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Inleiding 
 

2016 - 2018 
Hoe dit boek tot stand kwam 

November 2016 

Ik schrik als ik Nahid terugzie. Het is drie jaar geleden sinds zij 
met haar man door een onverwachte gebeurtenis uit ons leven 
verdwenen is. Als een zielig hoopje ellende valt ze in mijn armen. 
Wat is ze oud geworden, flitst er door me heen. Wat is er ge-
beurd? Waarom trilt ze zo? Met haar hoofd gebogen loopt, of 
liever schuifelt, ze naar binnen. Ze weet de weg. Als ze wil gaan 
zitten, wankelt ze.  

‘Koffie, schat?’ vraag ik. Aan onze ronde tafel neemt ze plaats 
op dezelfde stoel als vroeger. Ik maak een Nespresso en herinner 
me hoe ze altijd smachtte naar deze koffie. Ik pak het cupje dat ze 
toen het lekkerst vond, die blauwe.  
Nahid plukt onophoudelijk aan haar handen. Ik kan haar nauwe-
lijks verstaan. Ze is niet opgemaakt, heeft roodomrande ogen en 
een lijkbleek gezicht dat vol met vlekken zit. Wat is ze grijs ge-
worden, gaat er door me heen. Ik zie dat ze heeft geprobeerd het 
met een doe-het-zelfhaarverf met allerlei kleurnuances te ver-
bloemen. Het ziet er niet uit. Mijn hart springt open. Hadden we 
niet eerder contact moeten zoeken na het onverkwikkelijke inci-
dent met haar man? We waren haar Nederlandse ouders, ver-
domme. Haar hele gezin steunde op ons. 
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Met gebogen hoofd vertelt ze stotterend en zwaar aangeslagen 
wat er de afgelopen drie jaar is gebeurd.  

‘Heb je niet gehoord dat Said en ik op de A12 zijn aangereden 
door een vrachtwagen?’ snikt ze. ‘Het heeft echt in de krant ge-
staan.’  

Ik schud van nee en zeg even niets. 
‘Ik heb afgelopen zomer drie maanden in coma gelegen, Car-

la,’ gaat ze verder. ‘Bij dit ongeluk is onze auto in tweeën ge-
scheurd. Ik lag aan de ene kant van de weg en Said aan de andere. 
Praten vind ik nog moeilijk, ik heb moeite mijn gedachten op een 
rijtje te zetten en ben overal bang voor.’  

Ik loop even naar haar toe en sla mijn armen om haar heen. 
Met haar hoofd gebogen, hakkelend en bijna niet te verstaan, 
vertelt ze me het hele verhaal. Hoe het gebeurde, hoe ze eraan toe 
waren en in het ziekenhuis terecht zijn gekomen. Tussen de regels 
door is er iedere keer het verwijt; waar wij waren, dat ze er niets 
van snapt, waarom het contact zo abrupt werd verbroken.  
‘Ik hou van jullie Carla, en de kinderen, die snapten er niets van 
dat jullie er opeens niet meer waren. Jullie waren als een opa en 
oma voor hen, waarom?’ 
Wanhopig kijk ik naar Onno, die hoofdschuddend een niet vertel-
len-gebaar maakt.  

‘Heb je het niet aan Said gevraagd, Nahid?’ probeer ik. Ze legt 
uit dat Said haar had verteld dat het uitgekomen was dat hij bij 
ons werkte en dat de politie hem had verboden nog bij ons op het 
Parc te komen. Ze vertelt dat ze Saids verhaal in eerste instantie 
wel geloofde, maar dat ze het heel raar vond dat wij vanaf dat 
moment geen contact meer met elkaar hadden. Ik denk: waarom 
heb je dan nooit zelf de telefoon gepakt om het ons rechtstreeks te 
vragen? Maar ik zeg: ‘We hebben Said beloofd er niet met je over 
te praten, Nahid.’ Voor nu is dat genoeg en we laten het er verder 
bij. Daarvoor is ze niet gekomen. 

In 1995 leren we Nahid en Said kennen. Onno en ik verhuizen 
van een groot huis met een enorme tuin in Grave naar een appar-
tement aan de Rijnkade in Arnhem. In de Gelderse hoofdstad 
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geeft Onno les aan de Academie en ik werk bij een ingenieursbu-
reau. We zijn het zat om in de vakanties de tuin en het huis te 
moeten onderhouden, maar vooral ook om iedere dag vice versa 
de afstand Grave-Arnhem te reizen. Bovendien werd het huis te 
groot toen de jongste dochter het huis uitging. De andere vier 
waren haar al voorgegaan. Eenmaal in Arnhem gesetteld, plaatsen 
wij op het prikbord bij de Albert Heijn een oproep voor een huis-
houdelijke hulp. 
  
Drie kandidaten reageren op de oproep, waar de reactie van Said 
er een van is. Die middag komen hij en zijn vrouw Nahid op de 
afgesproken tijd, Said doet het woord. In gebrekkig Nederlands, 
maar toch goed te begrijpen. Alleen verbaast het mij dat hij ver-
telt dat het om zijn vrouw Nahid gaat.  

‘Die zoekt werk,’ zegt hij.  
‘Waarom laat je je vrouw dan niet praten?’ vraag ik. ‘Het gaat 

toch om haar?’ Ik heb mijn mening al klaar. Kennelijk zo’n man 
uit zo’n macholand, die de baas over zijn vrouw speelt, denk ik.  

‘Nahid spreekt nog niet zo goed Nederlands,’ verzekert Said 
mij. ‘We wonen met twee kleine kinderen in een kleine kamer in 
het asielzoekerscentrum (azc) aan de Amsterdamseweg. We zoe-
ken werk.’ Ik zie de tranen in Nahids ogen en maak op dat mo-
ment mijn keuze: zij gaat het worden, haar wil ik voor ons huis-
houdelijk werk. Ik vraag Nahid rechtstreeks naar haar achter-
grond. In een onsamenhangend verhaal en bijna niet te begrijpen 
woorden legt ze uit dat ze samen met Said en twee kleine kin-
deren uit Iran zijn gevlucht, dat ze haar eerder geboren twee kin-
deren uit een ander huwelijk heeft moeten achterlaten. Het zijn 
steekwoorden. Ik begrijp dat het gaat over een 23 jaar oudere man 
waar ze als jong meisje gedwongen werd mee te trouwen, iets 
over bloed en dat ze in Iran ternauwernood een steniging, Nahid 
noemt het de “stenenstraf”, is ontlopen. In een niet te stoppen 
stroom lopen de tranen over haar wangen. Niet alleen is mijn 
belangstelling gewekt, ik voel instinctief dat het niet de laatste 
keer is dat ze mij hierover vertelt. Ik weet het gewoon. 
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2004 
Inmiddels wonen we al zes jaar in een “gewoon” huis met een 
heus strandje aan een plas in Lathum. Het ligt in een groot recrea-
tiegebied waar ik vroeger met mijn kinderen surfte. Het apparte-
ment beviel ons niet. De belangrijkste reden was toch wel dat we 
kamers tekort kwamen voor logerende kinderen en vrienden. Het 
echtpaar Nahid en Said is nog steeds in ons leven. Ergens halver-
wege de negen jaar dat we ze nu kennen, heeft Said de plek van 
Nahid ingenomen. Nahid leed in toenemende mate aan ondraag-
lijke pijn aan haar heup waardoor ze het werk in ons huis niet 
meer aankon. In flarden en regelmatige gesprekjes begrijp ik dat 
het erom gaat dat ze als veertienjarig meisje en in de jaren erna 
ernstig is mishandeld door haar eerste man in Iran.  

We leven mee met het gezin dat jaar in jaar uit hoopt op een 
verblijfsvergunning. Het is een zwaar leven. Met z’n vieren in een 
kleine kamer in een azc. Ze doen hun best om met de beperkte 
middelen – vreemde taal, nauwelijks geld, ver weg van familie en 
vrienden – hun taak als vader en moeder te vervullen. De jongens 
gaan naar school en het gaat goed. We helpen het gezin op ver-
schillende manieren en proberen ook een oma en opa te zijn. 
Beetje bij beetje komen we erachter dat er zich voor hun vlucht 
een verschrikkelijk drama heeft afgespeeld. Helemaal vat krijgen 
we er nog niet op. Het blijft bij vage beelden.  

In 2004 is het zover. Na elf jaar krijgen Nahid en haar twee 
zoons bij het generaal pardon de zo begeerde verblijfsvergunning. 
Said niet. Said, de vader van het gezin, dreigt vanwege contra-
indicaties te worden uitgezet. We begrijpen het niet en vragen 
Said om uitleg.  

‘Het gaat om iets dat met eerwraak te maken heeft, over ie-
mand die met mij nog een rekening had te vereffenen,’ zegt hij. 
Meer wil hij er niet over kwijt.  

Er volgt een spannende tijd. We zien Said voor onze ogen 
wegkwijnen. Van de ooit 75 kilo wegende kerel verandert hij in 
een magere man die amper 46 kilo weegt. Said zit in een diepe 
depressie en is zwaar op de hand. Zo kon hij vroeger nog weleens 
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verhalen vertellen over zijn leven in Iran of toen hij voor werk in 
Japan was; nu doet hij zwijgend zijn werk. Deze onzekere tijden 
waarin zijn asielaanvraag wordt afgewezen en hij in hoger beroep 
gaat, trekken een zware wissel op hem, op hun gezin en daarmee 
ook op ons. Onno en ik confronteren hem met de naderende on-
afwendbare situatie dat hij zal worden uitgezet en vragen hem 
open kaart te spelen.  

‘Als je wilt dat we je helpen, moet je ons vertellen wat er is 
gebeurd en wat de reden is dat jij wordt uitgezet.’ In een warrig 
verhaal vertelt hij dat hij de eerste week van hun verblijf in Ne-
derland is geconfronteerd met het smokkelen van drugs naar 
Duitsland. Dat hij daar, in Duitsland, zes maanden voor in de 
gevangenis heeft gezeten. Dat hij niets wist van drugs smokkelen. 
Dat hij er is ingeluisd door een kennis die nog iets met hem had af 
te rekenen. Said zou in zijn jonge jaren een nacht hebben doorge-
bracht met de moeder van deze kennis. Het komt erop neer dat de 
zoon wraak wilde nemen. 

Alhoewel ik in die tijd nog volop aan mijn carrière werk en 
lange dagen maak, heb ik het plan opgevat om in mijn vrije uren 
het levensverhaal van Nahid op te schrijven. Wanneer er maar een 
momentje vrij is, zit Nahid bij mij aan tafel en stort ze haar hart 
uit. Haar Nederlands is echter belabberd en ik heb grote moeite 
haar te begrijpen. Ik neem alles op met een bandrecorder en neem 
me voor het later uit te werken. We komen een heel eind. Tegelij-
kertijd speelt het hoger beroep in de rechtszaak van haar man. 
Onno en ik nemen contact op met de pro-deoadvocaat van Said en 
regelen dat we meegaan naar Deventer. Daar dient het hoger be-
roep. Vol afgrijzen en ergernis zie en hoor ik dat de rechtszaak de 
verkeerde kant op gaat. Ik weet niet wat me bezielt, maar ik vraag 
of ik wat mag zeggen. Het mag. Het betoog dat ik houd, komt 
recht uit mijn hart. Niemand onderbreekt mij en ik word niet te-
gengehouden. Emotioneel vertel ik over onze ervaringen met het 
gezin.  

‘Ze hebben er alles aan gedaan om Nederlander te worden, ze 
hebben zelfs de islam afgezworen en zijn er ondanks de meelij-
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wekkende omstandigheden in het azc in geslaagd om hun twee 
jongens een goede opvoeding te geven.’ Ik vertel wat voor een 
topvader Said is, hoe hij zich bewust is dat hij met het wonen in 
ons land een ultieme kans krijgt zijn zoons een goede toekomst te 
bieden. Hoe hij de jongens normen en waarden bijbrengt en hoe 
het hele gezin zich heeft aangepast aan onze cultuur.  

‘Ja,’ zeg ik, ‘ik weet dat het vluchtverhaal dat ze vertelden een 
leugen was. Dat ze om die reden in eerste instantie zijn afgewe-
zen. Toen konden ze niet meer terug. Jullie hadden geen vertrou-
wen dat het tweede verhaal, de werkelijke reden van hun vlucht, 
wél het echte verhaal was.’ Ik vertel dat Nahid haar twee oudste 
kinderen in Iran heeft moeten achterlaten. Hoe ze eraan toe is, 
omdat ze al meer dan tien jaar niets meer van hen heeft gehoord. 
Ik leg uit dat ik dit allemaal weet, omdat ik de taak op me geno-
men heb hun verhaal te schrijven.  

‘Ze moesten vluchten omdat er in Iran een “stenenstraf” dreig-
de. Toen ze in Nederland aankwamen, hadden ze geen idee hoe er 
in dit land op overspel zou worden gereageerd. Ze hadden über-
haupt geen idee in welk land ze terecht waren gekomen. Dat was 
de reden dat ze het vluchtverhaal vertelden dat de mensensmok-
kelaars hen hadden aangeraden.’ Ik kan niet meer stoppen en loop 
leeg. Zowel de rechter als de advocaat luistert aandachtig en ze 
moedigen me aan om door te gaan. Ik hoor en zie het niet, pas 
later dringt het tot me door hoe die rechtszaak is verlopen. 

Net op tijd realiseer ik me dat het hier om de verblijfsvergun-
ning van Said gaat en speel open kaart over wat ik over zijn zaak 
weet: ‘Said vertelde ons over zijn gevangenisstraf. Maar echt, 
geloof het nou, Said wist niet dat er drugs in zijn rugzak zaten, hij 
had geen idee. Hij was nog maar een week in Nederland.’ En ik 
vertel over een avontuurtje vanuit de tijd toen hij nog vrijgezel 
was.  

‘Hij bracht een nacht door met een vrouw die een stuk ouder 
was. Haar zoon wilde wraak nemen en luisde Said erin. Echt, 
edelachtbare, we steken onze handen in het vuur als het om dit 
gezin gaat,’ beëindig ik emotioneel mijn betoog. De rechter knikt 
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naar me, de advocaat hoopt op een goede afloop. Niet lang daarna 
krijgen we de uitslag. Said krijgt een verblijfsvergunning. Hij 
mag blijven.  
  
We leven ons leven. Onno en ik hebben boeiend, maar totaal ver-
schillend werk. Onno werkt inmiddels als freelance industrieel 
ontwerper en kunstenaar, ik maak carrière in de communicatie. 
De kinderen studeren, werken en trouwen. Een paar scheiden en 
worden opnieuw verliefd. Ons gezin wordt verrijkt met kleinkin-
deren, “echte”, maar ook geadopteerde en stiefkinderen – “bijkin-
deren” noemen wij ze – die nieuwe partners met zich meebren-
gen. Tussendoor, als het maar even kan, zit Nahid bij mij aan tafel 
en vertelt ze over haar leven in Iran.  
 
2013 
We komen thuis na een lange vakantie en parkeren de auto. Als 
we naar binnen willen, roept een zichtbaar aangedane buurvrouw 
of we even bij haar willen komen.  

‘Ik moet jullie iets vertellen.’ We zeggen dat we eerst de auto 
willen uitruimen, maar daar neemt ze geen genoegen mee.  
‘Het is iets heel ergs,’ zegt ze, ‘het kan niet meer wachten.’ Ze 
valt met de deur in huis: ‘Op een van de dagen dat Said bij jullie 
aan het verven was, heeft hij geprobeerd me aan te randen.’ Ik 
geloof mijn oren niet en ben even de draad kwijt. Wat zegt ze 
nou? Said, onze Said? Die eerlijke, lieve man, Said die zoveel 
voor ons doet, die als een zoon voor ons is? Hij zou een vrouw 
aanranden? Zij, een dame in de zeventig? Ik begrijp het niet. Uit 
haar betoog en bewijs – Said schreef vlak daarna een excuusbrief-
je – maak ik op dat het waar is. De buurvrouw zegt dat ze zich 
niet meer veilig voelt als Said in haar buurt is. Onno en ik zijn 
ontdaan, erg in de war en beraden ons wat we moeten doen. Een 
paar dagen later komt uit dat ook een andere buurvrouw last heeft 
gehad van Said. We besluiten dat hij niet meer bij ons kan wer-
ken. We zijn er kapot van. Wie had dit kunnen denken? We hou-
den van die man en zijn familie. 
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Het is 2014 en ik ben 71. De deadline van een van mijn laatste 
opdrachten nadert en ik ben somber en heb nergens zin in. Ons 
samengesteld gezin telt op dit moment twaalf kleinkinderen. Op 
dat front is er genoeg levensvreugde te halen, dat is het ook niet. 
Het heeft met mijn verleden te maken. Dat akelige waar ik mijn 
hele leven al voor wegloop. Aangemoedigd door Onno en mijn 
kinderen begint de zoektocht naar mijn in Sobibór vergaste ou-
ders. Uitgeverij Q ziet er brood in en ik schrijf een boek over mijn 
leven. In september 2016 in aanwezigheid van iedereen die ik 
liefheb, en dat is een zaal vol, is de lancering van Eigenlijk heet ik 
Tsiwja. Het ei is gelegd.  

Een paar maanden later, als ik weer wat ruimte in mijn hoofd 
krijg, is er opeens de gedachte aan dat andere boek. Het verhaal 
over Nahid, waar ik lang geleden aan begonnen was. Hoe zou het 
met haar zijn, hoe is met Said? 
 
Het is niet dat we de afgelopen drie jaar niet aan ze hebben ge-
dacht. Geregeld praten Onno en ik over hoe het komt dat zelfs 
Nahid of hun zoons geen contact hebben gezocht. Het moet voor 
hen toch een raadsel zijn geweest dat het werk van Said opeens 
stopte? Hoe dan ook, ik ben vastbesloten om verder te gaan met 
het levensverhaal van Nahid. Ik haal het oude, intussen geprinte 
manuscript tevoorschijn. Nu is het zaak om contact met Said en 
Nahid te zoeken. Ik durf niet. Onno wel. Die stapt in zijn auto en 
rijdt naar hun huis. Said doet open en opent meteen de aanval. Hij 
is woest. Volgens hem hebben we hen in de steek gelaten. Hij wil 
Onno niet binnenlaten. Hij vertelt nog wel dat Nahid een paar 
dagen geleden uit het ziekenhuis is gekomen. Het heeft iets met 
een ongeluk te maken. 

‘Ze ligt op de bank,’ zegt Said. ‘Ze wil geen bezoek.’  
Onverrichter zake en behoorlijk aangeslagen komt Onno thuis. 

Verontwaardigd als ik ben, durf ik nu wel en bel Nahid op haar 
mobiel. Of ik haar wil appen, vraagt ze. Dat doen we. Zij wil heel 
graag contact en we maken een afspraak. Onno haalt haar op. En 
zo stapt Nahid eind november 2016 opnieuw in ons leven. 
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Het begrijpen en schrijven over haar belevenissen in Iran is voor 
mij nog steeds een moeizaam proces. Behalve dat Nahid haar 
woordenschat niet heeft uitgebreid, moet ik rekening houden met 
het pas gebeurde dramatische ongeluk waardoor ze drie maanden 
in coma heeft gelegen. Complicerende factoren daarbij zijn dat ze 
intensieve therapieën volgt om het ongeluk te verwerken én niet 
onbelangrijk, haar steeds terugkerende vraag: ‘Wat is er bij jullie 
met Said gebeurd?’  
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Hoofdstuk 1  
 

Nahids geboorteplaats Bastam, Iran 

‘Kijk Carla, daar ligt het.’ Nahid wijst mij op Google Maps het 
plaatsje Bastam aan waar ze geboren is. Het ligt ergens in het 
midden van Noord-Iran in de buurt van Shahrud, een grotere 
plaats. We bekijken een paar YouTube-filmpjes, zodat ik een 
indruk krijg van het gebied waar Nahid in 1967 werd geboren. 
Wat ik vooral zie, zijn een stuk of wat oude monumentale ge-
bouwen. Het meest gefotografeerde gebouw is het Mausoleum. Ik 
zie de groene kegelvormige puntdaken op bijna alle afbeeldingen. 
Volgens Nahid liggen daar geestelijken die eeuwen geleden be-
graven zijn en nog altijd ieder jaar worden geëerd. Aan de hand 
van een door haar getekende stamboom vertelt Nahid dat ze het 
vijfde kind in het gezin van vader en moeder Akhondi is. 

‘Ik ben hun tweede dochter. Na mij werden er nog drie kin-
deren geboren, twee zoons en een dochter.’  

Het valt niet mee om wijs te worden uit de verschillende na-
men van het in totaal acht kinderen tellende gezin en ik raak al 
snel in de war met namen zoals Majid, Hamid, Habib en Hamed. 
Een van de zoons heet Ali, dat is wat makkelijker. Bij de meisjes 
is er een duidelijker onderscheid. Een ouder zusje heet Zabeteh en 
het zusje dat na Nahid wordt geboren heet Farideh. Gaandeweg 
het verhaal lukt het me beter om te herkennen over welke broer of 
zus ze het heeft. 
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‘Voordat m’n moeder van haar vader een grote geldsom erfde, 
sliepen wij met ons achten in één kamer. Nee, niet op bedden,’ 
vertelt Nahid. ‘In de ene hoek lag ik met mijn twee zusjes op een 
matras op de grond en in de andere hoek lagen mijn vijf broers op 
een iets groter matras. Als we gingen douchen, liepen we naar een 
badhuis in de buurt, een hamam. Mannen en vrouwen douchen 
gescheiden. In die tijd was er geen elektriciteit; licht kwam van 
olielampen en koken deden we op een gasstelletje.’  

Ik kan me er nauwelijks een voorstelling van maken hoe het 
eruitziet. Maar met Google komen we een eind. Nahid spelt de 
namen waarover ze het heeft, ik typ het in. En zo begin ik lang-
zaam een beetje een beeld te krijgen van het leven in en rondom 
het huis in Iran, voor de Sjah in 1979 het land ontvluchtte.  

Nahid en ik nemen de tekst door van het manuscript waar ik 
jaren geleden aan begonnen ben. Ik vraag haar naar details en 
bijzonderheden over de destijds summier uitgewerkte interviews. 
Nahid legt uit dat haar moeder de dochter is van een van de nota-
belen uit Bastam.  

‘Mijn opa zat als bestuurder in de gemeente en dat betekende 
dat hij een machtig man was. Hij nam belangrijke beslissingen 
voor mensen in het dorp. Vandaar dat men tegen hem opkeek en 
ook tegen mijn moeder, omdat zij zijn dochter was.  

Ik was een jaar of acht toen mijn opa overleed. Mijn moeder 
erfde van haar vader een kapitaal aan geld en bezittingen. Van die 
erfenis werd er een stukje aan ons huis gebouwd. Ons huis, eigen-
lijk alle huizen, bestond uit baksteen en beton. Ze moesten be-
stand zijn tegen extreme hitte en ijzige kou. In de zomer liepen de 
temperaturen op tot soms 48 graden, terwijl er winters waren met 
min achttien of min twintig graden. Bij de verbouwing werd ons 
huis niet alleen groter, het werd ook moderner ingericht.’  

Als ik Nahid vraag waar het modernere uit bestaat, krijg ik een 
beschrijving van de inrichting waar ik aanvankelijk ongelovig op 
reageer.  

‘Zijn er dan geen kasten, Nahid? Waar bewaarden jullie je ser-
vies of je keukenspullen?’ vraag ik.  
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‘Onze spullen lagen in de muur in gemetselde gaten. En de 
kleren lagen op planken aan de muur.’ Nahid probeert mij een 
beetje de couleur locale van het leven in Iran te beschrijven. Dat 
lukt maar ten dele. ‘We zaten niet op stoelen, Carla, maar op Per-
zische tapijten op de grond en overal stonden poshti tegen de 
muren, een soort harde kussens. Tot mijn zesde herinner ik me dat 
we met koezeh, dat zijn waterkruiken, naar een gebouw in de 
buurt moesten lopen. Daar loop je met een steile trap naar een 
kelder diep onder de grond waar je ijskoud water uit de kraan 
haalt.’  

We kijken naar wat plaatjes van zo’n koezeh op internet en ik 
begrijp dat er voor de watervoorziening overal in het land van 
deze reservoirs staan. Nahid vertelt dat die enorme bassins gevuld 
worden door grote tankwagens die ze vaak zag rijden.  

‘Nahid, als we nu toch bezig zijn met het leven van alledag in 
die tijd in Iran, dan ben ik wel benieuwd naar de Iraanse keuken.’ 
Samen kijken we naar de plaatjes van Iraanse gerechten. Ik her-
ken enkele gerechten van toen Onno en ik bij haar aten.  

Nahid veert op als ze over de kookkunst van haar moeder ver-
telt.  

‘Mijn moeder bakte veel gerechten met eieren en we aten rijst 
met vlees en groente. Maar het brooddeeg kneden was toch wel 
een hoogtepunt en voor ons kinderen een waar festijn,’ lacht ze. 
‘Dan kwamen de moeders van onze familie uit de buurt en namen 
ons mee. Meestal naar de binnenplaats of tuin van degene die de 
meeste ruimte had. Daar hadden we reuzelol met elkaar. Onze 
moeders zaten dan in een kring op de grond en kneedden op grote 
platte stenen het meel met water met veel kardemom tot grote 
aantallen platte broden die we “nan lavash” noemen. Voor je ze 
kon eten, moesten ze worden afgebakken. Dat deed de plaatselij-
ke bakker, waar we weleens gingen kijken. De bakker had een 
handdoek als een tulband op zijn hoofd en rond zijn nek gerold. 
Dat was tegen de hitte die van het vuur uit zijn ovens kwam. Die 
ovens waren een soort van grote gaten in de grond waarin hij 
honderden broden met de hand rangschikte en afbakte.’  
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Carla 
We zitten boven naast elkaar in mijn werkkamer. Af en toe hebben 
we pauze. Soms wordt het haar te veel. Al die vragen. Dan gaat 
ze op het balkon een sigaretje roken of haalt wat te drinken. Er 
zijn ook momenten dat ik haar nauwelijks kan volgen, dan strui-
kelt ze over haar eigen woorden in de taal die ze slechts gebrek-
kig beheerst.  
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Hoofdstuk 2 
 

Nahids vader en moeder 

‘Ik was het lievelingetje van mijn vader. Ik was zijn mooiste kind 
volgens hem. Dat zei hij ook altijd. Ik was altijd vrolijk en danste 
en zong de hele dag. Ook droomde ik ervan om filmster te wor-
den. In ons dorp in die tijd werden filmsterren als hoer betiteld. Ik 
wist niet wat dat betekende en trok me er dus niets van aan.  

Mijn vader zei vaak: “Als Nahid er niet meer is, dan gaat de 
ziel uit mijn huis, dan wordt het hier donker en somber.” Het 
maakte mijn moeder woest.  

“Hou toch eens op met Nahid op te hemelen,” zei ze dan. “Je 
andere dochters en zonen zijn toch ook prachtig?” Mijn vader 
probeerde dan uit te leggen dat ik “anders” was, meer bijzonder.  

Hoewel het in Iran de gewoonte is dat de vader zeggenschap 
heeft over zijn kinderen, was dat bij ons heel anders. Het was 
mijn moeder die besliste. Zo bepaalde zij dat toen mijn oudere 
zusje Zabeteh dertien werd, zij moest trouwen met een man van 
35. Mijn zusje had die man nog nooit gezien. En later dwong ze 
mijn broer Ali te trouwen met de weduwe van mijn oudste broer 
Majid.  

Al op mijn elfde vertelde mijn moeder dat er mannen waren 
die bij haar langskwamen om te vragen of ze met me mochten 
trouwen. Toen mijn vader dat hoorde, werd hij woedend. Hij riep 
mijn moeder ter verantwoording.  
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“Hoe kun je daar nu mee aankomen, vrouw. Nahid is toch nog 
veel te klein!” Het interesseerde mijn moeder totaal niet hoe oud 
die mannen waren. Het was voor haar voldoende als hij geld had 
en van een goede familie kwam.’ 

Nahid vertelt dat haar vader ‘in de thee’ zat. Ik begrijp niet wat 
ze daarmee precies bedoelt en typ op haar aanwijzingen samovars 
in op de computer. Ik weet niet wat ik zie. Ik zie de meest bijzon-
dere apparaten. Ze lijken een beetje op onze ouderwetse percola-
tors, de koffiemachines met een kraantje en olielichtje eronder.  

‘In Iran wordt de hele dag theegedronken,’ zegt Nahid, ‘je 
kunt het vergelijken met het koffiedrinken hier. De theecultuur 
bestaat uit water koken, de thee vaak met bepaalde kruiden erin 
laten trekken, warm houden en drinken natuurlijk,’ legt ze uit. 
‘Mijn vader verkocht in die tijd waterkokers of samovars en thee-
potten en hij repareerde ze ook. Zijn winkeltje was bekend in de 
wijde omgeving en zijn klanten kwamen overal vandaan. Om zijn 
gezin draaiende te houden, werkte hij van acht uur ’s morgens tot 
meestal acht uur ’s avonds. Hij was een rustige en gerespecteerd 
man en werd geroemd om zijn eerlijkheid. Men vertrouwde hem. 
Vandaar dat er mensen waren die wilden sparen en hun geld aan 
mijn vader gaven. Die bewaarde dat voor hen, als een soort bank.’ 

‘Hoe waren je vader en moeder tegen elkaar, Nahid?’ vraag ik 
benieuwd. Haar antwoord verbaast me. Ik dacht dat ik had begre-
pen dat ze veel ruzie maakten.  

‘In mijn beleving was hij altijd lief tegen mijn moeder en mijn 
moeder tegen hem. Als er weleens ruzie was dan kwam dat bijna 
altijd door mij. Ik was luidruchtig, vrolijk en uitgelaten en het 
meestal niet eens met wat ik wel of niet moest doen of laten. Ik 
was vooral opstandig. Mijn moeder had daar geen geduld voor en 
als ze het druk had, dan moest ik het vaak ontgelden. Ze 
schreeuwde dan dat ze zich geen raad met me wist, sloeg me of 
trok aan mijn haar. Ik hoorde mijn vader tijdens zo’n schreeuw-
partij weleens zeggen dat ze moest stoppen en dat ze daarmee niet 
een voorbeeld voor ons was. Zelf schold ik haar weleens uit voor 
boze stiefmoeder.  
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Mijn moeder was een religieuze vrouw. Vijf keer bidden per 
dag was een serieuze mentale en lichamelijke bezigheid voor 
haar. Een dagje uit bestond voor haar uit een bezoek aan het graf 
van de eeuwen geleden overleden Imam Reza. Die lag zes uur 
rijden van ons vandaan, begraven in Mashhad, in een van de 
grootste mausoleums van de wereld.  

Toen ik voor de eerste keer ongesteld werd, was ze daar ook. 
Ik weet nog dat ik een rare pijn in mijn buik en in mijn rug had en 
om haar riep. Habib, mijn drie jaar oudere broer zei dat ze samen 
met mijn jongste zusje met de bus naar Mashhad was om daar te 
bidden. 

Op de wc zag ik het bloed en was radeloos. Ik dacht dat ik 
dood zou bloeden en ging met m’n benen omhoog in de tuin op 
het gras liggen. Ik hoopte dat het bloed zo weer in mijn buik zou 
stromen. Habib vroeg wat ik aan het doen was. Toen ik hem ver-
telde wat er aan de hand was, holde hij naar de winkel om mijn 
vader te halen. Ik haalde een theedoek uit de keuken en propte 
deze in mijn broek. In de tuin rende ik op en neer in de hoop dat 
het bloeden zou stoppen. Mijn vader snapt het meteen.  

“Je bent een groot meisje geworden, Nahid,” zei hij. Ik beukte 
keihard met mijn vuisten op zijn borst.  

“Nee pappa, kijk nou, ik ben niet groter geworden, ik ben nog 
steeds jouw kleine meisje.” Mijn vader kreeg tranen in zijn ogen. 
Hij stuurde Habib om mijn oudere zusje Zabeteh te halen. Zij 
knuffelde me en zei: “Abji, zusje, dit is niet om te huilen, je moet 
er juist trots op zijn.” En ze legde me uit wat er aan de hand was.  

“Je bent nu een vrouw Nahid, je bent groot geworden.” Ik wil-
de er in eerste instantie niets over horen en schreeuwde dat ik niet 
groter wilde worden. Zabeteh gaf mij maandverband en zei dat ik 
naar de hamam moest om me te wassen.  

Een paar uur later was ik aan het idee gewend en vertelde aan 
iedereen dat ik groot geworden was. Toen mijn moeder thuis-
kwam, aten we taart om het te vieren.’ 
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Carla 
De afspraak is dat Nahid vandaag over de trouwerij, de aanloop 
ernaartoe en over de huwelijksnacht zal vertellen. Ze is erg ze-
nuwachtig en ik zie dat het nog helemaal niet goed met haar gaat. 
Beneden aan tafel bij de koffie vertelt ze me over de toestand 
thuis.  

‘Said zit hele dagen op de bank. Hij is zwaar depressief en 
doet geen enkele poging om werk te vinden. De breuk met jullie 
en daarna het auto-ongeluk hebben er ingehakt. Eigenlijk praat 
hij ook niet en hij maakt alleen maar ruzie.’  

Ze vertelt hoe ze zo goed en kwaad als het gaat, probeert om 
na het ongeluk de draad weer op te pakken. Ik zie hoe ze worstelt. 
Ook is daar weer de vraag waarom we met Said hebben gebro-
ken. Ze dringt erop aan dat ik haar dat vertel.  

‘Carla, het kan met echt niets schelen wat het is, ik houd al 
lang niet meer van hem. Ik wil bij hem weg.’ Hier schrik ik toch 
van. Onno en ik waren er altijd van uitgegaan dat het met die 
twee wel goed zat. Hoe wil ze dat aanpakken? Met haar slechte 
Nederlands, geen cent te makken en de fragiele staat waarin ze 
nu verkeert, hoe loopt dat af? Hoewel ik er meer en meer toe neig 
om haar te vertellen wat er is gebeurd, praat ik er overheen. 
Eenmaal boven achter de computer maken we de afspraak dat ik 
haar niet zal onderbreken als ze over het belangrijke en allesbe-
palende deel van haar leven zal vertellen.  
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Hoofdstuk 3 
 

1980 Nahid is dertien 

‘Mijn moeder kwam thuis van boodschappen doen. Ik hielp haar 
opruimen. Terwijl we zo bezig waren, zei mijn moeder: “Er is 
iemand uit Teheran bij de buren op bezoek. Hij zag jou lopen en 
vind je erg leuk. Hij is misschien wel een beetje oud, hij is 35, 
maar hij is heel rijk en in de verte familie van ons.”  

Mijn vader die thuis was, hoorde haar laatste woorden. Razend 
riep hij tegen mijn moeder: “Hoe vaak moet ik het nog zeggen, 
moeder Majid. Nahid is nog maar dertien, ze is toch veel te jong, 
ze is nog een kind!”1 
Ik was klein voor mijn leeftijd en nogal tenger, met van die dunne 
armen en beentjes.  

Mijn dertien jaar oudere broer Majid viel mijn vader bij. 
“Mamma, hoe kun je dat nou zeggen? Nahid heeft nog niet eens 
haar lagere school afgemaakt en ze zou toch verder leren?” Ver-
der leren was in ons gezin een terugkerend thema. In tegenstelling 
tot mijn moeder kon mijn vader lezen en schrijven. Dat was heel 
bijzonder. Er waren in ons dorp in die tijd maar weinig mensen 
die dat konden.  

Toen ik een paar weken later ’s morgens uit school kwam, werd 
ik naar het huis van mijn broer geroepen, die tegenover ons woonde.  
                                                      
1 De vader spreekt zijn vrouw aan met moeder met daarachter de naam 
van de eerstgeborene.  
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“Nahid, haal je taperecorder even op!” riep mijn moeder. “Er 
is hier een meneer die hem kan maken.” Toen ik binnen kwam 
met de recorder zag ik een vreemde man aan de korsi2 zitten.  
 
Majids vrouw vroeg of ik er even bij kwam zitten en ik babbelde 
er lustig op los. Ik had geen flauw idee dat dit de bewuste man 
was die met mij wilde trouwen en gekomen was om naar mij te 
kijken en met mij te praten. Toen ik om vier uur weer uit school 
kwam, was de taperecorder gemaakt. Mijn moeder kon niet wach-
ten om het mij te vertellen. 

“Reza is zo knap, hij heeft jouw taperecorder gemaakt.” Niet 
begrijpend keek ik haar aan.  

“Reza? Wie is Reza? Is dat die meneer die met me wil trou-
wen?” Mijn zusje probeerde nog een grapje te maken.  

“Haha, die oude man? Hij kon wel je vader zijn.” Ik kreeg 
echter het angstige vermoeden dat dit helemaal geen grapje was, 
dat mijn moeder het meende. Ik viel op mijn knieën voor haar 
neer, streek wanhopig over haar benen en smeekte haar: “Mam-
ma, alsjeblieft, ik wil niet trouwen, laat dit niet gebeuren. Ik doe 
alles wat je wilt, ik zal voor je wassen, ik zal schoonmaken, alles! 
Wij zijn rijk, we hebben dit toch niet nodig!” Bruusk trok mijn 
moeder mij omhoog.  

“Stel je niet aan, Nahid. Je hebt een oudere man nodig die je 
onder de duim kan houden, iemand die ervoor kan zorgen dat je je 
gedraagt en die op je kan passen.” 

Alhoewel het Reza dus te verstaan was gegeven dat ik nog te 
jong was om met hem te trouwen, gaf hij niet op. Tot mijn veer-
tiende reed hij een jaar lang uit Teheran vier uur heen en vier uur 
terug om mijn ouders te vragen of hij met mij mocht trouwen. Dat 
viel op bij de mensen in de buurt. “Wie is die man met die mo-
derne auto? Wat komt hij doen?” Geen wonder dat erover werd 
gepraat. 
                                                      
2 een ijzeren schaal met warme kolen op een lage houten tafel die is 
afgedekt met een groot kleed, waar je in de winter met je benen onder 
kunt zitten. 
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Mijn vader gaf niet toe en bleef weigeren.  
Ook mijn broer Hamid steunde me. “Als jullie Nahid met deze 

Reza Sayeed Bastami laten trouwen, wil ik niets meer van jullie 
weten.” 

Mijn moeder begreep het niet. “Reza heeft alles wat je je maar 
kunt bedenken: hij is rijk, hij ziet er goed uit en komt van een 
goede familie. Wat is erop tegen?” 
 
Het was mij allemaal te veel geworden en ik werd een tijdje uit 
logeren gestuurd naar mijn broer Hamid in Gorgan, een plaatsje 
in het noorden van Iran. Hamid en ik – we scheelden tien jaar – 
waren gek op elkaar. Voor mij was het dan ook een feest. Ik lo-
geerde daar een maand of drie, hielp mijn schoonzusje in het 
huishouden en speelde met hun tweejarige zoontje. Omdat ik die 
tijd niet naar school ging, miste ik wel een paar belangrijke toet-
sen. Toen ik bericht kreeg dat ik die kon inhalen, bracht mijn 
broer mij weer naar huis. Ik zat in die tijd in klas acht. In die 
groep werd net als hier bepaald naar welke middelbare school je 
gaat.  

Ik was nog maar net thuis of mijn moeder vertelde dat Reza 
bijna iedere week belde om naar mij te vragen. “Ze is bij haar 
broer in Gorgan, ze wil niet met je trouwen,” had ze geantwoord.  

Ondertussen bemoeide de hele familie zich met deze kwestie. 
De meesten kozen de kant van mijn vader en spraken zich uit 
tegen mijn huwelijk met Reza. Een van de redenen die ze aan-
voerden was dat Reza al een keer getrouwd was en ook al een 
kind had. Ze waren de sterk verwesterde samenleving van de Sjah 
gewend waar één man met één vrouw een aanvaardbare norm 
was. Maar vanaf de komst van de religieuze Ayatollah Khomeini 
begin februari 1979, ontbrandde er ook binnen families een felle 
strijd tussen voor- en tegenstanders van de terugkeer van de fun-
damentalistische islam.’ 
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Carla 
We nemen een pauze. Nahid haalt wat te drinken en ik lees op 
internet hoe het er in Teheran aan toeging toen in 1979 Ayatollah 
Khomeini werd binnengehaald.  

‘Herinner jij je nog iets uit die tijd, Nahid?’ vraag ik als ze te-
rugkomt met twee bekers koffie. Ik zie hoe het terugdenken aan 
deze tijd haar verwart.  

‘Natuurlijk Carla, ik was twaalf en weet alles nog.’ Ze vertelt me 
hoe de opvattingen over van alles en nog wat in deze tijd kantelden.  

 
‘Alles uit de tijd van de Sjah moest veranderen. Gemengd onder-
wijs werd verboden. Meisjes en jongens kregen apart onderwijs. 
Het gratis fruit, de melk en de koekjes die we in de Sjahs tijd op 
school kregen, werden in één klap afgeschaft. Er kwamen strenge 
kledingvoorschriften. Mannen mochten geen stropdassen meer 
dragen en niet met korte mouwen over straat. Voor vrouwen werd 
na verloop van tijd het buitenshuis dragen van een chador ver-
plicht, zo’n gewaad dat behalve je gezicht je hele lichaam bedekt. 
Vooralsnog was dat laatste voor mij onaanvaardbaar. Ik haatte het 
sowieso om als ik buiten was een lange jas met een hoofddoek te 
dragen. Maar het werd pas echt oorlog tussen mijn moeder en mij 
toen zij mij dwong zo’n chador te dragen. Ik wilde het niet en 
mijn verzet was hevig en fel.   

“Moet je nagaan,” gooide ik mijn moeder voor de voeten, “als 
enig meisje zit ik al sinds mijn zesde op karate waar ik nota bene 
met jongens vecht. En dan zeg jij dat ik opeens m’n lichaam niet 
meer mag laten zien.” Toch snapte ik haar wat dit betreft wel een 
beetje. Want vrouwen die de kledingvoorschriften niet eerbiedig-
den, kregen 74 zweepslagen. Er kwamen verschillende bewapen-
de politiesoorten. Zij moesten toezicht houden op het naleven van 
de nieuwe wetten. Eerst golden de regels alleen voor ambtenaren, 
maar gaandeweg werd het verplicht bij iedereen. De veranderin-
gen die van het sterk verwesterde Iran weer een gesloten islamiti-
sche gemeenschap moesten maken, werden via de radio en tv 
bekendgemaakt. 
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De nieuwe regels betroffen vooral de vrouwen. Hun vrijheid 
moest in overeenstemming met de strenge islamitische leer aan 
banden worden gelegd. De geestelijken stelden in nieuwe wetten 
dat vrouwen hun man seksueel tevreden moesten stellen, dat ze 
kinderen moesten baren en opvoeden en zorgen voor rust in huis 
als de man thuiskomt. Voor mannen veranderde er niet veel, be-
halve dat een man meerdere vrouwen mocht trouwen.’ 
 
‘Reza bleef terugkomen,’ gaat Nahid verder. ‘Hij hield vol dat hij 
met mij wilde trouwen. Toen hij ook van een andere broer te ho-
ren kreeg dat hij te oud voor me was en ik bovendien een veel te 
druk meisje was, was zijn antwoord: “Dat is het nu juist, ik hou 
van een beetje leven in de brouwerij, daarom wil ik haar juist.” 
 
Hij had er alles voor over om mij te krijgen. Maar behalve dat hij 
rijk was en uit een goede familie kwam, wisten we verder niets. 
Niets van hem en niets van zijn ouders. Achteraf blijkt dat toen ik 
nog in Gorgan logeerde, Majid samen met Reza naar Teheran was 
gegaan om aan de familie van Reza’s ex-vrouw te vragen wat 
voor man Reza was. Ik kwam er toen ook achter dat die familie 
vooraf door Reza was geïnstrueerd. Als reden voor de scheiding 
moesten ze zeggen dat hun dochter overspel had gepleegd met 
Reza’s broer. En als ze zouden vertellen dat Reza een dochter 
had, had hij gedreigd dat ze hun kleindochter Elham nooit meer te 
zien zouden krijgen.’  
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Hoofdstuk 4 
 

Nahids verzet 

‘Ik was nog maar net thuis uit Gorgan toen Majid uit het niets 
weer over Reza begon.  

“Nahid, Reza mag dan wel oud zijn en eerder getrouwd ge-
weest, maar hij is wel een goede man.”  
Ik snapte er niets van. Majid stond toch aan mijn kant? Waarom 
zegt hij dat nou? Razend werd ik.  

“Jij zei ook dat ik eerst mijn school moest afmaken, dat ik veel 
te jong ben om te trouwen. Luister dan toch, ik wil niet trouwen, 
nu niet en nooit niet! Ik ben toch nog maar een kind?”  

Majid keek van me weg, maar mijn moeder, die op het lawaai 
was afgekomen, was onverstoorbaar.  

“Laat het, Nahid. Je snapt het niet en je hebt geen idee. Ik 
denk dat je hoofd niet goed werkt. Later zal je blij zijn dat ik dit 
voor je heb geregeld. Hoe denk je te kunnen leven als je groot 
bent en wij er niet meer zijn? Deze man is rijk, hij zal alles voor 
je doen en voor je zorgen.”  

Wanhopig bonsde ik keihard met mijn hoofd tegen de muur. 
Terwijl de tranen stroomden, riep ik voor de zoveelste keer: 
“Mamma, ik wil niet rijk zijn, ik wil alleen maar van een man 
houden! Deze man is oud, hij heeft alles al meegemaakt, ik moet 
nog beginnen. Ik mag van hem niet eens korte kleren aan, ik mag 
me niet eens mooi maken.” 
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Het leven ging door. Ik vertelde niemand iets over Reza. Ik dacht 
dat als ik er niet over zou praten, dat het vanzelf over zou gaan.  

Een paar weken nadat ik thuis was, kwam Reza weer dat hele 
eind uit Teheran rijden. Hij bracht cadeautjes voor me mee. Vol-
gens ons geloof mocht hij die niet rechtstreeks aan mij geven, 
omdat de kans zou bestaan dat hij mij dan zou aanraken. Daarom 
legde hij de geschenken, een gouden kettinkje, een ring, een blou-
se en snoep, voor mij op de grond. Uit onmacht en tot het uiterste 
gedreven raapte ik het op en smeet alles in de tuin.  

