van
de existentiële fenomenologie, de
zoektocht naar het diepere ‘Zijn’
van de wereld.
Ruim vier jaar na zijn eerste bidkleedselﬁe heeft Bassiouni hon-
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19 juni 2020,
Strandslag 12,
Den Haag; rechts:
18 juni 2020,
industriegebied,
Den Haag.
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derden foto’s. Je zou ze kunnen
zien als een visueel dagboek, maar
eigenlijk vertellen ze daarvoor te
weinig. En dat is ook precies hoe
de fotograaf het heeft bedoeld.
De beelden zijn intiem, maar ook
weer niet te intiem. ‘Ze gaan niet
over mij als persoon, maar meer
over mij als een moslim.’
De rust die de foto’s uitstralen,
is daarmee geen weergave van
Bassiouni’s gemoedstoestand
tijdens het bidden. Bidden is een
vorm van concentratie, waarbij
alle aandacht uitgaat naar God en
het hiernamaals.
Hij legt uit dat hoe meer je
erin slaagt je los te maken van de
wereld om je heen, hoe gezegender
je gebeden zijn. ‘Idealiter voel je je
vreedzaam en leeg.’ Maar dat lukt
natuurlijk lang niet altijd, wil hij
maar zeggen.
Bassiouni probeert iets anders
te vertellen, over het houvast dat
religie kan bieden in een wereld
die maar doordendert. Want
hoe de omgeving in de foto’s ook
verandert, het bidkleedje ligt altijd
hetzelfde. Een persoonlijk anker.
Een rots in de branding. ❏

EXPOSITIE EN
INSTAGRAM
De Prayer Rug Selﬁes van
Marwan Boussiani zijn t/m
15 november te zien bij Galerie
Dürst Britt & Mayhew in Den
Haag, en op Instagram:
@marwan_bassiouni.
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