Ik trilde op mijn benen toen mijn moeder zei: “Jullie gaan 
trouwen.” Ik gilde dat ik dood wilde en dat ik mezelf in brand zou 
steken of mijn polsen zou doorsnijden. Je hoorde de laatste tijd 
veel over dit soort acties van vrouwen die met de zware straffen 
geen kant meer op konden. Ook had ik op tv weleens gezien hoe 
vrouwen deze gruwel van zelfdoding uitvoerden.  

Baba was duidelijk nerveus en erg bezorgd. Hij wist dat ik tot 
alles in staat was en hielp wat hij kon: “Kijk nou wat er gebeurt 
moeder Majid, Nahid wil zelfmoord plegen.” 
Gesteund smeekte ik hem: “Baba, jij bent toch de man in huis? Jij 
bent mijn vader, waarom zeg je niet tegen mamma dat ik niet met 
die meneer wil trouwen?” Hij probeerde mij te troosten en be-
loofde dat hij nog eens met mijn moeder zou praten. Hij huilde 
heel veel. Vaak zei hij tegen mij: “Als ik jou verlies, dan verlies 
ik mijn hele leven.”  

Ik bad in die tijd veel en vroeg dan: “God, waarom beslis je dit 
voor mij? Ik ben nog klein, dan ga je toch niet trouwen? Ik heb 
nog nooit een zonde begaan, waarom doe je me dit aan?” 

Van getrouwd zijn wist ik niets, helemaal niets en al helemaal 
niets van seks. Op den duur durfde ik zelfs niet meer met jongens 
te praten, want mijn moeder zei altijd: “Als je met een jongen 
praat, krijg je geen bloed als je trouwt. En,” zei ze erachteraan, 
“dan maak je onze familie helemaal kapot.”  

Toen ik twaalf was, werd ik een keer vanuit de verte verliefd 
op een jongen uit onze buurt. Toen hij dichterbij kwam, riep ik: 
“Kom niet dichterbij, want anders krijg ik straks geen bloed!” 
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Maar ook als ik aan het springen was of in een boom klom, of 
gewoon een beetje ruw aan het spelen was, zei mijn moeder: “Pas 
nou op, straks scheurt je maagdenvlies.” Dit soort opmerkingen 
zeiden me aanvankelijk niets, maar gingen wel de hele dag door. 
Op den duur maakte het mij bang.  

Wat het betekende om met een man naar bed te gaan, wist ik 
niet. Op televisie kwam hier nooit iets over. Ook zag je nergens 
kussende mensen. Mijn vader en moeder heb ik ook nooit zien 
kussen, laat staan naakt gezien. Ik wist niets van hoe het zou zijn 
om met een man te leven. Ik wist dat je samen met een man in 
één huis woonde, dat je moest wassen, schoonmaken, koken en 
vooral voor je man moest zorgen. Dat was het enige. Verder wist 
ik natuurlijk dat er eerst een trouwfeest zou zijn met een mooie 
jurk. Dat je cadeaus kreeg waar je als kind niets aan had. Reza en 
mijn moeder kochten linnengoed, servies, gordijnen. Steeds weer 
liet ze me triomfantelijk hun laatste aankopen zien. Waarschijn-
lijk zei ze vaak dat het voor mij was, maar het drong op geen 
enkele manier tot me door. Ook de kleren die ik tijdens het huwe-
lijk zou dragen, werden voor mij gekozen. Mijn moeder betrok 
me nergens bij. 

In die tijd had ik een vriendin, Mitra. Als ik haar wilde zien, 
moest ik het eerst aan mijn moeder vragen. En als ik geluk had, 
mocht ik dan een paar minuten of hooguit een kwartiertje naar 
haar toe. Op een dag hadden we een gesprek over trouwen. 
Mitra’s zusje was net getrouwd en Mitra vertelde dat ze wel vier 
dagen feest hadden gevierd.  

“De man die met mijn zusje is getrouwd, is eigenlijk een neef 
van mij. Ze kennen elkaar al heel lang en speelden vroeger altijd 
samen,” vertelde ze. “Hij heeft twee kinderen en mijn zusje gaat 
voor ze zorgen. Ze heeft beloofd dat ik weleens op mag passen.” 
Toen vroeg ze: “Denk jij weleens aan trouwen?” 

Ik twijfelde of ik haar mijn geheim zou vertellen, want als ie-
dereen het wist, werd het steeds moeilijker om te weigeren met 
Reza te trouwen. Dan tastte je de eer van je familie aan, had ik 
weleens gehoord.  
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“Ik ga ook trouwen,” floepte ik eruit voordat ik er erg in had. 
Mitra keek me verbaasd aan.  
“Jij? Trouwen? Hoe kan dat nou, je zit toch op school, dan 

trouw je toch niet?”  
Ik vertelde haar dat er iemand was die tegen mijn ouders had 

gezegd dat hij mij leuk vond.  
“Is het die meneer met die auto, die weleens bij jullie komt? 

Ga je daarmee trouwen? Dat is toch een vader? Hij is geloof ik 
wel rijk, dan heb je tenminste genoeg geld voor je hele leven,” 
besloot ze.  

“Het interesseert me helemaal niets dat hij rijk is. Mijn moeder 
is al rijk. Hij is oud en lelijk. Heb je hem goed gezien? Hij is kaal 
en heeft een kleine mond met grote lippen.” 

“Mijn ouders zijn heel anders,” zei Mitra. “Zij wachten tot een 
goede jongen met mij wil trouwen, eentje die ik ook leuk vind.”  

“Het interesseert mijn moeder helemaal niets hoe een man er-
uitziet. Mijn vader wel, maar die heeft niets te vertellen. Ik heb 
ook nog nooit met Reza gepraat, we worden ver van elkaar uit de 
buurt gehouden.” Ik barstte in huilen uit om het lot dat mij te 
wachten stond. Mitra sloeg haar arm om mij heen.’  
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Hoofdstuk 5 
 

Aanloop naar het huwelijk 

‘Toen ik uit school kwam, zei mijn moeder: “Straks ga je naar de 
kapper, want overmorgen ga je trouwen.” Ik verstijfde. Mijn hart 
zat in mijn keel en ik geloofde m’n oren niet. Omdat ik er al een 
tijdje niets meer over had gehoord, dacht ik dat ze het hadden 
opgegeven.  

Stampvoetend schreeuwde ik: “Mamma, dat gaat niet, ik moet 
naar school vanmiddag. Je weet toch dat ik niet wil trouwen, ik 
moet eerst mijn diploma halen en dan wil ik juffrouw worden!”  

Mijn moeder probeerde me te kalmeren: “Als je getrouwd 
bent, mag je gewoon je school afmaken hoor. En je hoeft geen 
juffrouw te worden. Reza is rijk genoeg om voor je te zorgen.” 
Maar niets hielp meer.  

De kapper was om meerdere redenen een bedreiging. Mijn 
zusjes en ik hadden haar tot over onze billen en mijn vader had 
vaak genoeg gezegd dat we het niet mochten laten knippen totdat 
we getrouwd waren. Ik klampte me vast aan wat mijn vader over 
mij had gezegd, dat ik zijn prinsesje was. Ik gebruikte dat als 
laatste redmiddel tegen mijn moeder. Razend boog ze zich over 
me heen en schudde me door elkaar.  

“Wat denk je wel? Je bent helemaal niet bijzonder, je bent niet 
anders dan andere kinderen. Door dat stomme gepraat van je va-
der heb jij het hoog in je bol gekregen. Laat me niet lachen, een 
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prinses, je bent een normaal kind. Je vader heeft je zo idioot ge-
maakt, het is naar je hoofd gestegen.” Mijn verweer dat ik heus 
wel wist dat ik een normaal meisje was en geen echte prinses, 
maar in ieder geval niet met die meneer wilde trouwen, haalde 
niets uit. Ik was gebroken en wist dat ik had verloren. Het enige 
dat ik nog kon denken, was dat ik dood wilde. Maar mijn moeder 
was nog niet klaar, ze had nog een boodschap voor me. Ik stond 
in de hoek van de kamer en kon nergens heen.  

“Denk eraan, vanaf vandaag ben je achttien en geen veertien 
meer.”  

“Hoe kan dat nou mamma, hoe kun je in één dag vier jaar ou-
der worden?”  

Mamma werd woest en beet me toe: “Houd je mond, brutaal 
nest. Als mensen aan je vragen hoe oud je bent, dan zeg je dat je 
achttien bent. En nu wil ik er geen woord meer over horen.” 

Een paar uur later werd ik de auto ingesleurd om naar de kap-
per en de schoonheidsspecialiste te gaan. Ik had het gevoel dat ik 
stikte, het was een nachtmerrie. Het was alsof ik er zelf niet bij 
was. Ik praatte niet meer, ik huilde niet, ik liet alles met me doen 
en liet me overal naartoe sleuren. Als een pop was ik. Bij de kap-
per deden ze een proefkapsel om me zo oud mogelijk te laten 
lijken. Dat was de opdracht die mijn moeder aan de kapper gaf.  

De schoonheidsspecialiste epileerde mijn wenkbrauwen en 
haalde overal mijn haar weg, van mijn benen en onder mijn ar-
men. Ook van onderen, maar ik verzette me uit alle macht. Dat 
wilde ik niet. Bovendien had ik daar nog maar een klein beetje 
haar. Met z’n allen hielden ze me vast om onder dwang alsnog 
mijn vagina te harsen. Ik schopte ze waar ik kon. Ook wilde ik 
geen henna op m’n handen of versierselen op andere delen van 
mijn lichaam. Ik doorbrak mijn zwijgen en zette het op een gillen.  

Op de dag dat ik ging trouwen, brachten ze me weer naar de 
schoonheidsspecialiste en de kapper. De schoonheidsspecialiste 
smeerde plakkerig spul op mijn gezicht en de kapster stak m’n 
haar op zoals ze een paar dagen daarvoor ook had gedaan. Ze 
trokken me een witte jurk aan, een jurk met doorzichtige mou-
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wen. In die jurk voelde het alsof ik naakt was en ik schaamde me 
dood. Thuis herkende niemand mij. Door het werk van de kapper 
en de schoonheidsspecialiste zag ik eruit alsof ik in de twintig 
was. Mijn vader was verbijsterd.  

“Wie ben jij?”  
“Baba, ik ben het, Nahid.” Het was alsof ik in een horrorver-

haal zat. Het enige waaraan ik kon denken, was hoe ik mezelf 
dood zou kunnen maken. “Kijk baba, de witte kleren heb ik al 
aan, net als een dode vrouw. Jullie hebben me al kafan gemaakt.” 
In Iran word je in witte doeken begraven, dat heet kafan. Pappa 
nam me in zijn armen en probeerde me te troosten. 

Toen ik voor de tweede keer bij de kapper en schoonheidsspe-
cialiste was, vroegen ze hoe oud ik was. “Gisteren was ik veer-
tien, maar vandaag ben ik achttien,” antwoordde ik en ik zei ver-
der niets, gaf nergens meer antwoord op en hield mijn lippen stijf 
op elkaar. Alleen als niemand keek, stroomden de tranen.   

Er kwamen die tijd veel mensen bij ons eten, familieleden die 
ik nog nooit gezien had, maar ook buren en bekenden. Mijn 
broers Majid en Habib liepen steeds naar buiten. Alleen mijn 
zusje Zabeteh bleef de hele tijd bij mij. De zus van mijn vader, 
tante Jalileh, was er ook steeds. Ze nam me in haar armen en pro-
beerde mij te troosten: “Ik kan je niet helpen, je moeder regelt dit. 
Er is geen keus, je moet met hem trouwen, je kunt geen kant op. 
Als je het niet doet, zal iedereen denken dat je geen maagd meer 
bent en al met iemand anders naar bed bent geweest. Kom, droog 
je tranen. Het is juli, het is zomer en het is vakantie.”’ 

Bij deze laatste woorden loopt Nahid naar het balkon van mijn 
werkkamer. Ik hoor haar snikken. Ze is op. Ze kan niet meer. We 
spreken af om volgende week verder te gaan. 



 
 



 
 43

Hoofdstuk 6 
 

1981 Trouwen 
Nahid is veertien, Reza is 36 

‘De huwelijksceremonie vond plaats in het huis van mijn oudste 
broer onder leiding van een mullah, een geestelijke. Ik zat op de 
grond aan de rand van het huwelijkskleed, de sofreh aghd, een wit 
kleed met daarop elementen die een gelukkig leven symboliseren. 
Voor mij stond een grote spiegel die Reza had gekocht. Die spie-
gel hoort in onze cultuur bij het huwelijksritueel. Via de spiegel – 
die staat voor licht en onsterfelijkheid – is het de bedoeling dat 
het bruidspaar naar elkaar kijkt. Aan weerszijde van de spiegel 
stonden kaarsen die symbool staan voor energie en vuur.  

De kamer was helemaal met bloemen versierd. Op het kleed 
lagen koekjes, snoep, een flesje rozenwater en esfand. Esfand is 
een mengsel van allerlei kruiden dat een beetje weg heeft van 
wierook. Als je het aansteekt, verspreidt het een lekkere geur, 
maar het moet ook de kwade geesten verdrijven. Verder was er 
rijst met zeven soorten kruiden, zeven soorten gebak, saffraan-
koekjes en er was een speciaal soort gebakken brood belegd met 
Iraanse feta. Ieder gerecht symboliseert een goede wens voor het 
bruidspaar. De pot honing is bedoeld om elkaar na de huwelijks-
voltrekking met de pink een likje honing te geven. De pot met 
gouden en zilveren munten symboliseert welvaart en natuurlijk 
lag er de Koran. 
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De mullah mocht ons niet zien. Hij zat in z’n eentje achter een 
deur die op een kier stond, grenzend aan de kamer waar ik zat met 
mijn moeder, mijn zusje Zabeteh en nog enkele familieleden. 
Mijn vader was thuisgebleven, die kon het niet aan. Toen ieder-
een zat, kwam Reza binnen. Hij haalde de sluier voor mijn ge-
zicht weg, ging naast mij zitten en keek naar mij via de spiegel. 
Hij fluisterde in mijn oor: “Nahid, wat ben je mooi, ik had niet 
gedacht dat je zo prachtig zou zijn.” 

Mijn toegewezen begeleiders – bruidspersoneel zou je het 
kunnen noemen – waren vier gesluierde meisjes; de zus van mijn 
vader en drie andere familieleden. Ze hielden een zijden doek 
boven onze hoofden waarop ze suiker strooiden. Deze traditie is 
bedoeld om het bruidspaar veel zoetigheid en geluk te wensen en 
dateert van zo’n 2500 jaar geleden. 

De mullah las voor uit de Koran. Volgens het huwelijksritueel 
moest ik drie opdrachten uitvoeren, bijvoorbeeld: pak een bloem, 
pak het flesje rozenwater, geef de honing. Tegelijkertijd stelde de 
mullah een vraag waar ik twee keer niet op mocht antwoorden; dit 
is een hard to get-spel. Mijn moeder had mij dit de avond tevoren 
herhaaldelijk uitgelegd.  

“Denk erom Nahid, je zegt niets totdat de mullah voor de der-
de keer vraagt of je wil trouwen. Dan moet je ‘ja’ zeggen.” 

Toen de mullah voor de derde keer vroeg of ik wilde trouwen, 
hield ik mijn mond nog steeds stijf dicht. En opnieuw zei hij:  

“Mevrouw, ik heb niet gehoord wat u zei.” Toen hij me ten-
slotte dwong te antwoorden, zei ik met gebogen hoofd nauwelijks 
hoorbaar: “Ik wil niet trouwen.”  

Even was het doodstil.  
“Waarom zegt u dat?” De mullahs stem klonk streng van ach-

ter de deur.  
De zus van mijn vader, die ineengedoken achter mij was ko-

men zitten, riep luid dat ik dat niet zei, dat de mullah het verkeerd 
verstaan had. Ze siste in mijn oor: “Als je nu niet ja zegt, maak je 
je hele familie kapot.”  

“Ik wil niet met hem trouwen, ik ga geen ja zeggen,” zei ik, 
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terwijl ik bijna stikte van ingehouden angst en woede. Het snot 
kwam uit m’n neus en dikke tranen rolden over mijn wangen.  

Nu ging Reza zich ermee bemoeien en zei dwingend: “Waar-
om wil je niet Nahid, ik doe toch alles voor jou?” 

Slikkend en met een harde snik antwoordde ik: “Reza, ik hou 
niet van jou. Jij bent geen verkeerde man, maar ik wil gewoon 
nog niet trouwen!” 

Iedereen hield zijn adem in. En weer vroeg de mullah of ik ja 
wilde zeggen. Achter mij hoorde ik mijn tante Jalileh zachtjes het 
gevraagde ‘ja’ zeggen. 

De mullah hoorde het niet en stelde de vraag voor de vijfde 
keer. Toen greep mijn moeder in. Ze kneep mij keihard in mijn 
arm en zei met verdraaide stem hardop: “Ja!” 

De opluchting bij de aanwezigen was voelbaar en er klonk 
hard geklap. Mijn “ik zei geen ja, mijn tante en mijn moeder zijn 
nu met hem getrouwd” werd gesmoord en had geen effect. 
Aan het einde van de plechtigheid kuste Reza mij op de mond. 
Een kus! Ik was nog nooit door een man gekust. Ik dacht dat ik 
gek werd. Radeloos was ik, wat moest ik doen? 
Mijn broer vertelde later dat de mullah heel goed wist dat ik pas 
veertien was. Hij had gezien dat Reza vlak voor de plechtigheid 
een stapel bankbiljetten in de mullahs hand drukte. 

Terwijl ik in een hoek van de kamer stond te snikken, zag ik 
dat mijn vier jaar oudere zus Zabeteh ook in tranen was. Ze had 
ruzie met mijn moeder en ik hoorde haar schreeuwen.  

“Zo heb je dat indertijd ook met mij gedaan. Ik was nog maar 
dertien mamma! Dertien, hoor je me, dat is toch schandalig!”  

Mijn moeder stuurde haar met harde hand naar buiten en liep 
naar mij toe. Ze probeerde mij te omhelzen. Ik zette het op een 
krijsen en duwde haar weg terwijl ik riep dat niet ik, maar zij met 
Reza was getrouwd. Ze probeerde mij te kalmeren en met een 
gouden armband te paaien. Ik smeet het ding weg en riep met 
lange, snikkende uithalen: “Je moet die armband aan jezelf geven, 
want jij bent met hem getrouwd.” Ik schokte over mijn hele lijf en 
probeerde met een natte handdoek mijn gezicht schoon te vegen. 
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Toen Reza zich er ook in probeerde te mengen, hield ik het hele-
maal niet meer. “Pas op jij. Als je me aanraakt, dan vermoord ik 
je.” 

Langzaamaan verlieten de gasten de kamer en bleven Reza en 
ik alleen achter. Kennelijk was dit zo gepland om ons alleen te 
laten. Om een beetje te praten, te kussen misschien en een beetje 
te wennen aan elkaar. Dat was tenminste de bedoeling.  

Met een vork recht voor me uitgestoken brulde ik naar hem: 
“Als je je beweegt, steek ik je met deze vork in je hart.”  

Toen Reza zei dat hij mij niet zou aanraken en alleen maar met 
me wilde praten, snauwde ik hem toe: “Waarover wil je praten? 
Je hebt het toch gehoord, ik ben niet jouw vrouw, ik heb geen ‘ja’ 
gezegd. Waarom heeft mijn moeder dit gedaan? Ik snap het niet.” 

Reza probeerde mij te sussen: “Je moeder heeft gedaan wat 
haar goeddunkt, jij bent nog klein, daarom snap je het niet.”  

“Oh ja,” zei ik, “hoe zit dat dan, als ik klein ben, waarom wil 
jij dan met mij trouwen?” Ik was volledig over mijn toeren en 
mijn ogen waren dik van het huilen. Na een uur of twee ruzie te 
hebben gemaakt, liep Majid binnen. Hij wilde foto’s maken. Ik 
was te moe om nog weerstand te bieden. Iedereen wilde met Reza 
en mij op de foto.  

Alleen toen er ook nog groepsfoto’s gemaakt moesten worden, 
was ik op en riep: “Dadash, oudere broer. Dadash, als je nog één 
foto maakt, dan vertrap ik je fototoestel.” 

Na de ceremonie werd er muziek gemaakt en gedanst. Het 
feest wordt geacht het belangrijkste evenement te zijn in het leven 
van een echtpaar en kan soms wel drie tot zeven dagen duren. De 
bruiloftsgasten verzamelden zich in het grote huis van mijn oma, 
twee straten verderop. Behalve onze eigen familie waren daar ook 
de familie van Reza en wat vrienden van hem. Mitra was er ook. 
Mijn moeder en andere familieleden hadden dagen van voorbe-
reiding achter de rug en gerechten gekookt die op een Iraans brui-
loftsfeest niet mochten ontbreken. Ieder gerecht had een bepaalde 
symbolische waarde, zoals de Shereen Polo: een zoete rijst, bag-
hali polo: rijst met bonen, zershk polo: rijst met een soort bes en 
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khoresht gheymeh: een soort spliterwtenrijst met vlees. 
Ik zat op een stoel midden in de kamer. Alle genodigden zaten 

om mij heen. Iedereen probeerde iets liefs te zeggen.  
“Wat zie je er mooi uit Nahid, wat is je haar prachtig, wat is je 

jurk mooi.” En maar praten en maar praten. Ze probeerden me op 
te beuren.  

Mitra zat vlak bij mij. Ze maakte grapjes en zei van alles om 
me te troosten. “Huil niet Nahid, het is feest, als jij huilt moet ik 
ook huilen.” 

Ik kon alleen maar snikken. “Alsjeblieft Mitra, maak dat ik 
dood ben. Ik wil niet meer leven.”  

Mitra was zelf verliefd, vertrouwde ze me toe. Het kon haar 
ouders niets schelen, zei ze.  

Reza’s stiefmoeder dwong mij uit mijn stoel op te staan. 
“Vooruit Nahid, je moet met Reza dansen.” Uit alle macht verzet-
te ik me en probeerde me aan de stoel vast te houden. Ik wilde 
niet dansen, ik wilde met rust gelaten worden, ik wilde dat de 
mensen weggingen. 

“Pas op mevrouw, als u het nog een keer probeert, ga ik u 
slaan.” Maar ik had geen keus, ik moest wel en danste met Reza. 
Een tijdje daarna ging het buffet open. Reza kwam binnen met 
een bord eten.  

“Ik kom gezellig bij je eten.” 
“Nee,” zei ik, “waag het niet, als jij hier gaat zitten, smijt ik al-

le borden de kamer in.” Hij wist dat ik het zou doen.  
“Oké, ik begrijp dat je boos bent, ik laat je voor nu alleen,” 

knikte hij. Het werd elf uur, het werd twaalf uur. Het feest was 
afgelopen en mijn moeder riep. Het was de bedoeling dat we naar 
huis gingen. Reza woonde in Teheran, maar voor het huwelijk 
had hij een huis in Bastam gehuurd. “Zodat je in het begin nog 
een beetje bij ons in de buurt woont,” had mijn moeder uitgelegd. 

Ik wilde zo graag mijn vader nog even gedag zeggen, maar 
Zabeteh zei dat pappa niemand wil zien.  

“Hij huilde,” zei ze. “Hij zei: ‘Met het vertrek van je zusje 
verdwijnt de zon uit m’n leven. Wie gaat er voor mij dansen, wie 



 
 48

gaat er voor mij zingen? Mijn huis wordt koud.’” Zabeteh sloeg 
haar arm om mij heen en met haar hoofd vlak bij mij zei ze zacht-
jes: “Tegen mamma zei hij: ‘Je hebt een grote fout gemaakt. Na-
hid gaat dood.’” 

Het enige wat ik wilde was slapen en morgen wakker worden 
en ontdekken dat alles een nachtmerrie was. Bij de deur riep mijn 
moeder Majid. Die was er niet. Mijn vier jaar oudere broer Habib 
was er wel. Ik had niets met Habib. Hij en ik hadden sinds mijn 
achtste al ruzie om iets onbenulligs en sindsdien hadden we niets 
meer tegen elkaar gezegd. Ik wilde protesteren, maar ik was uit-
geput en had geen kracht meer om me te verzetten.  

Habib knoopte volgens een oud gebruik een witte doek op 
mijn rug, waar hij de koran en een stuk brood tussen klemde.  

“Voor geluk,” stamelde hij enigszins geëmotioneerd. “Ik ben 
blij dat je weggaat, maar hoop dat je een gelukkig leven krijgt.” 

Toen mijn moeder daarna probeerde mijn hand in die van Re-
za te leggen, snauwde ik haar toe: “Jij bent met hem getrouwd, ik 
niet. Pak jij zelf Reza’s hand maar.”’ 
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Hoofdstuk 7 
 

De huwelijksnacht 

‘Bevend van angst zat ik naast Reza in de auto toen we in het 
donker naar Reza’s huis reden. Van de gesprekjes met Mitra wist 
ik dat er nu iets “afschuwelijks” zou gebeuren. Iets wat met bloed 
te maken had, daar waar mijn moeder altijd voor gewaarschuwd 
had. Toen ik de slaapkamer binnenliep, zag ik geen bed. Wel een 
grote matras met een wit laken. 

“Waar is mijn bed?” vroeg ik aan Reza.  
“Jij wilde toch geen bed, dus is er geen bed.” In de verte hoor-

de ik Zabeteh roepen. Ze was ons achterna gekomen. Ze wenkte 
naar me en zei dat ze wat moest vertellen. Omslachtig en vol 
schaamte vertelde ze dat ik bij Reza op die matras moest slapen.  

“Je moet eerst je kleren uitdoen, dat doet Reza ook. Dan komt 
hij in je, daar beneden,” ze wees met haar vinger. “Dat doet een 
beetje pijn en daar ga je van bloeden. Dat bloed is heel belangrijk 
Nahid, dat moet je op een doekje doen en aan iedereen laten 
zien.” Toen vertelde ze me dat hij in me zou komen met het ding 
waarmee hij plast en dat ik vooral niet moest schrikken. “Dat ding 
wordt namelijk heel groot.” Ik schreeuwde het uit van angst.  

“Niet schrikken?” Vol afgrijzen keek ik haar aan en sloeg m’n 
handen voor m’n mond. Ik kon niet bevatten wat Zabeteh zojuist 
had gezegd. Slapen betekende voor mij gewoon liggen met je 
ogen dicht. Mijn zus probeerde me te knuffelen.  
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“Als je het niet doet, of er komt geen bloed, dan zeggen ze dat 
je geen maagd meer bent. Dan denken ze dat je met iemand an-
ders naar bed bent geweest. Alsjeblieft Nahid, doe het, anders 
gaat mamma dood van schaamte en bezorg je onze familie grote 
problemen.” Later hoorde ik dat mijn zusje wist waar ze over 
sprak. Toen zij ontmaagd werd, was ze net dertien en nog niet 
ongesteld geweest. Ze viel flauw en werd diezelfde avond nog 
naar het ziekenhuis gebracht.  

Toen Zabeteh wegging, bleef ik verbijsterd achter. Ik kon niet 
bevatten wat ik net had gehoord, maar wist één ding heel zeker. 
Zodra het kon, zou ik scheiden en dan trouwen met iemand die ik 
lief vond. Ik moest dus koste wat kost een meisje blijven. Ik con-
fronteerde Reza met mijn verzet. 

“Reza, als je me aanraakt, dan pak ik een mes en vermoord ik 
je. Ik ga niet met jou slapen. Vandaag niet, morgen niet en nooit 
niet.” Inmiddels liep het tegen één uur en wachtten Reza’s familie 
en mijn zus in de kamer op het bloed. 

Reza was ten einde raad en las me de les. “Je bent zo stom be-
zig Nahid, je moet je mond houden. Van nu af aan zal je me moe-
ten gehoorzamen, je bent nu mijn vrouw.” 

Toen ik volhard in mijn “ik ben helemaal niet jouw vrouw, ik 
heb geen ja gezegd”, keek hij me kwaad aan. Hij zei niets meer, 
pakte een mes en sneed in zijn vinger. Het bloed dat eruit drupte, 
depte hij op een witte zakdoek die hij om mijn hand wond. Bekaf 
maar nog steeds strijdbaar liep ik naar de kamer waar de familie 
zat. Triomfantelijk hield ik mijn hand met de bebloede zakdoek 
omhoog.  

“Kijk dan, het is gebeurd. Hier is het bewijs.”’ 
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Hoofdstuk 8 
 

Huwelijksreis  

Op de YourPersianWedding website las ik dat er traditiegetrouw 
de dag na de bruiloft nog een feest wordt gegeven.  

‘Dat klopt, Carla,’ zegt Nahid. ‘Dat is een feest met veel dan-
sen. Ook krijg je dan nog meer cadeautjes en ook geld. Ik waar-
schuwde mijn moeder echter dat als ze het feest door zou laten 
gaan, ik tegen iedereen zou zeggen dat niet ik, maar zij met Reza 
was getrouwd. Mijn moeder cancelde het feest en zei tegen Reza: 
“Het is beter als jullie weggaan, want Nahid maakt problemen als 
jullie hier blijven.” 

De bestemming werd Ramsar, een populaire badplaats aan de 
Kaspische Zee. Een collega van de school waar Majid wiskunde-
les gaf, had daar een huis. Vanaf Teheran gezien lag het vijfhon-
derd kilometer naar het oosten, in het noorden van Iran. Er vorm-
de zich een heel groepje van familieleden die met ons mee wil-
den. Majid, zijn vrouw Habibeh en hun dochtertje, maar ook Za-
beteh met haar dochtertje voegden zich bij ons.  

Bij het weggaan commandeerde Reza mij naast hem te komen 
zitten. Mijn hele lijf kwam in opstand en ik weigerde.  

“Je bent mijn vrouw, Nahid. Als ik zeg dat je naast me komt 
zitten, dan doe je dat,” zei Reza boos. Dreigend stond hij voor 
me. Majid suste de ruzie en ging naast hem zitten. Ik stapte samen 
met Habibeh en Zabeteh en de twee kleine meisjes achterin in de 
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open bak van de pick-up. Zo reden we een uur of zes achter elkaar 
door. 

In Ramsar zaten we met de kleine meisjes bijna de hele dag 
aan het strand. Reza en Majid zwommen veel en soms maakten 
we met z’n allen een boswandeling.  

Op één nacht na, zorgde ik dat ik niet bij Reza hoefde te sla-
pen. Die nacht deed hij niets anders dan mij kussen en strelen. Ik 
bleef doodstil liggen als een plank, terwijl ik keer op keer her-
haalde: “Ik wil het niet, ik wil het niet.”  

Reza, die bang was dat de anderen het in de naastgelegen ka-
mers zouden horen, stopte zijn pogingen om seks met me te heb-
ben. De rest van de week sliep ik op de kamer bij Zabeteh. Haar 
vertelde ik mijn grote geheim dat ik die nacht van het bloed geen 
seks had gehad. “En ik ben het ook niet van plan,” voegde ik er-
aan toe. “Ik wil zo snel als het kan van hem scheiden. Dan moet 
ik nog een meisje zijn voor als ik ga trouwen met iemand waar ik 
wel verliefd op ben.” Zabeteh beloofde het niemand te vertellen. 

Gedurende die week begon ik een beetje aan Reza te wennen. 
Hij maakt veel grapjes waarom ik moest lachen. Af en toe praat-
ten we met elkaar. Ik dacht, als ik nu gewoon vrienden met hem 
ben, kan ik het misschien wel uithouden.’ 
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Hoofdstuk 9 
 

Eerste dagen na het huwelijk 

‘Bij thuiskomst trokken we in de tweekamerwoning die Reza in 
de buurt van mijn ouders had gehuurd. Mocht ik een klein beetje 
gehoopt hebben door met Reza te trouwen tenminste onder het 
juk van mijn moeder uit te komen, werd ik de eerste dag meteen 
met m’n neus op de feiten gedrukt. Toen Reza thuiskwam, stond 
ik voor het huis met een vriendje van school te praten, die stiekem 
verliefd op mij was en mij had gemist. Toen ik hem vertelde dat 
ik getrouwd was, liet hij bijna zijn fiets uit zijn handen vallen, zo 
verbaasd was hij.  

Dat was het moment dat Reza de hoek om kwam rijden en ons 
zag staan. Met die verbeten blik die ik inmiddels kende, stapte hij 
uit en beval mij ogenblikkelijk naar binnen te gaan. Hij pakte me 
ruw bij m’n schouders en dwong me hem aan te kijken.  

“Kijk me aan jongedame, vanaf vandaag verbied ik je nog een 
stap zonder mij buiten de deur zetten. Ik wil het gewoon niet heb-
ben. En voordat ik het vergeet, laat ik vooral heel duidelijk zijn: 
je familie is het enige bezoek dat hier in huis komt. Dat je het 
weet.”  
De volgende dag toen Majid kwam vragen hoe het met me ging, 
kon ik alleen maar huilen.  

“Ik wil naar mijn pappa en mamma.” 
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Al gauw merkte Reza dat ik niet kon koken. Wat had hij ver-
wacht? Ik zat op school en had geen enkele interesse in die rich-
ting! Ik probeerde het, heus, maar de rijst werd een soort pap en 
het vlees was niet om door te komen, zo taai. Zelfs een ei bakken 
werd een mislukking. Ik wist niet dat je eerst boter in de pan 
moest doen. Na een paar dagen zo aan te modderen, trok ik het 
niet meer en vluchtte naar mijn ouders. Die avond aan tafel sprak 
Reza met mijn ouders over de situatie. Mijn vader nam ruiterlijk 
de schuld op zich. Hij vertelde Reza dat mijn moeder meermalen 
tegen hem gezegd had dat Nahid moest leren wassen en koken en 
ander huishoudelijk werk te doen. 

“Ik geef toe dat ik vaak heb gezegd dat ze voorzichtig moet 
zijn met die witte handjes van haar. Straks brandt ze zich of komt 
ze ergens tussen met die kleine vingertjes.” Die avond toen Reza 
met Majid in de tuin stond, vertelde ik mijn vader dat ik niet met 
Reza naar bed was geweest. Hij zei niets maar nam me in zijn 
armen.  

“Lieverd, als het echt niet meer gaat, blijf dan nog maar een 
tijdje bij ons,” troostte hij mij. 
  
Dagen werden weken. Iedere dag was het een gevecht met mijn 
moeder, die erop hamerde dat het tijd werd dat ik het huishouden 
ging doen in het appartement van Reza. Op een gegeven moment 
koos ook mijn broer de kant van Reza.  

“Het is belachelijk dat ze hier helpt met koken en schoonma-
ken, moeder. Haar taak is bij haar man en in haar eigen huis.” 
Mijn vader nam het voor me op.  

“Hou eens op jij, je zusje is nog maar vijftien en bovendien, ze 
is nog een meisje.” Meisje in die context betekende bij ons dat je 
nog maagd was.  

“Jij blijft maar geloven dat ze je kleine dochtertje is,” 
schreeuwde mijn moeder tegen mijn vader. “Nahid is geen meisje 
meer, ze is een vrouw nu!” Mijn vader realiseerde zich net op tijd 
dat hij bijna mijn geheim had verklapt en stamelde een beetje.  

“Nahid is gewoon nog jong, ze moet nog veel leren.” Ik kon 
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alleen maar huilen. Uiteindelijk kon ik er niet meer onderuit en 
ging ik terug naar het appartement. 

Vanaf de eerste avond kreeg ik het wel voor elkaar om niet 
met hem in één kamer te slapen en lag ik met de deur dicht op een 
matras in de zitkamer. Niettemin was het iedere avond een ge-
vecht en drong hij er verbaal op aan dat ik bij hem in bed zou 
komen. Ook ’s morgens wilde het nogal eens uit de hand lopen en 
scholden we elkaar de huid vol. Na een week rust omdat ik onge-
steld was, begon Reza opnieuw. Dit keer werd hij echt agressief. 
Hij probeerde me te grijpen, terwijl hij bleef aandringen dat ik 
met hem naar bed moest. Hij rukte mijn bloesje open en greep me 
bij mijn borsten. Als een furie werd ik, het zou me niet gebeuren 
en uiteindelijk beet ik hem een paar keer keihard in zijn arm. Luid 
vloekend en jammerend liep hij het huis uit. 

De dagen die volgden liet hij me met rust. Ik denk dat de 
boodschap duidelijk was dat ik niet van plan was met hem naar 
bed te gaan. Ik wilde maagd blijven en zo mijn plannen om met 
iemand te trouwen waar ik in de toekomst verliefd op zou worden 
kunnen verwezenlijken.’  
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Hoofdstuk 10 
 

Gedrogeerd en verkracht 

‘Hoewel ik mijn best deed het koken onder de knie te krijgen, 
aten we in die tijd vaak bij mijn vader en moeder. Die avond na 
het eten toen we weer thuis waren, zei Reza opeens: “Ga jij nu 
lekker zitten, dan maak ik thee voor je.” Opgevoed met een vader 
die in de thee zit, was het voor mij heel normaal de hele dag door 
thee te drinken. Alleen dat Reza opeens thee voor mij wilde zet-
ten, was heel ongewoon. Ik vond het zó raar. Dat had hij nog 
nooit gedaan en ik vroeg hem waarom hij opeens zo lief was.  

“Ik wilde alleen laten zien hoeveel ik van je hou,” zei hij. Hij 
zette een blad met een theepot, suikerklontjes en een glas neer 
naast het kussen waarop ik een hesje zat te zomen. Ik dronk drie, 
vier glazen met veel suiker en voelde dat mijn lichaam zwaar en 
slaperig werd. Hoe ik in bed ben gekomen, kan ik me niet herin-
neren. Wel weet ik dat ik zo’n twaalf uur aan één stuk door heb 
geslapen en dat ik bij het wakker worden de volgende dag ieder 
besef van tijd kwijt was. Bij het opstaan ontdekte ik bloed op de 
lakens en ook had ik een rare pijn in mijn buik. Dat is gek, dacht 
ik, het lijkt net of ik weer ongesteld ben. Ik telde op de kalender. 
Het was nog maar zo’n zeven of acht dagen geleden sinds mijn 
laatste ongesteldheid. Ik snapte er niets van. Reza zei dat hij zich 
ongerust had gemaakt toen ik zo lang sliep.  

De hele dag door verloor ik bloed en had ik pijn in mijn on-
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derbuik. Ik vroeg mijn moeder of zij enig idee had wat er met mij 
aan de hand was. Zij had een logische verklaring.  
“Je bent toch met Reza naar bed geweest? Je bent mogelijk zwan-
ger, Nahid. Dat is heel normaal.”  

Dit was het moment om ook mijn moeder deelgenoot van mijn 
geheim te maken. Ik vertelde haar dat het bloed dat ik had laten 
zien, gewoon van een snijwond van Reza’s vinger was. Mijn 
moeder begreep er helemaal niets van. Ze kon niet geloven dat 
Reza niet met mij naar bed was gegaan. Ze drukte mij op het hart 
er vooral met niemand over te praten. 

Jaren later vertelde mijn moeder dat ze diezelfde avond dat ik 
haar in vertrouwen had genomen, aan Reza gevraagd had wat er 
was gebeurd. Reza speelde meteen open kaart en had haar verteld 
dat ik al die tijd had geweigerd met hem te slapen. Dat hij gek van 
verlangen naar de dokter was gegaan om een middel te vragen 
waarvan ik in een diepe slaap zou raken. Voor veel geld kreeg hij 
iets en dat had hij opgelost in mijn thee.  

“Ze raakte bewusteloos,” had hij gezegd. “Ik droeg haar naar 
mijn bed en had seks met haar, daar had ik recht op.”  

“Hij was bezorgd omdat je zo lang bleef slapen,” vertelde mijn 
moeder toen. “Die ochtend heeft hij zelfs de dokter gebeld om te 
vragen wat er fout kon gaan.”  

“Als ze te veel binnen gekregen heeft, kan ze wel drie dagen 
slapen,” had de dokter tegen Reza gezegd. “Ook is er een kans op 
een hartaanval. Je moet goed haar pols in de gaten houden.”’ 
 
Carla  
Ik herinner me nog goed dat Nahid mij deze gebeurtenis zo’n tien 
jaar geleden al vertelde. Omdat ik het nu weer een moeilijk te 
geloven verhaal vind, luister ik het opgenomen stuk nog eens 
terug. Ik hoor mezelf zeggen dat ik het niet kan geloven en of ze 
de naam van het middel weet en hoe het kan dat een dokter dat 
verkoopt.  

‘Reza was erg rijk, Carla. Hij kon alles kopen wat hij hebben 
wilde. Bovendien was hij een bekend en invloedrijk man en was 
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die dokter een vriend van hem.’ 
Ik blijf het een vreemd verhaal vinden en vraag Nahid of haar 

moeder dat dan zomaar pikte. ‘Mijn moeder zei dat ze heel boos 
is geworden. Ze had tegen Reza gezegd dat hij dus eigenlijk met 
een dode vrouw had geslapen. Ook had ze gevraagd wat hij ge-
daan zou hebben als ik echt dood was gegaan.’  

Als ik Nahid heel voorzichtig pols of ze denkt dat haar moeder 
misschien niet van haar gehouden heeft, zegt ze: ‘Het is de isla-
mitische cultuur, Carla. Die is allesoverheersend en sterker dan 
al het andere.’ 
Als we die avond voordat Nahid naar huis gaat nog even wat 
drinken, vraag ik haar of ze zich niet kan herinneren of haar thee 
dan die bewuste avond niet vreemd smaakte. Ze lacht.  

‘In Iran drink je je thee heel anders dan hier. Je pakt eerst een 
suikerklontje en drinkt dan een slokje thee.’ Ze doet het me voor 
met een denkbeeldig suikerklontje en slurpt een slokje koffie naar 
binnen. ‘Ik at vroeger wel vier of vijf suikerklontjes met één kopje 
thee. Die avond heb ik minstens vijftien klontjes met mijn thee 
opgezogen. Nee, ik heb niets vreemds geproefd.’  
 
Ik leg de vraag voor aan een vriend van ons die arts is.  

‘Kan het zijn dat je zodanig wordt gedrogeerd dat je niet 
merkt dat je ontmaagd wordt en wat is dat dan voor middel?’ Hij 
kijkt mij ongelovig aan.  

‘Nu ben je wel heel naïef, ik had je toch wijzer geacht. Heb je 
nooit gehoord van rape drugs, Carla? Of dat loverboys of andere 
mannen met snode plannen iets in je glas doen waar je bewuste-
loos van raakt, en dat je je de volgende dag er niets meer van 
herinnert?’  
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Hoofdstuk 11 
 

1981 Zwanger 

‘Eigenlijk stopte het bloeden al snel. Sterker nog, er kwam hele-
maal geen bloed meer. Ik werd niet ongesteld. Eerst had ik het 
niet in de gaten, ik lette er niet op. Ik ging me pas zorgen maken 
toen ik iedere ochtend bij het wakker worden misselijk was.  

“Het lijkt erop dat je zwanger bent, Nahid,” zei mijn moeder. 
“Voor antwoorden moet je bij je man zijn.” Meer zei ze er niet 
over.  

Ik stond voor een raadsel en confronteerde Reza met deze mo-
gelijkheid.  

“Hoe kan het dat ik iedere dag moet overgeven, wat is er ge-
beurd Reza? Hoezo zwanger?” Toen Reza niet antwoordde, ging 
ik door: “Ken je het verhaal van Maria, die zwanger werd van 
God? Ben ik nu ook een Maria?” Uiteindelijk gaf Reza toe.  

“Ja, er is iets gebeurd Nahid, alsjeblieft niet boos worden. 
Weet je nog dat je zo lang hebt geslapen? Die keer heb ik je wel 
tien keer geprobeerd wakker te maken. Toen dat niet lukte, kon ik 
de verleiding niet weerstaan. Je lag daar zo lief met je haar om je 
heen gespreid, met je mooie lijfje. Ik heb je gekust en heb toen 
met je geslapen.” 

Wat zei Reza nou? Ik bonsde keihard met mijn hoofd tegen de 
muur. Wat heeft hij gedaan? Mijn zus had mij verteld hoe een 
man met je slaapt, wat hij doet als hij bij je naar binnen gaat. Ik 
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was er altijd bang voor geweest en sliep niet voor niets al die tijd 
op de bank met de deur dicht. 

“Ben jij met dat ding in mijn buik gekomen?” gilde ik vol af-
grijzen. “Hoe vaak heb ik je niet verteld dat ik meisje wil blijven, 
dat ik wil scheiden. Ik wil geen baby van jou.” 
Ik zocht troost bij mijn vader.  

“Ach, mijn schatje,” zei hij. “Je bent nu een vrouw, vergeet dat 
je een meisje was, je wordt moeder.” Stukje bij beetje hoorde ik 
wat er was gebeurd. Over de drugs, over de thee. Ik dreigde Reza 
dat als hij maar een stap binnen de deur wilde zetten, ik mezelf 
zou doden of in ieder geval de baby. Wanhopig en ten einde raad 
probeerde ik op allerlei manieren een einde aan de zwangerschap 
te maken. Mijn vriendin Mitra had verteld dat als je zware dingen 
op je rug droeg, dat de baby dan soms loskwam. Ik ging op de 
grond liggen en zei tegen mijn broer dat ik zo’n pijn in mijn rug 
had, of hij voor de tegenpijn op mijn rug wilde stampen. Wist hij 
veel.  

Ook had ik gehoord dat er pillen waren waarmee je de kans op 
een miskraam kon vergroten. Zabeteh betrapte mij op het inne-
men van een handvol pillen die ik in mijn moeders slaapkamer-
kast had gevonden. Zabeteh nam me in een houtgreep en stopte 
haar vinger in mijn keel. In één keer spuugde ik ze uit. Ik denk 
dat ik bijna drie maanden zwanger was toen ik opnieuw een po-
ging deed. Dit keer met een heel buisje vol pillen dat ik wist te 
bemachtigen, een soort ibuprofen, daar leek het op. Doodziek 
werd ik. De volgende dag kreeg ik een miskraam. 

Moegestreden kon het me vanaf dat moment niet meer schelen 
dat Reza seks met me had. Of hij het nu één of tien keer deed, ik 
liet hem zijn lusten botvieren. Ik schold hem uit dat het hem al-
leen daarom te doen was. Zijn weerwoord was steevast dat hij er 
alles voor over had gehad om mij te krijgen, dat hij van mij hield. 

Toen de zomervakantie voorbij was, stond ik erop dat ik weer 
naar school wilde en mijn diploma zou halen. Ik stuitte op hevig 
verzet van Reza.  

“Ik heb geld genoeg en ook al heb je straks een diploma, ik 
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laat je toch niet werken. Bovendien heb je al een taak, je moet 
hier het huishouden doen.”  

De steun van mijn vader en mijn oudste broer dwong hem uit-
eindelijk erin toe te stemmen. Er volgde een half jaar van betrek-
kelijke rust. Samen met Mitra reisde ik iedere dag naar de mid-
delbare school in Shahrud en aan het einde van de middag maakte 
ik mijn huiswerk in het huis van mijn ouders. ’s Avonds haalde 
Reza me op. Op seksgebied was het onverwachts rustig. Ik ver-
dacht hem ervan dat hij links en rechts vrouwen had waar hij mee 
sliep. Het interesseerde me niets. Hij doet maar, dacht ik, als ik er 
maar geen last van heb. Als hij laat thuiskwam, ging hij meteen 
naar bed. Ik sliep op de grond op een matras met de deur dicht. 
Het bleek stilte voor de storm te zijn. 

Zoals altijd hadden we bij mijn ouders gegeten. Eigenlijk was 
het wel gezellig. Baba praatte over zijn fruitkassen, ik vertelde 
over school en Reza over de winkels en zijn plannen om uit te 
breiden. Nietsvermoedend liep ik na het eten met hem naar huis. 
Ik was nog niet binnen of Reza duwde me zonder aanleiding te-
gen de muur en sloeg me hard in mijn gezicht. Zomaar. Keihard 
met zijn vuisten op m’n neus en ogen. Alles draaide, maar ik ver-
zette me uit alle macht. Ik beet hem, pakte hem bij zijn oor, het 
lukte me zelfs om hem snoeihard in zijn kruis te trappen. Dat 
maakte hem nog woester. Op het laatst lag ik half bewusteloos, 
half uitgekleed op de grond. Hij verkrachtte me. Toen hij klaar 
was, verliet hij het huis. Ik was lamgeslagen. Ik dacht niets meer, 
ik voelde niets meer. 

Een paar weken daarna bleek dat ik weer zwanger was. Ik had 
geen kracht meer om me te verweren. Ik was mezelf niet meer. 
Voor het grootste deel van de tijd zat ik in een hoekje en bewoog 
amper. Ook ging ik niet meer naar mijn ouders. Ik deed helemaal 
niets. Als mijn moeder een enkele keer op bezoek kwam, bleef ik 
alleen maar herhalen dat ik wilde scheiden, met of zonder kind. 
Niets kon me nog schelen. Ik praatte tegen mijn buik.  

Toen m’n zus mij een keer zo zag zitten, werd ze ongerust en 
sprak ze erover met m’n broer Hamid.  
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“Ik ben bang dat Nahid gek geworden is. Ze zit op de grond in 
een hoekje aan één stuk door te mompelen.” Ook Majid was gea-
larmeerd en kwam op bezoek.  

“Wat is er met je, Nahid? Wat zeg je allemaal, waar ben je 
mee bezig?” Afwezig antwoordde ik dat ik met mezelf aan het 
praten was en met mijn baby. Ik was in de war. Het was allemaal 
te veel voor me. Majid beschuldigde Reza ervan dat hij niet goed 
voor me zorgde. Reza zei dat hij er juist alles aan deed om lief 
voor mij te zijn, dat hij nooit ruzie maakte. Dat hij probeerde om 
mij aan het eten te krijgen, dat ik weigerde en alleen maar boos 
was. Iedereen in mijn omgeving maakte zich zorgen. Ze sleepten 
me mee naar de dokter. Het bleek dat ik nog maar veertig kilo 
woog. De dokter waarschuwde mijn familie dat als er niet snel 
verandering kwam, ik dood zou gaan. 

Vanaf die tijd werd ik geen dag meer alleen gelaten. Mijn fa-
milie was bang dat ik weer zou proberen mijn zwangerschap te 
beëindigen. Reza was druk in onderhandeling om behalve zijn 
winkel in Teheran ook een winkel in Shahrud te kopen zodat hij 
dichter bij huis kon zijn. Het plan was dan om de zaak in Teheran 
te verhuren. Zolang dat nog niet het geval was, moest ik iedere 
dag mee naar Teheran. Vanaf onze woonplaats Bastam was dat 
vierhonderd kilometer. Met de auto vier uur heen en vier uur te-
rug. Reza verkocht wasmachines, drogers, vrieskisten, koelkasten, 
maar ook boilers en andere huishoudelijke apparaten. Boven de 
zaak had hij een kantoortje waar een tv stond. Thuis hadden we 
die niet. Als ik mee was, keek ik de hele dag tv. Heel af en toe 
ging ik een beetje wandelen in het park in de buurt.’ 
 
Carla 
Ik onderbreek Nahid. ‘Waarom hadden jullie geen tv in huis? 
Überhaupt, je vertelde me ook eens dat je geen wasmachine en 
zelfs geen koelkast had. Hoe verklaar je dat als je man rijk is en 
juist deze spullen verkoopt?’ Nahid legt me uit hoe ze expres geen 
belangstelling had voor deze apparaten.  

‘Dan zou hij ervan uitgaan dat ik die spullen ging gebruiken. 
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Ik wilde bij hem weg en wachtte op een mogelijkheid om van hem 
te scheiden.’ En passant vertelt Nahid die avond als ik haar naar 
huis rijd dat Reza ook een gigantische druivenkas bezat.  

‘Die druiven verkocht hij aan grote winkelbedrijven. Stiekem 
maakte hij er ook wijn van, voor zichzelf en als cadeau voor an-
deren. Stiekem, omdat islamieten geen alcohol mogen. Er werd 
weleens gecontroleerd, maar dat was een kwestie van omkopen,’ 
zegt ze. ‘Geld genoeg.’  
Naast me in de auto zittend, vertelt ze dat ze tijdens haar zwan-
gerschap een keer met een soeplepel wijn uit een groot vat dronk. 
Ze vond het zo lekker dat ze meer wilde.  

‘Als ik meer wijn van je krijg, zal ik vanavond met je slapen,’ 
had ze tegen Reza gezegd. ‘Ik heb toen een hele fles leeggedron-
ken. Dat ik daarna niet meer met hem wilde slapen, pikte Reza 
niet. Ik had het beloofd, zei hij.’  

‘Dus?’ vraag ik.  
‘Wat denk je zelf?’ zegt Nahid. 

In het geprinte concept van de eerste serie interviews van vijftien 
jaar geleden, lees ik dat we het in de volgende sessie over de 
Irak-Iranoorlog zullen moeten hebben. Nahid verliest door die 
oorlog in anderhalf jaar tijd twee van haar broers. Het lijkt me 
goed om me daarop voor te bereiden en ik lees me in op internet 
en bekijk een paar filmpjes. Het ging Saddam Hoessein (1937 – 
2006), de toenmalige dictator van Irak, om de Iraanse grensrivier 
Sjatt al-Arab in de provincie Khoezistan. Hij vond dat deze pro-
vincie met de rivier – een samenvloeiing van de Eufraat en de 
Tigris – behoorde tot het historische Irak. Met de inname zou zijn 
land toegang krijgen tot de Perzische Golf. Omdat in Iran in 1979 
de Iraanse revolutie was uitgebroken en het in het land een grote 
chaos was, zag Saddam Hoessein in september 1980 zijn kans 
schoon en begon hij met een grootschalige luchtaanval op Iran. 
Deze zinloze oorlog, waarbij de grenzen in het vredesverdrag 
acht jaar later hetzelfde zouden blijven, kostte vijfhonderdduizend 
soldaten en een evenzo aantal burgers het leven. 
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Hoofdstuk 12 
 

1981 Habib is dood 
Geboorte Amir Hossein april 1982 

‘Mijn broer Habib studeerde techniek aan de universiteit in 
Shahrud. Het was september en ik was twee maanden zwanger. Ik 
was bij mijn ouders toen Habib het slechte nieuws bracht dat hij 
een oproep had gekregen om het leger in te gaan. Mijn moeder 
protesteerde luid. Ze jammerde dat ze niet wilde dat hij zou gaan. 
Maar wat kon je doen? Hij was achttien en kon geen kant op. 
Zeer tegen mijn zin in vertelde mijn moeder dat ik zwanger was; 
ik wilde dat niemand het wist, want ik hoopte op weer een mis-
kraam. Habib troostte me en sloot me in zijn armen. Dat is het 
laatste wat ik me van hem herinner. Nog geen drie maanden later 
kwamen mensen uit het leger met het nieuws dat Habib dood was 
en waarschijnlijk begraven lag in een massagraf. Het metalen 
naamplaatje was het enige dat ze gevonden hadden.  

Mijn hele familie was in diepe rouw ondergedompeld. De hele 
dag door was het een in- en uitlopen van allerlei familieleden, 
buren en vrienden. Ze brachten gerechten om ervoor te zorgen dat 
wij ons geen zorgen hoefden te maken om te koken. In alle ka-
mers klonken teksten uit de Koran. Dat Habibs lichaam niet ge-
wassen kon worden en in eigen grond begraven kon worden, was 
voor mijn moeder onverdraaglijk. Haar verdriet was hartverscheu-
rend. Tegelijkertijd hoorden we overal om ons heen dat vaders en 
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zonen van vrienden en kennissen waren omgekomen. Majid, die 
toen 27 was, zei zijn baan als wiskundeleraar op en meldde zich 
samen met een twintigtal collega’s vrijwillig aan bij het leger. 
Majid had maar een doel: hij wilde voor zijn moeder uitzoeken of 
iemand wist waar Habibs lichaam begraven lag. 

In de laatste maanden van mijn zwangerschap ging het een 
beetje beter met me. Het hielp dat mijn moeder vroeg of ik een 
tijdje bij hun in huis kwam wonen.  

“Ik wil voor Nahid zorgen,” zei ze tegen Reza. Vaak kwam ze 
bij me zitten en mompelde dan dat ze fouten had gemaakt. Soms 
herhaalde ze de woorden van mijn vader en zei dat ze wilde dat ik 
weer net zo vrolijk zou worden als vroeger, dat ik weer zou dan-
sen en lachen.  

Ook Reza verbleef het grootste gedeelte van zijn vrije tijd bij 
mijn ouders. Godzijdank raakte hij me niet meer aan en sliep in 
een andere kamer. Die laatste maanden van mijn zwangerschap 
kon ik nog maar aan één ding denken. Hoe zou mijn baby worden 
geboren? Zouden ze mijn buik opensnijden? En hoe gaat die dan 
weer dicht? Komt het kindje misschien uit je navel? Ik had wer-
kelijk geen idee. Vanwege onze schaamtecultuur werd er door 
niemand over gepraat. Het was een groot mysterie. Zelfs mijn zus 
durfde niet te vertellen hoe een kind geboren werd. Achteraf 
hoorde ik van mijn zusje dat iedereen doodsbang was dat ik iets 
“geks” zou doen.  

Zo naderde de dag van de geboorte en was ik nergens op 
voorbereid. Ik was bij mijn moeder thuis toen het gebeurde. Eerst 
dacht ik dat ik in mijn broek had geplast en toen meteen daarna de 
weeën begonnen, sloeg de paniek pas echt toe. Ik had geen idee 
wat er aan de hand was. Mijn vader was wanhopig. Hij stond met 
zijn hoofd in zijn handen en riep aan één stuk door: “O God, wat 
heb ik gedaan?” 

Ik schold mijn moeder uit en snikte: “Ik wil scheiden, ik be-
loof het je, ik wil niet meer! Waarom heb ik zoveel pijn, wat is er 
met mij aan de hand?” 

Reza, die door mijn jongste broer was gewaarschuwd, deed een 



 
 69

poging mij te kalmeren. “Nahid, ik denk dat de baby gaat komen.” 
Vijandig en vol haat beet ik hem toe: “Hoe dan, ik heb geen 

gaatje in mijn buik. Hoe komt de baby er dan uit?” Toen viel ik 
flauw.  

Ik vond mezelf terug in het ziekenhuis, waar een bezorgde 
dokter zich over mij heen boog. Tegen mijn moeder en Reza 
hoorde ik haar zeggen: “Ik voorzie een moeilijke bevalling. Mét 
een baby in haar buik weegt dit meisje nog geen 45 kilo. Wie is 
hier verantwoordelijk voor?” 

Terwijl ze me naar de verloskamer reed, zag ik in een flits 
door een openstaande deur iemand die tussen de benen van een 
vrouw aan een baby trok. Opeens werd het me duidelijk, het kind-
je kwam niet door je buik, maar moest door het gaatje waar je 
door plast naar buiten. Ik zette het op een hysterisch gillen en 
schreeuwde dat die vrouw vermoord werd. Uit alle macht verzette 
ik me toen ze me op een smal bed in een verder bijna lege ruimte 
wilden tillen.  

“Jullie willen me dood maken, laat me los, ik wil hier weg.” 
De dokter was verbaasd dat ik nog zo’n jong en klein meisje 

was. Pisnijdig vroeg ze aan Reza waarom ik niet was voorgelicht. 
Waarom niemand mij had verteld hoe een baby geboren werd. 
Hoe het komt, weet ik nu nog niet, maar de weeën stopten. Ze 
stuurde ons naar huis met de dringende boodschap om mij vooral 
te vertellen hoe baby’s ter wereld kwamen.  

Mijn zus nam de taak op zich om het mij eindelijk te vertellen. 
Ze vreesden mijn reactie en hielden hun adem in. Doordat ik al 
mijn aandacht nodig had bij de onbeschrijfelijke pijn in mijn rug 
en buik, had ik geen energie meer over om er überhaupt op te 
reageren. Na twee uur pijn en ellende brachten ze me opnieuw 
naar het ziekenhuis. De dokter constateerde dat ik klaar was om te 
persen en gaf me een kalmerings- en verdovingsmiddel. Na een 
korte slaap was ik klaar om te persen en werd Amir Hossein ge-
boren, een flinke jongen van vier kilo. Ik wilde eerst niet kijken 
en zei tegen de dokter dat ze hem maar aan iemand anders moes-
ten geven, dat ik hem niet hoefde.  
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Maar toen de dokter zei: “Mamma, kijk toch eens wat prachti-
ge baby,” kon ik mijn nieuwsgierigheid niet meer bedwingen en 
keek ik in mijn zoons wonderlijke blauwe ogen en zag ik die hel-
blonde haartjes. God had in ieder geval mijn gebeden gehoord en 
had mij een mooier kind geschonken dan het eerste kind van Re-
za.  

“Gefeliciteerd met uw kleinzoon, maar waar is de vader?” 
hoorde ik de zuster zeggen.  

“Houd je mond, ik ben de vader,” antwoordde Reza woest. 
Trots dat hij een zoon had gekregen, ging hij met de luxe traditio-
nele Iraanse taartjes langs bij het verplegend personeel. De vol-
gende dag kreeg ik van Reza vier gouden armbanden en over-
laadden mijn moeder en mijn zus mij met cadeautjes en bloemen.’ 
 
Carla 
Nahid kijkt me nieuwsgierig aan.  

‘Wist jij alles toen je eerste kind werd geboren?’ Ik schiet in 
de lach.  

‘Eigenlijk niet, ook mij was nooit iets verteld. Het beetje dat ik 
wel wist, kwam uit een boek. Bovendien woonden we toen een-
zaam op een klein eiland dat hoorde bij Papoea-Nieuw-Guinea. 
Mijn toenmalige man reed met een schaar rond voor het geval ik 
onderweg in de rimboe zou bevallen,’ vertel ik Nahid. ‘Vlak 
voordat ik uitgerekend was, hebben ze in het ziekenhuis van de 
hoofdstad Rabaul de weeën opgewekt. Toen na de geboorte van 
mijn dochter de dokter uit alle macht op mijn buik bleef drukken 
en de nageboorte eruit perste, dacht ik dat er nog een baby kwam. 
Ook ik had geen idee, maar ik had me er ook niet in verdiept.’  

Nahid vraagt hoe oud ik was toen mijn oudste dochter werd 
geboren. Ik moet even rekenen. ‘Ze is in 1966 geboren en ik in 
1943, dus ik was een stuk ouder dan jij.’ We praten en maken 
grappen over het krijgen van kinderen en terwijl ik niet meer 
bijkom van het lachen en stiekem blij ben dat het een stuk beter 
met Nahid schijnt te gaan, vertelt ze het hilarische verhaal over 
hoe ze erachter kwam dat ze borstvoeding moest geven.  
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‘Toen ik thuiskwam, had ik geen idee wat ik moest doen. Kenne-
lijk hadden anderen de eerste dag in het ziekenhuis voor Amir 
gezorgd.  

“Mamma, geef Amir een stukje brood met lekker veel boter,” 
zei ik, “misschien stopt hij dan met huilen.” 

“Welnee, Amir moet melk uit je borst drinken.”  
“Wat? Wat zeg je nou, uit mijn borst? Hoe kan dat? Dat doet 

toch vreselijk veel pijn?” Mamma pakte mijn hand en legde mijn 
vingers rond mijn tepel en kneep erin.  

“Zo moet je je baby voeden, Nahid, en het doet geen pijn, ba-
by’tjes hebben nog geen tandjes.” Met verbazing zag ik dat er 
melk uit mijn borst kwam, maar ik snapte het nog steeds niet.  

“Hoe kan dat met je hand mamma, je moet het toch eerst in 
een kopje doen voordat je het in het mondje van je baby kan gie-
ten?”  

“Ben je nu werkelijk zo dom, Nahid?” riep mijn moeder. “Hoe 
kan het dat je dat niet snapt? Iedere vrouw weet toch hoe je de 
borst moet geven?” Ik was met stomheid geslagen. Van wie had 
ik dat moeten leren? Ik had het echt nog nooit gezien. Vrouwen 
deden dat waarschijnlijk uit het zicht, in achterafkamertjes mis-
schien. Nu besef ik dat ik het wel gezien had, vrouwen met grote 
doeken over hun schouder en hun baby in de arm. Dan gaven ze 
dus de borst.’  
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Hoofdstuk 13 
 

1982 Majid is dood 

‘Het ging goed met Reza. Hij had nu ook een winkel in Shahrud. 
De andere winkel in Teheran had hij verhuurd. Vlak voor Amir 
werd geboren, verhuisden we naar een mooier en groter huis. Het 
had een woonkamer en een keuken met een bovenverdieping. 
Ondertussen leerde ik een beetje hoe ik rijst moest koken en kip 
braden. We haalden ook vaak eten bij een restaurant.  

Met Amir ging het goed. Ik begon een beetje te wennen aan 
het borstvoeding geven. 

Een dag of tien na de geboorte kwam Reza thuis met de bood-
schap dat Majid naar de winkel had gebeld. Over een uurtje zou 
hij terugbellen om met mijn ouders te praten.  

Mijn broer Majid was zeventien jaar ouder dan ik en mijn 
moeders eerstgeborene. Majid was nogal streng. Je kon wel zeg-
gen dat hij de baas in huis was. Er werd altijd naar hem geluis-
terd. Des te fijner was het dat hij vaak partij voor mij koos als ik 
ruzie met mijn moeder had. Ik adoreerde hem, hij was mijn lieve-
lingsbroer. Ik nam als vanzelfsprekend aan dat ik mee zou gaan 
om Majid te vertellen dat ik een zoontje had gekregen. Dat was 
heel belangrijk voor me. Omdat mijn gezondheid nog niet goed 
was – ik verloor nog veel bloed en was daarom nog zwak – ver-
bood Reza mij om mee te gaan. Ik baalde er erg van, maar snapte 
dat het geen zin had om ertegenin te gaan.  
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Toen mijn moeder terugkwam van het bellen, kreeg ik de 
groeten van Majid. “Hij zei dat hij het knap vindt dat je een kind-
je hebt gekregen en vindt het jammer dat hij niet bij je is. Hij is 
reuzetrots op zijn nieuwe neefje en gaat een cadeautje voor hem 
kopen.”  

Hij had ook nog tegen mijn moeder gezegd dat juist in de tijd 
dat er zoveel jongens sneuvelden, het goed was dat er zonen ge-
boren worden. Opmerkelijk was dat Majid wilde dat wij ons 
zoontje Ali zouden noemen. Reza wilde dat niet. Mijn broer en 
diens zoon heetten Ali en een ander broertje van mij heette ook al 
Ali. Onze zoon bleef Amir heten, met als tweede naam Hossein. 
Amir Hossein.  

Een dag of zes daarna kreeg ik onverwachts bezoek van Re-
za’s familie. “Jouw vader en moeder moeten even weg, daarom 
komen wij je nu helpen,” zeiden ze.  

Ik was verbaasd. Mijn ouders hadden helemaal niet gezegd dat 
ze weggingen. Reza’s familie deed nogal geheimzinnig en ik 
merkte dat ze probeerden heel lief voor mij te zijn. Ik vond het 
allemaal vreemd. De volgende dag kwam Ali op bezoek. Hij ver-
telde omslachtig dat er in de oorlog vreselijke dingen gebeurden 
en dat veel families zonen verloren.  

“Maar,” zei hij, “jij moet nu een beetje op jezelf en je kindje 
passen en vooral niet bang zijn.” Ik vond dat hij erg raar deed en 
snapte er niet veel van.  

“Ali wat is er, waarom doe je zo gek?”  
Stotterend zei hij, terwijl hij zijn hoofd van mij wegdraaide: 

“Onze Majid is dood. Zes dagen nadat wij hem aan de telefoon 
hadden, is hij gesneuveld. Ze kwamen aan de deur om te vertellen 
dat zijn lichaam is gevonden.”  

Ik was verbijsterd en alles draaide. Het kon gewoon niet, mijn 
liefste broer, mijn steun en toeverlaat, Majid was dood. De wereld 
om mij heen vervaagde.  

“Het kan niet, Ali. Je hebt het niet goed begrepen! Zijn vrouw 
kan elk moment een kindje krijgen. Het kan niet dat hij dood is.” 
Ik gilde het uit. “Het kan niet, het bestaat niet. Pappa en mamma 
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hebben toch nog met hem gebeld!”  
Ik wilde het niet geloven. Daarom waren mijn vader en moe-

der er niet. Het bleek dat ze helemaal naar Shalamcheh, een plaats 
in Zuid-Iran aan de grens met Irak, waren gereisd om Majids li-
chaam te identificeren. Ik wilde nog maar één ding, ik wilde met 
mijn eigen ogen zien dat het waar was, dat Majid dood was. Tien 
dagen na dit verschrikkelijke nieuws beviel zijn vrouw van hun 
tweede dochter. 

Een paar dagen later werd Majids lichaam naar de rouwplaats 
in Shahrud gebracht. Ook al was het mij ten strengste verboden 
om mij in te spannen of te lopen, ik was vastbesloten. Deze keer 
kon niets of niemand mij tegenhouden. Ik wilde zelf zien dat 
Majid dood was. Ik regelde dat een broer van Reza op Amir paste 
en ik ging met mijn vader, moeder en Reza naar een plek waar 
overal dode mensen in witte zakken op brancards lagen. De zak-
ken waren open, zodat je kon zien wie erin lag. Mijn vader zag 
hem het eerst. Hij herkende hem aan zijn horloge, aan zijn ring, 
aan alles. Mijn moeder viel flauw toen ze zag dat Majid door een 
kogel in zijn hoofd was geschoten. Het bleek dat mijn moeder een 
hartaanval had gekregen en ze werd op een brancard afgevoerd. Ik 
zakte ineen bij zijn lichaam en huilde: “Majid, je had niet dood 
mogen gaan. Ik wilde zo graag mijn kindje aan je laten zien en heb 
zo op je gewacht.” Ik kuste hem weer en weer. Mijn hart brak en 
terwijl ik daar zat, stroomden er stralen bloed langs mijn benen.  

“Haal haar daar weg,” riep mijn vader met een betraand ge-
zicht.  

“Kom nou, Nahid,” smeekte Reza en hij trok aan mijn arm. Ik 
verzette me uit alle macht.  

“Majid, Majid, ik wil niet dat je dood bent!” riep ik. “Hoe kun 
je dat nou doen?” Uiteindelijk moesten ze me wegsleuren. Ik was 
gek van verdriet. 

Onze hele familie verzamelde zich in mijn ouderlijk huis. Mijn 
moeder lag nog in het ziekenhuis en had de hartaanval ternauwer-
nood overleefd. Buren zorgden zolang voor het rouwende bezoek 
dat de dagen erna in- en uitliep. Hoewel ik pappa smeekte Majid 
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niet te begraven voordat mijn moeder uit het ziekenhuis zou ko-
men, gebeurde dat toch. Ze was er niet bij.  

De spanningen tussen mij en Reza laaiden weer op. Was hij na 
de geboorte onverwachts lief en zorgzaam, een paar maanden 
later veranderde zijn houding. Hij was niet meer lief en aardig. Zo 
verbood hij mij het huis te verlaten. Ik kon en mocht nergens 
naartoe. Het enige wat ik moest doen, was voor Amir zorgen. Ik 
gaf hem de fles, mijn borstvoeding was gestopt, en speelde met 
hem en naaide zijn kleertjes. Ik zat op de grond in een vrijwel 
lege kamer. Het koken deed ik op een gaspitje, ook op de grond. 
Ik was nog altijd zwak en mager en woog opnieuw slechts veertig 
kilo. Dat ik nergens naartoe mocht, was Reza’s wraak, omdat ik 
niet gewillig was en geen seks met hem wilde. Iedere avond als 
hij me verkrachtte, zei hij dat het mijn eigen schuld was.  

“Zolang jij niet met mij slaapt, ga je nergens heen. Dat is je 
straf, bitch.”’ 
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Hoofdstuk 14 
 

Nahid krijgt een ongeluk 

‘Op de negende en tiende dag van de Muharram3 gaan mensen bij 
elkaar op bezoek om te gedenken dat in het jaar 680 de kleinzoon 
van Mohammed werd vermoord. 
Wij gingen op die dagen altijd naar mijn oma, die in de buurt van 
mijn ouders in Bastam woonde. Hoewel ik het gek vond om te 
huilen en te rouwen om iemand die eeuwen geleden vermoord 
was, wilde ik nu, zo vlak na de dood van mijn broers, erg graag 
bij mijn familie zijn. Reza bracht mij met Amir naar mijn oma’s 
huis en reed zelf door naar zijn eigen familie.  

Die ochtend hadden we een erge ruzie, Reza wilde dat ik met 
hem mee ging naar zijn familie en daar bleef slapen. Hij had na-
melijk voor die avond zijn auto uitgeleend en kon mij dan niet bij 
mijn oma ophalen.  

“Dan moet je met Amir bij jouw oma blijven slapen, er zit 
niets anders op,” zei hij. Voor mij was dat geen optie. Mijn oma 
had geen slaapplaats voor Amir en sowieso wilde ik dat hij in zijn 
eigen bedje zou slapen. Daarbij kwam nog dat haar huis stonk en 
                                                      
3 Voor de moslims is de Muharram een van de belangrijkste maanden 
van het jaar en het begin van de islamitische kalender. De maand ver-
schuift door de verschillende seizoenen, omdat het een maanmaand 
betreft. De wortel van het woord is afgeleid van haram (verboden). In 
deze maand behoort namelijk niet gestreden te worden. 
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erg vies was.  
Voor één keer zwichtte Reza en deed mijn zin. Hij haalde mij 

die avond op met een geleende motor. We reden op de motor met 
Amir tussen ons in naar huis.  

Halverwege Shahrud raakte mijn chador tussen de wielen. We 
vielen en de motor kwam boven op mij terecht. Amir werd uit 
mijn armen geslingerd. De inzittenden van twee auto’s hielpen 
ons. Ze tilden de motor van mij af en meteen voelde ik een onge-
lofelijke pijn. Ik schreeuwde: “Waar is mijn kind?!” en ik bad: 
“Alstublieft God, geef me mijn kind terug.” De meest vreselijke 
gedachten gingen door me heen: laat hem alsjeblieft niet dood 
zijn… Reza, die ongedeerd was, zag hem het eerst. Ons zes 
maanden oude mannetje zat een eindje verderop doodleuk op een 
steentje te zuigen.  

We werden naar het ziekenhuis gebracht. Hoewel de pijn on-
draaglijk was, zei de dokter dat er niets aan de hand was. Eenmaal 
thuis werd mijn heup steeds dikker en dikker, bleef mijn voet 
trillen en de pijn aanhouden. Twee dagen later was ik weer in het 
ziekenhuis. Röntgenfoto’s wezen uit dat mijn heup op meerdere 
plaatsen was gebroken. In Shahrud konden ze niets voor me doen 
en ik werd doorverwezen naar het Akhtarziekenhuis in Teheran. 
Het kostte vier uur rijden in het holst van de nacht. De volgende 
morgen lag ik op de operatietafel en kreeg ik een platina pin in 
mijn heup. 

De tijd dat ik in het ziekenhuis lag, werd onze zoon onderge-
bracht bij Reza’s broer Ahmad en zijn vrouw Azar in Teheran. 
Toen ik na twee maanden het ziekenhuis uit mocht, ging ik daar 
ook logeren. Op die manier was ik dicht bij het ziekenhuis, waar 
ik geregeld op controle moest zijn en kon ik ook voor Amir zor-
gen.  

Het leek een goede regeling, maar het liep helemaal mis. De 
familie was erg arm en had veel zorgen. En hoewel Reza zijn 
broer rijkelijk betaalde, kreeg ik alleen maar rijst of aardappelen 
met een beetje groente voorgeschoteld. Daarbij kwam dat Azar 
het met haar drie kinderen zo druk had, dat ze niet meer dan het 
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hoogstnoodzakelijke voor Amir kon doen. Ik liep met twee kruk-
ken en kon ook niet veel.  

 
Toen Reza na een week of twee op bezoek kwam, liepen de span-
ningen hoog op en kwam het tot een vreselijke uitbarsting. Na een 
opmerking van mij dat Ahmad en Azar niet goed voor Amir en mij 
zorgden, sloeg Reza me in het gezicht, greep me bij mijn haar en 
smeet me op de grond. Gealarmeerd kwam Azar op het lawaai af.  
“Er is niets aan de hand,” zei Reza. “Nahid heeft alleen een grote 
mond tegen mij.” Azar troostte me en probeerde me overeind te 
helpen. Toen dat niet lukte en de pijn ondraaglijk werd toen ik 
probeerde te staan, besloten ze me terug te brengen naar het zie-
kenhuis. 

“Wat is er met je gebeurd? Het is nog maar twee maanden ge-
leden dat ik je heb geopereerd. Hier begrijp ik niets van,” zei de 
dokter.  

“Ze is gevallen,” zei Reza. De dokter vertrouwde het niet en 
bleef aandringen wat er gebeurd was. “Ze gleed uit en verloor 
haar krukken,” verzon Reza. Hoewel ik zag dat de dokter het niet 
geloofde, zei ik niets. Later als Reza weg is, vertel ik het hem 
wel, dacht ik. Nu niet, ik was bang. Voor de tweede keer werd ik 
geopereerd. Deze keer kreeg ik zes pinnen in mijn heup en wacht-
ten mij weer twee maanden ziekenhuisopname.  
   
Hoewel rouw officieel veertig dagen duurt – families komen bij 
elkaar en lezen uit de Koran – kwamen mijn ouders in al die 
maanden slechts één keer op bezoek. Het was die dag dat ik de 
dokter hoorde zeggen dat het allemaal goed zou komen.  

“Nahid is nog jong,” zei hij tegen mijn vader. Hoewel het me 
geruststelde, had ik veel verdriet. Om alles. Om wat er gebeurd 
was, dat mijn broers dood waren, dat ik alleen was en omdat ik 
Amir ontzettend miste. Ik verlangde naar hem en smeekte hem te 
mogen zien. Het scheen onmogelijk te zijn. In het ziekenhuis 
werden geen baby’s toegelaten.  

Eindelijk, na twee maanden werd ik uit het ziekenhuis ontsla-



 
 80

gen. Reza haalde me op en bij Reza’s broer nam ik emotioneel 
mijn knulletje in mijn armen, vertederd toen ik zijn eerste tandje 
zag. 

Diezelfde dag nog ging ik met Amir naar Reza’s stiefmoeder, 
Aziz. Dat hadden ze zo geregeld. Aziz was de tweede vrouw van 
Reza’s vader, die lang daarvoor overleden was. Hoewel vijf van 
haar zeven kinderen nog thuis waren, bood ze me een gastvrij 
onthaal. Al snel bleek dat we goed met elkaar konden opschieten. 
Ze was lief en hielp me zo veel mogelijk met Amir. Deze betrek-
kelijk rustige tijd duurde vier maanden.’  
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Hoofdstuk 15 
 

Mishandelingen  

‘Alleen Ebrahim, Reza’s stiefbroer van een jaar of twintig, zat 
nog in de kamer. Ik hoorde Reza tegen hem zeggen dat hij het 
deeg dat Aziz en ik die middag gekneed hadden naar de bakker 
moest brengen om te laten afbakken. Meteen begreep ik dat het 
een smoes was om hem weg te krijgen, zodat hij alleen met mij 
zou zijn. Reza begon me te kussen en zei dat hij met me naar bed 
wilde. Ik zei dat het niet kon en legde hem uit dat als ik mijn be-
nen uit elkaar deed, het vreselijk pijn deed. Reza ontplofte bijna, 
zo kwaad werd hij. Hij schreeuwde dat ik gewoon moest doen 
wat hij zei.  

“Je zal me gehoorzamen, bitch. Als ik zeg dat jij wat doen 
moet, dan is je enige antwoord: ‘Oké Reza.’ Als je dat niet zegt, 
dan moet je eens opletten wat ik doe. Dan vermink ik je gezicht 
of maak ik je dood.” 

“Ik zal je never nooit gehoorzamen en bepaal zelf wat ik moet 
doen!” krijste ik naar hem. Reza werd nu echt witheet. Hij schop-
te tegen mijn krukken. Ik viel en kon me niet meer bewegen van 
de pijn. Reza raakte totaal buiten zinnen en brulde: “Je broers zijn 
lekker dood, daar heb ik geen last meer van. Ik kan nu doen wat 
ik wil.” Mijn “ik heb nog vier broers” bracht hem nu helemaal tot 
een niet meer te controleren razernij. Hij greep een kruk en mepte 
me daarmee op mijn geopereerde heup. 
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Ondertussen was Amir huilend wakker geworden. Toen Reza 
hem ging halen, hees ik me met m’n krukken omhoog en strom-
pelde naar buiten.  

“Aziz!” riep ik. “Aziz, help me alsjeblieft.” Het volgende 
moment werd ik snoeihard in mijn rug getrapt. Reza was me ach-
ternagelopen. Ik viel voorover in de sneeuw. Ik hoorde m’n heup 
krakken. 
 
Toen Ebrahim thuiskwam en me zag liggen, vroeg hij: “Wat is er 
gebeurd, waarom zit je gezicht onder het bloed?” Reza hakkelde 
dat hij ook net kwam kijken wat er gebeurd was. Samen brachten 
ze me naar binnen. Toen Ebrahim in de keuken een nat doekje 
voor mijn gezicht haalde, siste Reza: “Als je het aan Ebrahim 
vertelt, vermink ik alsnog je gezicht en zie je Amir nooit meer 
terug.” Die nacht kon ik niet slapen van de pijn en tegen vijf uur 
brachten ze mij voor de derde keer naar het ziekenhuis.  
 
Opnieuw werden er röntgenfoto’s gemaakt. Dezelfde dokter van 
de vorige keer keek ons niet-begrijpend aan. “Wat is er nu weer 
gebeurd?”  
Omslachtig probeerde ik te vertellen dat ik met mijn krukken 
buiten in de sneeuw was uitgegleden en gevallen, maar aan zijn 
gezicht kon ik zien dat hij het niet geloofde. De laatste keer dat ik 
werd geopereerd, had ik hem in vertrouwen genomen, maar hem 
laten beloven het niet tegen Reza te zeggen.  

“Op de foto zie ik dat er zelfs een pin uit je heup steekt. Ik zal 
je weer moeten opereren. Maar ik vertel je nu alvast: het wordt 
een extra zware operatie.”’ 
 
Carla 
Zo langzamerhand rijst bij mij de vraag hoe dat gaat in Iran. Of 
ze verzekerd zijn voor al die ziekenhuiskosten. Nahid legt uit dat 
haar vader lid is van de Sepah Pasdaran, een afdeling van het 
leger die verantwoordelijk is voor het behoud van de Islamitische 
Republiek.  
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‘Na het verdrijven van de Sjah in 1979 werd het door Ayatol-
lah Khomeini opgericht. Door dat lidmaatschap had mijn vader 
een soort legerkaart die kosteloos toegang garandeerde voor 
allerlei instellingen in de gezondheidszorg,’ vertelt Nahid. ‘Daar-
door werd alles vergoed.’  
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Hoofdstuk 16 
 

Operaties 

‘Habibeh, de vrouw van mijn overleden broer Majid, kwam met 
mijn vader op bezoek om mij op te beuren. Ik ging volledig voor-
bij aan de lange reis die het hen had gekost om naar Teheran te 
komen en voorbij aan de diepe rouw waar mijn familie zich in 
bevond. Vol verwijt ging ik tegen ze tekeer dat het pas de tweede 
keer was dat mijn vader mij in het ziekenhuis bezocht.  

“En waar is mamma? Waarom is zij er niet? Vindt zij het niet 
nodig om mij te zien?” Mijn vader snapte wel dat ik verdrietig 
was en legde uit dat mensen die zonen in de oorlog verloren had-
den van Khomeini een ticket voor de hadj4 in Mekka hadden ge-
kregen.  

“Mamma Majid heeft ook zo’n ticket gekregen en was al weg 
toen je belde dat je weer geopereerd moest worden.” Mijn vader 
vertelde me diezelfde middag dat in de tussentijd ook de man van 
negentien jaar oud van mijn jongste zus Farideh, die vijftien jaar 
oud was, in de oorlog was omgekomen.  

Doodsbang voor de operatie van de volgende dag smeekte ik 
mijn vader niet weg te gaan. Ik wilde zo graag dat hij erbij was 
                                                      
4 De hadj is de pelgrimstocht naar Mekka, een van de vijf zuilen van de 
islam. De hadj is verplicht voor alle gezonde volwassen moslims die 
over voldoende geld beschikken. Iemand die zelf de hadj al verricht 
heeft, kan gaan voor iemand die overleden is. 
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als ik wakker werd. Hij legde uit dat dat onmogelijk was. Hij 
kende Teheran niet en had geen idee waar hij dan met Habibeh 
moest slapen. Na een paar uur vertrokken ze weer voor de zes uur 
durende bustocht naar huis. 

Die nacht ging de vrouw die naast mij lag dood. Zij had een 
hartoperatie gehad, maar dat wist ik niet. Ik zag hoe verpleegsters 
haar weghaalden. Ik raakte helemaal in de war en dacht dat ik na 
de operatie ook niet meer wakker zou worden.  

Ik reed met de rolstoel naar de receptie. Daar kon je bellen. Ik 
belde Aziz, de enige die ik vertrouwde. Ik snikte: “Aziz, ik ben zo 
bang, er is net naast mij een vrouw doodgegaan. Ze was nog hart-
stikke jong.”  

Aziz troostte me: “Lieverd, ze gaan je heup opereren, daar ga 
je niet dood aan.”  

Vlak voordat ik de volgende morgen werd geopereerd, zat ze 
naast mijn bed en sprak me moed in. De operatie duurde vijf uur. 
Ze moesten mijn heup breken en er werd een nieuwe plaat inge-
bracht die ze er later weer uit zouden halen. Toen ik wakker werd, 
zat Reza’s stiefmoeder er nog steeds. Ze had al die tijd op me 
gewacht. Ik was haar dankbaar.  
 
Deze keer bleef ik drie maanden in het ziekenhuis. Hoewel ik in 
normale omstandigheden wel tussendoor af en toe naar huis had 
mogen gaan, mocht ik nu het ziekenhuis niet verlaten. De dokter 
wist inmiddels dat ik niet gevallen was en had hierover telefo-
nisch met mijn vader gesproken en een brief naar de politie ge-
stuurd. Twee keer kwam de politie in het ziekenhuis bij mij op 
bezoek om te vragen wat er gebeurd was. Daarna hoorde ik nooit 
meer iets van ze. Later bleek dat Reza de politie had omgekocht.  
 
Na deze derde operatie wilde ik naar Bastam: ik wilde naar mijn 
vader en moeder. Ik bleef daar een week of tien. Het werd een 
regelrechte ramp en we ruzieden over de kleinste dingen. Mijn 
moeder was nog in diepe rouw en het enige wat ze deed was bid-
den, de hele dag. Het huis was een puinhoop en ongelofelijk sme-
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rig; er werd nauwelijks gewassen en heel vaak was er niets te 
eten. Had ik gehoopt dat ze me zou helpen met Amir, dan had ik 
dat mis. Zo goed en kwaad als het ging – ik liep nog met krukken 
– probeerde ik hem zelf te verzorgen en te verschonen. Eenmaal 
in de week sleepte ik mezelf met mijn kind naar de hamam om 
hem te kunnen wassen. Ik was vol zelfbeklag: wat heb ik fout 
gedaan om zo’n leven te hebben? Waarom wilde God dat ik zo 
jong trouwde en waarom heb ik al een kindje?  
 
Met lopen ging het nog steeds niet de goede kant op. Toen bij de 
controle bleek dat mijn benen niet even lang waren, belandde ik 
weer in het ziekenhuis. Ik kreeg verschillende operaties. Eentje 
om mijn ene been met vijf centimeter te verlengen en een paar 
maanden later ging ik weer onder het mes. Nu was het om de 
pinnen die verschoven waren weer in elkaars verlengde te leggen. 
En zo ging het nog een tijdje door. Ik kreeg een bottransplantatie 
waarvoor ze een stuk bot uit mijn gezonde heup moesten halen en 
een huidtransplantatie om de doorligplekken van nieuwe huid te 
voorzien. Alles bij elkaar genomen lag ik van mijn vijftiende tot 
mijn achttiende in het ziekenhuis. In totaal werd ik zeven keer 
geopereerd. Mijn vader was in al die tijd twee keer op bezoek 
geweest. Mijn moeder nooit.’ 
 
Carla 
Nahid laat me haar littekens zien, ze zit er vol mee. En passant 
zegt ze: ‘Ik durf het bijna niet te vertellen, Carla, maar toen ik 
Amir een keer vanuit het ziekenhuis bezocht, was Reza er ook. We 
kregen weer ruzie. Reza brak mijn been en met zijn vuist sloeg hij 
mij twee gebroken kaken. Ik vroeg hem toen hoe je van iemand 
kan houden en haar tegelijkertijd tegen de grond kan slaan. Hij 
antwoordde dat hij me niet meer kon gebruiken, dat hij niet meer 
van me hield en dat andere vrouwen hem wel waardeerden. “Ik 
maak jou helemaal kapot,” had hij gezegd.’  
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‘In de drie jaar dat ik in het ziekenhuis verbleef, handwerkte en 
las ik veel. Er waren verschillende gemeenschapszalen in het 
ziekenhuis waar de patiënten met elkaar aten, studeerden en ge-
woon gezellig met en bij elkaar konden zitten. Voor mijn studie 
voor geschiedenislerares kwam er iedere dag iemand die mij pri-
véles gaf.  

Ik kreeg ook een vriendinnetje. Ze was even oud als ik en ze 
kwam uit Babol in Noord-Iran. Ze was aan haar been geopereerd. 
Als haar familie op bezoek kwam, kwamen ze ook voor mij. Dat 
troostte me een beetje. Er was ook altijd een jongen die op bezoek 
kwam voor iemand die naast mij lag. Eerlijk gezegd denk ik dat 
hij eigenlijk voor mij kwam en dat hij verliefd op mij was. Soms 
praatten we met elkaar. Ik vertelde hem dat ik een man en een 
kindje had. Hij was sprakeloos.  

“Hè, hoe kan dat nou?” zei hij. “Je bent nog zo’n klein meisje 
en nog zo jong.”  

Zo ongeveer twee keer per week kwam Reza vanuit Shahrud 
naar Teheran. Ik moet het hem nageven, hij bracht wel altijd wat 
mee, zoals fruit, een boek of een bosje bloemen. Hij bleef niet 
langer dan een half uurtje en ging dan weer weg. Omdat ik zo 
lang in het ziekenhuis lag, kregen we toestemming dat Amir op 
bezoek mocht komen. In al die jaren nam Reza hem één keertje 
mee. Aziz, die nog altijd voor Amir zorgde, kwam een keer of 
drie op bezoek. Je kunt rustig zeggen dat ik de eerste jaren van 
mijn zoontje niet heb meegemaakt.’ 
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Hoofdstuk 17 
 

Habibeh en Ali 

‘Tien dagen na de begrafenis van Majid beviel zijn vrouw Ha-
bibeh van hun tweede dochter, Mahdieh. Drie jaar later – ik was 
net een paar weken thuis – beging mijn moeder volgens mij haar 
derde grote fout. Dat ze Zabeteh op haar dertiende dwong te 
trouwen, was haar eerste fout. De tweede was mijn eigen ge-
dwongen huwelijk en nu dwong ze voor de derde keer één van 
haar kinderen in een gearrangeerd huwelijk.  

Nu ging het om mijn één jaar jongere broer Ali van zeventien 
jaar oud. Hij moest trouwen5 met de acht jaar oudere Habibeh. 

Habibeh was een dochter van een broer van mijn moeder en 
dus behalve mijn nichtje ook mijn schoonzusje. Het ging mijn 
ouders in dit geval vooral om hun kleindochters: de drie- en vijf-
jarige dochtertjes van Habibeh. Hun grootste angst was dat als 
Habibeh met een andere man zou trouwen, mijn ouders dan hun 
twee kleindochters zouden kwijtraken aan de familie van die 
eventuele nieuwe man. En hoewel een geraadpleegde rechter had 
bezworen dat bij Habibehs eventuele nieuwe huwelijk de meisjes 
bij ons in de familie moesten blijven, wist mijn moeder van geen 
wijken. Mijn vader en moeder adoreerden hun kleinkinderen en 
de meisjes hielden de herinnering aan hun overleden zoon levend. 
                                                      
5 Vanuit het regiem werd er een decreet uitgevaardigd dat je zo veel 
mogelijk met de vrouwen van overleden broers moest trouwen. 



 
 90

Ali moest en zou met Habibeh trouwen.  
Aanvankelijk wilde Habibeh niks van een huwelijk weten en 

koos ervoor bij mijn ouders te blijven en voor haar kinderen te 
zorgen. Na een jaar soebatten en smeken van mijn moeder be-
zweek ze uiteindelijk onder de druk en stemde in met een huwe-
lijk. Mijn dan inmiddels achttienjarige broer was ontroostbaar.  

“Nu zit ik in dezelfde situatie als jij,” zei hij tegen mij. “Hoe 
kan ik nu met de vrouw van mijn broer trouwen? Mijn moeder 
denkt alleen aan zichzelf. Haar enige zorg is dat ze haar kleinkin-
deren kwijt zal raken aan een vreemde man. Ik ben van binnen 
aan het doodgaan.” Hoewel we met z’n allen tegen mijn moeder 
in opstand kwamen, was er geen redden aan.  

Habibeh vertelde mij later dat zij en Ali op de avond voor het 
huwelijk met elkaar hadden gepraat. Ali heeft haar toen beloofd 
voor haar en de kinderen te zorgen. Alleen had hij ook aan Ha-
bibeh opgebiecht dat hij verliefd was op iemand anders en daar-
om niet met haar naar bed zou gaan. Toen dat bewuste meisje een 
jaar later met een andere man trouwde, dronk Ali zich een stuk in 
zijn kraag. Die avond ging hij ook met Habibeh naar bed. Toen 
een paar weken later bleek dat ze zwanger was, gaf hij zijn verzet 
op. Later kregen ze nog drie kinderen, een meisje en twee jon-
gens.’ 
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Hoofdstuk 18 
 

Nog meer afranselingen  
1986 Nahid is bijna negentien jaar 

‘Langzaamaan herstelde ik van de operaties. Ik kon weer lopen en 
het leven ging weer zijn gangetje. Vooralsnog woonden we in ons 
oude appartement in Shahrud. Het ruziemaken stopte niet. We 
scholden elkaar verrot en vochtten elkaar de tent uit.  

Verwensingen als: “Jij denkt dat je mooi bent, ik zal je gezicht 
verbouwen, dan piep je wel anders,” en: “Je bent te stom om voor 
de duvel te dansen,” of woorden van die strekking; het hield niet 
op. Op de vraag: “Waarom maak jij aldoor ruzie met mij?” was 
steevast zijn antwoord: “Ga dan naar de politie en klaag mij aan.” 
Ik wist dat dat geen zin had. Niemand zou naar mij luisteren. 

Nadat het weer een keer uit de hand was gelopen en ik onder 
de blauwe plekken zat, riep mijn vader Reza ter verantwoording. 
“Of Nahid gaat van jou scheiden óf je gaat je leven beteren en je 
stopt met het mishandelen van onze dochter.” Die avond kwam 
Reza thuis en beloofde zijn leven te beteren.  

“Ik ga opnieuw proberen je gelukkig te maken,” zei hij. “Laten 
we naar Teheran gaan en een mooi huis zoeken.” De studie voor 
lerares geschiedenis, waar ik in het ziekenhuis aan gewerkt had en 
die ik in Shahrud had voortgezet, moest ik afbreken.’ 
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Carla  
Het opschrijven en beschrijven van Nahids belevenissen en de 
geweldpleging van Reza valt me zwaar. Vaak praten Onno en ik 
erover en kijk en lees ik wat ik online over vrouwenonderdrukking 
kan vinden. Ook op Twitter meng ik me zo nu en dan in discussies 
als er filmpjes over vrouwen in Iran opduiken. Ik vraag me af hoe 
het komt dat er nog nooit een oorlog is gevoerd om deze vrou-
wenmishandelingen om mensenrechtenredenen waar dan ook te 
stoppen. Is het misschien omdat er wereldwijd nauwelijks vrou-
wen aan de macht zijn? Überhaupt, als vrouwen het voor het 
zeggen hadden, zouden oorlogen dan in plaats van op macht en 
invloedssfeer meer op veiligheid, vrede en gelijkheid gebaseerd 
zijn? Zouden vrouwen in westerse landen dan mogelijk een oor-
log kunnen beginnen om vrouwen in het oosten te bevrijden van 
deze ellende van uitwassen die religie met zich meebrengt?  

Ik heb het met Onno over de oorlog in Afghanistan. Ging het 
daar niet om de ‘hearts and minds’, was dat misschien zo’n po-
ging? Onno zegt dat ik naïef ben. ‘Die oorlog vanaf 2001 na de 
ineenstorting van de Twin Towers ging misschien wel om het 
verslaan van de Taliban6 en Osama bin Laden, maar de term 
hearts and minds werd enkel gebruikt om vooral de Amerikaanse 
bevolking te verzekeren dat het een goede beslissing was om oor-
log te voeren.  
In werkelijkheid ging het hier natuurlijk ook om de macht in het 
Midden-Oosten,’ zegt Onno.  

Hoe dan ook, het blijft voor mij een raadsel hoe het kan be-
staan dat de wereld overal in razend tempo verandert, maar de 
letters in de Koran hetzelfde blijven en vooral hetzelfde geïnter-
preteerd worden. Zo lees ik een artikel dat religieuze islamitische 
vrouwen overal in de wereld het normaal vinden dat hun man hen 
slaat en dat in Egypte 99 procent van de vrouwen lastig wordt 
gevallen. De cijfers van geweld tegen vrouwen in Iran kan ik niet 
                                                      
6 De Taliban zijn internationaal veroordeeld vanwege de harde handha-
ving van hun interpretatie van de islamitische sharia, die heeft geresul-
teerd in de wrede behandeling van Afghaanse vrouwen. 
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vinden, maar Nahid is ervan overtuigd dat dat hetzelfde zal zijn.  
‘Als je seksueel geweld is aangedaan, Carla, schaam je je en 

ben je bang om verstoten te worden uit je familie. Daders worden 
toch niet gestraft. Bovendien staat er in de wet dat je altijd seks 
moet hebben als je man erom vraagt en als je mishandeld bent 
dat je dan op zijn minst twee volwassen mannelijke getuigen moet 
hebben die je aanklacht kunnen bevestigen. Het is onbegonnen 
werk, Carla. Hoe kun je dan aangifte doen en het bewijzen?’  

Ik lees dat vrouwen snakken naar heroriëntatie en actualise-
ring van de wetten, maar vooral naar voortschrijdend inzicht van 
de geestelijke elites. Die laatste groep kijkt wel flink uit, ze zou-
den dan hun macht en invloed verliezen.  
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Hoofdstuk 19 
 

Diverse verhuizingen 

‘In 1986, toen we terugkeerden naar Teheran, was ik negentien. 
Terwijl Reza op zoek ging naar een woning, bleven we zolang bij 
vrienden van hem die in een mooi groot huis woonden. De vader, 
moeder, drie zonen en dochter ruimden niets op en maakten niets 
schoon. Hun huis was een grote smerige bende. Zij rookten en 
gebruikten opium, taryak heet dat. Daar werden ze high van. Ik 
had het nog nooit eerder gezien. Ik kende de mensen niet en had 
nog nooit van ze gehoord.  

Ik schaamde me erg om bij vreemden te wonen. Bij hen aan 
tafel eten vond ik bijvoorbeeld verschrikkelijk. Niet dat het eten 
niet lekker was, maar het waren vooral de gesprekken waar ik 
soms niets van begreep. Ook vond ik het gênant dat de vrouw de 
hele dag voor ons in de keuken stond. Ze wilde per se niet dat ik 
haar hielp. Het duurde dan ook niet lang of de spanningen tussen 
Reza en mij namen weer toe. Zo was Reza bijvoorbeeld ervan 
overtuigd dat een van de zonen verliefd op mij was. Ik moest 
toegeven dat hoewel de jongen een paar jaar jonger was dan ik, ik 
het goed met hem kon vinden. Maar ik vond Akkram, hun dochter 
die van mijn leeftijd was, ook een leuke meid. We werden 
vriendinnen. Gelukkig kwam Reza steeds minder naar huis. De 
spaarzame momenten dat hij er wel was, liet hij zich van zijn 
leukste kant zien. Hij lachte veel met zijn vrienden en maakte ze 
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voortdurend aan het lachen.  
Na enkele weken kwam Reza thuis met de mededeling dat hij 

een voorlopige oplossing voor mij had gevonden. Hij bracht mij 
naar het huis van zijn geboortemoeder die een klein kamertje leeg 
had staan. Zijn moeder was een oude vrouw die erg ziek was. Ze 
had een stoma en kreeg speciale voeding. De dame had drie hu-
welijken achter de rug, waaronder één met de vader van Reza. 
Hoewel ze rijk was – dat zei men tenminste – woonde ze in een 
klein huisje met twee kamers, een kelder en een kleine tuin. Ik 
had haar in de voorafgaande jaren hooguit een keer of drie ont-
moet. Ik herinnerde me dat ze altijd klaagde en dat ze volgens 
verhalen erg streng was.  

Daar was niet veel van gelogen. Ze was een verbitterde vrouw 
die zichzelf niet veel gunde en snauwerig in het leven stond. Ik 
mocht bijvoorbeeld niets zelf pakken of zelfs maar aanraken. Het 
grootste gedeelte van de dag zat ik met Amir in het kamertje zon-
der airconditioning of ventilator, terwijl de temperaturen soms tot 
45 graden opliepen.  

Omdat ze door haar stoma een speciaal dieet volgde, was er 
nauwelijks eten in huis. Het was ook helemaal niet vanzelfspre-
kend dat we ’s morgens iets te eten kregen. Er was ook niets. Af 
en toe bracht Reza iets te eten. Bijna dagelijks moest ik ’s mor-
gens bedelen om een stukje brood. Ook ’s avonds was brood of 
rijst nagenoeg het enige dat we aten. Na twee maanden hield ik 
het niet langer en deed bij Reza mijn beklag dat ik zelf niet eens 
een glas water mocht pakken en dat ik het niet meer volhield.  

Akkram, de dochter van Reza’s vriend, leerde voor kapster. 
Haar oma woonde in de buurt van Reza’s moeder en als ze daar 
naartoe ging, kwam ze altijd even langs. 

“Kom, Nahid. Laten we naar buiten gaan, een vriendje zoe-
ken,” zei ze dan. Mijn tegenwerpingen dat ik getrouwd was, ne-
geerde ze. “We gaan je haar mooi doen en je doet mooie kleren 
aan.”  

Mooie kleren had ik niet. Het enige dat Reza een keer voor me 
had gekocht, was een lange regenjas, omdat ik anders geen bood-
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schappen kon doen. Een paar keer heb ik met Akkram een beetje 
gewinkeld, naar mooie spullen gekeken. Maar ik durfde niet meer 
en was bang dat ik door de politie werd gesnapt. Ik bleef thuis.  

De hele dag zat ik in dat kamertje, een beetje te breien, te le-
zen, kleren te naaien voor Amir, voor hem te zorgen en met hem 
te spelen. Akkram kwam trouw bij me op bezoek en telkens weer 
verbaasde ze zich over mijn isolement. Ze vertelde haar vader dat 
Reza mij aan mijn lot overliet en nooit ergens mee naartoe nam. 
Of hij een goed woordje voor mij kon doen. Reza’s antwoord was 
dat ik niet moest zeuren, “ze moet het huishouden doen en voor 
Amir zorgen.” En dat hij geld moest verdienen. Mijn situatie 
werd onhoudbaar, ik was zwaar depressief en dacht vaak aan 
zelfmoord. Maar hoe?   

Op een dag toen ik bij de bakker was, ontmoette ik Mahmoud, 
een aardige jongen. Ik raakte met hem aan de praat. Hij vond mij 
mooi en hij zei aardige dingen. Het maakte me blij met iemand te 
kunnen praten. Ik fantaseerde dat ik een vriendje had, iemand die 
lief voor me was, van wie ik kon houden. Dat ik verliefd werd, al 
had ik geen idee wat het verliefd zijn was. Of seks anders zou zijn 
als je van iemand hield. Maar het waren allemaal dagdromen. Ik 
zou dat zelf nooit meemaken, ik had een man en een kind. Reza 
zou me nooit loslaten, hij zou me nog liever vermoorden. Ik 
moest voor Amir zorgen. 

Iedere keer kwam ik Mahmoud tegen. Hij had een mooie pick-
up truck en hij bracht me een paar keer naar huis. Ik vertelde hem 
dat ik gescheiden was en dat Amir een kind van mijn zus was. Ik 
vond hem erg aardig. Hij was ook getrouwd, maar dat wist ik toen 
nog niet. Al snel zagen we elkaar iedere dag. Hij wilde me steeds 
aanraken, mijn hand pakken, maar ik duwde hem van mij weg en 
zei dat hij dat beter niet kon doen. Hij verklaarde dat hij van me 
hield en dat hij me wilde kussen en vasthouden. Ik voelde aan 
alles dat het de verkeerde kant opging. Het was tegelijkertijd ook 
een fijn gevoel dat er iemand was die mij lief vond. We dronken 
steeds vaker een kopje thee of zaten in de auto een beetje te klet-
sen. Maar dat was gevaarlijk. Want als je in de auto werd aange-
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houden en niet kon aantonen dat je getrouwd was, werd je gestraft 
en kon de politie je opsluiten. Alleen als je een flinke som geld 
betaalde, dan lieten ze je verder met rust. 

Op een dag was de maat vol. Ik kon niet meer. Ik ging op zoek 
naar Mahmoud om te vragen of hij mij naar mijn ouders wilde 
brengen. Net toen Mahmoud bij onze voordeur stopte en ik met 
Amir in mijn arm bij hem in wilde stappen, kwam Reza eraan. Hij 
rukte Amir uit mijn armen en probeerde mij tegen te houden. Ik 
zat al in de auto en gilde tegen Mahmoud dat hij weg moest rijden 
en hoewel hij er niets van begreep, deed hij het. Reza had het 
nakijken, maar we reden weg zonder Amir.  

Eenmaal onderweg vroeg ik Mahmoud mij naar Bastam te 
brengen. Het was al avond toen we de reis begonnen en halver-
wege was Mahmoud moe en wilde dat ik bij hem voor in de auto 
kwam liggen. Ik was veel te bang en zei dat ik in de laadbak ging 
slapen. Maar eerst vertelde ik hem alles. Dat ik niet gescheiden 
was, dat ik een man en een kind had, hoe erg ik het had en dat ik 
naar mijn vader en moeder terug wilde.  

Langzaam werd het hem duidelijk. Hij reageerde begripvol en 
vertelde dat hij ook getrouwd was. Toen het licht werd, kocht hij 
sandwiches voor ons en reden we het laatste stuk. Dicht bij het 
huis van mijn ouders wachtten we totdat het een uur of acht was. 
Eerder kon ik niet bij ze aankomen. Dat zou heel gek zijn.  

Mijn moeder deed open. Ze was stomverbaasd mij te zien.  
“Wat doe jij hier, hoe ben je hier gekomen? Is Reza bij je?” Ik 

had een verhaal verzonnen en vertelde haar dat ik met de nacht-
trein uit Teheran was gekomen. Gelukkig geloofde ze dat. Precies 
op dat moment ging de telefoon. Het was Reza om te vragen of ik 
bij hen was. Mijn moeder verlangde uitleg en ik vertelde dat ik 
erg alleen was en al twee maanden niets anders dan wat brood en 
rijst had gegeten. Mijn moeder luisterde niet en hield vol dat ik 
ogenblikkelijk naar mijn man en kind moest teruggaan.  

Ondertussen was mijn vader er ook bijgekomen. Ik merkte dat 
ik meer durfde nu ik ouder was, want voor het eerst in mijn leven 
durfde ik tegen mijn moeder in te gaan.  
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“Mamma, jij mag niet zo tegen mij praten. Ik ben je dochter, 
ik ben hier thuis en het is ook het huis van mijn vader.” En tegen 
mijn vader zei ik: “Baba, ik ga nooit meer terug naar Reza.” Toen 
mijn vader mijn verhalen had gehoord, besliste hij dat ik voorlo-
pig thuis kon blijven.  

Mijn moeder moest erg wennen dat ik er weer was. Ze was het 
er helemaal niet mee eens. Toen mijn vader regelde dat ik mijn 
studie voor lerares op mijn oude school weer kon oppakken, zei 
ze dagen niets tegen mij.  

Ondertussen belde Reza bijna iedere dag om te zeggen dat 
mijn moeder mij moest terugsturen: “Ze moet voor haar kind 
zorgen, zeg dat maar tegen haar!” Ik hoorde mijn moeder zeggen 
dat ik Amir niet wilde, dat hij Amir aan zijn eerste vrouw moest 
geven. Ik stond op het punt mijn moeder wat aan te doen, zo boos 
werd ik op haar. 

“Wát zeg je tegen Reza? Dat ik mijn zoon niet wil? Dat hij 
Amir aan een andere vrouw moet geven? Mamma, waar ben je 
mee bezig? Ik ben juist ziek van heimwee naar Amir. Waarom 
doe je dat?!”  

Ze schreeuwde terug: “Als je Amir zo graag wilt, wat doe je 
dan hier? Ga terug naar je man!” Dankzij mijn vaders tussen-
komst werd de boel gesust en kon ik blijven.  

Het moment dat mijn vader ’s ochtends de deur uitging, was 
voor mijn moeder het sein om zich op mij af te reageren. Ik kon 
er niets anders uit opmaken dan dat ze mij haatte. Op alle manie-
ren buitte ze me uit. Ik moest koken, wassen, strijken, schoonma-
ken en alles wat er in huis te doen was. Als ik weigerde iets te 
doen, snauwde ze me toe dat ik me moest bedenken wat het haar 
allemaal extra kostte. Dat mijn vader mijn studie betaalde, dat het 
eten geld kostte, van dat soort dingen. Ik vroeg me vaak af waar-
om ik toch iedere keer weer naar huis verlangde. Waarnaar dan? 
Naar geborgenheid? Naar liefde? Wat was dat toch?…  

’s Nachts in bed kon ik niet slapen. Ik had vreselijke heimwee 
naar Amir en dacht dat ik er eigenlijk nog slechter aan toe was 
dan toen ik bij mijn schoonmoeder verbleef. Ik dacht eraan dat 
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Aziz zo’n lieve moeder was en hoe het toch kon dat mijn moeder 
zo lelijk tegen mij was.  

Ik vroeg me ook vaak af of ze wel mijn moeder was; het kon 
bijna niet. Je deed toch niet zo tegen je eigen kind? Ik had zoveel 
verdriet en vroeg haar verschillende keren of ze wel mijn echte 
moeder was. Haar antwoord was steevast dat ik brutaal was, dat 
ik van jongs af aan altijd mijn mondje klaar had, dat ik haar altijd 
tegensprak, niet naar haar luisterde, opstandig was. Dat ik niet lief 
was. En dat ik er eindelijk aan zou moeten wennen dat het haar 
huis en haar geld was en dat ik anders kon oprotten. Ik gooide 
haar voor de voeten dat het niet gek was dat ik niet lief voor haar 
was, wat ze me had aangedaan door me te dwingen met Reza te 
trouwen. Dat ze datzelfde ook met haar oudste dochter had ge-
daan en na mijn huwelijk nog een keer met Ali. Hoe erg dat was, 
dat je het dan niet waard was om moeder te zijn. Ik zag dat mijn 
vader vreselijk leed onder al die spanningen. We schuilden bij 
elkaar. Aan hem kon ik vertellen hoe vreselijk ik Amir miste.  

Ali ging zich er ook mee bemoeien. Toen hij hoorde dat Reza 
in Shahrud in zijn druivenkas was, reed hij daar naartoe. Ali zag 
dat aan de buitenkant de sleutel in de deur zat en draaide de deur 
op slot, zodat Reza er niet uit kon. Ali dreigde hem daar te laten 
zitten totdat hij beloofd had dat hij Amir zou ophalen. Reza ging 
mee naar huis en we gingen de confrontatie aan. Ik was nu zes 
maanden bij mijn ouders en was tot de conclusie gekomen dat 
alles beter was dan nog langer bij mijn moeder te blijven. Reza 
beloofde opnieuw verbetering en we reden samen terug naar Te-
heran. Daar kwam ik erachter dat Amir in die tussentijd in een 
heel duur kinderpension was ondergebracht.  

Mijn volgende onderkomen was weer een klein kamertje. Dit 
keer in een heel oud gebouw in de buurt van het huis van de oma 
van Akkram. Er was geen gas, geen verwarming, geen koelkast, 
er was niets. Helemaal kaal. Eén kamer om met een kind in te 
wonen en te slapen. Ik moest koken op een miezerig klein oliepit-
je op de grond. De wc was in de kelder, waarvoor je vijftien tre-
den naar beneden moest. Het was een vies donker hokje dat je 
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met een olielamp moest bijlichten. Overal liepen kakkerlakken. 
Amir durfde niet alleen naar beneden. Als de huisbaas niet keek, 
plaste ik in de vijver in de tuin. Om te douchen of om in bad te 
gaan, moesten we naar de hamam.  

Iedere ochtend ging Reza om een uur of acht weg. Hij at niet 
bij ons. Hij verdiende veel geld met zijn nieuwe luxe winkel die 
hij in het chicste deel van Teheran had gekocht. Ik mocht niets 
vragen, wist nooit of ik geld kreeg en dan nog kreeg ik net genoeg 
voor een beetje meel, een stukje vlees en wat groente. Beslissin-
gen mocht ik nooit zelf nemen, ik mocht zelf niet kiezen wat ik 
wilde eten, naar welke winkel ik wel of niet mocht gaan. Geld 
voor kleren, voor shampoo of een stukje zeep kreeg ik nooit. Ie-
dere avond kwam hij laat thuis. Iedere avond verkrachtte hij mij. 
Hij pakte me bij mijn haar, sloeg me, mishandelde me. Hij was 
altijd vies en hij stonk uit zijn mond. Zijn doel was om mij kapot 
te maken, te breken. En dat zei hij ook.  
 

Als ik jonge mensen samen zag die vrolijk waren of tegen el-
kaar lachten, dacht ik: jullie hebben geluk, jullie zijn verliefd, 
jullie houden van elkaar. Ik droomde ervan hoe mijn leven anders 
zou zijn, dat ik echt van iemand hield die ook van mij hield. Het 
was weer net als voordat ik terug naar mijn ouders ging. Er was 
niets veranderd. Ik kon geen kant op. 

De huisbaas had met me te doen. Om mij uit deze situatie te 
redden, zegde hij de huur op. Reza moest nu bewegen en iets 
anders voor ons regelen. Deze keer huurde hij samen met een 
vriend een mooi huis in de chique wijk Abbasabad in het noorden 
van Teheran.  

Ook dit avontuur duurde niet langer dan een half jaar; de man-
nen kregen ruzie en we moesten er weer uit. 

Een klein kamertje op de eerste verdieping, twintig treden naar 
boven, was mijn zoveelste onderkomen. Weer in een smerig ge-
bouw waar de muren afbrokkelden en grauw waren, waar alles 
kraakte en piepte van ouderdom. Of ik wilde of niet, ik moest 
toch ergens slapen.’ 
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Hoofdstuk 20 
 

De geboorte van Farzaneh 
1987 Nahid is twintig jaar, Amir is vijf 

‘Ik bleek al drie maanden zwanger toen ik het ontdekte. Mijn 
pogingen om het ook deze keer ongedaan te maken, mislukten. 
Bovendien kreeg Reza in de gaten dat ik het weg probeerde te 
halen. Hij dreigde mij bij de politie aan te geven en besliste dat ik 
terug moet naar Shahrud in de buurt van mijn familie, opdat zij 
een oogje in het zeil konden houden.  

Mijn omstandigheden verbeterden. Tenminste, zo leek het. Er 
waren dit keer een beter huis, een tapijt op de vloer, een gasfor-
nuis, een koelkast en nog wat spullen. Derdehands of ouder, maar 
het werkte tenminste. Er was alleen geen verwarming. Naast ons 
woonde een vriendin van mijn moeder. Het was een lieve vrouw 
en ik mocht haar graag. Ik kon altijd bij haar aankloppen als ik 
iets nodig had. Toen ik me niet goed voelde, paste ze op Amir. Ik 
deed een beetje het huishouden en naaide kleertjes voor Amir en 
het nieuwe kindje. De zwerfhonden rond ons huis waren in die 
tijd mijn grootste angst. Ik was altijd bang dat ze me zouden pak-
ken en stond doodsangsten uit. Ik herinner me een avond dat ik de 
honden voor de deur tekeer hoorde gaan en sloot me samen met 
Amir op in een kast. Toen Reza laat thuiskwam, kon hij mij niet 
vinden. We waren in de kast in slaap gevallen. 

Hoewel mijn moeder slechts enkele kilometers van mij van-
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daan woonde, is ze nooit bij mij op bezoek geweest en ik slechts 
één keer bij haar. Ze was toen net terug van de hadj. Weer maak-
ten we ruzie over mijn gedwongen huwelijk, hoe ik niet snapte 
dat je je dochters zoiets kon aandoen. Zij verweet mij van haar 
kant mijn ongehoorzaamheid, mijn goddeloosheid en dat ik geen 
begrip voor haar situatie had.  

Ze verweet me nog iets. Ze zei dat vanaf het moment dat ik 
met Reza getrouwd was het noodlot bij haar had toegeslagen. Ze 
had het lef om mij de schuld te geven van de dood van Majid en 
Habib. “Door jullie huwelijk ben ik mijn zoons verloren,” ver-
klaarde ze keer op keer. Dat vond ik het allerergste. Als kempha-
nen stonden we tegenover elkaar. Het hielp niet toen ik 
schreeuwde dat niemand haar gevraagd had dit huwelijk te arran-
geren, dat zíj degene was die had gezorgd dat ik met hem moest 
trouwen. Hier viel niet meer tegenin te praten. Toen mijn broers 
en zussen zich ermee gingen bemoeien, kreeg iedereen met ieder-
een ruzie.  

Met de zaken van Reza ging het nog steeds heel goed. Hij 
kocht een aantal grote fruitkassen. Zodra hij klaar was in zijn 
winkel werkte hij daar met een man of vijf die bij hem in dienst 
waren tot soms twee, drie uur in de ochtend. Dat ’s nachts werken 
had ook een praktische reden: in de zomer was het op dit tijdstip 
niet zo heet in de kassen.  

Een lichtpuntje in de tijd dat ik in verwachting was, was dat ik 
een baan kreeg op een middelbare school in Abarsej, een klein 
dorpje een paar kilometer van waar ik woonde. Het was een op-
luchting dat ik wat te doen had en een beetje geld kon verdienen. 
Hoewel het werken me steeds zwaarder viel naarmate de zwan-
gerschap vorderde, bleef ik tot bijna de laatste dagen werken.  

Het was avond toen de weeën begonnen. Reza was in zijn kas-
sen. Toen de pijn heviger werd, zat er niets anders op dan dat ik 
Amir moest wakker maken. “Ga de buurvrouw voor mamma roe-
pen, schat. Mamma heeft pijn en kan niet meer lopen.” Amir 
sputterde tegen, hij was bang om in het donker naar buiten te 
lopen. Maar hij moest. Ik kon geen stap verzetten; de weeën wer-
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den steeds heviger. De buurvrouw en Reza stapten tegelijkertijd 
binnen. Haast was geboden, want het hoofdje kwam al naar buiten. 
Half liggend in de auto werd ik naar het ziekenhuis gebracht, waar 
hooguit vijf minuten later mijn dochter Farzaneh werd geboren.’ 



 
 



 
 107

Hoofdstuk 21 
 

Nahid in de gevangenis 

‘Mijn leven met twee kleine kinderen wende sneller dan ik had 
gedacht. Amir ging hele dagen naar school en dat gaf me vol-
doende ruimte om Farzaneh de eerste maanden goed te kunnen 
verzorgen. Ondertussen vroegen ze me voor een baan in Shahrud, 
op een middelbare school die zo dichtbij was dat ik de afstand 
gewoon kon lopen. Het fijne was dat Amir ook op die school zat 
en ik Farzaneh in het begin gewoon mee kon nemen. Er was altijd 
wel iemand die op haar wilde letten. Daardoor kon ik haar tussen 
de lessen door gewoon voeden en omdat ze nog zo klein was, 
sliep ze meestal de rest van de tijd. Toen ze ouder werd, paste de 
vriendin van mijn moeder op haar. Die vond het heerlijk en Far-
zaneh was dol op haar.  

Op donderdag en vrijdag na, het weekend, was ik iedere dag tot 
vier uur op school. Het lesgeven vond ik fantastisch. De kinderen 
waren dol op mij; het gaf me een beetje zelfvertrouwen. Ik was 
kennelijk toch niet zo afschuwelijk als Reza altijd zei dat ik was.  

Geschiedenis en taal waren de hoofdvakken waar ik les in gaf. 
Omdat ik een paar karatediploma’s had, vroegen ze ook weleens 
of ik sportlessen wilde geven. Het overleggen en praten met ande-
re leraren schiep een vertrouwensband. Tenminste, dat dacht ik. 
Later bleek dat er één lerares was die mij niet kon uitstaan. Ze 
was jaloers, omdat ik populair was.  
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In mijn kluisje op school had ik een boek van vroeger dat ik 
ooit van mijn vader had gekregen. Het ging over de Sjah, zijn 
vrouw Farah Diba en hun vier kinderen. Ik vond vooral de foto’s 
mooi. Je kon daarop goed zien wat voor leuke kleren ze in die tijd 
droegen. Mijn plan was om de leerlingen over die tijd te vertellen 
en hen de plaatjes te laten zien. Ik stond er geen moment bij stil 
dat ik daarmee de wet overtreed, dat die plaatjes onzedelijk wa-
ren. In mijn naïviteit liet ik het boek aan een van mijn collega’s 
zien. Die vertelde het weer door, tot tenslotte iemand de zedenpo-
litie inlichtte.  

Met drie man tegelijk kwamen ze op school om mijn kluisje 
open te breken. Ik schreeuwde dat ze op moesten hoepelen, dat ze 
hier niets te zoeken hadden.  

“Wie denken jullie helemaal dat jullie zijn? Ik ben hier de lera-
res, ik leer de kinderen tenminste iets. Jullie zijn niets meer of 
minder dan een stelletje blagen. Moeten jullie mij vertellen waar 
ik les in moet geven? Hebben jullie drie jaar voor lerares ge-
leerd?” Ik geloof dat ik ook iets van “achterlijke idioten” heb 
geroepen.  

Ik kreeg handboeien om en moest mee naar het politiebureau. 
De weg ernaartoe bleef ik protesteren en ging tegen ze tekeer. Ik 
vond het zo belachelijk dat ze zich druk maakten over een boek.  

Drie maanden zat ik in voorarrest. Overdag wemelde het van 
de vrouwen die net als ik vrij op de binnenplaats konden rondlo-
pen en voor zichzelf en hun kinderen zorgden. Ik sliep op een zaal 
die ik deelde met tientallen andere vrouwen.  

Op een enkeling na, die in opstand was gekomen tegen marte-
lingen van haar man, zaten er vrouwen die vanwege hun kleding 
op straat waren aangehouden. De ene had haar hoofddoek te laag 
op haar hoofd gedragen waardoor haar haar zichtbaar was, weer 
een ander had haar haren helemaal niet bedekt en iemand had een 
te korte boerka gedragen, waardoor een stukje van haar benen 
zichtbaar was. Het waren allemaal kleine vergrijpen die in tegen-
spraak waren met de regels van de islamitische wetten.  

Net als al die vrouwen werd ik iedere dag opgehaald en ge-
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blinddoekt – opdat je de rechters niet zou herkennen – en vervol-
gens een uur lang verhoord. “Van wie heb je dat boek? Waarom 
heb je dat boek? En weet je wel dat die mensen onzedelijk zijn 
gekleed?” Wilde ik er ook zo bijlopen? Onderhield ik contacten 
met mensen die er net zo over dachten? Kende ik mensen uit de 
omgeving van de vroegere Sjah? Dat soort vragen.  

Tijdens één van die verhoren fluisterde een rechter die achter 
mij stond in mijn oor: “Ik kom vanavond naar je cel, dan zorg ik 
dat we het samen leuk hebben.” Ik pakte de man met mijn arm 
rond zijn nek en slingerde hem met een karategreep zo naar voren 
totdat hij op de grond voor mij lag. Ja, ik snap ook wel dat dit de 
toestand voor mij er natuurlijk niet beter op maakte, maar ik was 
woest. Er waren vrouwen die mij bewonderden, omdat ik in op-
stand durfde te komen. Ik kon niet anders, want hoe was het mo-
gelijk dat je door het bezit van een boek in de gevangenis kon 
belanden?  

Mijn vader werd opgeroepen. Ze vertelden hem dat ik politie-
agenten had uitgescholden en vroegen zich af hoe het mogelijk 
was dat een gerespecteerde man als hij een dochter had met zo’n 
grote mond. Mijn vader vertelde dat ik een meisje was dat van 
jongs af aan altijd rechtdoorzee was geweest, dat niet tegen on-
recht kon en rechtvaardig behandeld wilde worden. 

Baba troostte mij en beloofde de tijd dat ik in de gevangenis 
zat goed voor Amir en Farzaneh te zorgen.  

Reza werd ook naar de gevangenis geroepen. Anders dan mijn 
vader bevestigde hij dat ik een onhandelbare vrouw was, dat hij 
niets meer van mij wilde weten en van mij zou scheiden.  

Na drie maanden voorarrest, kreeg ik mijn vonnis. Aanvanke-
lijk zou ik drie jaar in de gevangenis moeten blijven, maar van-
wege mijn vaders positie kreeg ik uiteindelijk vijf maanden. Voor 
de resterende twee maanden werd ik overgebracht naar een echte 
gevangenis. Het was er goor en smerig. Je mocht en kon niets 
doen en je zat de hele dag nutteloos in je cel. De enige afleiding 
was één uur per dag luchten op de binnenplaats. Geblinddoekt.  

’s Avonds hoorde ik om me heen dat vrouwen werden gemar-
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teld en verkracht door de bewakers. Na vijf maanden gevangen te 
hebben gezeten, werd ik vrijgelaten. Ik mocht naar huis. Ik kreeg 
een brief mee waarin stond dat ik nooit meer les mocht geven.’  
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Hoofdstuk 22 
 

Said 
1989 Nahid is 22, Amir is zeven, Farzaneh is drie 

‘Het kassenseizoen was voorbij en Reza richtte zijn aandacht voor 
het grootste deel op zijn winkel in Teheran. Ik bleef weer alleen 
met Farzaneh en Amir. Een paar dagen per maand kwam hij thuis 
om mij wat leefgeld te brengen. Deze situatie duurde twee jaar. 
Weer twee jaar van eenzaamheid. Af en toe kreeg ik bezoek van 
mijn broer of mijn vader. Bij hen klaagde ik dat Reza alleen nog 
maar thuiskwam om geld te brengen, dat hij niet naar de kinderen 
omkeek, dat ik zo alleen was, dat ik gek werd en niet meer weet 
wist wat ik moest doen. Ik was ervan overtuigd dat hij zijn heil bij 
een andere vrouw had gezocht.  

Ik begreep hem, dat was het niet, maar wat moest ik dan? Mijn 
hele leven verder alleen blijven? Ik kon geen kant op, want ik was 
wel met hem getrouwd en had twee kinderen.  

Toen Reza weer een dagje in Shahrud was, stemde hij er zo-
waar mee in om bij mijn ouders op bezoek te gaan. Ook voor mij 
was dat sinds tijden. Er wachtte Reza een spervuur van vragen 
van mijn vader en zelfs van mijn moeder.  

“Hoe komt het dat je je vrouw en kinderen maanden achter el-
kaar hier aan hun lot overlaat en zelf in Teheran er kennelijk een 
ander leven op nahoudt? Waarom neem je je vrouw en kinderen 
niet mee naar de plaats waar je werkt? Deze situatie is toch on-
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menselijk, is het dan niet beter dat je een scheiding aanvraagt?” 
Mijn moeder was nog directer en vroeg zich hardop af of hij er 
misschien een andere vrouw op nahield. 

Reza wist de vragen op een handige manier te omzeilen door 
te zeggen dat huizen in Teheran schreeuwend duur waren, dat dat 
de enige reden was dat hij niet nog een keer een verhuizing kon 
bekostigen. Mijn moeder hield vol en zei dat hij geld genoeg had 
om dat voor elkaar te krijgen, maar ook dat ze niet geloofde dat er 
geen andere vrouw in het spel was.  

Het was de eerste keer dat ik me realiseerde dat ze voor me in 
de bres sprong. Ik moet toegeven dat het me verbaasde en me 
zelfs ontroerde. Zou ze dan toch om mij geven? Reza antwoordde 
dat hij geen andere vrouw had, dat hij aan eentje genoeg had en 
herhaalde dat hij veel van mij en de kinderen hield.  

“En nee,” antwoordde hij mijn vader, “ik denk er niet aan om 
te scheiden.” Tot mijn verbazing gaf hij wel toe dat de situatie 
veel te wensen overliet. “Ik heb deze toestand te lang op zijn be-
loop gelaten, ik beloof jullie dat ik mijn best ga doen om in Tehe-
ran geschikte woonruimte te vinden.” 

Een maand of wat later verhuisden we inderdaad voor de zo-
veelste keer naar een huis in Teheran. Deze keer was het een oude 
etagewoning met vier verdiepingen. Op de derde etage woonde de 
huisbaas, de vierde was een soort zolder en op de onderste woon-
de een zoon van de familie met zijn gezin. De tweede verdieping 
was voor ons. Voordat we er introkken, had ik veel werk om het 
een beetje bewoonbaar te maken. De vorige bewoners hadden 
nogal huisgehouden en het stikte er van de kakkerlakken en ander 
ongedierte. Echter, de ruimte viel niet tegen. Het had een woon-
kamer, een klein werkkamertje, een keuken, een badkamer en 
twee slaapkamers. Genoeg voor ons om er te kunnen leven. De 
ligging was ook gunstig. Reza’s beide winkels waren op loopaf-
stand.  

Die avond dat we het appartement betrokken, liepen we eerst 
naar boven om ons voor te stellen aan Gholam Najafi, de eige-
naar. De begroeting liep een beetje stroef.  
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“Welkom in ons huis,” zei hij tegen Reza. “We zijn blij dat jij 
met je dochter bij ons komt wonen.” 

“Dochter? Ze is mijn vrouw en dit zijn mijn kinderen.” Er ont-
stond een ongemakkelijke situatie die nog erger werd toen meneer 
Najafi aan mij vroeg of ik nog zusjes had. “Ik heb nog een paar 
ongetrouwde zonen, die gun ik ook zo’n mooi meisje als jij.” We 
dronken een kopje thee en wisselden nog wat beleefdheden uit.  

De volgende ochtend stond ik beneden bij de ingang van het 
huis om Amir uit school op te wachten. In hooguit het kwartier 
dat ik daar stond, maakte ik kennis met een hele rits zonen van de 
huiseigenaar, die zich allemaal netjes aan mij voorstelden. Het 
waren grote knappe kerels, die allemaal in de twintig en zelfs in 
de dertig waren. Tegelijk met Amir liep er nog iemand naar bin-
nen. Hij bleek de jongste zoon van de familie. Ik grapte een beetje 
tegen hem over al die jongens die zeiden dat ze Najafi heetten.  

“Ja,” zei hij, “ik heb vier broers en twee zusjes. Ik ben de 
jongste en ik heet Said.” 

Al snel was ik een beetje gesetteld. Ik had mijn handen vol aan 
Amir en Farzaneh, ik kookte en deed mijn best een goede huis-
vrouw te zijn. De situatie met Reza was draaglijk. Heel af en toe 
sliep ik met hem, maar het rare was dat het hem niet zo veel meer 
leek te kunnen schelen of ik wel of niet met hem naar bed ging. 
Hij had genoeg seks met andere vrouwen, kreeg ik het gevoel.   

De vooruitzichten waren hoopgevend. Ik durfde weer een 
beetje te dromen. Eigenlijk wilde ik dokter worden. Ze zeiden dat 
ik er de hersens voor had, maar met twee kleine kinderen werd 
dat wel een grote uitdaging. Ik praatte erover met mijn vader. Hij 
stimuleerde me en adviseerde me om me te oriënteren.  

“Als het er echt van komt, zal ik je helpen. Alleen je moet je 
nu niet door die brief van de rechtbank in Shahrud laten weerhou-
den, daar hebben ze in Teheran geen weet van. Je kunt gewoon op 
een baan in het onderwijs solliciteren. Als de kinderen klein zijn 
is het lesgeven goed te combineren met het huishouden. Je hebt 
niet voor niets een diploma.” 

Af en toe kwam ik Said op de trap tegen en zeiden we elkaar 
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netjes gedag. Tot die ene keer. Said hielp mij met de kinderwagen 
en we raakten aan de praat. Het verbaasde hem dat ik al zo’n gro-
te zoon had.  

“Klopt het dat je met die oude man, die Sayeed Bastami ge-
trouwd bent?” Ik knikte. “Houd je van hem en hoe oud was je dan 
toen je trouwde?” Ik mompelde wat, maar was te verlegen om 
verder te antwoorden en liep snel door naar onze verdieping. Dat 
was het wel ongeveer. Terugdenkend was het de eerste keer dat 
het me opviel dat het een knappe kerel was. Hij had lang, dik 
zwart haar, een stoer gezicht en prachtige ogen.  

Sowieso kwam ik altijd op de trap of op de gang iemand van 
zijn familie tegen. Zo kwam ik ook in contact met Fatemeh, een 
van zijn zusjes. Haar dochter Farkhondeh was even oud als ik. Zij 
logeerde veel bij haar opa en oma. Ze was bezig de vierde verdie-
ping van het huis bewoonbaar te maken, want ze ging trouwen en 
mocht daar met haar man gaan wonen. We dronken een kopje 
thee, kletsten wat en spraken af samen boodschappen te doen. Het 
duurde niet lang of Farkhondeh en ik werden dikke vriendinnen. 
We kookten zelfs samen en ze leerde me koekjes bakken. De 
familie had een prachtige tuin achter hun huis met veel bloemen, 
planten en grote fruitbomen. Altijd als ze daar zaten, vroegen ze 
of ik bij hen kwam zitten. Het was als een warm bad en ik voelde 
me bij hen erg op mijn gemak. Ik kon en mocht me in hun nabij-
heid ongesluierd bewegen, binnen maar ook buiten in de tuin. Dat 
was zo fijn.  

Naarmate ik meer vertrouwd met ze raakte, stelden ze me 
meer persoonlijke vragen, zoals: “Waarom heeft jouw familie jou 
aan Reza gegeven?” en: “Is jouw familie dan zo arm?” Tot nu toe 
had ik niemand over mijn verdriet in vertrouwen genomen. Nou 
ja, mijn ouders natuurlijk en mijn familie. Maar vreemden? Ik 
draaide er wat omheen. Dan zei ik dat ik gewoon geen kansen had 
gekregen, dat God dit zo voor mij had gewild. Dat mijn mooie 
zusje ook op heel jonge leeftijd tegen haar zin was uitgehuwelijkt. 
Ze zagen natuurlijk ook wel dat ik er erg verdrietig van werd en 
troostten me dan.  
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Ik denk er nu nog vaak aan terug dat ze een keer zeiden: “We 
willen graag familie van jou worden.” Het was een grapje, een 
poging om mij te vertellen dat ze me lief vonden, dat ze mij ac-
cepteerden. Ik beantwoordde het op dezelfde manier met: “Prima, 
dan word ik familie van jullie.” Geen van ons had op dat moment 
enig idee hoe dat bewaarheid zou worden. Het was zo’n fijn mo-
ment, zo’n moment dat het klikte. En toen Farkhondeh eraan toe-
voegde dat ze blij was om straks bij mij in de buurt te wonen, 
voelde ik me eventjes heel gelukkig.  

Farkhondeh en Said konden het goed met elkaar vinden. Als 
zij en ik wandelden of ergens een kopje thee gingen drinken, was 
het Said voor en Said na. Ze vertelde me dat ze Said vaak in ver-
trouwen nam, dat hij begripvol en lief was. Dus die keer dat ik 
iets van mijn huiswerk niet snapte – ik was weer aan het studeren 
– liep ik naar boven en vroeg of Said mij even kon helpen. Hij 
probeerde het me uit te leggen en Farkhondeh kwam er ook bij 
zitten. Ze vroeg een beetje plagerig of we het gezellig hadden. Ik 
voelde dat ik rood werd en haastte me te zeggen dat Said mij al-
leen eventjes hielp. Ik geloof dat ik vanaf dat moment voelde dat 
ik verliefd werd.  

Het was ook fijn dat Said gek was op mijn dochtertje Farza-
neh. Hij pakte haar vaak op om haar te knuffelen. Trouwens, de 
hele familie liep met haar weg. Ze was ook een plaatje, met haar 
blauwe ogen en blonde haartjes. Het werd dan ook steeds norma-
ler dat toen Farzaneh een beetje ouder werd, ze niets liever wilde 
dan boven een snoepje bij “tante” halen. Ze jengelde dan net zo-
lang totdat ik toegaf en met haar naar boven liep. Eigenlijk vond 
ik het heerlijk dat ik een smoesje had om bij de familie te zijn. 
Wel vond ik het steeds lastiger dat de vragen over Reza en mij 
nooit stopten. En die keer dat Farkhondeh bij mij kwam om mij te 
leren een lekkere baklava te maken, kregen we er een beetje ruzie 
over.  

“Waarom zijn jij en Reza eigenlijk getrouwd, Nahid?” vroeg 
ze voor de zoveelste keer. Deze keer werd ik echt een beetje boos 
en legde haar uit dat ik het gewoon niet kón vertellen, dat het me 
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ziek maakte om die geschiedenis op te rakelen. Ze bood haar ver-
ontschuldigingen aan en droop af.  

Achteraf voelde ik me er een beetje rot over en liep naar boven 
om te kijken of Farkhondeh nog bij haar opa en oma was. Said 
deed open. Hij zei dat hij alleen thuis was en vroeg wat er was. Ik 
schrok en wist niet zo gauw wat ik zeggen moest. Snel verzon ik 
dat ik iets niet snapte en of hij me wilde helpen. We gingen aan 
tafel zitten. Ik voelde hoe hij naar me keek. 

“Wat wil je vragen, Nahid?” zei hij. Ik durfde hem niet aan te 
kijken. Said en ik samen alleen in de kamer, het voelde zo raar. Ik 
wist niet wat me overkwam. Ik voelde kriebels in mijn buik en 
steken in mijn hart en ik werd heel warm. Mijn handen werden 
klam en ik voelde dat ik knalrood werd. Said legde zijn hand op 
mijn hand en ik wist niet waar ik moest kijken, wat ik moest 
doen. Ik durfde mijn mond niet open te doen. Wat moest ik zeg-
gen? 

“Wil je me iets vertellen, Nahid?” vroeg hij weer. Koortsach-
tig probeerde ik iets over mijn wiskundelessen van die dag te 
herinneren waar ik hem een vraag over kon stellen. Maar dat be-
doelde hij niet. 

“Ik hoorde van Farkhondeh dat je niet wilt praten over Reza. 
Dat je alle vragen over hem afwijst. Toch wil ik graag weten of je 
gelukkig met hem bent. Of Reza goed voor je is. Alsjeblieft, geef 
daar een antwoord op. Het is belangrijk voor mij, Nahid.” 

Ik zat doodstil aan tafel en durfde me niet te bewegen, terwijl 
hij nog steeds mijn hand vasthield.  

“Weet je dat je een prachtig meisje bent?” vervolgde Said. 
“Dat ik iedere keer als je in mijn buurt bent, mijn arm om je heen 
wil leggen, je wil vasthouden? Je moet me nu antwoorden, ik wil 
weten of je gelukkig bent.” Terwijl hij dat zei, legde hij zijn ande-
re hand onder mijn kin en dwong me hem aan te kijken. Ik sta-
melde dat ik niet gelukkig was, maar dat ik met twee kinderen 
geen kant uit kon. Het zweet brak me uit en ik was ook als de 
dood dat er iemand binnen zou komen. Ik stond op en liep naar de 
deur. Said hield me tegen.  
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“Ik wilde alleen nog tegen je zeggen dat als je plannen had om 
te scheiden, ik met je wil trouwen.” Hij deed de deur voor me 
open en ik weet niet hoe snel ik naar beneden ben gegaan.   
Zo is het begonnen.’ 
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Nahid en Reza.  
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Hoofdstuk 23 
 

Verliefd 
1990 Nahid is 23, Said is 26  

‘Vanaf die dag was alles anders. Voor het eerst in mijn leven was 
ik verliefd. Bij alles wat ik deed, dacht ik aan Said. Dat hij zo 
knap was, hoe het voelde toen hij mijn hand vasthield. Ik beleefde 
keer op keer hoe hij mij met zijn hand dwong hem aan te kijken. 
Hoe ik trilde en zo moest blozen. Wij samen, als dat toch eens 
zou kunnen. Ik dacht eraan bij het vegen, bij het stoffen, wanneer 
ik kookte, als ik met de kinderen was en ’s avonds voordat ik in 
slaap viel. De hele dag kon ik aan niets anders meer denken. In 
gedachten zei ik zijn naam en ik schreef er zelfs een papieren zak 
van de supermarkt mee vol. Met hartjes. Wel zorgde ik ervoor dat 
ik het meteen verbrandde. Stel je voor dat Reza het zou zien.  

Iedere dag hoopte ik dat ik Said zou zien. Vaak stond hij voor 
mijn deur, dan wist ik dat hij verwachtte dat ik naar buiten zou 
komen. Dan praatten we een beetje, korte zinnetjes zoals: “Hoe 
gaat het me je? Denk je aan me? Ik heb aan je gedacht,” dat soort 
gepraat. Na een week een beetje om elkaar heen gedraaid te heb-
ben, durfde Said steeds iets verder te gaan. Als ik bijvoorbeeld 
boodschappen deed, kwam hij toevallig ook naar buiten en liep 
met me mee.  
Het kon niet uitblijven. De familie kreeg er lucht van. Farkhondeh 
maakte bijvoorbeeld toespelingen. Opeens vroeg ze of ik van haar 
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familie hield, met daar meteen achteraan dat ik me wel moest 
beseffen dat ik getrouwd was en kinderen had. Ik begreep natuur-
lijk dat ze vermoedde dat er iets was tussen Said en mij en me 
daarom omzichtig probeerde te waarschuwen.  

Boos reageerde ik: “Wat een rare vraag. Je vraagt of ik van je 
familie houd en zegt dan dat dat niet mag, omdat ik kinderen heb. 
Wat wil je eigenlijk zeggen Farkhondeh, of ik hou van iemand in 
het bijzonder? Ja, ik hou van mijn kinderen en ik hou van mijn 
vader. Is dat wat je wilt weten?” 

Reza ging ’s ochtends naar zijn winkel en over het algemeen 
kwam hij ’s avonds pas laat thuis. Ik vroeg hem nooit waar hij 
vandaan kwam. Het interesseerde me niet. Heel af en toe kwam 
hij onverwachts op tijd thuis om te eten. Dan plofte hij op de 
grond op de poshti, dronk zijn thee en keek tv. Als hij al eens een 
poging deed om met me naar bed te gaan, wist ik dat over het 
algemeen te vermijden. Ik wilde het gewoon niet. Als hij maar 
eventjes aan me zat, kreeg ik koude rillingen en soms moest ik 
bijna spugen. Het leek dan ook net of mijn haar recht overeind 
ging staan. Heel soms lukte het hem om mij toch tegen de grond 
te slaan en mij te verkrachten.  

Mijn gevoelens voor Said werden sterker met de dag. Het ging 
mijn leven beheersen. Ik fantaseerde dat ik met hem alleen zou 
zijn. Hoe hij mij in zijn armen zou nemen, hoe het zou zijn als hij 
mij zou kussen. Of ik dat wel fijn zou vinden. Kon ik maar van 
Reza scheiden en samen verder gaan. Trouwen.  

Na twee maanden kreeg Said een baan in de kinderkleding-
winkel van zijn vader. Nu was hij overdag niet meer in de buurt 
en de onverwachte ontmoetingen stopten.  

Totdat hij op een avond onverwachts voor mijn deur stond. Ik 
bracht net de kinderen naar bed. Hij vertelde dat zijn ouders naar 
een feest waren en dat hij had begrepen dat Reza die avond een 
vergadering had met andere winkeliers en pas laat thuis was. Of 
hij even binnen mocht komen. Toen gebeurde waar ik al zo lang 
van droomde. Midden in de kamer pakte hij mij vast en voordat ik 
het in de gaten had, kuste hij mij. Teder en zacht. 
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“Je weet dat ik van je houd?” vroeg hij, terwijl hij me steeds 
opnieuw kuste en zijn armen om me heen sloeg. Ik knikte. Ik kon 
geen woord uitbrengen. Mijn hart zat in mijn keel. Dit was het 
geluk waar ik op gewacht had, hoe ik het me had voorgesteld. Nu 
wist ik wat liefde was. Ik hield voor het eerst in mijn leven van 
een jongen, van een man. Het was een verrukkelijk gevoel, het 
was prachtig. Ik vond het fijn toen hij mijn borsten streelde, ik 
voelde dat hij naar mij verlangde. Ik verlangde ook naar hem. We 
wisten allebei dat we met vuur speelden, dat we ons moesten be-
heersen.  

Vanaf die tijd wachtte hij op mij en nam steeds grotere risico’s 
om iedere kans te benutten om bij mij te zijn. Soms waren het 
maar een paar minuten, soms was het een stiekem kusje op de 
trap of een hevige omhelzing in de kelder. En telkens als hij zeker 
wist dat Reza niet thuiskwam, klopte hij op mijn deur. Eigenlijk 
gold vanaf die tijd nog maar één ding: hoe en wanneer konden we 
met elkaar naar bed?  

Reza had er de gewoonte van gemaakt om een paar weeken-
den per maand bij zijn vrienden in Ramsar door te brengen. Hij 
nam dan een paar flessen van zijn zelf gebottelde wijn mee. Om-
dat dat steevast uitliep op een dronkenmansgelach, bleef ik steeds 
vaker thuis. Een enkele keer nam hij Amir mee, een andere keer 
was het de beurt aan Farzaneh.  

Het weekend dat Ebrahim, één van Saids broers, ging trouwen, 
was Reza met Farzaneh in Ramsar. Ik was alleen met Amir. 
Nauw betrokken bij het naderende huwelijk had ik samen met 
Farkhondeh feestkleding gekocht en meegeholpen met het maken 
van diverse traditionele huwelijksgerechten.  

Toen Saids moeder vroeg of ik zin had om mee te gaan, aar-
zelde ik geen moment. Het was een heerlijk gevoel dat ze het 
kennelijk fijn vonden dat ik erbij zou zijn. We reden in één auto 
naar de plek waar de bruiloft plaatsvond. De hele dag beleefde ik 
als een sprookje. Het was de eerste keer sinds de jaren dat ik met 
Reza was dat ik een feest meemaakte. Ik genoot.  

Halverwege de avond toen het dansen begon, sleurde Fark-
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hondeh mij de dansvloer op. Terwijl ik me zo gelukkig voelde, 
was daar opeens de gedachte aan mijn eigen bruiloft en stroom-
den de tranen over m’n wangen. Farkhondeh schrok hevig. Ze 
snapte er niets van en vroeg wat er was. Toen vertelde ik in een 
paar woorden hoe mijn eigen huwelijksfeest was verlopen en dat 
ik geweigerd had om te dansen. Ze troostte me en kreeg me als-
nog zover om ons bij de dansende menigte te voegen. Al snel 
kwam Said met ons meedansen. Ik wist niet waar ik kijken moest 
en voelde me verlegen en ongemakkelijk en gloeide aan alle kan-
ten. Uiteindelijk hield ik het niet langer en wurmde me uit de 
dansende menigte en ging zitten.  

Een paar uur na middernacht kwamen we thuis. Ik was net 
binnen en had Amir naar bed gebracht toen Said tegen het raam 
klopte. Hij en zijn vriend kwamen nog een kopje theedrinken, zei 
hij, “even een beetje napraten.” De spanning was voelbaar.  

Toen Saids vriend na een half uurtje wegging, bleef Said zitten 
en zei: “Vandaag was een heel belangrijke dag. Het was de 
trouwdag van mijn broer. Hij gaat nu voor het eerst met zijn 
vrouw naar bed. Het is ook de dag dat ik je hier en nu beloof dat 
ik hemel en aarde zal bewegen om met je te kunnen trouwen. Ik 
ben stapelverliefd op je, ik hou van je en wil met je naar bed.”  

Ik huilde, ik was zo bang. Maar ik hield ook van hem en toen 
hij mij over mijn hele lichaam begon te strelen, hield ik hem niet 
tegen. Zo fijn kan het dus zijn, zo fijn voelt het als je verliefd 
bent, dacht ik. Mijn lichaam zweefde, mijn handen bewogen als 
vanzelf over zijn lichaam. Wat is hij mooi, wat is hij sterk, dacht 
ik. Dit is het dus: dit is liefde. Toen hij na een lang voorspel uit-
eindelijk in mij kwam, wist ik niet wat er gebeurde. Ik beefde en 
trilde en had voor het eerst een orgasme.  

Een paar dagen later ging ik met mijn dochtertje naar de bios-
coop. Er draaide een kinderfilm. Halverwege haalde Said ons in 
en zei dat hij meeging. Natuurlijk wist ik dat het gevaarlijk was 
wat hij deed. Je gaat nu eenmaal niet als ongetrouwde man alleen 
met een getrouwde vrouw ergens naartoe. Dat was spelen met 
vuur. Waar ik bang voor was, gebeurde. Op weg terug naar huis 
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zag Farkhondeh ons.  
Op de een of andere manier wist ik het: nu gaat het mis, ze 

gaat het aan haar opa en oma vertellen. Niet omdat ze een hekel 
aan me heeft, we zijn immers vriendinnen, maar om Said te be-
schermen. Als dit openbaar zou worden gemaakt, zou Said even-
goed gestraft worden. De zedenpolitie was overal en je kon zo-
maar verraden worden. Wat ik vreesde kwam uit. Farkhondeh 
vertelde het aan de vader en moeder van Said en ook aan haar 
eigen ouders. Ze wilde dat ze mij en Said op het matje zouden 
roepen.  

De volgende avond kwam één van Saids broers aan de deur. 
“We willen met je praten,” zei hij, “of je boven wilt komen.”  

Eenmaal binnen zaten al Saids broers, zijn moeder en Fatemeh 
op me te wachten. Said zelf was er niet.  

Er volgde een ordinaire scheldpartij. Ze verweten mij dat ik 
hun vertrouwen beschaamd had. Of ik eigenlijk wel wist waar ik 
mee bezig was, dat ik een slechte vrouw was, een hoer, een slet. 
Ze bezworen me dat ze het aan Reza zouden vertellen en ze 
schreeuwden tegen me dat ze me aan zouden geven bij de zeden-
politie.  

Zwijgend, met gebogen hoofd en terneergeslagen ogen hoorde 
ik het aan. Ik wist wat voor straf erop stond als je getrouwd was 
en met een andere man omging. Maar tegelijkertijd wist ik ook 
zeker dat ze het niet zouden vertellen. Niet aan Reza en niet aan 
de autoriteiten. Dat zou behalve een grote schande voor de familie 
ook gezichtsverlies betekenen. Want dan zou Said straf krijgen en 
zij ook, want zij waren de ouders en zij hadden het onder hun dak 
laten gebeuren.  

Diezelfde avond nog klopte Said weer op het raam. Hij had 
gehoord wat zijn moeder allemaal tegen mij gezegd had en wilde 
voordat hij naar boven ging eerst van mij horen wat er gebeurd 
was.  

Ik vertelde waarvoor ze me had uitgescholden. Maar ook dat al 
zijn broers erbij waren en dat ze zeiden dat ze het Reza gingen 
vertellen.  
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Voor de eerste keer zag ik woede bij Said. Hij sloeg met zijn 
hand op de tafel en trapte tegen de deur. Ik schrok ervan, maar 
vond het ook fijn dat hij voor mij opkwam. Hij riep dat hij zijn 
ouders ter verantwoording zou roepen.  

“Ze hebben er niets mee te maken, verdomme. Ik ben geen 
kind meer en weet donders goed wat ik doe.” Later vertelde hij 
dat zijn moeder hem huilend had toegeroepen dat hij geen idee 
had hoe gevaarlijk het was om met een getrouwde vrouw met 
kinderen om te gaan. “Ze zei dat ze bang was.”  

De volgende dag was het donderdag, het begin van ons week-
end. Reza vertrok met Amir naar zijn vrienden in Ramsar.  

Said zag dat Reza was weggegaan en niet lang daarna kwam 
hij bij mij en vertelde dat hij een hevige ruzie met zijn familie 
had.  

“Het kan me niets schelen als ze het merken, maar ik wil bij 
jou zijn,” zei hij. Hoewel ik op was van de zenuwen, was het te-
gelijkertijd een van de mooiste dagen van mijn leven. Said was 
lief, begripvol en kuste me aan een stuk door. Ik wist werkelijk 
niet wat me overkwam. We hielden de hele dag de deur stijf op 
slot. Hij zei keer op keer dat hij bij mij wilde zijn, hoe mooi hij 
me vond, dat hij nog nooit zo verliefd was geweest. Terwijl Far-
zaneh sliep, hadden we die dag wel drie keer seks. Ik kon er niet 
genoeg van krijgen en beleefde het iedere keer anders. Steeds 
durfde ik een beetje meer en ik had het idee dat ik droomde. Hij 
bleef die nacht slapen. Voordat Farzaneh wakker werd, sprong hij 
van het balkon de tuin in.  

Zijn familie, die eerst zo dol op mij was, vermeed nu ieder 
contact. Zijn moeder probeerde me te controleren, of liever ge-
zegd: ze controleerde Said. Iedere dag als ze het trappenhuis 
schoonmaakte, probeerde ze bij mij naar binnen te gluren. Zodra 
ze een glimp van mij zag, schreeuwde ze me alle scheldwoorden 
toe die je maar kunt bedenken. Het gebeurde weleens dat Said op 
dat moment bij mij was. Dan sprong hij meteen vanaf mijn bal-
kon weer de tuin in. Niemand die het zag.  

Enkele gelukkige dagen gingen voorbij. Ik droomde van Said 
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en miste hem als ik hem maar even niet zag. De hele dag dacht ik 
aan hem. Als we bij elkaar waren, fantaseerden we hoe het zou 
zijn als ik zou scheiden en wij zouden trouwen.  

Maar scheiden in Iran is niet zo makkelijk. Sowieso verliest 
een vrouw de rechten over de kinderen en worden die steevast aan 
de vader toegewezen. Ik moest er niet aan denken om Farzaneh en 
Amir te verliezen. Hoe vreselijk ik het ook vond, we moesten 
stoppen. Ik moest Said uit mijn hoofd zetten. Het moest gewoon 
en ik verzon een plan. Tegen Said zei ik dat mijn vader ernstig 
ziek was en dat ik naar Bastam ging om bij hem te zijn.  

Achterdochtig vroeg hij: “Hoelang blijf je dan weg?”  
“Een dag of drie, hooguit een week,” zei ik. Maar ik wist dat 

ik op zijn minst twee of drie weken of langer weg moest blijven 
om Said uit mijn hoofd te zetten. Ik wilde alles doen om Said te 
vergeten. Daarvoor moest ik afleiding zoeken, iets heel anders 
doen. Ik wist gewoon dat een hij-en-ik-liefde absoluut onmogelijk 
en letterlijk levensgevaarlijk zou zijn.’ 
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Hoofdstuk 24 
 

Terug naar Bastam 

‘Twee weken bleef ik in Bastam. Mijn ouders vertelde ik dat ik 
hele dagen alleen was en behoefte had aan wat mensen om me 
heen. Ik vertelde niemand over Said, alleen mijn zusje Farideh 
wist het.  
Na een dag of vijf kreeg ik opeens een telefoontje van Said. Ge-
lukkig nam ik zelf op. Waar ik bleef. Ik had geen idee hoe hij aan 
het nummer was gekomen, maar het was hartstikke gevaarlijk dat 
hij belde. Hij wilde weten hoelang ik nog in Bastam bleef. Hij 
miste me. Toen ik zei dat ik dat nog niet wist, hing hij boos op.  

Mijn moeder vroeg natuurlijk wie er aan de telefoon was.  
“Een medestudent, mamma, die vroeg wanneer ik weer naar 

school kom.” Gelukkig vroeg ze niet verder.  
Voor het eerst was het best gezellig bij mijn ouders. Hoewel 

mijn vader altijd al lief was, leek het nu ook of mijn moeder aar-
diger tegen mij, maar ook tegen mijn kinderen deed. In ieder ge-
val nam ze hen overal mee naar toe. Farzaneh en Amir vonden het 
alleen maar leuk en vermaakten zich prima.  

Mijn moeder en ik waren nog steeds verre van ideaal, maar we 
deden alle twee ons best om begrip voor elkaar op te brengen. 
Ook had ik nu wat meer oog voor hun verdriet, hoe ze leden on-
der het verlies van mijn broers en ik rouwde met ze mee. Het 
kostte me deze keer geen moeite om te helpen met wassen, 
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schoonmaken en koken. Ik was nu ook ouder en verdiepte me een 
beetje in het leven van mijn moeder.  

Ondertussen dacht ik veel na over mijn relatie met Said. Ik 
wist dat het een onmogelijke liefde was. Het kon gewoon niets 
worden. Het moest stoppen, ik mocht hem niet meer zien. Ik zou 
Reza moeten overhalen om weer te verhuizen. Dat was het beste. 
Maar hoe kreeg ik dat voor elkaar? Eén ding wist ik zeker: met 
Said in één huis wonen, daar kwam ellende van. Met mijn ver-
stand wist ik dat het zo was, maar mijn hart zei iets anders. Mijn 
hart zei dat ik tot over mijn oren verliefd was en ongelofelijk van 
hem hield.’  
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Hoofdstuk 25 
 

Zwanger  

‘Eigenlijk wist ik het al toen ik nog in Bastam was. Mijn borsten 
voelden vreemd aan en waren voller geworden. Toen ik een keer 
bij het opstaan moest hollen om over te geven, wist ik het zeker. 
Ik was zwanger. Mijn zusje, die een keer bij mij sliep, had al een 
toespeling gemaakt.  

“Je bent toch niet zwanger, Nahid?” 
“Hoe kom je erbij?” had ik geantwoord. “Ik heb al maanden 

niet met Reza geslapen en je denkt toch zeker niet dat ik met Said 
naar bed ben gegaan?” Want dat had ik haar toen nog niet verteld.  

Zodra ik de deur van ons appartement in Teheran achter mij 
dichtsloeg, werd er geklopt. Said stond voor de deur. Had hij op 
de uitkijk gestaan? Ik had nog niet eens tijd gehad om de jasjes 
van de kinderen uit te doen. Veel tijd kreeg ik niet, want hetzelfde 
moment kreeg ik een keiharde klap in mijn gezicht.  

“Waarom heb je me niet verteld dat je van plan was zo lang 
weg te blijven, waar was je zo lang, wat heb je gedaan al die tijd, 
hoe kon je mij hier zo lang alleen achterlaten zonder iets te zeg-
gen?” beet hij me toe. Vol verbazing keek ik hem aan. Said sloeg 
dus ook? Niet van plan om me opnieuw af te laten ranselen door 
welke man dan ook, ging ik er vol in. 

“Hé, idioot! Ben jij helemaal gek geworden? Denk je dat ik 
me nu ook nog eens door jou ga laten slaan? Oprotten jij!”  
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Said was buiten zichzelf van woede. Hij draaide zich om en 
hoewel hij nog net iets van sorry stamelde, zei hij dat hij me nooit 
meer wilde zien.  

“Ik wil je vergeten, Nahid. Ik maak het uit.” 
 
Said bleef ongeveer een week weg. Ik probeerde de draad weer op 
te pakken en gooide me totaal op mijn kinderen en mijn studie. 
Zo nu en dan kwam Reza thuis en deden we allebei ons best geen 
ruzie te maken. Ondertussen wist ik het zeker. Ik was zwanger. 
En niet van Reza. Het allerergste was gebeurd en een levensbe-
dreigend probleem doemde op. Wat moest ik doen?’ 
 
Carla 
Ik vraag Nahid om even te stoppen, want ik wil nu weten waarom 
ze geen voorbehoedsmiddelen gebruikte, of je in die tijd in Iran 
überhaupt voorbehoedsmiddelen kon krijgen.  

‘Ik weet niet hoe het nu is, Carla, maar in de tijd van Khomei-
ni werd er opgeroepen om veel kinderen te krijgen. Vooral zoons. 
Khomeini wilde een groot leger opbouwen om zijn vijanden te 
kunnen verslaan. Ik heb weleens gehoord dat hij minstens twintig 
miljoen mannen nodig had om de wereld tot de islam te bekeren.’ 
Samen lezen we dat door het verbod op anticonceptiemiddelen in 
1987 de Iraanse vrouw gemiddeld 6,4 kinderen kreeg, het hoogste 
groeipercentage in de wereld.  

Het was een regelrechte ramp, lees ik in een artikel van febru-
ari 1999 in NRC van Carolien Roelants: Het land kon zich met 
bijna vijftig miljoen mensen nu al niet meer voeden. Hardop lees 
ik Nahid voor: ‘Als dit zo door zou gaan, kwam men met een 
schrikbeeld van meer dan honderd miljoen Iraniërs vóór 2010. 
Daarom werd er vanaf 1987 door de overheid voor geboortebe-
perkingen gepredikt. Voor het sperma zich in de baarmoeder 
hecht, is elke vorm van preventie toegestaan.’  
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‘Was je dan wel op de hoogte van andere technieken om niet 
zwanger te worden, Nahid?’  

‘Eerst niet, maar later wist ik wel dat je in bepaalde tijden niet 
met elkaar naar bed moest gaan. Dat zei ik ook tegen Reza als hij 
me weer eens wilde verkrachten. Soms kon ik hem daarmee stop-
pen, want hij wilde ook geen kinderen meer. Maar later met Said 
was ik zo verliefd dat ik geen weerstand kon bieden.’ 
 
‘In het geheim ging ik naar mijn dokter en vertelde haar dat ik 
aldoor moest spugen, of ik misschien zwanger was. Na het onder-
zoek kreeg ik de bevestiging. Ze feliciteerde me en vroeg of ik 
Reza ook namens haar wilde feliciteren. Ze kende Reza goed. 
Iedereen kende Reza. Ik drukte haar op het hart er met niemand 
over te praten.  

“Het ligt nogal moeilijk,” zei ik. Ze beloofde het.  
Toen ik terugkwam van Amir naar school brengen, stond Said 

weer voor mijn neus.  
“Ik wil je iets vragen,” zei hij. “Ik heb je nu de afgelopen we-

ken niet gezien, maar het kan zo niet langer. Ik slaap en eet niet 
meer, niet alleen ben ik stapelverliefd op je, ik word gek van ver-
langen. Ik hou gewoon van je.” In één adem voegde hij eraan toe: 
“Nahid, ik wil met je trouwen. Je moet scheiden van Reza, het 
moet. Ik ben bij een mullah geweest en ik heb gevraagd of je kan 
scheiden als je niet meer met je man naar bed gaat. Weet je wat 
hij zei? Hij zei dat je sowieso dan niet meer de vrouw van die 
man bent.”  

Ik hoorde wel wat hij zei en mijn hart maakte een sprongetje 
toen hij zei dat hij van me hield, maar ik had iets heel anders aan 
mijn hoofd. 

“Said, luister, ik ben zwanger. Van jou!” Het bericht sloeg in 
als een bom. Said deinsde terug en het was dat hij zich aan de 
leuning vasthield, anders was hij van de trap gevallen. Asgrauw 
werd hij, zijn ogen groot en zijn mond wijd open.  

“Wat zeg je? Hoe kan dat, Nahid?” beet hij me toe. “Wat heb 
je gedaan, je had toch moeten zorgen dat dat niet zou gebeuren? 
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Je bent getrouwd, je hebt twee kinderen, dan weet je toch wat je 
moet doen?”  

Ik stond met mijn mond vol tanden. Eerst was hij heel lief te-
gen mij en nu stond hij te schreeuwen en kreeg ik de schuld van 
alles. We kregen een enorme ruzie en Said snauwde me toe dat ik 
zelf maar moest weten wat ik ging doen, maar dat hij er klaar mee 
was.  

“Ik wil je nooit meer zien,” zei hij en liep de trap op naar zijn 
appartement.  

Overstuur ging ik mijn huis binnen en overmand door tranen 
en onmacht wist ik niet waar ik het zoeken moest. Ik dacht aan 
wat ik op tv had gezien, die vrouw die in een kuil in de grond was 
ingegraven en mannen die stenen naar haar gooiden net zolang 
totdat ze dood was. Ik dacht aan mijn vader, die het niet zou over-
leven door de schande die ik de familie toebracht. Wat de mensen 
in het dorp zouden zeggen. Ze zouden zeggen dat de zoons van de 
familie voor Iran hadden gevochten en waren omgekomen, maar 
dat hun dochter de eer van de familie had geschonden. Ik ging op 
mijn knieën en smeekte om genade: “God help mij, als ik dood 
moet, doe het dan snel. Alstublieft, God.” 

Twee weken liep ik rond met dit verschrikkelijke geheim. Ik 
werd stiller en stiller, sliep nauwelijks en at en dronk bijna niets 
meer. Reza vroeg op een ochtend wat er aan de hand was, of ik 
ziek was of zo. Hij vond dat ik zo geel zag en wilde dat ik naar de 
dokter ging.  

Diezelfde dag stond onverwachts Said weer voor mijn deur.  
“Ik wil met je praten en je helpen,” hij bood honderd keer zijn 

excuses aan. Hij drukte me bijna plat toen hij mij in zijn armen 
nam. Ook hij had verschrikkelijke tijden doorgemaakt. Ook hij 
had niet meer kunnen eten en nachten wakker gelegen. Keer op 
keer benadrukte hij dat hij nog steeds van mij hield en me wilde 
helpen.  

“Ik heb er goed over nagedacht, Nahid. We moeten het weg la-
ten halen, hoor je. Als we het niet doen, wordt het onze dood. 
Mijn vriend kent een dokter die dat doet. Ik heb hem gebeld. We 
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kunnen er nu naartoe. Ik ga met je mee.”  
Al snel bleek dat de dokter helemaal niet wilde meewerken. 

Eerst zei hij dat ik te lang zwanger was en toen ik dat tegensprak, 
zei hij dat hij toestemming van de vader nodig had. Toestem-
ming? Dat betekende dat Said moest aantonen dat hij de vader 
was. Dat kon immers niet. Dan kwam uit dat ik niet met hem 
getrouwd was en dus overspel had gepleegd. Ik riep Said, die in 
de wachtkamer wachtte. Ik vertelde dat abortus niet mogelijk was. 
Wanhopig smeekte Said de dokter om ons te helpen.  

“Ik betaal u, net zo veel als u maar wilt.”  
De dokter bleef bij zijn standpunt. “Het is verboden, ik mag 

het niet doen zonder toestemming van de vader.” 
Op de terugweg gingen we langs bij Saids vriend. Zijn moeder 

kende iemand die het misschien wel wilde doen, had hij tegen 
Said gezegd. We stonden erbij toen die moeder het telefoonnum-
mer zocht. Kasten en laatjes gingen open, ze zocht in de keuken 
en in een oude tas. Uiteindelijk zuchtte ze: “Ik kan het nummer 
niet meer vinden. En hoe hij heet weet ik ook niet meer.”  

Radeloos was ik, ik trilde op mijn benen en klampte me aan 
Said vast. Toen ik thuis was, ging ik op mijn knieën, weer en weer 
en weer. Ik vroeg God om hulp. In één lang gebed sprak ik voor het 
eerst hardop over alle ellende die mijn leven tot nu toe had bepaald. 
Zo lag ik op mijn bidkleed, wel een uur lang. Ik kon niet meer op-
houden. Ik smeekte om zijn genade. Said zat als versteend en keek 
naar me. Hij luisterde en hoorde wat me allemaal was overkomen. 
Uiteindelijk trok hij mij omhoog en nam mij op schoot.  

“Nahid, luister, ik wil met je trouwen. Echt. Laten we erover 
praten.” 

Ik vroeg hem hoe hij dacht dat aan te willen pakken. “Ik heb 
twee kinderen, Said. Die kan ik niet afstaan. En heb je eraan ge-
dacht wat je ouders zullen zeggen? Hoe zij zullen reageren? Het 
kan gewoon niet.” 

Said pakte me nog steviger vast en kuste me. “Luister, Nahid. 
Ik weet wat je moet doen. Je moet gewoon met Reza naar bed. Je 
moet hem verleiden.” 
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De eerste minuut kon ik niets zeggen. Het voelde of mijn tong 
in mijn keel vastgeplakt zat.  

“Wat? Wat zeg je nou? Je weet toch dat Reza weet dat ik van 
hem walg, hoe kan ik dat in hemelsnaam voor elkaar krijgen?” Ik 
snikte in zijn armen. “Said, wat hebben we gedaan? Ik wist toch 
dat het niet kon, we zijn zondig geweest. Heel zondig. Dit is de 
straf van God.”’ 
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Hoofdstuk 26 
 

Het bedrog 

‘Said had gelijk, ik wist het. Het was het enige dat ik kon doen. 
Op de een of andere manier moest ik Reza zien te verleiden. Dan 
kon ik in ieder geval net doen of ik van hem zwanger was. Dan 
kon ik ook uitleggen waarom ik steeds zo misselijk was en me 
niet goed voelde. Daarna kon ik altijd nog proberen het weg te 
laten halen. Ik wist dat ik snel moest zijn, want ik was zeker al 
twee maanden zwanger.  

Toen niemand het kon zien, plukte ik in de tuin armen vol ro-
zen, plukte de blaadjes eraf en strooide deze door het hele huis. 
De matras uit de woonkamer legde ik bij Reza in zijn slaapkamer. 
Toen was het wachten op Reza’s thuiskomst. Het was al laat toen 
hij stomverbaasd binnenkwam. Hij geloofde zijn ogen niet.  

“Wat is hier aan de hand, Nahid? Wat ben je van plan?” Ik 
legde uit dat ik het niet meer uithield en me zo alleen voelde en zo 
eenzaam was.  

“Ik ben gewoon een vrouw en heb ook verlangens. Ik heb er 
lang over nagedacht Reza, ik ben ouder en begrijp alles beter. 
Van nu af aan wil ik echt proberen een goede vrouw voor je te 
zijn. Zullen we vanavond een feestje vieren? Als jij nu die lekkere 
wijn haalt, dan drink ik een glaasje met je mee. En dan zien we 
wel…”  

Ik deed net alsof ik dronk, maar toen Reza ging plassen, gooi-
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de ik snel mijn glas leeg. Ik probeerde een beetje met Reza te 
praten en gezellig te doen. Ik keek lief naar hem, raakte hem aan 
en streelde hem zelfs een beetje. Ondertussen schonk ik iedere 
keer zijn glas vol totdat hij dronken was.  

We gingen naar zijn slaapkamer en hij plofte neer op de ma-
tras. Ik hielp hem met uitkleden. Hij probeerde met me te vrijen, 
maar omdat hij stomdronken was, gebeurde er niet veel. Terwijl 
ik walgde van de stank van zijn ongewassen lichaam en zijn vieze 
handen die op mijn lichaam heen en weer gingen, deed ik toch 
alsof ik het fijn vond. Ik zuchtte en steunde terwijl ik de hele tijd 
tegen mezelf bleef zeggen: volhouden, Nahid. Nog eventjes, het 
is zo voorbij. Uiteindelijk viel hij uitgeput en luid snurkend in 
slaap. Ik weet niet meer hoelang ik daarna onder de douche heb 
gestaan.  

De volgende dag zei ik dat we een heerlijke vrijpartij hadden 
gehad. Reza keek me ongelovig aan.  

“Ik kan me er niets van herinneren, Nahid.” 
“Dat is jammer,” zei ik, “misschien komt het omdat je veel 

had gedronken. Maar we hebben het wel gedaan en het was erg 
fijn.” 

Reza bleef achterdochtig en wist duidelijk niet wat hij ervan 
moest denken. Hij bleef mij vragen waarom ik na al die jaren 
plotseling zo lief en gewillig was, wat er gebeurd was. Ik bleef 
herhalen dat ik mijn leven wilde veranderen, dat ik te eenzaam 
was zoals het nu ging, dat ik gelukkig wilde worden.  

“We zien wel hoe het verder gaat,” zei hij en ging naar zijn 
werk.  

Was ik blij dat ik het gedaan had? Ja en nee. Ja, omdat ik even 
rust had en over een week of twee kon zeggen dat ik zwanger was 
en daarom niet zo lekker was. En nee, omdat het slechts om een 
uitgestelde executie ging. Want het volgende probleem kondigde 
zich alweer aan. Wat als de baby op Said zou lijken?  

Op de korte termijn had ik nog iets aan mijn hoofd. Reza had 
goed onthouden dat ik had beloofd liever te willen zijn en dat ik 
ook behoefte aan seks had. De eerste paar weken moest ik wel 
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toegeven, ik kon nog niet zeggen dat ik zwanger was. Het was 
walgelijk. Die oude stinkende man boven op mij. Ik haatte het. Ik 
was ook ziek, echt ziek. Ik had koorts en kon niets binnenhouden. 
Eigenlijk had ik ook helemaal geen trek en werd steeds magerder. 
Reza vroeg zich hardop af of ik soms zwanger was. Ik zei dat dat 
misschien zou kunnen, maar dat ik dat pas kon zeggen als ik de 
volgende week misschien niet ongesteld zou worden. Toen er 
twee weken voorbij waren, kon ik eindelijk met goed fatsoen 
zeggen dat ik bang was dat ik inderdaad weer in verwachting was.  

Reza reageerde verbaasd. “Hoe kan je nu zwanger zijn, Na-
hid?” 

Op mijn beurt reageerde ik ook verbaasd. “Hè? Moet ik jou 
dat nog uitleggen? Wat denk je? Dat het van de lucht komt?”  

Ik merkte dat Reza er bepaald niet op zat te wachten om weer 
een kind te krijgen en ik pakte mijn kans. “Wil je dat ik het weg 
laat halen, Reza? Dan moet je wel met me meegaan.” Reza twij-
felde, maar uiteindelijk zei hij dat we het gewoon gingen houden.  

Het verhinderde Said en mij niet om verder te zoeken naar een 
dokter die eventueel voor veel geld wel een einde aan deze zwan-
gerschap wilde maken. Maar er was geen dokter die zich wilde 
wagen aan een vrouw die drie maanden zwanger was. Ondertus-
sen lazen we alles wat er te lezen viel over overspel. We waren zo 
bang dat ons kindje heel veel op Said zou lijken. Said was een 
grote sterke man met een hoekig gezicht en roetzwart haar en hij 
had een grote neus. Reza was vroeger donkerblond, maar was nu 
een kleine kale man met een rond gezicht, weke lippen en een 
kleine neus. En er was nog een opmerkelijk feit. Al Reza’s kin-
deren, een dochter bij zijn vorige vrouw en twee bij mij, hadden 
blauwe ogen en blond haar. Dat zou bij nummer vier weleens heel 
anders kunnen uitpakken.  

Voor de zoveelste keer las ik dat ze de vrouw laten leven tot-
dat het kind geboren wordt en dat de baby dan geadopteerd zou 
worden door mensen die geen kindje kunnen krijgen. Daarna 
volgt de straf voor de vrouw; de steniging, net zolang tot ze aan 
haar verwondingen zou overlijden. De eventuele eerdere kinderen 
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van de vrouw zouden aan de schandpaal genageld worden met 
kreten als: “Je moeder was een hoer, je moeder was een slet.”’ 
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Hoofdstuk 27 
 

Said in Japan 

‘Ik moedigde Said aan om Iran te verlaten en bijvoorbeeld in een 
ander land werk te gaan zoeken. Ik opperde dat hij misschien in 
Duitsland terechtkon. Hij had me verteld dat hij daar voordat hij 
mij kende een jaar gewerkt had. In ieder geval zou hij dan niet in 
de buurt zijn als het kindje werd geboren. Dat zou mij meer rust 
geven, hoopte ik.  

Zijn vriend Mirza was een tijdje in Japan geweest en haalde 
hem over om te proberen daarnaartoe te gaan. Mirza wilde graag 
nog een keer gaan. Hij had de vorige keer veel geld in de bouw 
verdiend, vertelde hij. Ze gingen aan de slag om de benodigde 
papieren te bemachtigen. Het bleek niet moeilijk te zijn en toen ik 
vijf maanden zwanger was, kregen ze een paspoort met een vi-
sum. Toen ik afscheid nam van Said, stond het voor mij vast. Ik 
zou hem nooit meer terugzien.  

Via via kreeg ik na twee maanden een lange brief. De eerste 
dagen waren moeilijk geweest. Ze hadden in een park in Tokyo 
geslapen en iedere dag mensen gevraagd of die misschien werk 
wisten. Ondertussen deden ze kleine kartweitjes voor voorbijgan-
gers die medelijden hadden. Het werk bestond uit auto’s wassen 
en bijvoorbeeld boodschappen doen. Ze kregen daar net genoeg 
geld voor om een beetje eten en drinken te kopen. In de volgende 
brief schreef Said dat ze werk hadden. Iemand had hen gevraagd 
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of ze mee wilden helpen een huis te bouwen. Het betaalt goed, 
schreef hij.  

Said drong er erg op aan dat ik moest schrijven hoe het met me 
ging.  

“Ik heb Hasan in vertrouwen genomen, aan hem kun je je brief 
geven. Hasan zorgt dat de brief wordt gepost.” Als laatste scheef 
Said dat ik mijn zorgen over de geboorte gewoon met Hasan kon 
bespreken. “Hasan en ik vertrouwen elkaar voor honderd pro-
cent,” schreef hij. “Hij heeft mij dingen verteld die ik ook nooit 
iemand zal vertellen.” Het stelde me gerust.  

Dat onze liefde niet onopgemerkt was door Saids familie 
bleek wel toen Mahbobeh, de vrouw van Saids oudste broer Mo-
hammed, bij mij op bezoek kwam. Ze vertelde me dat Said in 
Japan was. Ik deed net of ik het niet wist en vroeg waarom ze mij 
dat vertelde. Ik speelde dat het me geen lor interesseerde. Maar ik 
hoefde me geen illusies te maken, iedereen wist van Said en mij. 
Op de trap werd ik genegeerd, niemand praatte meer met me. 
Toen ik een maand of acht in verwachting was, kwam Saids zusje 
Fatemeh onverwachts bij me aankloppen. Staande in de deur be-
schuldigde ze me dat ik verliefd op Said was, dat ik hem verleid 
had.  

“Je bent een slechte vrouw, Nahid. Je gaat niet met andere 
mannen om als je getrouwd bent en kinderen hebt.” 

Ik sommeerde haar om weg te gaan.  
“Waar bemoei jij je mee? Stop met deze nonsens, wat weet je 

eigenlijk van mijn leven? Maak dat je wegkomt.” We stonden nog 
in de deuropening toen Dawood, één van Saids andere broers, 
erbij kwam. Hij nam het voor me op en vroeg Fatemeh waarom 
ze zo naar tegen me deed.  

“Je mag niet zo praten tegen Nahid, ze is zwanger. Straks ge-
beurt er iets met haar baby en dan is het jouw schuld.” Dawood 
trok haar mee naar boven. Fatemeh keek nog een keer om en 
spuugde naar me.  
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Al die tijd wist ik deze spanningen voor Reza verborgen te hou-
den. Hij had het gelukkig druk met zijn winkels en zijn kassen en 
was nauwelijks thuis. Met Amir en Farzaneh ging het goed. Het 
waren lieve kinderen en op een bepaalde manier had ik steun aan 
ze. Ze bezorgden me afleiding en gaven kleur aan de dagelijkse 
bezigheden. 

Het tutten met mijn dochter vond ik heerlijk. Ze hield ervan 
zich mooi te maken en in mooie kleertjes rond te lopen. We 
speelden vaak kappertje, dan deed ze niets liever dan met mijn 
haar frutten. Ik vond het allemaal best en liet haar lekker haar 
gang gaan. Overdag zat ze op de kleuterschool, daar had ze veel 
vriendinnetjes. Ook Amir zat het grootste gedeelte van de dag op 
school. Hij hielp me steeds meer met huishoudelijke klusjes: zwa-
re dingen die ik niet meer kon tillen, hij deed soms boodschappen 
en hielp met vegen. Hij gedroeg zich meer en meer als de man in 
huis. Af en toe vroeg hij waar pappa was of waarom wij ruzie 
maakten. Ik draaide er dan wat omheen en legde uit dat dat bij het 
leven hoorde. Ik had het geluk dat Amir dol op zijn zusje was. Hij 
was geduldig met haar en vond het fijn om met haar te spelen. Op 
dat front was er gelukkig vrede in huis. Het was de enige reden 
waarom ik zelfmoordplannen, die regelmatig de kop op staken, 
verwierp. 

Uit de hoek van Saids familie verwachtte ik geen directe pro-
blemen. Ze vermoedden dan misschien wel wat, maar ze zouden 
Said nooit verraden. Zelfs als ze zeker zouden weten dat het kind 
dat ik droeg van Said was, keken ze wel linker uit dat te zeggen. 
Reza zou ze kunnen aanklagen voor wat hun zoon had gedaan en 
hen beschuldigen van medeplichtigheid, omdat het onder hun dak 
was gebeurd. Ze hadden te veel te verliezen, dus ze zouden zich 
rustig houden.  

De zwangerschap was een hel. De laatste drie maanden leefde 
ik tussen hoop en vrees. Ik was zo bang. Toen de weeën zich aan-
kondigden, had ik nog maar een klein buikje. Ik riep in het trap-
pengat of iemand me kon helpen. Mijn vliezen waren gebroken en 
de trap was besmeurd. Toen Dawood op mijn geroep toesnelde en 
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mij naar het ziekenhuis wilde brengen, schreeuwde Saids moeder 
van bovenaan de trap dat hij me moest laten stikken. Dawood zei 
tegen mij dat hij hulp ging halen. Even later kwam Mahbobeh en 
zij hielp me bij het opvangen van de weeën en bleef al die tijd bij 
me. Ondertussen ging Saids moeder door met roepen: “Die hoer 
moet dood met dat kind, het is Gods wil,” en allerlei van dit soort 
vreselijke dingen.  

Ondanks dat de weeën steeds heviger werden, bleef ik half zit-
tend, half liggend op de trap wachten totdat Amir uit school zou 
komen. Zodra ik hoorde dat hij binnenkwam, riep ik dat hij met-
een Reza in de winkel moest waarschuwen. Uiteindelijk tilden 
Reza en Dawood mij in de auto.’  
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Hoofdstuk 28 
 

1990 Cyrus wordt geboren 
Nahid is 23, Amir is acht, Farzaneh is vier  

‘Tussen de weeën door vertelde ik de dokter wat er gebeurd was. 
Over Said, over onze liefde, over Reza, over het gedwongen hu-
welijk op mijn veertiende. Ik vertelde haar ook hoe ik Reza had 
verleid toen ik twee maanden zwanger was.  

“Ik moest Reza het idee geven dat het kindje van hem was. 
Daarom snapt hij niet waarom de weeën nu al zijn begonnen. 
Dokter, ik ben zo verschrikkelijk bang dat het kindje op Said lijkt 
en dat iedereen het meteen ziet. Alsjeblieft dokter, help me, ver-
raad me niet.”  

De dokter probeerde me gerust te stellen en veroordeelde me 
niet. Ze zei dat gelijkenis bij baby’s, vooral als ze pas zijn gebo-
ren, helemaal niet duidelijk hoefde te zijn en dat er evenveel kans 
is dat het kindje op de moeder lijkt. Ze legde haar hand op mijn 
arm en probeerde me rustig te krijgen.  

“Vertrouw me, Nahid. Ik beloof je te helpen waar ik kan. 
Maak je nu niet zo druk. We concentreren ons eerst op een voor-
spoedige bevalling. Laten we er met ons tweeën voor zorgen dat 
je kindje veilig wordt geboren.” 

Een paar uur later werd Cyrus geboren. Hij was prachtig met 
zijn zwarte haartjes en lange wimpers en tot mijn grote opluchting 
was hij amper twee kilo. Wat had ik een geluk dat hij zo klein 
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was. Bij binnenkomst had ik Reza nog tegen een verpleegster 
horen zeggen dat hij het raar vond dat ik nu al weeën had. 

“Mijn vrouw is nog maar zeven maanden zwanger. Hoe kun je 
dan al bevallen?”  

Toen Cyrus en ik gewassen waren, riep de dokter Reza, die in 
de gang zat te wachten. Meteen weerlegde ze Reza’s twijfel en 
legde uit waarom Cyrus zo klein en te vroeg geboren was.  

“Omdat uw vrouw gedurende de hele zwangerschap niet in or-
de was, heeft het kindje niet genoeg voedingsstoffen gekregen en 
is hij niet voldoende gegroeid. Daarom wilde hij eruit, ook al is 
hij nog maar zeven maanden. Dat komt vaker voor.” 

Ik liep over van dankbaarheid dat ze het voor me opnam. Maar 
we waren er nog niet. Cyrus had een donker kopje, hij leek bijna 
zwart en toen hij zijn oogjes even opendeed, keek ik in de bruin-
ste ogen ooit. Het was zo’n contrast met Amir en Farzaneh dat dat 
niet onopgemerkt kon blijven. Het was ook het eerste wat Reza 
zei. 

“Dit kan geen kind van mij zijn, dokter.”  
Ze keek hem verbaasd aan. “Hoe komt u daar nu bij meneer? 

Misschien zagen uw andere kinderen er anders uit, maar deze 
jongen lijkt sprekend op u. Dat ziet u zelf toch ook wel? Het don-
kere haar en die bruine ogen heeft hij natuurlijk van uw vrouw.” 
Terwijl ze Reza toesprak, legde ze Cyrus in Reza’s armen. Het 
viel me op dat hij Cyrus geen kus gaf, wel dat hij aan één stuk 
door naar hem bleef kijken.  

Gaandeweg de week ging Reza steeds meer van Cyrus hou-
den. Hij pakte hem op, praatte tegen hem en knuffelde hem aan 
één stuk door. Hij bemoeide zich meer met Cyrus dan dat hij ooit 
met Amir of Farzaneh had gedaan. Misschien kwam het ook 
doordat iedereen benadrukte hoe Cyrus op hem leek. Kreten als: 
“Precies jouw hoofd, jouw neus, je ogen,” werden veelvuldig 
geuit. Of zoals mijn zusje telkens zei – te vaak vond ik: “Kijk 
dan, een tweede Reza is geboren.” Mohammeds vrouw 
Mahbobeh haar reactie was anders. Toen zij op bezoek kwam, zag 
ik haar kijken. Van Cyrus in zijn bedje naar mij. 
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“Wat lijkt hij op Said. Precies zijn huid, zijn neus, zijn ha-
ren… Ik zeg niets.” 

Hoe dan ook, Reza was verliefd op Cyrus en dat liet hij mer-
ken ook. Er ging geen dag voorbij of hij bracht wel iets mee. 
Kleertjes of speelgoed, het duurste was nog niet goed genoeg. 
Mijn ouders, die met mijn zusje die eerste maand bij mij waren, 
viel het ook op hoe lief Reza was. Ze attendeerden me erop. 

“Nou is hij toch wel heel lief voor jou, Nahid. Dat kan je toch 
niet ontgaan.” Het was waar. Het leek erop of we naar elkaar toe 
groeiden. We praatten opeens met elkaar. Over Cyrus, over de 
kinderen, dat we nu een echt gezin waren. Hij zei dat we goed 
voor de kinderen moesten zorgen en het voorbeeld moesten ge-
ven. Alles zou zo mooi kunnen zijn. Er was alleen een probleem. 
Ik hield niet van Reza. Said beheerste mijn leven. 24 uur per dag 
dacht ik aan hem. 

Op Mahbobeh na, liet Reza’s familie op geen enkele manier 
van zich horen. Behalve het gesprek van Reza met Saids vader, 
die Reza een week voor Cyrus’ geboorte had laten weten dat wij 
niet langer in zijn appartement konden blijven. Binnen een maand 
moesten wij eruit, want hij had de woning aan één van zijn zoons 
beloofd. We hadden geluk, er kwam een mooi huis pal tegenover 
één van Reza’s winkels beschikbaar.  

Het brieven schrijven met Said ging gewoon door. Hasan, 
Saids vriend en de jongen die als postbode fungeerde, kwam ze 
iedere veertien dagen trouw bij me brengen. Ook toen we ver-
huisd waren. Ik had altijd een nieuwe brief klaar, die hij dan weer 
meenam. Toen we nog in het huis van Saids vaders woonden, had 
ik Said op de hoogte gehouden hoe het met de baby ging. Maar 
ook hoe zijn familie mij behandelde, dat ze me aan één stuk door 
uitscholden en hoe ze me op de trap hadden laten liggen toen de 
weeën waren begonnen. Said deed zijn best om mij in zijn brie-
ven te troosten en nam het altijd voor me op. Hij schreef hoe hij 
mij miste en hoe lief hij me vond en hoeveel hij van me hield.  

Hij schreef over zijn belevenissen in Japan en hoe de cultuur 
zo anders was dan bij ons. Hoewel de meeste mensen het boed-
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dhisme aanhingen, merkte hij daar in het dagelijkse leven nauwe-
lijks iets van, schreef hij. Ik smulde van zijn beschrijvingen over 
de kleding van de vrouwen, die zo kleurig was en dat ze geen 
nikab of chador hoefden te dragen. Maar vooral zinnen die over 
zijn heimwee naar mij gingen, las ik keer op keer opnieuw. Ik 
schreef terug over Cyrus, hoe mooi hij was, hoe hij op hem leek.  

Na een maand of twee, toen ik gewend was aan de nieuwe om-
standigheden zoals het huis, het derde kindje en zo, liet ik bij een 
fotograaf foto’s van Cyrus maken. Saids jubelende antwoord be-
tekende veel voor mij. Hij schreef dat hij iedereen liet zien hoe 
mooi Cyrus was en hoe trots hij was om een zoon te hebben. Het 
maakte me blij. 

Hoewel het er even op leek dat het tussen Reza en mij beter ging, 
speelden in toenemende mate de irritaties weer op. Reza vond bij-
voorbeeld dat ik niet goed naar hem luisterde, dat ik het huis niet 
goed schoonmaakte en hij was al helemaal niet gecharmeerd van 
mijn kookkunsten. Hij had er vooral grote problemen mee dat ik 
tegen hem inging als hij me commandeerde om iets te pakken of iets 
te doen. Volgens hem was ik gewoon ongehoorzaam. Gek werd ik 
ervan. Ook van vragen als: wat heb je gedaan? Waarom ben je buiten 
geweest? Bij wie was je? Net als toen ik pas met hem getrouwd was, 
verbood hij mij alleen naar buiten te gaan. Boodschappen mocht ik 
alleen doen als Amir met me meeging en afspreken met vriendinnen 
of zomaar iemand was strikt verboden. De ruzies werden steeds 
heviger. Als hij thuis was, ging het de hele dag door en bijna altijd in 
de nabijheid van de kinderen.  

Dan was er natuurlijk ook de constante dreiging dat hij met me 
naar bed wilde. Hoewel ik dat een periode voordat Cyrus was 
geboren een paar keer deed omdat ik het beloofd had, was het 
voor mij onmogelijk om nog een keer seks met hem te hebben. Ik 
kon het eenvoudig niet, bij de gedachte alleen al moest ik overge-
ven. Gek genoeg bleef hij volharden in zijn mantra dat hij van me 
hield. Hij bleef het maar zeggen. Tegelijkertijd wist ik dat hij met 
andere vrouwen naar bed ging, sterker nog: hij wist dat ik het 
wist.  
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Said was nu bijna anderhalf jaar weg. Dikke brieven gingen zijn 
kant op. Alles wat ik dacht en voelde, al mijn angsten en plannen 
vertrouwde ik het papier toe. Zo ook mijn plan om bij Reza weg te 
gaan. Ik wist het nu zeker en de tijd was er rijp voor. Ik wilde 
scheiden. Zelfs als dat zou betekenen dat de kinderen aan Reza 
zouden worden toegewezen. Ik kon eenvoudigweg niet verder.’  

 
Carla 
Bij het luisteren naar Nahids verhalen valt het me op dat veel van 
Saids of Reza’s vrienden voor het grootste deel familieleden zijn. 
Hoewel ik het bij het schrijven zoveel mogelijk negeer, anders 
wordt het zo ingewikkeld, is bijvoorbeeld Hasan de zoon van een 
zus van Saids moeder. Zo zijn er meer vrienden die eigenlijk kin-
deren van broers en zussen of dochters van zussen of broers van 
hun ouders zijn. Het draait allemaal om neven en nichten, die met 
elkaar of met andere familieleden zijn getrouwd. Hoewel het een 
bekend fenomeen is bij gearrangeerde huwelijken in religieuze 
landen, verbaas ik me er toch over. Ik lees dat de redenen deels 
met religie te maken hebben. Volgens de islamitische wet, de 
sharia, is familie-eer afhankelijk van het vermogen om familiele-
den te controleren. Dat is een extra reden om dochters wanneer 
ze trouwen binnen hun eigen (bloedverwante) familie te houden. 
De extreme beperkingen van de sharia op de bewegingsvrijheid 
van vrouwen en het beperkte contact met mannen, maakt het na-
tuurlijker om te trouwen met een van de weinige mannen met wie 
ze daadwerkelijk mogen omgaan en praten. Het verklaart ook dat 
het vooral de familie is die beschermd moet worden. Daarom is 
Nahid ook zo bang dat als het uitkomt dat ze overspel heeft ge-
pleegd, haar ouders, haar broers en zussen ter verantwoording 
worden geroepen. Een klein beetje doet het me denken aan mijn 
eigen jeugd. Toen was het ook een schande dat ik ongehuwd 
zwanger werd.’ 
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Hoofdstuk 29  
 

1991 Eerste maand van de proefscheiding  

‘Het gerucht ging dat Said thuis was. Ik hoorde het toevallig van 
iemand die bij Reza in de winkel was. Ik begreep het niet. Said 
had me er niets over geschreven en Hasan wist me er ook niets 
over te vertellen. Ik stikte van de zenuwen en hield het niet lan-
ger. Ik besloot hem gewoon te bellen. Als iemand anders zou 
opnemen, zou ik meteen weer ophangen.  

Tot mijn stomme verbazing kreeg ik hem rechtstreeks aan de 
telefoon.  

“Wat?” zei ik. “Je bent terug en hebt niets van je laten horen?” 
Said legde uit dat hij nog maar twee dagen thuis was.  

“Ik heb je nog niet gebeld, omdat ik bij thuiskomst hoorde dat 
de man van mijn zusje was overleden. Ik ben nogal verdrietig, 
omdat niemand mij dat verteld heeft.” 

Ik wist het wel, maar had het niet durven schrijven. Hij zat in 
dat verre Japan en wat kon hij dan doen?   

Hoewel we beiden duvels goed wisten dat we ons geen ver-
keerde acties konden permitteren, spraken we af in een theehuis. 
Vanaf dat moment stond alles in het teken van onze hernieuwde 
ontmoeting. Ik was zo zenuwachtig. Zou hij na anderhalf jaar nog 
verliefd zijn? Wat zou hij van Cyrus vinden, hoe zou dat gaan? Ik 
trok Cyrus zijn mooiste kleertjes aan. Ook Farzaneh ging mee, ze 
had geen crèche die dag. Natuurlijk had ik er wel over nagedacht, 
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want mogelijk zou ze later tegen Reza haar mondje voorbij kun-
nen praten over Said. Aan de andere kant, ze was nog erg jong 
voor haar leeftijd en een echt meisje-meisje. Bovendien was Reza 
nauwelijks meer thuis en zou ze tegen de tijd dat hij er weer een 
keertje was het allang vergeten zijn. Ze was helemaal verguld dat 
ze haar zondagse jurkje aan mocht.  

“We gaan theedrinken, hè mamma?” 
Voor de deur van het theehuis zagen we elkaar na al die tijd te-

rug. Ik zag er niet bepaald op mijn mooist uit met mijn lange jas 
en mijn hoofddoek. Ik hield de negen maanden oude Cyrus op 
mijn arm en de kleine Farzaneh aan de hand. Nadat we elkaar met 
een handdruk begroet hadden, keek Said natuurlijk meteen naar 
Cyrus. Ik wilde hem aan Said geven, maar Cyrus begon keihard te 
huilen. Hij moest niets van hem hebben.  

Toen we eenmaal zaten, vertelde Said dat de cadeautjes die hij 
voor me gekocht had door zijn moeder en zusjes ingepikt waren.  

“Ik had voor jou een koffer vol mooie kleren gekocht en 
schoentjes en speelgoed voor Cyrus. Het stond nog ingepakt in 
mijn kamer. Toen ik even weg was, heeft mijn moeder het zonder 
iets te vragen of te zeggen uitgepakt en aan mijn zusjes gegeven. 
Toen ik haar vroeg waarom ze dat had gedaan, zei ze: ‘Ik dacht 
dat je was vergeten het te geven.’ Ik wist niet wat ik moest zeg-
gen, Nahid. Ik kon toen toch niet zeggen dat het voor jou was?” 

Ondertussen deed Said allerlei spelletjes met Cyrus om hem te 
laten wennen en hem even te kunnen vasthouden. Hij zag zelf ook 
dat Cyrus op hem leek en kon zijn ogen niet van hem afhouden. 
Op het laatst lukte het even om Cyrus van me over te nemen en 
terwijl ik moeite had mijn tranen te bedwingen, knuffelde hij zijn 
zoon voor de eerste keer.  

“Ik kan nauwelijks geloven dat ik een zoon heb.” Ik vroeg wat hij 
voelde, of het wat met hem deed. Hij aarzelde en zei toen dat het wel 
wat met hem deed, maar dat hij het gevoel nog niet kon toelaten.  

“Ik sta in tweestrijd, Nahid. Ik weet gewoon niet wat ik moet 
doen, met jou, met m’n kind, met m’n familie. Het is zo moeilijk.” 

“Voor mij niet, Said,” zei ik. “Voor mij is het niet meer óf ik 
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ga scheiden, maar alleen nog maar wanneer.” Ik was vastbesloten 
en had er goed over nagedacht. Ik zou scheiden mét of zonder 
Said en dat zei ik hem ook.  
 
Diezelfde avond nog zei ik tegen Reza dat ik de volgende morgen 
naar de Mahzarkhane7 zou gaan om een verzoek tot echtscheiding 
in te dienen. Vanzelfsprekend hield ik er rekening mee dat Reza 
er niet mee in zou stemmen. 
 

“Luister, Reza. Ik begrijp echt niet dat je niet begrijpt dat het 
zo niet langer kan. We zijn toch hartstikke ongelukkig samen? 
Als jij niet wilt scheiden hoe kan je dan ooit met een andere 
vrouw samenwonen? Wat je ook beslist, ik ga hoe dan ook bij je 
weg. Dan moet je het zelf maar uitzoeken.” 

De hele avond maakten we ruzie. Over hoe het dan verder moest, 
dat hij de kinderen van me zou afpakken, dat ik ze nooit meer zou 
zien net zolang totdat ik op hangende pootjes bij hem terug zou ko-
men. Tot hij op het laatst moegestreden tegen me schreeuwde:  

“Oké, ik ga met je mee en zal mijn handtekening zetten. Maar luis-
ter wat ik zeg, Nahid. Ik maak je helemaal kapot. Ik vermoord je.” 
 
Die ochtend gingen we zonder een woord te zeggen naar de plek 
waar je een verzoek tot scheiding kon indienen. Er zaten twee 
mannen achter het bureau. Ze legden uit dat nadat we onze hand-
tekening hadden gezet, we drie maanden moesten wachten totdat 
de scheiding officieel kon worden. Een proefscheiding8 noemden 

                                                      
7 een soort afdeling van de gemeente waar je kan trouwen en scheiden. 
8 In de islam is de scheiding niet toegestaan, tenzij alle mogelijke manie-
ren gebruikt zijn om de onenigheid tussen de man en de vrouw bij te 
leggen. De man en vrouw moeten beiden een voorspreker zoeken die zij 
vertrouwen. Meestal zijn dit familieleden. Deze twee voorsprekers doen 
hun best om de oorzaken van de onenigheid tussen man en vrouw te 
overwinnen om de harmonie tussen de echtgenoot en zijn vrouw te her-
stellen. Als deze voorsprekers geen succes oogsten, dan pas mag de 
echtscheiding plaatsvinden. 
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ze het. In de proefscheidingsacte stond ook een clausule over de 
kinderen. Zodra de officiële scheiding zou worden uitgesproken, 
bleef Amir automatisch bij Reza. Zodra Farzaneh zeven en Cyrus 
twee jaar zou zijn, zouden ze ook aan Reza worden toegewezen. 
Ik kreeg het recht ze één maal per week te bezoeken.  
 
In die drie maanden moesten we proberen weer met elkaar in ge-
sprek te komen. Dat was alles. Reza betaalde en we zetten onze 
handtekening. Tot mijn grote verbazing stonden we na een half uur 
weer buiten. We waren gescheiden. Weliswaar was het een proef-
scheiding, maar ik zou ervoor zorgen dat het over drie maanden 
een echte scheiding zou worden. Hoe? Dat wist ik toen nog niet.  

Toen Reza die avond thuiskwam, legde hij mij haarfijn uit 
waarom hij met de scheiding had ingestemd. 

“Morgen breng ik jou met Farzaneh en Cyrus naar je moeder. 
Ik garandeer je dat jullie elkaar binnen een week de tent uitvech-
ten. Dan houd ik het lekker nog even vol. Na een maand of twee 
of drie als je niet meer weet waar je het zoeken moet, als je geen 
plek meer hebt om te wonen, dan kom je op je blote knieën sme-
kend bij me terug. In die tussentijd heb ik allang die handtekening 
ongedaan gemaakt.” 

Reza was nog niet klaar. Hij had me nog wat te vertellen. Hij 
dreigde dat hij sowieso alle drie de kinderen van me zou afpak-
ken. “Je denkt toch zeker niet dat ik wacht tot ze twee en zeven 
zijn? Ik maak er een rechtszaak van en zorg dat ze zodra de 
scheiding wordt uitgesproken meteen aan mij zullen worden toe-
gewezen. Moet jij eens opletten hoe gauw je bij mij terug bent.”  

 
“Wat ben je aan het doen?” vroeg Reza’s oudste zus Azar. Ze 

kwam even langs voor een kopje thee. Dat deed ze wel vaker.  
“Ik ben bezig mijn koffers te pakken. Ik ga een tijdje logeren 

bij mijn ouders.” 
“We zijn gescheiden,” zei Reza pal daarbovenop. “Nahid gaat 

bij me weg.”  
Azar sloeg de handen voor haar mond en haar ogen vulden 
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zich met tranen. “Wat? Wát gaan jullie doen?” Reza vertelde zijn 
zus dat het allemaal mijn schuld was. Dat ik de aanstichter was 
van het leed en de schande die de familie zou treffen. Azar pakte 
me ruw bij mijn schouders en dwong me haar aan te kijken. 

“Waar ben jij mee bezig, dame? waar haal je het lef vandaan 
onze hele familie in het ongeluk te storten? Jullie hebben drie 
kinderen, verdorie. Wordt daar niet over nagedacht?” Ze keerde 
zich tot Reza: “Je hebt al een kind kapotgemaakt, nu doe je het 
weer, nu zijn je andere drie de dupe. Waarom heb je niet met ons 
gepraat, waarom weten wij van niets?”  

Reza sputterde tegen dat het allemaal mijn schuld was, dat ik 
bij hem weg wilde. Azar drong aan dat ik met de kinderen een 
paar dagen bij haar zou komen logeren, om tot rust te komen, zei 
ze. En er nog eens rustig over te kunnen praten.  
 

Was ik maar weggegaan die avond, want nog geen uur later 
stond de hele familie Bastami voor de deur. 

“Alsjeblieft, Nahid. Doe het niet. Denk na over wat je weg-
gooit. Jullie hebben alles om gelukkig te zijn. Drie kinderen, een 
prachtig huis, geld genoeg, dat is toch waar het om draait? Wat 
wil je nu nog meer?” 

Ik moest me wel verdedigen en ik vertelde over de tien jaar 
van mishandelingen en de operaties die ik daardoor had moeten 
ondergaan, de vernederingen en de scheldpartijen.  

“Jullie wisten het,” was mijn beschuldiging aan hun adres. 
“Jullie wisten alles, ook dat hij met andere vrouwen sliep. Nie-
mand geloofde mij. Integendeel. Jullie geloofden alleen Reza als 
hij zei dat ik loog, dat ik de slechte vrouw was. Niemand stak een 
hand naar me uit om me te helpen.”  

Er moest me nog wat van het hart. “Ik was geen goede moeder 
volgens jullie, omdat ik destijds weigerde om Reza’s dochter 
Elham in huis te nemen en haar op te voeden. Horen jullie wat ik 
zeg? Ik was veertien nota bene en zelf nog een kind dat moest 
worden opgevoed, laat staan dat ik voor een meisje van toen ze-
ven jaar had moeten zorgen.” 
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De druk werd onhoudbaar. Met zijn allen tegen mij. Murw en 
doodmoe opperde ik als laatste mogelijkheid dat ik in huis zou 
blijven wonen om voor de kinderen te zorgen.  

“Laat me dan een soort oppas zijn, Reza. Ik zorg voor je kin-
deren en je geeft me geld daarvoor. Maar we blijven wel geschei-
den.”  

Reza’s gezicht sprak boekdelen. “Jij maakt dat je uit mijn huis 
komt, morgenvroeg breng ik je weg. Anders sta ik niet voor me-
zelf in.”’ 
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Hoofdstuk 30  
 

1991 Tweede maand van de proefscheiding  

‘Farideh effende het pad bij mijn ouders en bereidde ze voor op 
de ontmoeting met Said. In eerste instantie weigerde mijn vader 
hem te ontmoeten. Hij vond het onverantwoordelijk dat ik zo snel 
al met een andere man op de proppen kwam.  

“Nahid zit nog midden in haar proefscheiding. Ze moet eerst 
wachten totdat het definitief is.” Bovendien wilde hij de goede 
naam van de familie niet op de proef stellen. “Hoewel ik van me-
ning ben dat Nahid nu wel oud genoeg is om zelf een keuze te 
maken, kan ze zich geen tweede fout veroorloven. We moeten 
zeker weten dat een eventuele nieuwe huwelijkskandidaat van 
onbesproken gedrag is.”  

Desalniettemin kwam hij die avond met mijn moeder naar Fa-
ridehs huis om met Said kennis te maken. Hij gaf Said een hand, 
maar zei verder niets. Tegen mij zei hij dat als ik dat wilde, hij 
voor mij een huis zou kopen waar de kinderen en ik voor altijd in 
zouden mogen blijven wonen. 

“De keuze is aan jou, Nahid. Maar denk eraan: klop niet bij 
ons aan als achteraf blijkt dat Said problemen heeft of je heeft 
geslagen…”  

Mijn vader drong erop aan om de resterende proeftijd thuis te 
komen. Hij vond het zelfs goed dat Said meekwam. Sterker nog, 
al snel bleken hij en mijn ouders niet alleen aan elkaar te wennen, 
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maar elkaar ook aardig te vinden. Wel kreeg Said de nodige pre-
ken van mijn vader. Meermalen zei hij tegen hem dat we er goed 
aan moesten denken dat ik nog steeds met Reza getrouwd was. 

“Er kan nog van alles gebeuren in de tijd die nog over is. Niet 
alleen jij moet nadenken, ook Nahid moet zich terdege realiseren 
wat de consequenties van een scheiding voor haar zullen zijn. Zij 
moet heel goed beseffen dat als ze Reza daadwerkelijk verlaat, ze 
haar kinderen mogelijk kwijtraakt. Besef je wel wat een impact 
dat op haar leven zal hebben?” Een andere keer zei hij weer dat 
Said nog wel erg jong was – hij was drie jaar ouder dan ik – en 
dat hij goed moest nadenken over de verantwoordelijkheid die hij 
op zich zou nemen door een vrouw met drie kinderen te trouwen. 
Hij raadde Said aan er eerst rustig met zijn ouders over te praten. 
Said vertelde over de ruzie met zijn ouders en dat hij geen contact 
met ze had. 

Ondertussen benadrukte ik hoeveel ik van Said hield, hoe be-
langrijk hij voor mij was. “Baba, Said is heel lief voor mij en de 
kinderen en zijn familie kunnen me niets schelen, daar hoef ik 
toch niet mee te trouwen?”  

Met de tussenkomst van mijn broer Hamid veranderde de situa-
tie drastisch. Hamid, die toen Majid overleed de rol van oudste 
zoon had overgenomen, nam het mijn ouders erg kwalijk dat Said 
met mij – weliswaar in twee aparte kamers – in één huis sliep. Ik 
had Hamid nog nooit boos gezien, hij was normaal een lieve kalme 
man, net als mijn vader. Maar nu ging hij als een razende tekeer:  

“Zijn jullie helemaal gek geworden? Waar zijn jullie mee be-
zig?! Nahid is nog getrouwd, pappa. Reza is een bekend iemand, 
hij is hartstikke rijk en hij kan alles doen wat hij wil. Hij kan jul-
lie zonder veel moeite aanklagen.” Hoewel Hamid weigerde Said 
te ontmoeten, laat staan met hem te praten, stond hij erop dat Said 
terugging naar Teheran.  

“Op zijn minst totdat er een uitspraak van de rechter komt.” 
Tegen mij zei hij: “Weet je wel wat je doet, zusje? Hoe haal je het 
in je hoofd om zo snel weer te willen trouwen? Weet je eigenlijk 
wel wie Said is, wat hij gedaan heeft in zijn leven, wie zijn fami-



 
 165

lie is? Is daar al navraag naar gedaan?” 
Een klein lichtpuntje aan deze bestraffende woorden was dat 

mijn moeder voor de tweede keer dat ik me kon herinneren het 
voor me opnam. Temeer opmerkelijk omdat ze zeker de laatste 
tijd alleen maar negatieve verhalen over mij had rondgebazuind. 
Mamma beschreef aan Hamid het mooie huis dat de ouders van 
Said in Teheran bezaten en dat ze rijk en als “goed” bekend ston-
den. Hamid kreeg zijn zin. Said ging terug naar Teheran en ik 
bleef bij mijn ouders. Dagen erna was het een komen en gaan van 
broers en zussen die allemaal meenden iets over de situatie te 
moeten zeggen. We discussieerden tot laat in de avond. Praten en 
praten. Ze smeekten, we maakten ruzie en de emoties liepen hoog 
op. Ze huurden zelfs een mullah die met mij ging bidden. Ieder-
een meende het beste met me voor te hebben. 

Naarmate de dagen verstreken, belde Reza steeds vaker. Tegen 
mijn vader had hij gezegd wat zijn tactiek was.  

“Ik wil haar eerst een beetje straffen en laten inzien wat de ge-
volgen van een scheiding voor haar zijn. Als ze desondanks niet 
terugkomt, hoeft ze er niet op te rekenen dat ze haar zoon en later 
de andere twee kinderen ooit nog zal terugzien.”  

Toen twee van de drie maanden van de proefscheiding voorbij 
waren, kwam Said met een opmerkelijk voorstel. Hij belde dat hij 
het niet meer uithield en vroeg mijn vader of hij weer terug mocht 
komen. Hij stelde voor een tijdelijk huwelijk (sigheh)9 met me te 
sluiten. Op die manier konden we op een wettige manier met el-
kaar omgaan. Dan konden we tenminste samen in één huis zijn, 
met elkaar hand in hand wandelen, een ijsje eten en andere leuke 
dingen doen. Die avond besprak mijn vader het voorstel met mij 

                                                      
9 Een Sigheh wordt in het islamitische geloof als een decreet van God 
beschouwd. Het is een manier waarop jongeren hun seksuele behoeften 
op een religieus toelaatbare manier kunnen bevredigen. Een sigheh kan 
in tijdsduur variëren van één uur tot 99 jaar. De man is niet verplicht zijn 
tijdelijke echtgenote te onderhouden. Wel moet hij een eenmalige 
bruidsschat betalen. De man kan het contract altijd voortijdig beëindi-
gen. 
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en vroeg wat ik ervan vond. Ik hield me een beetje in om niet te 
enthousiast over te komen, maar mijn hart danste. “Ja, ja,” juichte 
ik vanbinnen. “Said wil met me trouwen!” Ik stemde ermee in en 
mijn vader belde diezelfde avond nog met mijn broers en zussen 
om te vertellen dat hij de mullah zou vragen om een sigheh tussen 
Said en mij te sluiten. Hoewel zo’n verbintenis veel geld kostte, 
beloofde mijn vader het te zullen betalen.  

Op Hamid na was de hele familie het erover eens dat dit voor 
de laatste weken een goede oplossing was. Hamid was kwaad en 
vond dat dit niet kon. Voor de eerste keer in ons leven kregen hij 
en ik een hevige ruzie. Ik dreigde dat als hij me weer naar Reza 
zou sturen, ik zijn zusje niet meer zou zijn. Hoewel we het niet 
eens werden, legde Hamid na enige druk van mijn vader zich er 
uiteindelijk bij neer.  
 

Toen er een datum was gekozen waarop de mullah beschik-
baar was en Said uit Teheran kon komen, vond mijn vader dat ik 
Reza moest vertellen over de sigheh. Ik huiverde bij het idee al-
leen al en smeekte mijn vader of hij Reza zou bellen. Bibberend 
van de spanning hoorde ik hoe Reza door de telefoon de hele boel 
bij elkaar schreeuwde. Buiten zinnen was hij en hij donderpreekte 
dat als mijn vader het tijdelijke huwelijk zou goedkeuren, hij het 
leven van de familie helemaal kapot zou maken. 

“Ik zal iedereen vertellen hoe slecht de familie Akhondi is, dat 
jullie niet te vertrouwen zijn en geen eerzame en fatsoenlijke men-
sen zijn. Nahid is nog altijd mijn vrouw, hoor je? Ik verbied haar te 
trouwen met Said of wie dan ook. Zeg maar tegen haar dat ik een 
advocaat in de arm neem en behalve Amir ook Farzaneh en Cyrus 
zal afpakken en dat ze geen van hen ooit meer zal terugzien.” 

De sigheh-ceremonie werd geleid door de mullah die thuis 
eerder met mij gebeden had. Het duurde al met al niet lang. Hij 
las stukken uit de Koran voor en bad met ons. Nadat we ja hadden 
gezegd, schreef hij iets in een boek. Daar moesten we onze hand-
tekening onder zetten. Vervolgens verklaarde de mullah dat we 
zoiets als verloofd waren. Mijn meeste familie was erbij, maar 
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van Said was er niemand. Bij het weggaan drukte de mullah ons 
op het hart om het zoveel mogelijk geheim te houden en er niet te 
koop mee te lopen. In ieder geval zolang de proefscheiding nog 
duurde.  

We vierden een klein feestje. Iedereen was blij dat er eindelijk 
gelukkiger tijden voor mij zouden aanbreken. Vooral toen ze za-
gen hoe lief Said voor mij en de kinderen was, werd hij liefdevol 
in de familie opgenomen. Iedereen was dol op hem. Mijn moeder 
behandelde hem als een zoon en zelfs Hamid kon steeds beter met 
hem opschieten.  

Reza liet het er niet bij zitten. Niet lang na onze verbintenis 
stonden hij en Azar plotseling voor de deur. Ze kwamen praten 
zeiden ze, ze kwamen mij ophalen was de boodschap. We 
schrokken ons kapot en Said verstopte zich net op tijd in een aan-
grenzende kamer. Farideh opende de aanval op Reza.  

“Hoe haal jij het in je hoofd om zonder afspraak naar Bastam 
te komen? Je hebt mijn zus kapotgemaakt, je hebt haar jarenlang 
mishandeld, hoe durf je te eisen dat ze terug moet komen? Trou-
wens, waarom heb je Amir niet meegenomen? De vakantie is toch 
allang begonnen? De afspraak was immers dat hij dan bij zijn 
moeder mocht komen?” 

Ze was niet te stoppen. Ik was stomverbaasd en tegelijkertijd 
heel blij dat ze dat voor me deed. Ze zei nog wat. Ze deelde Reza 
mee dat ik ging trouwen. Reza zei dat hij dat allang wist en dat hij 
juist daarom naar Bastam was gekomen.  

“Nahid is nog altijd met mij getrouwd. Daarom ben ik hier. Ik 
wil dat ze tot inkeer komt, voordat het te laat is.” Heel rustig 
stond mijn vader op en vroeg Reza te vertrekken.  

“Nahid gaat nergens met jou naartoe. Ik ben helemaal klaar 
met jou, meneer Sayeed Bastami. Je hebt genoeg kansen gehad 
om onze Nahid gelukkig te maken. In plaats daarvan heb je haar 
in het ongeluk gestort, ze komt nooit meer bij je terug.”  

Reza antwoordde luidkeels: “Als Nahid niet terugkomt, geef ik 
geen toestemming voor de scheiding.” Met veel gevloek en deuren-
gekletter liepen Reza en Azar ons huis uit. Said had alles gehoord.’ 
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Hoofdstuk 31 
 

De scheiding 

‘Said ging terug naar Teheran, waar hij een baan als taxichauffeur 
kreeg. Het eerste wat hij deed was een huis huren. Met het geld 
dat hij in Japan had verdiend, kocht hij de benodigde spullen om 
het in te richten. Mijn vader had ons toestemming gegeven om de 
laatste dagen van de proefscheiding alvast samen te gaan wonen.  

Met Hamid en mijn zussen en de man van Farideh namen we 
de trein naar Teheran. Zij moesten getuigen bij ons huwelijk. Ik 
had Cyrus meegenomen, omdat ik nog borstvoeding gaf. Farza-
neh bleef nog even bij mijn moeder. We waren bang dat als Reza 
nog een keer zou terugkomen, hij het dan verdacht vond dat Far-
zaneh er niet was. Ook moest ik eerst voor Farzaneh de nodige 
spullen kopen, zoals een bedje, een kinderstoel en een beetje 
speelgoed.  

Precies op de dag dat de drie maanden van de proefscheiding 
voorbij waren, liepen wij met ons allen naar de plek waar Reza en 
ik indertijd de aanvraag voor de scheiding hadden gedaan. De 
spanning liep hoog op. Hoe zou het gaan? Zou ik zomaar ge-
scheiden zijn? Of was Reza al geweest om de scheiding ongedaan 
te maken? En hoe ging het dan verder?  

We meldden ons aan en de geestelijken bevolen ons buiten te 
wachten totdat het kantoor bijna dicht zou gaan en daarmee de 
uiterste termijn van een eventueel protest zou zijn verlopen. Vlak 
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voor sluitingstijd werden we binnen geroepen. Ik was voor niets 
zo bang geweest, want tot mijn grote verbazing en ieders opluch-
ting was Reza helemaal niet geweest. De mullah en de andere 
mannen die er zaten, zeiden dat ik nu het recht had om met mijn 
handtekening de scheiding officieel te maken. We betaalden en ik 
zette mijn handtekening. De scheiding was een feit. De bezoekre-
geling die drie maanden geleden was vastgelegd, trad nu automa-
tisch in werking. Ik mocht Amir iedere donderdag zien en bij hem 
zijn.  
 
Later hoorden we dat Reza een dag erna alsnog naar het kantoor 
was gekomen. De mullah had hem te verstaan gegeven dat hij een 
dag te laat was en dat hij daardoor automatisch was gescheiden. 
Reza had dat aanvankelijk niet gepikt, met de politie gedreigd en 
een enorme rel geschopt.  

“Het is uw eigen schuld,” had de mullah gezegd, “had u maar 
op tijd moeten komen.”’  
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Hoofdstuk 32 
 

1991 Nahid trouwt met Said 

‘Om hoe dan ook Reza geen kans te geven een stokje voor ons 
huwelijk te steken, hadden we grote haast om te trouwen. We 
moesten daarvoor eerst de verplichte bloedtest doen om er zeker 
van te zijn dat onze bloedgroepen elkaar niet zouden afstoten of 
dat we geen enge ziekte bij ons droegen én om vast te stellen dat 
ik niet zwanger was. Bij mijn eerste huwelijk hebben ze ook een 
bloedtest afgenomen, flitste het door me heen. Ik wist toen alleen 
niet waarom.  

Nadat we in het ziekenhuis het formulier hadden ingevuld en 
de nodige tests hadden ondergaan, zei de verpleegkundige dat de 
uitslag na een dag of zeven naar ons adres zou worden gestuurd. 
Said en ik keken elkaar aan. Dat was niet de bedoeling. Said stop-
te haar een stapeltje bankbiljetten in de hand en verzekerde haar 
dat er grote haast bij was. Daarop beloofde de verpleegster ons 
gelukkig dat ze ervoor kon zorgen dat de gevraagde uitslag aan 
het einde van de dag beschikbaar zou zijn. Zeven uur later waren 
we in het bezit van het beloofde papiertje. Alles was goed, we 
konden trouwen.  

Meteen de volgende dag gingen we met de hele familie naar 
een klein kantoortje waar je kon trouwen zonder van tevoren een 
afspraak te maken. We waren extra vroeg en hoefden niet lang te 
wachten. Na de controle van onze ID-kaarten, de scheidingspapie-
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ren en de bloedtesten kon de ceremonie meteen beginnen. Toen 
de dienstdoende imam de betreffende passages uit de Koran had 
gelezen en wij ook de nodige zinnen hadden uitgesproken, was er 
nog het traditionele spelletje hard to get. Twee keer mocht ik de 
vraag of ik met Said wilde trouwen niet beantwoorden. Het was 
onvermijdelijk dat mij bij deze ceremonie die vreselijke trouw-
partij van lang geleden te binnen schoot. Voor de derde keer 
vroeg de imam of ik met Said wilde trouwen. Met tranen over 
mijn wangen zorgde ik ervoor dat mijn ja deze keer hard en over-
tuigend klonk. In totaal duurde de hele ceremonie twee uur. We 
waren getrouwd. Reza kon mij niets meer doen.  

Met ons allen gingen we naar huis. Daar wachtte mij een grote 
verrassing. Said had ervoor gezorgd dat het hele huis versierd 
was. Overal stonden bloemen en er waren heerlijke gerechten 
klaargezet voor iedereen. Tot laat in de avond vierden we feest 
met alle symbolen die bij een huwelijksfeest horen. In mijn hele 
leven was ik nog nooit zo blij en gelukkig geweest als die dag.’ 
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Hoofdstuk 33 
 

Het gevecht om Amir 

‘Hamid had beloofd dat voordat ze weer terug naar huis gingen, 
hij bij Reza langs zou gaan om te polsen hoe de zaken ervoor 
stonden. Ik had nog allerlei spullen in het huis bij hem staan, kle-
ren van de kinderen, speelgoed, keukenspullen, een kast, mijn 
matras, allemaal dingen die ik nodig had. Tot ieders opluchting 
was Reza heel aardig. Wel vroeg hij eerst of ik soms getrouwd 
was. Hamid had daar ontkennend op geantwoord en gezegd dat de 
familie een huis voor mij had gehuurd waar ik met de kinderen in 
ging wonen. Reza verzekerde Hamid dat ik gerust kon langsko-
men en alles mocht meenemen dat van mij was. Bij het weggaan 
zei hij nog:  

“Zeg maar tegen Nahid dat ik nog altijd van haar houd en dat 
ik een prachtig huis voor haar zal kopen waar zij met alle kin-
deren in kan wonen, als ze tenminste niet met die Najafi gaat 
trouwen.”   

Farideh en Hamid gingen mee om me te helpen. Ik was drie 
maanden niet in dit huis geweest en het kostte me grote moeite 
weer omringd te zijn met alle pijnlijke herinneringen uit mijn 
moeilijke leven. Maar allereerst was het emotionele weerzien met 
mijn bijna tienjarige zoon. Hij was alleen thuis. Reza was in de 
winkel. Amir stormde op me af, klemde zich met zijn hele lijf aan 
mij vast en snikte met lange uithalen: “Mamma, mamma, kom je 
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weer terug? Ik heb je zo gemist. Mamma, ik houd van je, ik vind 
je zo lief.”  

Zo stonden we minutenlang innig in elkaar verstrengeld. Ik 
streek hem over zijn haar, pakte zijn handen, knuffelde hem en 
kon alleen maar zeggen dat ik hém ook zo had gemist. Toen we 
allebei een beetje tot rust waren gekomen, vertelde ik hoe ik al die 
tijd naar hem had verlangd en ik probeerde hem uit te leggen dat 
ik zijn vader gesmeekt had om hem aan de telefoon te krijgen, 
maar dat dat niet gelukt was. Keer op keer zei ik dat ik van hem 
hield. Amir liet me niet los. Hij huilde dat hij altijd alleen huis-
werk moest maken, dat hij veel straf kreeg. Als een mokerslag 
trof mij het grote verdriet van mijn zoontje. Het fijne gevoel dat 
ik sinds mijn trouwdag met me meedroeg was weg. Op dat mo-
ment drong eigenlijk pas goed tot me door in wat voor situatie ik 
me bevond. Het lot van de kinderen had ik ver weggestopt en ik 
had alleen maar alles op alles gezet om te scheiden. Nu pas be-
greep ik hoe stom ik was geweest om halsoverkop met Said te 
trouwen. Ik had eerst zeker moeten weten hoe het verder met de 
kinderen zou gaan.  

Terwijl mijn broer en zusjes alvast wat spullen bij elkaar pak-
ten, probeerde ik met Amir te praten. Hij stortte zijn hele hart bij 
me uit.  

“Mamma, kom terug. Pappa maakt veel ruzie met mij en ik 
heb al twee dagen niets gegeten. Alsjeblieft, ga niet weg, blijf bij 
mij.” 

Ik deed wat ik kon om hem te troosten en verzekerde hem dat 
ik hem natuurlijk ook mee had willen nemen, maar dat zijn vader 
dat niet toestond. Alle mogelijke scenario’s schoten door mijn 
hoofd. Zou ik dan toch bij Reza moeten blijven? En weer al die 
mishandelingen en dat vreselijke leven moeten ondergaan? Of 
moest ik verder leven zonder mijn zoon en wellicht op termijn 
ook zonder de andere kinderen? Was dat dan zoveel beter? Ik had 
geen geld en ook geen werk, ik had niets. Moest ik weer intrek-
ken bij mijn ouders met alle gevolgen van dien? God, alsjeblieft, 
help me, wat moet ik doen?  
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Ik hield het niet meer en schudde Amir van me af om een 
glaasje water te halen. Farideh, die zag dat het mij allemaal te 
veel werd, probeerde zelf met Amir te praten. Amir gilde dat hij 
bij mij wilde blijven, dat hij met mij mee wilde.    

“Waarom mag Farzaneh wel mee met mamma, waarom moet 
ik alleen bij pappa blijven?” Ik stond in de keuken en hoorde dat 
Farideh probeerde uit te leggen dat pappa en mamma niet meer 
bij elkaar konden zijn, dat zij alleen maar ruzie zouden maken.  

“Luister dan lieverd,” hoorde ik haar zeggen, “jouw broertje 
en zusje zijn nog klein, die kunnen niet alleen zijn, die moeten 
wel bij hun mamma blijven. Jij bent een grote jongen en grote 
jongens horen bij hun vader.” Amir rukte zich los en ging stille-
tjes in een hoekje staan huilen. Ik was machteloos en kon hem 
niet helpen. Hamid, die door was gegaan met spullen naar de 
pick-up brengen, ging zich er nu ook mee bemoeien.  

“Nahid, nou is het klaar, pak zelf nog wat je hebben wilt en 
dan gaan we. Je hebt gekozen voor een leven met Said. Je kunt 
hem niet met drie kinderen opzadelen. Hij is getrouwd met jou, 
niet met je kinderen. Bovendien is hij nog veel te jong om de 
verantwoordelijkheid voor drie kinderen die niet van hem zijn op 
zich te nemen. Je moet proberen gelukkig te worden, je moet 
verder. Als jij gelukkig bent, komt het met de kinderen vanzelf 
ook goed,” praatte hij verder op me in.  

Als een kip zonder kop liep ik heen en weer en pakte hier en 
daar nog wat spullen. Amir liet me niet met rust. Als een aapje 
klampte hij zich vast.  

“Mamma, ik wil niet zonder jou, alsjeblieft. Pappa slaat mij, 
hij belooft altijd dat ik met hem mee mag naar de winkel, maar hij 
doet het nooit. Ik zit hier steeds alleen. Hij zegt ook dat het jouw 
schuld is, dat je geen goede moeder bent, dat goede moeders hun 
kinderen niet alleen laten.”  

Toen Farideh en Hamid mij probeerden los te scheuren van 
mijn kleine ventje, stapte Reza binnen. In één oogopslag zag hij 
wat er aan de hand was. Hij had ook de pick-up buiten zien staan 
en merkte op dat ik veel meer mocht meenemen. Hij probeerde 
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voor het oog van mijn broer en zussen te laten zien wat voor een 
aardige vent hij was.  

“Ik koop wel wat nieuwe spullen, neem gerust mee wat je 
wilt.” Ik pakte nog het een en ander terwijl Amir hard aan het 
huilen was. Hij begreep wat ik aan het doen was en besefte dat ik 
zonder hem weg zou gaan. Terwijl Reza met Hamid stond te pra-
ten, fluisterde ik in Amirs oor dat het me zó speet en dat ik er 
alles aan zou doen om hem later op te halen.  

Toen ik naar buiten liep, holde Amir op zijn blote voeten ach-
ter mij aan. Hij greep me bij de benen en dwong me stil te staan. 
Er gebeurde iets vreemds. Op hetzelfde moment kon ik me niet 
meer bewegen. Niet omdat Amir mij vasthield, maar omdat het 
net voelde of mijn benen aan de grond genageld leken te zijn. Ik 
weet niet wat me overkwam. Ik kon niet meer naar voren of naar 
achteren. Het was alsof ik bevroren was. Hamid trok aan mijn 
hand in een poging mij aan het lopen te krijgen.  

Ondertussen brulde Reza naar Amir: “Hier jij! Als je moeder 
jou wil, dan moet ze maar terugkomen. Ze weet wat ze moet 
doen.”  

Terwijl Amir aan één stuk herhaalde dat ik bij hem moest blij-
ven, huilde ik tegen mijn broer en zus dat ze maar weg moesten 
gaan: “Ik kan me niet meer bewegen, ik blijf hier.” En tegen Reza 
riep ik: “Waar ben jij eigenlijk mee bezig? Waarom zeg je tegen 
Amir dat ik geen goede moeder ben, je weet toch waarom ik bij 
jou weg ben?”  

Midden in die afgrijselijke ruzie schreeuwde Amir: “Mamma, 
gisteren was er een mevrouw bij ons, zij zei dat zij mijn nieuwe 
mamma was. Ik ben zo bang dat ze mij gaat slaan!”  

De situatie werd nu helemaal onhoudbaar. Reza stormde ook 
naar buiten en rukte Amir van me weg. Hij schopte en sloeg hem 
en riep: “Naar binnen jij! Ben je helemaal gek? Ik had je toch 
verdomme gezegd dat je het niet aan mamma mocht vertellen?” 
Het was verschrikkelijk.  

“Lieverd, ik zal echt proberen om je op te halen, mamma 
houdt van je,” was het enige dat ik nog kon roepen. Terwijl Reza 
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Amir naar binnen sleurde, hoorde ik een hevig tegenspartelende 
Amir gillen: “Pappa gaat ook trouwen, mamma.”  

De grond draaide, ik trilde over mijn hele lichaam, ik dacht dat 
ik flauwviel. Zonder nog verder iets te zeggen, tilde Hamid me op 
en droeg mij de auto in.  

Onderweg kwam ik weer een beetje tot mijn positieven en het 
drong tot me door dat hij al die jaren een andere vrouw had ge-
had. Natuurlijk! Waar zou hij anders geweest zijn al die keren dat 
hij niet thuis was? Wat had ik dan gedacht? Al die jaren dat ik 
geen seks met hem wilde. Had hij meer van die tijdelijke huwelij-
ken? Het was niet dat het me veel kon schelen, het was meer dat 
ik daar nooit bij had stilgestaan. Hij had altijd volgehouden dat er 
niemand in de wereld was van wie hij meer hield dan van mij. 
Vond ik het erg, vroeg ik mezelf af, waarom schrok ik er dan 
van? Langzaam drong ook het besef tot me door dat het misschien 
de beste oplossing was. Misschien moest ik juist blij zijn dat er 
iemand voor mijn kinderen ging zorgen.’ 
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Hoofdstuk 34 
 

Het gevecht om Farzaneh 

‘Het was loodzwaar en ik kon er nauwelijks aan wennen dat Amir 
niet bij ons mocht wonen. De pijn werd enigszins verzacht door 
de gesprekken die ik zo nu en dan met vrouwen in soortgelijke 
situaties voerde. Vaders krijgen nu eenmaal na een scheiding hun 
zoons vanaf hun tweede en hun dochters vanaf hun zevende toe-
gewezen. Farzaneh was nog maar vier, dus zij kon nog drie jaar 
bij mij blijven. Het was nu zaak om haar zo snel mogelijk bij mijn 
ouders op te halen; het gescheiden zijn van mijn zoon en dochter 
begon mij op te breken.  

Toen we het huis op orde hadden, drong ik er bij Said op aan 
Farzaneh op te halen. Ik merkte wel dat hij er niet veel zin in had, 
maar na enige druk gingen we toch. Op weg naar Bastam kwam 
het tot een heftige uitbarsting toen ik mijn vermoedens uitsprak 
dat ik mogelijk weer zwanger was. De schrik sloeg mij om het 
hart toen Said antwoordde dat hij Farzaneh dan helemaal niet 
meer mee naar huis wilde nemen.  

“Luister, Nahid. Daar hebben we helemaal niet genoeg geld 
voor.” 

“Hoe kun je dat nou zeggen, Said? Je zei altijd dat je dol was 
op Farzaneh. Je hebt me beloofd dat je voor haar zou zorgen. Je 
wist dat ik kinderen had.” 

De vijf uur durende autorit markeerde het begin van de eerste 
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scheuren in ons huwelijk. Voor de tweede keer in korte tijd sloeg 
bij mij twijfel toe. Had mijn vader toch gelijk, had ik langer moeten 
wachten voordat ik het besluit nam dat ik met Said wilde trouwen? 
Ik probeerde er niet aan te denken en hoopte vurig dat als Said 
Farzaneh weer zou zien, hij er anders over zou gaan denken.  

In Bastam stond Farzaneh voor het raam op ons te wachten. 
Wat was het fijn om mijn kleine meisje weer te zien en in mijn 
armen te hebben. Wat zag ze er snoezig uit, wat was ze mooi. Ik 
kon niet ophouden met knuffelen. Ze was verrukt over de cadeau-
tjes die we gekocht hadden. De nieuwe kleren trok ze meteen aan 
en de pop wilde ze aan niemand afgeven. Het was heerlijk haar zo 
blij te zien.  

Toen ik haar die avond naar bed bracht, kwam ze helemaal los. 
Met de pop stijf in haar armpjes vertelde ze me dat ze oma niet 
lief vond.  

“Oma doet altijd boos tegen mij, mamma. Ze zegt dat ik stout 
ben en dat ze me niet lief vindt. Maar ik doe echt altijd erg mijn 
best. Mag ik met jou mee? Kom jij me nu halen?”  

Ik praatte er een beetje overheen en nam me stellig voor die 
avond er weer met Said over te praten en erop aan te dringen dat 
we haar mee zouden nemen.  

Na het eten, toen we met mijn moeder rond de korzi zaten, be-
gon Said er zelf over. Hij probeerde me uit te leggen dat de tijd er 
nog niet rijp voor was. Ik was heel verdrietig en helemaal van 
streek. 

“Weet je nog dat je me voordat we trouwden, beloofde dat je 
ook voor míjn kinderen zou zorgen? En wat doe je nu? Waarom 
wil je het nu opeens niet meer? Alsjeblieft, Said. Pak mij mijn 
dochter niet af, dat is zo gemeen.” 

“Misschien later, Nahid, als ik meer geld verdien,” verweerde 
Said zich. “Nu betaalt Reza nog het eten en de kleren die Farza-
neh nodig heeft, maar als ze bij ons komt dan weet ik zeker dat hij 
daarmee stopt. Echt, het is beter voor ons allemaal, laat haar nog 
een tijdje bij je ouders. Toe, misschien later.” 

Mijn moeder, die stil had zitten luisteren, mengde zich ook in 
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onze discussie.  
“Ik ben het helemaal met Said eens, wacht nog een tijdje met 

deze beslissing. Je kan het helemaal niet aan, Nahid. Op deze 
manier word je weer ziek.” 

Ik kon haar alleen maar aanstaren. Ze had al eerder de opmer-
king gemaakt dat ik zoveel was afgevallen sinds de laatste keer 
dat ik bij hen was. Was ze nu opeens geïnteresseerd in hoe ik me 
voelde? En als Farzaneh niet met ons meeging, dan betekende dat 
toch dat zij nog langer voor haar moest zorgen? Hoe was dat te 
rijmen met wat Farzaneh een uur geleden nog tegen mij zei, dat 
oma niet lief was?  

“Ik beloof je dat we over een week of twee, drie bij jullie ko-
men logeren, dan nemen we haar mee en kun je haar weer zien,” 
besloot mijn moeder.  

Twee dagen erna nam Ali Farzaneh met een smoesje mee naar 
buiten en reden wij stiekem weg, zonder haar gedag te zeggen. 
Die ochtend had ze nog gevraagd naar Amir en of Said nu haar 
pappa was en dat ze dat niet wilde. Ik knuffelde haar, kuste haar 
keer op keer en nam haar stijf in mijn armen. Wat moest ik zeg-
gen, wat moest ik doen? In de auto liet ik mijn tranen de vrije 
loop. De hele terugweg was ik in gebed verzonken en zei niets 
tegen Said.  

Niet lang daarna, zoals afgesproken, kwamen mijn ouders met 
Farzaneh een kijkje bij ons nemen. Het werd een regelrechte 
ramp, iedereen kreeg ruzie met iedereen. Mijn vader was boos, 
omdat Said afwerend was om Farzaneh in huis te nemen. Ik was 
woest op Said, omdat hij kwaad werd dat Farzaneh bij ons in bed 
wilde slapen en mijn moeder deed niets anders dan mij uitschel-
den wat een puinhoop ik van mijn leven had gemaakt. 

“Je hebt niet alleen je eigen leven verpest, je hebt het leven 
van de hele familie verknald,” zei ze. “En wat denk je van mij? Ik 
heb meer ellende van jou, dan van al je broers en zussen bij el-
kaar. Heb je daar weleens aan gedacht?” Mijn vader probeerde de 
boel te sussen, maar de welles-nietesverwijten leidden tot nieuwe 
hevige discussies. De ruzie escaleerde en veel eerder dan gepland, 
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gingen mijn ouders weg. Mét Farzaneh.  
Na enkele weken van slapeloze nachten wist ik het zeker: ik 

zou Farzaneh ophalen. Niets of niemand zou me nog tegen kun-
nen houden. Toen Said naar zijn werk was, bracht ik Cyrus naar 
een vriendin en nam ik de bus naar Bastam. Voor mezelf had ik 
besloten dat als Said stampij zou gaan maken, dat ik er dan een 
punt achter zou zetten. Dit was geen leven. Waar ik me ook ver-
schrikkelijk over opwond, was dat nu ik zwanger was er opeens 
wél genoeg geld voor Saids kinderen was. Hij was zelfs blij dat ik 
weer zwanger was en verheugde zich erop om samen dit kindje 
op te voeden. We hadden er ruzie over gemaakt.  

“Kennelijk is het nu geen enkel probleem dat we nog een kind 
erbij krijgen, maar als het om mijn dochter gaat, is er niet genoeg 
geld,” had ik hem toegeroepen.  

Bij het huis aangekomen, deed mijn moeder open. Ik vond 
meteen al dat ze erg vreemd deed. Toen ze mij zag, schrok ze erg 
en schreeuwde ze dat mijn vader moest komen.  

“Ik kom Farzaneh ophalen,” viel ik met de deur in huis. Dan 
wist ze dat maar vast.  

“Hoe ben je hier gekomen, waar is Said?” vroeg ze nog net en 
toen zette ze het op een jammeren.  

“Wat is er, mamma? Wat is er aan de hand, waar is Farzaneh, 
waarom doe je zo gek?” Toen ik mijn vader ook met tranen in 
zijn ogen zag, begreep ik dat er iets goed mis was. Eenmaal bin-
nen zag ik dat Zabeteh er ook was. “Farzaneh!” riep ik. “Farza-
neh, waar ben je? Mamma komt je halen.” 

“Nahid, we moeten je iets vertellen,” zei mijn zus met ook al 
betraande ogen. “Ze is weg.” Mijn hart sloeg letterlijk over, ik 
wist niet wat ik hoorde. Had ze een ongeluk gehad, was ze dood? 

“Een paar dagen geleden kwam Bahram aan de deur, je weet 
wel, Reza’s oudste broer die een eindje verderop woont,” begon 
Zabeteh. “Hij vroeg of hij Farzaneh een dagje mocht meenemen, 
zijn oudste dochter ging trouwen. Hij vertelde dat Reza’s nieuwe 
vrouw Zahra benieuwd was naar Farzaneh, dat ze haar graag wil-
de zien. Per slot van rekening zou ze op een gegeven moment 
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voor haar moeten zorgen als ze zeven zou worden. Vandaar dat 
Bahram gezegd had: ‘Ik haal haar wel op voor een dagje.’ Ze 
zouden haar de volgende dag terugbrengen. Alleen dat is niet 
gebeurd.” 

Ik bedacht me geen moment en wist wat me te doen stond. Ik 
ging Farzaneh ophalen en wel meteen. Omdat Bahrams huis vlak 
bij dat van mijn ouders was, duurde het nog geen vijf minuten tot 
ik op de stoep van zijn huis stond. Ik belde aan. Door de deur 
heen hoorde ik dat het huwelijksfeest nog in volle gang was. Een 
vreemde vrouw deed open.  

“Ik kom mijn dochter Farzaneh halen,” zei ik. 
“Farzaneh? Zij is vanmorgen met haar vader en moeder naar 

Teheran vertrokken.” 
“Wat?” zei ik. “Wát zeg je, met haar vader en móeder? Wie 

ben jij en weet je eigenlijk wel wat je zegt? Ik ben de moeder.” 
Bahram, die erbij was komen staan, probeerde mij te kalmeren.  

“Luister, Nahid. Wij waren het er ook niet mee eens, maar wat 
konden we doen? En om je eerlijk te zeggen, wij willen hier ei-
genlijk niets mee te maken hebben, mijn broer doet maar! Boven-
dien hebben wij hier een bruiloftsfeest en helemaal geen zin in 
gedoe.” Hij sloeg de deur voor mijn neus dicht. Ik wist niet wat ik 
moest doen en uit blinde woede en ongelofelijke frustratie smeet 
ik een handvol stenen tegen de dichte deur.  
 
Eenmaal weer bij mijn ouders wierp ik me in mijn vaders armen.  
“Baba,” snikte ik, “ik kan niet zonder mijn dochter, ik ga van Said 
scheiden.”  

Mijn vader klopte me op mijn rug.  
“Dat kan niet lieverd, je weet wat ik gezegd heb. Ik heb je ge-

waarschuwd dat je met je beslissing om met Said te trouwen je 
goed moest beseffen dat als je eenmaal getrouwd was, je dat niet 
meer kon terugdraaien. Je bent nota bene nauwelijks zes maanden 
getrouwd, wat denk je dat de mensen daarover zullen zeggen? Die 
zullen denken dat je een slecht meisje bent en dat je problemen 
hebt. Jij gaat helemaal niet scheiden.” Ik deed mijn best om mijn 
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vader duidelijk te maken dat het leven zonder Farzaneh ondraag-
lijk voor me was. Na veel smeken en soebatten kwamen we over-
een dat hij een advocaat zou regelen die zou proberen Farzaneh 
terug te krijgen. “Dan moet jij ervoor zorgen dat Said Farzaneh 
accepteert en in huis wil nemen,” zei hij.  

Terug in Teheran vond ik tot mijn grote vreugde een begrip-
volle Said. Hij had erover nagedacht, zei hij en stemde in dat we 
Farzaneh bij ons in huis zouden nemen. In ieder geval totdat ze 
zeven was. Nu was het nog een kwestie van tijd totdat de rechts-
zaak zou plaatsvinden. In de tussentijd had ik mijn handen vol 
aan mijn zwangerschap en probeerde zo goed en kwaad als het 
ging iets van ons huwelijk te maken.’ 
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Hoofdstuk 35 
 

1993 oktober; Cyrus krijgt een ongeluk.  

Carla 
Hoewel Nahid me heeft verteld dat ze zich sinds november door 
intensieve therapie en onze interviewsessies steeds beter voelt, zit 
er toch een terneergeslagen en bedroefde vrouw naast me. Ik heb 
zo met haar te doen. Wat heeft zij allemaal moeten doormaken? 
Vandaag gaan we er dieper op in waarom zij met het achterlaten 
van haar twee oudste kinderen uit Iran moest vluchten. 
 
‘Het was oktober 1993. Hoewel Cyrus bijna drie was, woonde hij 
nog steeds bij ons in Teheran. Toen hij twee jaar werd, had Re-
za’s vrouw Zahra laten weten dat ze niet nog een kind in huis 
wilde nemen. Ze had haar handen vol aan Amir en Farzaneh. 
Mijn vader had woord gehouden en er had zich een advocaat bij 
mij gemeld. Hij gaf mij hoop dat wij binnenkort Farzaneh terug 
zouden krijgen. 

Inmiddels was Milad geboren, de tweede zoon van Said en 
mij. Het was fijn om te zien hoe Said van hem genoot. Hij liet 
geen moment onbenut om voor hem te zorgen en met hem te spe-
len. Natuurlijk miste ik mijn oudste twee heel erg, maar ik deed 
mijn best er iets van te maken. We waren overeengekomen dat ik 
de kinderen ieder weekend mocht bezoeken. Ik zorgde ervoor om 
altijd iets leuks bij me te hebben. Vaak nam ik iets mee dat ik zelf 
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gebakken had. Buiten op de trap van Reza’s huis aten we dat dan 
samen op. Toen dat buiten zitten te koud werd, had Reza tegen 
Zahra gezegd dat ze mij voortaan binnen moest laten. Daardoor 
gingen Zahra en ik aan elkaar wennen en was het gemakkelijker 
om over de kinderen te praten.  

Said had er behoorlijk last van dat hij zijn ouders sinds hij met 
mij getrouwd was niet meer had gezien. Hij miste ze. Het deed 
hem pijn dat ze niets wilden weten van ons huwelijk en van hun 
kleinzoons. Na lang wikken en wegen besloot hij met Cyrus bij 
hen op bezoek te gaan.  
Toen hij bij het huis van zijn ouders kwam, weigerden ze hem 
eerst binnen te laten. Ze zeiden dat ze niets wilden weten van hun 
zoon en de kinderen van die hoer. De kleine Cyrus doorbrak uit-
eindelijk de bijna tastbare weerstand. Eenmaal binnen waren de 
beschuldigingen niet van de lucht. Ze wreven Said nog eens flink 
in hoe hij het in zijn hoofd had gehaald om met een getrouwde 
vrouw een affaire te beginnen. Er ontstond een felle woordenwis-
seling met veel geschreeuw. Toen Cyrus begon te huilen, nam 
Dawood, een oudere broer van Said die ook bij zijn vader en 
moeder op visite was, de kleine jongen mee naar de hal bij de 
uitgang van het flatgebouw.  

Terwijl Dawood op de trap met een kennis stond te praten, 
glipte Cyrus door de openstaande deur de straat op. Volgens ge-
tuigen trok hij aan het stuur van een geparkeerde motor. De motor 
viel boven op Cyrus. Omstanders gilden het uit. De eigenaar, de 
bakker van de overkant, wist niet hoe snel hij bij het kind moest 
komen om het voertuig van Cyrus te tillen. Cyrus lag doodstil op 
de stenen. Hij was met zijn hoofdje op de rand van de stoep te-
rechtgekomen en bewusteloos geraakt. Bloed stroomde uit een 
gapende wond op zijn voorhoofd en bij zijn oor. Hooguit een 
minuut later was Said beneden en tilde zijn bewusteloze zoontje 
op. Dawood reed Said met zijn zoontje in zijn armen naar het 
ziekenhuis. 

De situatie was zorgwekkend. Bij de spoedeisende hulp werd 
Cyrus meteen aan de beademing gelegd en de dienstdoende arts 
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onderzocht het ventje. Hij hechtte de grote wond boven zijn 
wenkbrauw. Toen hij klaar was, zei hij dat Cyrus vanwege het 
bloedverlies en gezien zijn tengere lijfje, extra bloed nodig had. 
Hij vroeg Said naar zijn identiteitskaart en informeerde naar de 
achternaam en of hij de vader was. Said was radeloos. Zijn zoon 
had bloed nodig, maar hij kon onmogelijk zeggen dat hij de vader 
was. 

“We kunnen wel even proberen of mijn bloedgroep misschien 
ook goed is,” probeerde hij nog. Maar de dokter was gehaast en 
liep alweer weg.’  
 
Carla 
Het kost Nahid grote moeite zich deze beslissende passage uit 
haar leven te herinneren. Bovendien moet zij uit haar hoofd ver-
tellen wat er zich 24 jaar geleden, die eerste uren in het zieken-
huis heeft afgespeeld; waar zij op dat moment nog niet zelf bij 
was. Gespannen en zenuwachtig zoekt ze naar woorden om het 
me uit te leggen. Ze vertelt me dat Said in een split second be-
greep dat wanneer Reza erachter zou komen dat Cyrus bloed van 
hem zou krijgen, hij en Nahid in levensgevaar zouden komen.  

‘Kijk, Carla. Overspel is de op één na ergste zonde in de is-
lam. Daar staat een vreselijke straf op. Omdat Said toen nog niet 
getrouwd was, zou hij er met honderd zweepslagen vanaf komen. 
Voor mij, als getrouwde vrouw van Reza, betekende het dat ik 
gestenigd zou worden net zolang totdat ik dood was.’10 

                                                      
10 De veroordeelde wordt eerst ingegraven; mannen tot aan het middel, 
vrouwen dieper om te voorkomen dat de borsten zichtbaar worden. 
Soms graaft men de veroordeelden niet in, maar bindt hen aan een paal. 
Om hen heen staat een (vaak joelende) menigte in een cirkel. Deze ste-
nigers moeten achter een op de grond getrokken lijn blijven. Op teken 
van de leider van de executie begint de menigte met het gooien van 
stenen. Aan de stenen worden eisen gesteld, ze zijn zo uitgezocht dat 
een enkele steen niet de dood kan veroorzaken, maar dat elke raak ge-
gooide steen wel gevoeld wordt door de veroordeelde. De menigte gaat 
door met gooien tot de veroordeelde dood is. 
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Nahid vertelt dat terwijl Said in gesprek was met de dokter, Saids 
broer een taxi regelde om haar thuis op te halen. 

‘Dawood wist niet waar we precies woonden en vanwege de 
drukte in de stad was hij bang er te lang over te doen als hij zelf 
met Saids auto zou gaan. Sowieso was de afstand van het zieken-
huis naar ons huis al gauw anderhalf uur.’ Ik zie hoe Nahid lijdt 
en wat deze herinnering met haar doet. Dikke ogen van het huilen 
en soms loopt ze weg om haar neus te snuiten.  
 
‘Toen Dawood bij mij thuis aanbelde, was ik net bezig om Milad te 
verschonen. In de gauwigheid pakte ik mijn tas, propte er een paar 
luiers in en stapte met Milad de auto in. Onderweg vertelde Da-
wood mij over de bloedtransfusie en over de vaderschapskwestie. 

Zenuwachtig vertelde hij ook dat er grote kans bestond dat de 
dokter Reza gebeld had om een bloedtest te doen. Een onbeschrij-
felijke angst sloeg me om het hart. 
 
Toen we bijna drie uur later in het ziekenhuis kwamen, lag Cyrus 
in een diepe slaap. Er zat een infuus in zijn armpje en de zuster 
vertelde dat hij daardoor medicijnen en vocht kreeg toegediend. 
De zuster herhaalde dat omdat Cyrus veel bloed had verloren het 
goed was dat hij wat bloed erbij kreeg. Said struikelde over zijn 
woorden toen hij mij vertelde dat de dokter Reza nog niet gebeld 
had.  

“Omdat jij toch onderweg was, wilde hij eerst testen of jij Cy-
rus bloed kon geven.” Nadat de zuster bloed bij mij had afgeno-
men, ging ik op mijn knieën en bad net zolang totdat ze terug-
kwam.  

Het had niet geholpen. Er was geen twijfel mogelijk toen ik de 
zuster samen met de dokter nee-schuddend de kamer in zag lopen. 
De dokter legde uit dat mijn bloedgroep niet geschikt was voor de 
transfusie en dat voordat ze zelf bloed uit de ziekenhuisbloedbank 
zouden halen ze eerst nog wilden testen of ze het bloed van de 
vader konden gebruiken. De dokter vroeg Reza’s telefoonnummer 
en liet ons in grote ontsteltenis achter. De vrees en angst die vanaf 
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de zwangerschap en de geboorte van Cyrus als een constante 
dreiging boven ons hoofd hingen, werden nu werkelijkheid. Nu 
zou het uitkomen dat Reza niet de vader was. Blinde paniek over-
viel ons.  

“We moeten weg, Said. Nu!” perste ik eruit. “En Cyrus moet 
mee.” Ook Dawood drong erop aan dat we moesten vluchten.  

“Zorg ervoor dat je zo ver mogelijk uit de buurt blijft,” zei hij. 
“Ga voor vanavond naar ons familiehuis in Tafresh. Daarna kijk 
je verder.” Dawood was ook de eerste die over het stenigen be-
gon. “Als jullie hier blijven, Nahid, krijg je de stenenstraf, ik weet 
het zeker!” 

Radeloosheid maakte praten bijna onmogelijk, maar met alles 
wat ik in me had, haalde ik samen met Said de zuster over om 
Cyrus van het infuus af te halen. We beloofden haar gouden ber-
gen en vroegen Dawood het verder met de zuster af te handelen. 
Zij ontkoppelde Cyrus van het infuus en gaf ons op het laatste 
moment nog wat medicijnen mee. Wij renden in de overlevings-
stand met Milad en de slapende Cyrus in onze armen het zieken-
huis uit. Dawood bleef achter, bij het lege bed.’  
 
Carla 
Het wordt Nahid te machtig, de herinneringen aan dit cruciale 
moment waar ze eerder nooit met iemand over sprak, nemen het 
van haar over. Ineengedoken zit ze naast me, haar donkere haar 
bedekt haar gezicht, haar schouders schokken. Ze is gebroken. Ik 
weet niet wat ik moet doen. Het is hartverscheurend.  

Voordat ze naar huis gaat, drinken we nog een kopje koffie en 
praten na. ‘We zijn er bijna, hè Nahid?’ zeg ik om haar op te 
vrolijken. ‘Nu alleen je vluchtverhaal nog en dan zijn we in ieder 
geval klaar met de interviews.’  

Ze kijkt me aan zoals ze wel vaker doet. Met die verdrietige en 
die wanhopige blik. ‘Ik moet je nog iets vertellen, Carla. Iets 
waar ik nog nooit met iemand over heb gepraat,’ zegt ze. ‘Het is 
niet alleen Said die iets met drugs te maken heeft gehad. Ik was er 
zonder dat ik het wist ook bij betrokken.’  
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Ik bedenk me dat het verwerken van wat haar overkomen is nu 
pas echt begint. En ik realiseer me ook dat ik geen psychiater 
ben. Moet en mag ik hier wel mee doorgaan? Later praten Onno 
en ik erover. Hij overtuigt me dat ik juist de aangewezen persoon 
ben, omdat ik de laatste twee jaar door soortgelijke fases ben 
gegaan. ‘Je weet wat ze doormaakt,’ zegt Onno. ‘En ze voelt in-
stinctmatig dat ze bij jou in goede handen is. Ze vertrouwt je.’ 
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Hoofdstuk 36 
 

Op de vlucht 

‘Eenmaal buiten namen we de eerste de beste taxi die voor het 
ziekenhuis stond. We zaten met z’n vieren achterin, Said met een 
slapende Cyrus op schoot en ik met Milad. Misselijk van de 
spanning liet ik alles aan Said over en zei verder niets. Ik hoorde 
Said tegen de chauffeur “naar Tafresh” zeggen. Daar hadden 
Saids ouders een familiehuis. Dat lag zo’n 180 kilometer ten 
zuidwesten van Teheran. Echter, de weg ernaar toe liep dwars 
door de bergen waardoor we zeker een uur of vijf, zes onderweg 
waren. Na een paar minuten zei Said dat we het beste eerst bij zijn 
oudste broer Mohammed langs konden gaan. Van daaruit konden 
we mijn vader op de hoogte stellen over wat er gebeurd was.  

Bij Mohammed beleefden we onze ergste nachtmerrie. Hij 
legde net de telefoon neer van een gesprek met Dawood, die hem 
vanuit het ziekenhuis uitgebreid op de hoogte had gebracht over 
het ongeluk van Cyrus en hoe Reza’s reactie was geweest. Hij 
had Mohammed verteld dat toen hij nog met de zuster over het 
beloofde geld aan het onderhandelen was, Reza voor de bloedtest 
was gekomen. Omdat hij zich bij de balie had gemeld en meteen 
naar het lab was doorgestuurd, wist Reza nog niet dat Cyrus er 
niet meer was. Die confrontatie kwam een kwartier daarna, nadat 
er bij hem bloed was geprikt.  

Dawood had Mohammed verteld dat toen Reza ontdekte dat 
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Cyrus niet meer in zijn bed lag, hij buiten zinnen was geraakt en 
tegen hem tekeer was gegaan net alsof hij er iets aan kon doen. 

Toen de dokter daarna binnenkwam met de mededeling dat 
zijn bloed óók niet goed was, had Reza iets gezegd als: “Is mijn 
bloed niet goed? Dat bestaat niet, Cyrus is mijn kind. Jullie heb-
ben een fout gemaakt.” Toen de dokter volhield dat ze geen fout 
hadden gemaakt en dat het nu eenmaal zo was, was Reza gaan 
schreeuwen. 

“Dus jullie zeggen dat Cyrus niet mijn kind is. Dat mijn bloed 
niet goed genoeg is. En dat van dat wijf ook niet? Wat betekent 
dat? Dat betekent dat die Najafi de vader is, die schoft, ik wist het 
wel. Ik ben bedrogen, ik ben opgelicht door dat loeder. Wacht 
maar, ik maak ze alle drie kapot, die Najafi, die hoer en dat kind 
ook. De doodstraf krijgen ze en ik zie erop toe dat dat serpent 
gestenigd zal worden. En ik beloof je, ik gooi de eerste steen. Dan 
zullen we weleens zien wie hier de baas is. Ik ga ze nu meteen 
aangeven bij de zedenpolitie.”  

Mohammed probeerde zo goed mogelijk te herhalen wat Da-
wood hem door de telefoon verteld had.  

“Dawood had gezegd dat Reza paars was geworden en zo hard 
tekeer ging dat er zusters kwamen aanlopen om te checken wat er 
aan de hand was. Het lukte de dokter tenslotte om Reza de kamer 
uit te duwen, die al vloekend en schreeuwend het ziekenhuis ver-
liet.”  
 
Wij hadden niets meer te verliezen, het ergste was gebeurd. Vol-
ledig overstuur belde ik mijn vader en vertelde hem alles. Ook dat 
Cyrus Saids kind was. 

“Dat wist ik wel lieverd,” was zijn antwoord. Hij begreep met-
een de ernst van de zaak en nam het heft in handen. Hij zou Fari-
deh vragen om naar ons toe te komen om de sleutel van ons huis 
op te halen. Dan kon ze bij ons thuis de nodige kleren en spullen 
van de kinderen pakken.  

Het was midden in de nacht toen Farideh met een taxi vanuit 
Shahrud bij ons arriveerde. Totaal van streek pakte ze me beet en 
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gierde met lange uithalen: “Nahid, alsjeblieft, doe iets! Je krijgt 
de stenenstraf, waar ga je naartoe?!” Pappa had haar verteld wat 
er in het ziekenhuis gebeurd was. Dat Cyrus Saids zoon was, wist 
ze al. Op een gegeven moment had ik haar met alles in vertrou-
wen genomen. Farideh probeerde me uit alle macht te troosten. 
“Zeg maar wat ik doen moet,” snikte ze, “ik zal alles doen om 
jullie te helpen.”  

Diezelfde nacht nog haalden Mohammed en Farideh bij ons 
thuis een paar noodzakelijke spullen om in ieder geval Milad te 
kunnen verschonen. Dat was alles, alleen een klein tasje. Wat 
toiletspullen en schoon ondergoed, de rest was van latere zorg. 
We moesten eerst zo snel en zo ver mogelijk weg zijn.  

Mijn vader belde om drie uur in de ochtend dat hij geregeld 
had dat we met ons vieren in Tabriz bij Kamal, een vroegere le-
gervriend van hem, terecht zouden kunnen en we kregen zijn 
adres. Even later zaten we in de taxi op weg naar Tabriz en we 
hadden geen idee hoe het verder moest.  

Onderweg stopten we een paar keer bij een benzinestation om 
wat eten en drinken voor onderweg te kopen. De kinderen sliepen 
gelukkig. Said en de chauffeur wisselden om de paar honderd 
kilometer, zodat de ander even kon slapen. Zelf deed ik nog geen 
seconde m’n ogen dicht en kon alleen maar aan de meest afschu-
welijke horrorscenario’s denken. Na zeker acht uur rijden kwa-
men we dezelfde ochtend nog aan in Tabriz bij het echtpaar Ka-
mal en Roya. De ontvangst was hartelijk en gastvrij. Het echtpaar 
ontfermde zich over de kinderen en wij gingen naar bed. In de 
wetenschap dat we ver van huis voorlopig even veilig waren, kon 
ik eindelijk mijn ogen dichtdoen.  

Twee weken woonden we bij hen. Zowel Roya als Kamal 
stonden voor ons klaar. Ze pasten op de kinderen, ze kookten, ze 
wasten en dachten met ons mee. Roya’s broer was arts en ze re-
gelde dat we met Cyrus bij hem terechtkonden. Hij verzekerde 
ons dat hij zo goed als hersteld was en dat extra bloed niet meer 
nodig was. We kregen nog wat medicijnen mee en ik kreeg iets 
voor de stress en om te kunnen slapen.  
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Er was veel telefonisch verkeer tussen mijn vader en zijn 
vriend over hoe het verder moest, want de situatie werd steeds 
nijpender. Bij het opruimen van ons huis in Teheran had Farideh 
een brief van de rechtbank gevonden. Mijn vader belde. Said en 
ik moesten ons binnen een week bij het laboratorium van het zie-
kenhuis melden om een bloedtest te doen. Dat was niet alles, er 
stond ook in de brief dat Reza met onmiddellijke ingang het hoe-
derecht van Cyrus opeiste.  
Hier stopte even mijn leven.  

“Baba, mijn leven is kapot, ik kan niet meer. Wat gebeurt er, 
wat gaat Reza doen met Cyrus? Alsjeblieft, als we naar de recht-
bank moeten, weet je wat er gaat gebeuren; ik krijg de stenen-
straf.” Ik huilde dat ik in de krant een foto had gezien van een 
vrouw die in het wit gekleed tot aan haar hoofd en schouders was 
ingegraven. “Ze was dood, baba. Haar hoofd hing opzij en er zat 
een doek in haar mond. Overal was bloed. Alsjeblieft, baba. Ik 
wil geen twee uur pijn lijden, koop een pistool en schiet me dood. 
Dan ben ik er in één keer vanaf.” 

Said moest mij uiteindelijk met dwang van de telefoon afha-
len. Mijn vader praatte verder met zijn vriend. We moesten het 
land uit en wel direct.  

Vanaf dat moment verliep alles in een stroomversnelling. Op 
de een of andere manier kwam ik bij zinnen en kon ik weer helder 
denken. Later realiseerde ik me dat ik in de overlevingsmodus 
was geschoten. Ik had geen keus, het was letterlijk een kwestie 
van leven of dood.  

Op mijn telefonische aanwijzing ging Farideh verder met ons 
huis in Teheran op te ruimen. We vroegen haar de inboedel te 
verkopen en van de opbrengst mijn vader alvast wat terug te beta-
len. Mijn zusje maakte een pakketje van onze kleren en andere 
noodzakelijke spullen waartussen ze onze foto’s en mijn sieraden 
stopte. Een paar dagen later werd het pakket in Tabriz bij ons 
afgeleverd.  

Kamal kende iemand die in valse paspoorten handelde. Die 
paspoorten waren gestolen of die man had ze voor veel geld van 
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mensen in geldnood gekocht. In Iran was het een levendige han-
del. Wij moesten pasfoto’s laten maken. Die kwamen in de plaats 
van de foto’s van die vreemde mensen. We kregen twee paspoor-
ten. Eentje met daarop de naam van een vrouw met baby – en dat 
bleek later heel belangrijk – dat behalve een inreisvisum voor 
Turkije ook een visum voor Duitsland had en eentje van een man 
die met een beetje moeite voor Said kon doorgaan. Er was geen 
paspoort voor Cyrus.  

Kamal schoot alles voor. Het ging om grote bedragen van acht 
tot tienduizend euro. Mijn vader had zijn vriend gezegd dat hij 
alles zou terugbetalen. Hij zou een paar van zijn fruitboomgaar-
den verkopen. 

Tijdens de tweede en derde week van ons verblijf in Tabriz 
kregen we angstige berichten van onze ouders. De politie was op 
zoek naar ons. Ze waren bij mijn vader en moeder aan de deur 
geweest om te vragen waarom wij ons niet voor de bloedtest had-
den gemeld. Mijn ouders hadden verbaasd gereageerd en gezegd 
dat ze geen flauw idee hadden waar we waren. Ze moesten mee 
naar het bureau en werden urenlang om de beurt ondervraagd. Ze 
hielden vol dat ze zelf ook in grote onzekerheid waren.   

Inmiddels was bij iedereen bekend dat Cyrus niet Reza’s zoon 
was. Dat was de reden dat de politie eerst bij de ouders van Said, 
daarna bij Mohammed en later bij Dawood een huiszoeking deed. 
Tegen Mohammed zeiden ze: “Het blijkt dat het kind niet van de 
heer Bastami is. Dat betekent dat jouw schoonzus overspel heeft 
gepleegd. Dat is de ergste misdaad in de islam. Hiervoor moet zij 
worden gestraft. Zij heeft haar recht verspeeld om te leven in deze 
wereld.” 

“Wat heb ik ermee te maken dat het kind niet van Reza is?” 
had Mohammed geantwoord. “Ze zijn verliefd geworden en heb-
ben een kindje gekregen en ze zijn getrouwd. Nou en?”  

Twee weken later stond de politie weer voor de deur van mijn 
ouders. Nu moest mijn vader mee naar de rechtbank. Mijn vader 
verweerde zich: “Waarom moet ik mee? We hebben niets gedaan, 
niets gestolen of wat dan ook. Onze dochter heeft zelf een besluit 
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genomen, wij hebben geen idee waar ze is.” Maar de rechter had 
een ander verhaal. Ze hadden een document in handen waarin 
stond dat Said en ik tegen het regiem zouden zijn en geprobeerd 
hadden het te laten vallen.  

Mijn vader werd een week gevangengehouden en intensief 
ondervraagd. Uiteindelijk kon hij met hulp van mijn broers be-
wijzen dat het grote onzin was en dat het valse papieren van Reza 
waren en werd hij vrijgelaten. Niet lang daarna kreeg Kamal via 
via een boodschap dat we vooral niet meer naar huis moesten 
bellen, de telefoons zouden worden afgeluisterd. Ik snapte het 
wel. Reza had veel invloed. Ook deze keer had hij mensen omge-
kocht om vuile zaakjes voor hem op te knappen.  

De man die valse paspoorten voor ons geregeld had, was ook 
een mensensmokkelaar. Er werd onderhandeld en er werden af-
spraken gemaakt. We kregen een auto met chauffeur die ons via 
een smokkelroute door de bergen naar Turkije zou brengen. Ik 
belde voor het laatst met mijn vader. Het was een aangrijpend en 
emotioneel gesprek en een hartverscheurend afscheid.  

Drie dagen reden we onafgebroken tot diep in de nacht in de 
bergen over smalle weggetjes, langs diepe afgronden in een soort 
niemandsland. We reden door modderpoelen, onverharde paadjes, 
soms stijl omhoog of juist bijna verticaal naar beneden. Soms 
zaten we vast en duurde het lang voordat we weer verder konden. 
Ik durfde niet naar buiten te kijken, zo angstaanjagend was het 
soms. Er waren geen winkels onderweg en geen benzinestations. 
In de kofferbak van de oude aftandse auto had de chauffeur enke-
le reservetanks benzine om de afstand te overbruggen. De tas met 
eten voor onderweg was ik vergeten mee te nemen. Die stond nog 
in de gang bij Roya en Kamal. Ik zat achterin met de kinderen.  

Said had ook met deze chauffeur afgesproken om de zoveel 
uur van plaats te wisselen. Alleen ’s nachts konden we even naar 
buiten om de benen te strekken en te plassen en zo. Behalve wat 
brood en water van de chauffeur voor de eerste dagen was er op 
een gegeven moment niets meer te eten. De kinderen huilden van 
de honger. Ik had ook geen melk voor Milad meer, mijn borst-
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voeding was gestopt. We waren er slecht aan toe. Geen van ons 
had nog de kracht om te praten. Wanhopig als we waren, leefden 
we de laatste dag op slaappillen. De kinderen ook.’ 
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Hoofdstuk 37 
 

Turkije 

‘De mensensmokkelaars kenden wegen waar niemand reed en we 
hadden geen idee waar en wanneer we de grens passeerden. Want 
na drie dagen kriskras door de bergen geslingerd te hebben, reden 
we vroeg in de ochtend van de vierde dag Turkije binnen.  

“We zijn in Turkije,” zei de chauffeur. Ik kon het niet geloven. 
Mijn grootste angst over wat er bij de grens zou gebeuren met 
onze paspoorten, bleek niet bewaarheid te worden.  

Onze eerste stop was Van, dat ligt in het oosten van Turkije net 
over de grens. De chauffeur stopte aan de rand van een meer. Daar 
stond tot onze verbazing een andere Iraanse chauffeur op ons te 
wachten. Deze man zou ons met zijn auto naar Istanbul rijden. De 
mannen stonden met wilde armgebaren tegen elkaar te praten. We 
begrepen dat het hoogoplopende gesprek over geld ging. Uiteinde-
lijk kwamen ze tot een akkoord en moesten wij de eerste chauffeur 
de helft van het afgesproken bedrag betalen. De nieuwe chauffeur 
wilde vooruitbetaald worden. We hadden geen keus.  

Toen de gemoederen tot bedaren waren gekomen, haalde de 
man een tas met brood, kip en water uit zijn kofferbak. Hoewel 
we dat dankbaar aanvaardden, was daar het levensgrote probleem 
met Milad. Hij was huilend wakker geworden en zijn toestand 
verslechterde met de minuut. Ik probeerde hem opnieuw en op-
nieuw aan mijn borst te leggen. Maar er kwam geen melk meer. 
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Het probleem was ook dat hij door de toegediende slaapmiddelen 
niet genoeg kracht had. Na een paar keer geprobeerd te hebben te 
zuigen, viel hij steeds huilend en uitgeput in slaap.  

Tot onze grote opluchting bood de nieuwe chauffeur aan om 
naar een nabijgelegen drogist te lopen om daar een flesje en een 
paar bussen poedermelk te kopen. Wij bleven bij de auto. Doods-
bang. We waren dan wel ver uit Reza’s buurt, maar hier kwam 
een ander gevaar om de hoek kijken. We waren illegalen in Tur-
kije. Bij iedere agent of politieauto bonsde m’n hart in m’n keel. 
Wat als ze voor ons kwamen? Wat als zou blijken dat Reza een 
opsporingsbevel voor ons had uitgevaardigd?  

Tot onze onbeschrijfelijke opluchting accepteerde Milad het 
drinken uit een flesje. Hij dronk iedere keer een beetje. We kon-
den weer ademen en bereidden ons voor op de reis naar Istanbul, 
dat op aanraden van mijn vader de eindbestemming zou zijn. Hij 
had ons gewaarschuwd niet te dicht bij de grens te blijven.  

“Dat is nog steeds gevaarlijk. Er verblijven daar veel vluchte-
lingen en er zijn altijd mensen bereid om je voor veel geld te wil-
len verraden.”  

De chauffeur rekende ons voor dat het naar Istanbul nog zeker 
zo’n zestienhonderd kilometer, ongeveer twintig uur reizen was. 
Met andere woorden: we moesten opnieuw enkele dagen in de 
auto doorbrengen.  

We stopten geregeld, aten en dronken wat, maar waren con-
stant op onze hoede. Alleen als het donker was, durfden we een 
beetje heen en weer te lopen. Drie dagen achter elkaar zaten we in 
de auto. Onze chauffeur sliep ’s avonds buiten of bij kennissen en 
wij met ons vieren dicht tegen elkaar in de auto.  

De chauffeur stopte bij een onmogelijk uitziend gebouwtje 
waar met flakkerende rode letters Otel op stond.  

“Vertrouw niemand in Turkije,” zei hij. Dat was alles. Met een 
“good luck” en een zwaai uit het raam verdween hij in het ver-
keer. Daar stonden we met ons vieren. Alleen. In Istanbul. Een 
vreemde stad, in een vreemd land met een andere taal. Wij waren 
gebroken, konden geen stap meer zetten. Helemaal kapot.  
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Er was voor ons een klein kamertje gereserveerd met twee 
bedden. De wc en badkamer op de gang moesten we delen. Alles 
was vies en armoedig. Van wat beddengoed maakten we een bed-
je op de grond. Daar sliep Cyrus. Milad sliep tussen ons in. Zo 
brachten we de eerste dagen door. We sliepen alleen maar, zo 
moe waren we. Ook de kinderen sliepen het grootste deel van de 
dag. Ik had het bange gevoel dat iedereen naar ons op zoek was 
en waarschuwde Said niet naar buiten te gaan. Hij zorgde ervoor 
dat ’s morgens en ’s avonds de man van het hotel ons iets te eten 
bracht. Pas op dag vier hadden we eindelijk genoeg kracht om te 
douchen. Wat nu? 

 
We besloten op zoek te gaan naar een beter hotel en Said vond al 
gauw een soort pension – ze serveerden een avondmaaltijd – dat 
tegenover het strand lag. De kamer had drie bedden en met een 
beetje passen en meten kon er net een bedje voor Milad bij. De-
zelfde avond stond Said in de rij voor het buffet om het avondeten 
op te halen. Achter hem hoorde hij iemand Farsisch11 spreken. 
Said begon een praatje. De man stelde zich voor als Parwiz en 
vertelde dat hij ook uit Teheran kwam.  

“Daar zit mijn vrouw,” wees de man naar een tafeltje vlak bij 
mij. Het toeval wilde dat Said deze vrouw kende. Het was Shahla, 
een meisje dat vroeger korte tijd met één van zijn broers verloofd 
was geweest.  
We gingen bij elkaar aan tafel zitten en het klikte meteen. Parwiz 
vertelde dat zij ook uit Iran waren gevlucht en dat hun wens was 
om naar Duitsland te gaan.  

“In Turkije blijven levert je niet veel op. We zijn illegalen 
hier. Als je geluk hebt, krijg je misschien een of ander smerig 
baantje dat heel slecht betaalt.”  

Omdat we het goed met elkaar konden vinden, trokken we 
veel met elkaar op. Iedere dag durfden we een beetje meer en 
permitteerden ons ook overdag kleine tochtjes in de stad te ma-

                                                      
11 Farsi is de taal die in Iran wordt gesproken. 
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ken. Een beetje wandelen, een beetje winkelen of met de kinderen 
naar het strand. Steevast iedere keer dat we bij elkaar waren, ble-
ven ze erop aandringen dat we ook naar Duitsland moesten gaan. 

“Hier kunnen jullie geen leven opbouwen. In Europa kun je 
asiel aanvragen.”  
 
Hoe komen we in Duitsland? was maandenlang het enige ge-
spreksonderwerp. We kochten een atlas en bekeken de landen 
waar we doorheen moesten en vooral hoeveel grenzen we moes-
ten passeren als we met de auto zouden gaan. We volgden onze 
vinger over de kaart: Bulgarije, Servië, Hongarije, Tsjecho-
Slowakije12 en dan Duitsland.  
We rekenden uit dat het bijna drieduizend kilometer was. Weer 
dagen en nachten in de auto. Eigenlijk wisten we vanaf het begin 
dat we dit niet nog een keer aankonden. Vliegen was de enige 
mogelijkheid. Het andere levensgrote obstakel was onze paspoor-
ten. Of we nu met de auto of het vliegtuig zouden gaan, we had-
den valse paspoorten voor twee volwassenen en een baby. De 
mensensmokkelaar had geen passend paspoort voor Cyrus kunnen 
leveren. We moesten het doen met wat we wél hadden.  

Die middag aan het strand botste er een vrouw tegen Said aan. 
We snapten het niet, er was plaats genoeg. Er ontstond een woor-
denwisseling en iemand anders bemoeide zich er mee. We waren 
er een beetje van in de war.  

Toen we teruggingen naar ons hotel kochten we nog een brood 
en een flesje water in het supermarktje. Toen Said het geld uit zijn 
rugzak wilde pakken, was er geen portemonnee. Ongeloof en 
verbijstering. Weer die allesoverheersende paniek. Ons vlucht- en 
leefgeld voor de eerste maanden. Al het geleende geld, omgere-
kend zeker zo’n drieduizend euro, foetsie. Dat was nog niet alles. 
Saids valse paspoort was ook gestolen. Wij hadden niets meer, 
nog geen cent. Ik kon niets meer kopen. Parwiz en Shahla pro-
beerden ons te troosten en betaalden de boodschappen.  

                                                      
12 Het huidige Tsjechië en Slowakije. 
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In het hotel belden we Mohammed en vertelden van de botsing 
en wat er was gebeurd en vroegen of hij opnieuw bij mijn vader 
geld kon lenen. Hij belde terug met het goede nieuws. Mijn vader 
zou nog een fruitkas verkopen en met zijn vriend Kamal in Tabriz 
zou hij regelen dat Said een nieuw paspoort kreeg. Khalil, Saids 
middelste broer, zou het paspoort én de opbrengst van de ver-
kochte kas, ongeveer tweeduizend euro, zelf komen brengen.  
 
De tijd begon te dringen. De gekochte paspoorten, ook het nieuwe 
van Said, hadden een visum voor Duitsland dat zes maanden gel-
dig was. Daarvan waren al drie maanden verlopen. Bovendien 
rekenden we uit dat er na het betalen van de vliegreis voor Khalil, 
de hotelrekening en het geleende geld van Parwiz, niet veel meer 
dan ongeveer vijfhonderd euro over zou zijn.  

Het was nu of nooit.  
Ik weet niet wat me bezielde, maar op een dag werd ik wakker 

en wist het zeker: ik ging de kinderen één voor één naar Duitsland 
brengen. Wat Said ook tegenwierp, mijn besluit stond vast.  

“Luister, Said. Ik heb veel geloof in God en ik voel gewoon dat 
hij mij gaat helpen. Dit heb ik bedacht. Jij moet met je vriend in 
Hannover gaan bellen en hem vragen ons te helpen.” Said had in de 
tijd toen ik nog bij Reza was een tijdje in Hannover in Duitsland 
gewerkt. Hij raakte daar bevriend met zijn Iraanse buren.  

“Je hebt me zelf verteld dat dat diepgelovige moslims zijn die 
de hele dag bidden,” ging ik verder. “We lenen een beetje geld en 
vragen of we de eerste tijd bij hen mogen logeren. Dat doen ze 
vast.” Naarmate ik er vaker op aandrong, werd mijn plan steeds 
duidelijker: “Ik ga eerst met Milad, want dat is het minst gevaar-
lijk. Als ik erdoor kom heb ik in ieder geval één kind gered. Ik 
laat Milad bij jouw vrienden en dan vlieg ik terug naar Turkije en 
haal Cyrus en jou op.” Said zag het helemaal niet zitten en pro-
beerde mij met tal van tegenargumenten van mijn voornemen af 
te houden. 

“Gebruik je verstand, Nahid. Hoe wil je dat doen? Cyrus is 
drie, die krijg je niet door de douane op je paspoort met een ver-
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melding van een baby.” Iedere dag ruzieden we over de moge-
lijkheden. Ik was vastbesloten. “Als er iets fout gaat, vragen we 
meteen asiel aan.”  

We hadden geen keus en ten einde raad zwichtte Said voor 
mijn argumenten en belde met zijn Duitse vrienden: “Wij zitten 
diep in de problemen. We kunnen geen kant op. Kunnen jullie ons 
een beetje geld lenen? Alstublieft, help ons.” 
 
Dagenlang bespraken we mijn reis naar Duitsland. Hoe ik me 
moest gedragen bij de douane, wat ik ging zeggen of wat ik moest 
doen. Said mocht mij van nu af aan alleen nog maar Afsaneh 
Mohammadi noemen. Dat was de naam die in het paspoort stond. 
Ik leerde uit mijn hoofd wanneer ze jarig was en waar ze was 
geboren. Ook Milad heette anders. We kochten de goedkoopste 
vliegtickets die we konden krijgen. Dat bleek een of andere char-
termaatschappij met kleine vliegtuigen. Ze vlogen op Hamburg. 
Saids vroegere buurman woonde in Hannover. Dat was daarvan-
daan nog zeker anderhalf uur met de auto.’  
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Hoofdstuk 38 
 

Duitsland 

‘De vrouwelijke Turkse douanebeambte pakte mijn paspoort. Ze 
keek ernaar, keek naar mij en naar Milad en gebaarde mij om 
door te lopen. Dat was alles. Mijn hart maakte sprongetjes, ik kon 
het gewoon niet geloven, zo gemakkelijk ging het.  

Bijna de hele reis lag Milad op mijn schoot te slapen. Bij de 
uitgang stond Saids vriend, Bijan, op mij te wachten. Hij had een 
groen petje op. Dat hadden we zo afgesproken.  

Voordat ik het me goed en wel realiseerde, zat ik in Hannover 
in de kamer van deze superaardige mensen. Ze zorgden voor me 
alsof ik hun dochter was. Ze kookten voor me en als ik ging sla-
pen, speelden ze met Milad. Ook hun volwassen zoons ontferm-
den zich over ons kind. Het voelde zo vertrouwd dat ik hen durfde 
te vragen of ze in het uiterste geval, als ik gepakt zou worden, 
bereid waren om Milad in hun gezin op te nemen. Ze stelden me 
gerust.  

“We zullen voor hem zorgen alsof hij ons eigen kind is. Dat 
beloven we. Maak je daar geen zorgen over.”  

Vijf dagen later ging ik na het achterlaten van Milad weer te-
rug naar Istanbul om het tweede deel van het plan uit te voeren. 
De douane in Hamburg vroeg waar mijn zoontje was.  

“U bent met een kind hier binnen gekomen en u gaat nu zon-
der kind weer terug. Waarom?”  
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Hoewel ik niet op deze vraag had gerekend, verzon ik iets ter 
plekke.  

“Mijn zoon is heel erg ziek geworden en is bij mijn zus in 
Duitsland gebleven. Ik moet terug om allerlei spullen te halen.”  
Ik mocht doorlopen. Een paar uur later toen ik in Istanbul bij de 
douane mijn paspoort moest laat zien, was ik wel op mijn hoede. 
Ook zij keek op het scherm en stelde de vraag: “Ik zie dat u met 
een baby naar Duitsland bent gegaan, waar is uw kind nu?” 

In een flits drong het tot me door dat de autoriteiten dus alles 
registreerden. Nu durfde ik niet meer te zeggen dat ik een kind in 
Duitsland had achtergelaten. Immers, volgens mijn papieren had 
ik maar één kind. Als ik over een paar dagen weer met een kind 
op de proppen zou komen, hoe zou ik dat dan moeten verklaren? 
Ik besloot het hard te spelen.  

“Mevrouw,” zei ik, “er moet een vergissing gemaakt zijn. Ik 
ben zonder kind naar Duitsland gereisd. Mijn zoon is ernstig ziek, 
daarom ben ik in Duitsland bij een dokter geweest die hem moge-
lijk beter kan maken. Over een paar dagen komen wij terug om 
hem naar deze kliniek te brengen.” De vrouw keek mij aan en ik 
herhaalde wat ik had gezegd. “Er moet iets fout zijn gegaan, het 
kan niet anders.”  

Terwijl ik mijn adem inhield en mezelf al met één been in de 
gevangenis waande, zei ze: “Sorry mevrouw, dan lijkt het erop 
dat we inderdaad een fout hebben gemaakt.”  

Eenmaal buiten bij Said kon ik niet stoppen met trillen. Het 
was of ik in ontelbare stukjes uit elkaar spatte. Ik ging op mijn 
knieën en riep: “O God, help me!”  

Nu we wisten dat de douane alles registreerde, sloeg de wan-
hoop toe. Vragen als wat er op het scherm van de douane in 
Hamburg stond, want daar had ik gezegd dat ik mijn zoon bij 
mijn zusje had achtergelaten, zou dat ook te zien zijn? Hoe vaak 
ik tegen mezelf ook zei dat ik niet gezien had dat de beambte iets 
in het systeem typte, het stelde me niet gerust. Sowieso, hoe kre-
gen we een kind van drieënhalf mee op een paspoort van een ba-
by’tje dat in mijn papieren elf maanden was? Hoe ging dit aflo-
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pen? Het was alsof we in de hel beland waren. Met Milad in 
Duitsland en een visum dat afliep, was in Turkije blijven geen 
optie. Bovendien was ons geld bijna op.  

En weer was het of ik werd opgetild en wakker werd. Een on-
definieerbare kracht gaf me inzicht. Het had geen zin om te blij-
ven speculeren over wat er wel of niet zou gebeuren.  

“Ik weet wat we gaan doen, Said. Cyrus is weliswaar een peu-
ter, maar hij ziet er nog klein uit. We doen hem in een kinderwa-
gen, we geven hem een slaappil en trekken een lakentje helemaal 
over hem heen. We kopen een flesje en leggen dat op het lakentje, 
net alsof hij een baby is. Ik voel gewoon dat het gaat lukken.”  

Voor als het mis zou gaan, spraken we af dat we apart door de 
douane zouden gaan. “Eerst ga ik, met Cyrus in de kinderwagen. 
Een stukje verderop in de rij kom jij. Als ik word gepakt, dan 
moet je niet laten merken dat jij mijn man bent. Je loopt gewoon 
door. Ik word vermoord, Cyrus komt in een tehuis of zo, maar jij 
en Milad kunnen verder leven in Duitsland. Zo gaan we het 
doen.”  

Op de dag van vertrek probeerden we een beetje aan Cyrus uit 
te leggen wat we van hem verwachtten. Toen hij bijna in slaap 
viel, zei ik: “Jij mag lekker slapen in de kinderwagen. Je mag 
alleen niets zeggen, hoor je, Cyrus? Als je wakker wordt en men-
sen vragen je iets, houd je je mondje dicht. Hoor je, Cyrus? Je 
mag helemaal niet praten. De hele reis niet. Beloof je dat lieverd? 
Je moet net doen of je niets hoort, anders gebeurt er iets heel ergs. 
Dan komt de politie en neemt je mee en ons ook.” Wat er precies 
gebeurde, kan ik niet goed navertellen, want het bijzondere was 
dat het net leek of Cyrus begreep dat we in gevaar waren. Hij 
keek me aan met zijn grote bruine ogen en protesteerde niet toen 
wij hem in de kinderwagen legden. Ook niet toen we het lakentje 
stijf om hem heen wikkelden. Misschien was het omdat ik met 
mijn hart gesproken had. In ieder geval geloof ik dat de diepe 
band die moeder en kind hebben een lijntje heeft lopen dat nooit 
in taal uitgelegd zal kunnen worden.  

De eerste douanebeambte was weer een vrouw. Ze keek in de 
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wagen en vroeg wat er aan de hand was. Is uw kind ziek? Zo be-
droefd mogelijk zei ik dat mijn kind doodziek was en met zuur-
stofgebrek geboren was. Dat hij te groot was voor zijn leeftijd, en 
dat ze in Iran niets voor hem konden doen.  

“Ze hebben me doorverwezen naar een dokter in Duitsland. 
Daar wordt hij vermoedelijk geopereerd.” Ze geloofde me en met 
een “succes mevrouw” mocht ik doorlopen. Op van de zenuwen 
liep ik de vertrekhal in.  

Bij het boarden werd ik nog een keer aangehouden. De man 
klopte op mijn arm en meteen dacht ik: nu is het gebeurd. Van 
pure angst plaste ik in mijn broek. De beambte bleek alleen maar 
lief en bezorgd en hielp me met de kinderwagen. Toen ik eenmaal 
in het vliegtuig zat, was het wachten op Said. Voor mijn gevoel 
duurde het uren. Ik kon niet ophouden met huilen, mijn tranen 
bleven stromen. In stilte bad ik: “God, alsjeblieft, laat Said er ook 
doorkomen, alsjeblieft, ik zal alles doen wat u van me vraagt, 
maar laat ons veilig zijn.” De hele tijd hield ik mijn ogen stijf op 
de deur gericht. Eindelijk was hij daar. Hij ging naast me zitten. 
In het begin deden we net alsof we elkaar niet kenden en zeiden 
niets. Eenmaal in de lucht vertelde Said dat ze zijn paspoort onder 
de scanner hadden gelegd.  

“De man vertrouwde me eerst niet, denk ik. Ik stond daar voor 
dat hokje en stierf duizend doden. Maar er bleek niets aan de 
hand.”  
Halverwege werd Cyrus wakker. Hij dronk een beetje melk en 
viel weer in slaap. Na ongeveer drie uur landden we in Hamburg. 

Met de vrijheid in zicht moesten we nog een horde nemen. 
Zou het bij de Duitse douane bekend zijn dat ik eerder met het op 
mijn paspoort vermelde kind Duitsland was binnengekomen en 
zonder dat kind het land weer had verlaten? Hoe kon ik dan ver-
klaren dat ik toen ik voor de tweede keer in Duitsland kwam weer 
datzelfde kind bij me had? Hoewel wij Duitsland niet als onze 
eindbestemming zagen, hadden we afgesproken dat als alles uit 
zou komen, wij meteen asiel aan zouden vragen.  

De douane vroeg onze paspoorten, keek naar ons, keek naar 
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Cyrus, en wenkte dat we door konden lopen. Niets of niemand 
hield ons tegen. Ik kon het niet geloven. We wandelden gewoon 
de deur uit, net als alle andere mensen. We hadden het gered. 
Eenmaal buiten vielen we in elkaars armen. Aan één stuk door zei 
Said hoe fantastisch ik het had gedaan, dat hij van me hield en dat 
ik een wondervrouw was. We kusten elkaar, we kusten Cyrus. We 
knepen elkaar fijn, we lachten, we huilden.  
 
Bijan stond op ons te wachten. Ook hij was duidelijk ontroerd.  

“Hoe bestaat het, dat jullie met één paspoort twee kinderen het 
land uit hebben weten te smokkelen? Wat heb je het goed gedaan, 
Nahid. Ongelofelijk dat het jullie is gelukt.” 

Terwijl Said me nog in zijn armen hield, gebeurde het voor de 
tweede keer in korte tijd dat het leek of ik vastgenageld stond. Ik 
kon me niet meer bewegen en het volgende moment zakte ik in 
elkaar en viel ik flauw. Toen ik bijkwam, lag ik op de achterbank 
van Bijans auto. Hij en Said hadden me snel weggedragen, als de 
dood dat er iemand zou komen vragen wat er aan de hand was.    

Eenmaal in het huis bij Lotte en Bijan leek het er eventjes op 
of we droomden. We waren gered, we waren in een vrij land, een 
land dat geen stenenstraf kende. Ik hoefde niet dood, Cyrus was 
veilig en Said was bij me. We waren in een land waar mannen lief 
en zorgzaam waren, waar man en vrouw gelijk werden behandeld, 
waar vrouwen konden gaan en staan waar ze wilden, waar liefde 
niet werd veroordeeld. We hoefden niet meer bang te zijn. Al die 
gedachten gingen door me heen, het was alsof ik zweefde op een 
soort gelukswolk. Zou het ons toch gegund zijn een beetje geluk-
kig te worden? We voelden weer hoop. 

Kennelijk had ik het verdrongen en was onze vlucht uit Iran 
het enige dat telde, want die droom, dat gelukkige gevoel, het 
duurde maar zo kort, zo kort. Met een klap brak de gelukswolk 
toen ik aan Farzaneh en Amir dacht en de lelijke gitzwarte werke-
lijkheid drong tot me door. Het kon toch niet waar zijn? Waar 
waren mijn oudste twee kinderen nu? Wat had ik gedaan? Ik was 
een door en door slechte moeder. Om mezelf te redden, had ik 
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mijn eerste twee kinderen achtergelaten. Dat deed een goede 
moeder toch niet?  

Krampachtig probeerde ik mijn radeloosheid en zorgen over 
mijn oudste kinderen tegen te houden, blij te zijn, vooral voor 
Said. Het waren niet zijn kinderen, wat had hij er mee te maken? 
Het lukte me niet. Mijn verstand kon mijn gevoel niet aan.  

“Farzaneh, Amir!” riep ik hard en ik raakte in een soort shock.  
Lotte, Bijans Duitse vrouw, begreep het onmiddellijk. Ze hield 
me stevig vast en zei dat ik nu gelukkig moest zijn, dat ik daar 
niet aan moest denken, dat dat van latere zorg was. De dagen die 
volgden troostte ze me en knuffelde me keer op keer.  

“Misschien komt er een ander regiem in Iran, dan kun je terug, 
lieve Nahid. Word nu eerst sterk, herpak je en werk aan je geluk 
met Said en de kinderen die je wel bij je hebt. Het komt goed, 
echt.” Hoe hard ik het ook probeerde, het lukte niet. Ik at en sliep 
nauwelijks en hield niet op met bidden.  

“Hoe kan dat God, hoe kan ik Farzaneh en Amir niet meer 
zien? Nooit meer. Waar bent u God, waarom helpt u niet?” Ik 
moest en zou mijn vader bellen. Om te weten hoe ging het in Iran, 
wat er gebeurde met mijn kinderen. Toen ik naar de telefoon 
greep, hield Bijan me tegen.  

“Luister, Nahid. Dit moet je niet doen. Het zou heel goed kun-
nen dat je vader en moeder worden afgeluisterd om te weten te 
komen waar jullie zijn. Zorg eerst dat jullie helemaal veilig zijn, 
dan kun je contact opnemen.” Snikkend en overstuur zocht ik 
troost in Saids armen. Hoe ik de volgende dag ook probeerde 
mezelf te beheersen en te denken aan wat wel gelukt was, het 
gevoel dat ik een slechte moeder was, werd steeds sterker. Bijna 
hysterisch bleef ik herhalen dat ik terug naar Iran wilde, ik wilde 
ze halen.  

Nog een paar dagen later werd ik wakker in het ziekenhuis. 
Dagen niet slapen en niet eten hadden hun tol geëist. Ik was 
zwaar ondervoed en was bijna gek geworden. Wat een liefde in 
dat Duitse ziekenhuis. Ze omringden me met zorg en verwenden 
me. Een kleine week later was ik genoeg aangesterkt om de wer-
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kelijkheid onder ogen te zien. De liefdevolle zorg van Lotte en 
Bijan, en Said natuurlijk, deden de rest.  

Ondertussen speelde de kwestie “asiel aanvragen”. We begre-
pen drommels goed dat we ons moesten aanmelden om überhaupt 
in een ander land een toekomst op te kunnen bouwen. Zowel Said 
als ik hadden geen goed gevoel bij Duitsland. Bovendien waren er 
geruchten dat de asielprocedure moeilijker zou zijn geworden. Er 
zou zelfs een stop op de opname van vluchtelingen zijn.  

Als vanzelf kwam het gesprek op Nederland. Ze vertelden ons 
dat het een klein landje was waar de mensen gelukkig waren. Niet 
alleen woonden er eerlijke mensen, maar ook mensen met begrip 
voor vreemdelingen. En verder? Om eerlijk te zijn, verder wisten 
we niets. Hoe zouden ze reageren op onze situatie? Zouden de 
autoriteiten ons terugsturen als ze hoorden dat we overspel had-
den gepleegd en een kind hadden kregen zonder toen getrouwd te 
zijn geweest? Wat voor godsdienst hadden ze? We hadden geen 
enkel idee. Anders dan dat we wisten dat ze een koningin hadden 
en het een land was waar ze onder de zeespiegel woonden, wisten 
we niets van Nederlanders.  

Bijan en Lotte, die vaak contact met asielzoekers hadden, ga-
ven ons advies. 

“Zeg maar dat jullie christenen zijn en vanwege jullie geloof 
in Iran achtervolgd werden. Dat jullie daarom gevlucht zijn.” Said 
had dat al eerder bij de hand gehad en was in Japan om die reden 
christen geworden. Vooral ik vond het moeilijk. Niet omdat ik zo 
godsdienstig was, want wat had God mij nu helemaal geholpen? 
Het was meer omdat ik helemaal niets wist van het christendom. 
Hoe moest ik dat allemaal onthouden? Stel je voor dat ze ons 
gingen overhoren en moeilijke vragen zouden stellen. Met hulp 
van een bekende van Bijan die op dit gebied ervaring had, werd er 
een plan op papier gezet en leerden we de belangrijkste bijzon-
derheden uit ons hoofd.  

Ondertussen had Said zonder mijn medeweten contact gezocht 
met een kennis van vroeger waarvan hij had gehoord dat die te-
genwoordig in Nederland woonde. Jasamin heette ze. Hij kende 
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haar uit Turkije toen hij daar een paar maanden een baantje had 
gehad en zij daar met vakantie was. In die tijd was ik nog maar 
net bij Reza. Volgens Said was Jasamin ontzettend verliefd op 
hem geweest, had hij mij een keer opgebiecht. Ze hadden een 
korte affaire. Weliswaar was ze tien jaar ouder, maar bloedmooi, 
vertelde Said mij indertijd. Stikjaloers had ik daar toen nogal wat 
stampij over gemaakt. Iedere keer als we het over haar hadden, 
maakte ik haar uit voor alles wat lelijk was.  

Achteraf snapte ik wel dat Said mij niet vertelde dat hij Ja-
samin had gebeld om hulp te vragen. Die hulp kwam in de per-
soon van haar 26-jarige zoon Daryoush, die ons kwam halen om 
ons naar Maastricht te brengen, waar hij woonde. Daryoush wist 
van de affaire van Said met zijn moeder, maar dat wist ik toen 
nog niet.’ 
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Hoofdstuk 39 
 

1994 mei, Nederland  

‘Eenmaal in Maastricht bereidden we ons verder voor op onze 
asielaanvraag. Vragen als waarom en hoe we naar Nederland 
waren gekomen, hoe we elkaar kenden en hoe we aan het geld 
waren gekomen. We moesten vooral ook eenduidig kunnen ver-
tellen hoe we in Iran werden vervolgd omdat we christenen wa-
ren. En ook heel belangrijk: wat zijn christenen? Daryoush zorgde 
voor tolken die ons hielpen alles in het Nederlands te vertalen en 
op te schrijven. Het kostte ons dagenlang een goed verhaal te 
verzinnen en uit ons hoofd te leren. Wat wij niet wisten, was dat 
Daryoush voor drugshandel meerdere keren met de politie in aan-
raking was geweest en zelfs in de gevangenis had gezeten.  

Een paar dagen voordat we van plan waren ons bij het azc aan 
te melden, vroeg Daryoush of Said voor hem een klein pakketje 
naar Aken in Duitsland wilde brengen. “Een vriend van me zit 
erop te wachten en met de post duurt het te lang,” zei Daryoush. 
“Het is maar een uurtje met de trein en in Aken wacht mijn vriend 
je op.”  

Ik herinner me nog dat ik tegen Said zei dat dat wel het minste 
was dat we voor onze gastheer konden doen.  
Net over de grens werd Said aangesproken door de politie. Ze 
doorzochten zijn rugzak en haalden het pakje eruit. Er bleek coca-
ine in te zitten. Said begreep er niets van. Hij had nog nooit coca-
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ine gezien en had geen idee van de waarde ervan. Ook was het voor 
hem een raadsel waarom de politie het kennelijk alleen op hem had 
gemunt en dat andere passagiers met rust werden gelaten.  

Toen het later en later werd, begreep ik niet waar Said bleef. 
Ik vroeg Daryoush of hij zijn vriend wilde bellen om te vragen 
waar Said was.  

“Ach,” zei Daryoush, “misschien is hij daar blijven logeren. 
Maak je nu geen zorgen en ga lekker slapen.” De volgende och-
tend vertelde Daryoush dat Said was opgepakt en op het politie-
bureau vastzat. Ik was in alle staten.  

“Waarom, wat is er gebeurd?” Daryoush deed net alsof zijn 
neus bloedde en stelde voor dat ik met de kinderen naar zijn moe-
der zou gaan.  

“In de tussentijd ga ik het voor je uitzoeken,” zei hij. “Ik zal 
mijn vriend bellen, Said is daar vast gebleven.” 

Zijn moeder woonde vlakbij en ik maakte kennis met haar. 
Aanvankelijk deed ze erg aardig. ’s Middags kwam Daryoush 
daar ook en kwam het hoge woord eruit. Daryoush handelde in 
drugs en had Said met coke naar Duitsland gestuurd, waar hij 
vlak over de grens door de politie was opgepakt. 

Maanden later hoorde ik dat Daryoush zelf de politie had ge-
tipt dat Said in die trein zat. Het was een wraakactie. Daryoush 
was er destijds als kleine jongen getuige van geweest dat Said bij 
zijn moeder de nacht had doorgebracht. Ik begreep het niet. Wát 
was er gebeurd? Waarom was juist Said gepakt? Alhoewel ik 
Daryoush niet vertrouwde en zijn verhaal maar moeilijk kon ge-
loven, kon ik geen kant op. Daarbij kwam dat ik niet bij zijn 
moeder wilde blijven, want het boterde niet tussen ons. Ik was 
nog steeds jaloers.  

Bij Daryoush in huis gingen de dagen voorbij. Ik hoorde niets 
van Said en de spanning liep steeds verder op. Daryoush zei dat ik 
mij zonder Said niet bij het azc kon aanmelden en dat ik maar 
beter bij hem kon blijven. Hij deed de boodschappen en speelde 
een beetje met de kinderen. Ik kookte, deed het huishouden voor 
hem en zorgde voor Cyrus en Milad.  
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Iedere keer vroeg ik of hij al wat gehoord had.  
“Heb een weekje geduld, Nahid, dan komt er heus schot in de 

zaak. Ik heb een advocaat in de arm genomen om Said vrij te 
krijgen.” In het begin leek er een soort vriendschap te ontstaan. 
Per slot van rekening waren we ongeveer even oud en ik dacht dat 
hij me echt aan het helpen was. Op een avond ging het mis. Op-
eens pakte hij mij van achteren vast, draaide me wild om en be-
gon me te kussen. Hij pakte me bij mijn borsten en probeerde me 
uit te kleden. Hij zei dat hij verliefd op me was, dat hij met me 
naar bed wilde. Ik schrok me kapot. Waarom deed hij dat?  

“Hoe kan dat nou, je weet toch dat ik getrouwd ben en van 
Said houd?” 

Het bleek voor hem geen enkele belemmering.  
“Een beetje plezier maken kan toch geen kwaad?” Het lukte 

me om hem van me af te houden, maar de toestand werd met de 
dag onhoudbaarder. Ik durfde niet naar bed te gaan en me al he-
lemaal niet meer te douchen.  

Na nog twee weken van ondraaglijke spanning stond er een 
vreemde man voor de deur. Hij stelde zich voor als Rahim en hij 
vertelde dat hij bij Said in de gevangenis in dezelfde cel had geze-
ten. Hij was een Iraniër die al lang in Duitsland woonde.  

“Ik heb Said beloofd jou deze brief te brengen, daarom ben ik 
hier.” 

Een brief van Said. Eindelijk een woord van hem. Staande in 
de deuropening las ik de brief. Said schreef dat zijn zaak pas zou 
worden behandeld als zijn toegewezen advocaat terug van vakan-
tie was.  
Nog wat, Nahid, las ik, ik denk over bewijs te beschikken dat Da-
ryoush mij erin heeft geluisd. Ik denk dat het een wraakactie is. 
Vertrouw hem in ieder geval niet.  

Verder schreef Said dat hij Rahim wel voor honderd procent 
vertrouwde. Hij heeft ook beloofd jou met de kinderen naar Aken 
te brengen om mij te bezoeken.  

Rahim bevestigde dat en we spraken af dat hij mij en de kin-
deren de volgende dag zou halen om naar de gevangenis te gaan.  
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De deur was nog niet dicht of Daryoush schreeuwde vanuit de 
kamer wat ik me in mijn hoofd haalde om te denken dat ik zo-
maar weg kon gaan.  

“Je bent me bakken met geld verschuldigd, je denkt toch zeker 
niet dat ik dit alles zomaar voor niets voor jullie heb betaald? Wat 
denk je van de benzine van al die ritten die ik voor jullie maakte, 
de boodschappen die ik voor jullie heb gedaan, het regelen van 
vertalers, een advocaat? Je dacht toch niet dat ik dat voor niets 
zou doen? Je zal moeten betalen, bitch. En ik zal je meteen vertel-
len hoe je dat gaat doen. De enige manier om van je schuld af te 
komen is als je naar Iran vliegt en daar een pakje voor mij afle-
vert. Doe je dat niet, dan blijft Said in de gevangenis totdat hij 
doodgaat.” 

Ik hapte naar adem en was met stomheid geslagen. Het voelde 
alsof hij me keihard in mijn maag had gestompt. Ik keek hem aan 
en langzaam drong tot me door wat hij had gezegd.  

Witheet werd ik. “Hoe kun je me terugsturen naar Iran, ik ben 
daar juist vandaan gevlucht. Je hebt geen idee. Je bent hartstikke 
gek!” Schreeuwend rende ik het huis uit naar de parkeerplaats 
verderop, waar Rahim juist wilde wegrijden. Wild gebarend en 
schreeuwend riep ik: “Rahim, Rahim, wacht op mij, laat me niet 
alleen met Daryoush. Ik ga nu meteen met je mee.”  

Rahim zag het net op tijd, stapte uit en liep onze kant op en 
vroeg wat er was. Ik gebaarde hem te wachten en rende naar bin-
nen waar ik de kinderen van de vloer griste. Ik had nog net de 
tegenwoordigheid van geest om ook m’n tas met daarin mijn be-
langrijkste bezittingen te pakken. Zonder die tas was ik nergens. 
Met twee kinderen onder m’n arm rende ik de deur uit, een ver-
bouwereerde Daryoush achter me latend. Rahim begreep dat het 
menens was. Hij liep me tegemoet en hielp me met de kinderen. 
En weg reden we. Daryoush had het nakijken.  

Rahim liet me de hele weg met rust terwijl ik me een beetje 
met de kinderen bezighield. Over wat Daryoush had gezegd, zei 
ik niets.  

In het huis in Aken waar Rahim een kamer had, praatten we 
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vooral over Said en het leven in de gevangenis. Vlak voordat ik 
ging slapen, haalde ik het kostbare zakje met sieraden uit mijn tas. 
Vanaf het moment dat Farzaneh ons huis in Teheran had leegge-
haald en de spullen naar ons gestuurd had, had ik de sieraden in 
een speciaal tasje altijd bij me gedragen. “Dit is al het goud dat 
we hebben, Rahim. Kun je hier een advocaat van betalen?” Rahim 
pakte de ringen en armbanden uit het zakje, bekeek ze van alle 
kanten en woog het op zijn handen. 

“Sorry, Nahid. Dat is niet ons soort goud. Daar krijg je hier 
niet veel voor, ben ik bang. In ieder geval niet genoeg voor een 
advocaat.” 

In de auto had ik ook nog zitten denken dat ik misschien Saids 
vriend Bijan in Hannover om een lening kon vragen. Ik belde 
hem. Een onbekende vrouwenstem zei: “Bijan woont hier niet 
meer. Hij en zijn vrouw zijn verhuisd.” 
 
Het was juni en vier weken geleden sinds we in Maastricht waren 
aangekomen toen ik Said eindelijk weer zag. Rahim had geregeld 
dat de kinderen ook naar binnen mochten. Dat was niet gebruike-
lijk hoorde ik later. Ik schrok vooral dat Said zo dun was en van 
zijn lange baard en zijn huid die helemaal geel leek. Hij kon niet 
stoppen met huilen, zo kapot was hij van alles. Ik had een half uur 
en mocht hem gelukkig ook aanraken. Ik troostte hem en we 
knuffelden wat. Said hield beide kinderen op schoot dicht tegen 
zich aan. Ik vertelde hem dat ik overal en bij iedereen geld voor 
een advocaat probeerde te regelen.  
Om Said gerust te stellen zei ik dat ik niet lang meer bij Daryoush 
wilde blijven en dat ik me voor asiel zou gaan aanmelden. Ik had 
dat expres voor het laatst bewaard, zodat Said daar niet veel over 
kon vragen. In mijn hoofd dreunde het zinnetje dat Daryoush had 
gezegd: “Als je niet met geld komt, blijft Said zijn hele leven in 
de gevangenis…”  

In de straat waar Rahim woonde, stond Daryoush te wachten. 
Ik had geen idee hoe hij aan het adres was gekomen, maar hij zei 
dat hij mij kwam ophalen. Aan alles merkte ik dat hij bang was 
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dat ik Said of Rahim zou hebben verteld dat hij mij had gevraagd 
naar Iran te gaan. Zonder verder met elkaar te praten, reden de 
kinderen en ik met hem terug naar Nederland. Wat kon ik anders? 
Bij Rahim in die ene kamer kon ik niet blijven.  

De volgende dag bleef Daryoush hameren over de advocaten-
kwestie.  

“Heb je al bedacht hoe je aan het geld voor de advocaat denkt 
te komen, Nahid? Laat ik het nog een keer duidelijk zeggen: ik ga 
het niet voor jullie betalen.”’ 
 
Carla 
Ik onderbreek Nahid. ‘Nahid, ik begrijp het niet. Er was toch al 
een advocaat in het spel? Die was toch met vakantie? Said had 
toch recht op een pro-deoadvocaat?’ Verdrietig kijkt Nahid me 
aan: ‘Dat wist ik toen niet, Carla. Ik had nog nooit van een pro-
deoadvocaat gehoord. Ik wist alleen dat Daryoush een advocaat 
had geregeld en dat die betaald moest worden. Pas later hoorde 
ik dat alles één grote leugen was, dat wij die advocaat helemaal 
niet hoefden te betalen. Daryoush maakte misbruik van mijn ge-
brek aan kennis over het rechtssysteem in Nederland en Duits-
land. Hij speelde een groot spel om mij in zijn macht te krijgen. 
De week die volgde intimideerde hij me op alle denkbare manie-
ren. Dan weer bracht hij speelgoed voor de jongens mee en een 
paar uur daarna, als de kinderen ermee speelden, vroeg hij wan-
neer ik het dacht te gaan betalen. Hetzelfde deed hij met de bood-
schappen die hij voor me haalde. Wat moest ik doen? Daryoush 
en zijn moeder waren de enige mensen die ik kende. Ik sprak de 
taal niet en wist niet wie ik anders om hulp kon vragen. Ze had-
den me helemaal in hun macht. Ik was een gevangene geworden 
in het nieuwe land waar ik dacht met rust te worden gelaten. Ik 
kon geen kant meer op.’  
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Hoofdstuk 40 
 

1994 mei, drugs 
Said in de gevangenis 

‘Toen ik die zondag wakker werd, riep Daryoush dat hij met me 
wilde praten.  

“Kijk eens wat ik hier heb, Nahid?” Hij wapperde met iets 
voor mijn neus. Ik herkende een vliegticket. “Jij mag een weekje 
naar Iran. Je hoeft daar alleen maar een cadeautje aan een vriend 
af te geven. Als je dat doet, dan betekent dat heel veel voor mij en 
in ruil daarvoor betaal ik je advocaat.” Hij voegde eraan toe: “Ik 
heb er met mijn moeder over gepraat en die zei dat ik een beetje 
lief voor je moest zijn. Daarom heb ik meteen voor jou ook een 
weekje vakantie geboekt voor als je toch in Teheran bent. Kun je 
lekker uitrusten. Wij passen op de kinderen.” 

Het was de tweede keer dat Daryoush de suggestie deed dat ik 
naar Iran zou gaan. Alleen had hij nu zelf de beslissing genomen 
en een ticket voor mij gekocht. Het was geen vraag meer, het was 
een bevel. Ik was sprakeloos. Ik voelde aan alles dat dit niet klop-
te. Natuurlijk had het met drugs te maken. Het tolde in mijn 
hoofd. Hoe kon ik nu teruggaan naar een land waar mij de stenen-
straf wachtte? Het land van waaruit ik was gevlucht, waar ik werd 
gezocht. Ook het land waar mijn twee oudste kinderen woonden, 
mijn ouders, mijn familie. Zou ik ze kunnen zien? Moest ik dan 
weer op mijn valse paspoort als Afsaneh Mohammadi reizen? 
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Alles in mij zei dat ik dit niet moest doen. Dat Daryoush mij erin 
had geluisd. Ik moest het niet doen, maar wat kon ik anders? 
Voor mijn gevoel had ik geen keus. Ik kende niemand in dit 
vreemde land, had geen geld en had twee kinderen om voor te 
zorgen. Daryoush had mij in de tang. Ik was met huid en haar aan 
hem overgeleverd. Het enige waar ik op dat moment aan kon 
denken, was dat ik Said uit de gevangenis moest zien te krijgen. 
Ik had hem zo nodig. Geld om hem vrij te kopen was het enige 
middel dat daarvoor kon zorgen. Daryoush had gelijk, zo ging dat 
in Iran ook. Ik kon niet anders. 

Ik ging.  
 
Die week in Iran, hoe moet ik dat omschrijven? Het was een hel, 
een pure hel. Toen ik het koffertje dat ik had meegekregen aan de 
vriend van Daryoush had gegeven, gaf hij mij een envelop die ik 
niet open mocht maken en zodra ik weer in Nederland zou zijn 
direct aan Daryoush moest geven. Hij gaf me ook een beetje zak-
geld en zei dat hij voor het hotel zou betalen.  

“Je hoeft je nergens zorgen over te maken. Daryoush heeft me 
verteld dat je een weekje moet uitrusten. Als er iets is, kun je mij 
altijd bellen,” en hij gaf mij zijn nummer. Dat was alles. Geen 
problemen bij de douane, een mooi driesterrenhotel midden in 
Teheran in een buurt die ik kende en slechts een kwartiertje rijden 
van mijn kinderen verwijderd. Het was een marteling. Hier was ik 
zo dichtbij bij mijn kinderen, bij mijn vader en moeder, maar ik 
mocht en kon niet bellen. Het zou mijn doodvonnis betekenen. 
Onder het mom dat ik ziek was, liet ik eten op mijn kamer bren-
gen en ging de deur niet uit. 

Zo bleef ik bijna een week op bed op mijn hotelkamer. Alleen 
de laatste nacht voordat ik terugvloog naar Nederland, ging ik 
gehuld in een nikab op de hoek van de straat voor Cyrus en Milad 
een paar cadeautjes kopen.  

Terug in Maastricht gaf ik de envelop aan Daryoush. Ik durfde 
niets te zeggen, niets te vragen, maar ging ervan uit dat hij met de 
opbrengst de advocaat zou betalen.  
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Twee dagen later meldde ik me met kinderen en bagage bij het 
azc in Maastricht. Daryoush had mij niet meer kunnen tegenhou-
den. Ik was vastbesloten.’ 
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Hoofdstuk 41 
 

Asielzoekerscentrum  

‘Op dat moment had ik me nog niet of nauwelijks in de westerse 
cultuur in Nederland verdiept. Naast het pure mezelf staande hou-
den in de steeds wisselende omstandigheden, overleven eigenlijk, 
hielden voornamelijk de kinderen me bezig. Ja natuurlijk, alles in 
Nederland was vreemd voor mij. De huizen, de straten, de win-
kels, het verkeer, de mensen. Alles was zo netjes, zo opgeruimd 
en schoon. Dat iedereen vrij was om zijn eigen godsdienst te be-
leven, was ook zo’n eyeopener voor mij. Bovendien bleek gods-
dienst geen grote rol te spelen, dat had Daryoush ons in het begin 
al verteld. Hij geloofde ook al lang niet meer, had hij gezegd. Wat 
me ook erg verbaasde, waren de uitzendingen op televisie. Ik kon 
het niet verstaan natuurlijk, maar wat ik zag was soms behoorlijk 
confronterend. Dat de vrouwen niet bedekt waren, verbaasde me 
niet. Dat kende ik van vroeger en had ik in Duitsland ook gezien. 
Maar dat jongens en meisjes gewoon met elkaar speelden, elkaar 
aanraakten en van die lichte dunne en vooral kleurrijke kleren 
droegen. Maar ook mannen en vrouwen die elkaar vasthielden, 
elkaar in het openbaar kusten, zelfs als ze elkaar niet kenden. En 
ik zag een keer dat ze ergens op een strand topless lagen te zon-
nen. Hoe was het mogelijk? Ik kon nauwelijks geloven dat ik dat 
gezien had. Een groter contrast met wat ik in Iran gewend was, 
had dit niet kunnen zijn.  
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Dat vrouwen en mannen gelijk behandeld werden, was wel 
een openbaring voor me. De vrijheid, het zelf kunnen beslissen, ik 
vond het eigenlijk wel fijn. Ik merkte dat het me geen grote moei-
te kostte om aan de hier heersende levensstijl te wennen. Sterker 
nog, na al die jaren van onderdrukking vond ik het heerlijk. Het 
enige struikelblok was de taal.  

 
Er ging een behoorlijke woordenwisseling aan vooraf voordat ik 
Daryoush zover had gekregen om mij naar het azc te brengen. Hij 
bleef volhouden dat hij verliefd op mij was en dat hij voor mij en 
de kinderen wilde zorgen. Ik snapte allang dat het hem om heel 
andere dingen te doen was en dreigde ermee dat als hij mij niet 
zou laten gaan, ik naar de politie zou lopen en alles over zijn 
drugspraktijken zou vertellen. Uiteindelijk had ik hem zover dat 
hij mij met Milad en Cyrus naar het asielzoekerscentrum zou 
brengen.  

Met Milad op mijn arm, een grote tas met kleren om mijn 
schouder en Cyrus aan de hand liep ik naar binnen. Hoewel ik in 
Nederland in de korte tijd dat ik er was heel wat indrukken had 
opgedaan, was ik totaal niet voorbereid op waarmee ik in het 
asielzoekerscentrum werd geconfronteerd. Overal waar ik keek, 
zag ik zwarte mensen, mannen, vrouwen en kinderen. Rijen vol. 
Ik schrok er zo vreselijk van dat ik het letterlijk in mijn broek 
deed van angst. Ik had in mijn hele leven nog nooit zwarte men-
sen gezien. Volkomen overstuur maakte ik meteen rechtsomkeert 
en holde het azc weer uit. Toen was ik blij dat Daryoush nog in de 
buurt was.  
 
Toen we thuiskwamen, belde ik meteen zenuwachtig met Rahim 
om te vertellen wat er was gebeurd.  

“Ik wilde me aanmelden, maar de gang stond vol met zwarte 
mensen. Ik ben zo bang…” Rahim schoot in de lach en suste me 
een beetje.  

“Dat is niets om bang voor te zijn, Nahid. Dat zijn mensen die 
uit Afrika komen, die zijn nu eenmaal zwart. Verder is er geen 
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verschil. Als je het niet wil, heb je niet veel met ze te maken. Je 
krijgt een eigen kamer en je krijgt leefgeld. Heus. Je moet alleen 
even wennen.” 

Gesterkt door zijn woorden ging ik de volgende dag opnieuw. 
Nu was ik voorbereid. Alleen toen ik me bij de receptie aanmeldde, 
kreeg ik te horen dat het Maastrichtse asielzoekerscentrum vol was.  

Een vriendelijke meneer van het centrum bood aan om me 
naar Eindhoven te rijden. Daar zat een grotere azc. Uiteindelijk 
liep ik daar naar binnen. Een bewaker, of was het politie, dat weet 
ik niet meer zo goed, ving me op. Hij zei dat ik niet hoefde te 
huilen.  

“Je bent veilig,” zei hij, “we zullen goed voor je zorgen.” Hij 
pakte Milad van me over en samen liepen we naar een kantoortje. 
Ik kreeg een kopje thee en de kinderen kregen limonade. Het was 
een hele opluchting dat er een telefonische tolk was die ik kon 
vertellen over de papierenverklaring die ik bij me had en aan de 
man achter het bureau had gegeven.  

“Nee, andere papieren heb ik niet,” zei ik. De tolk vertelde dat 
ik voorlopig een kamer voor ons drieën zou krijgen. Vooruitlo-
pend op Saids vrijlating vertelde ik dat ik getrouwd was. “Mijn 
man is nog onderweg, die komt later.” De man achter het bureau 
zei dat hij het noteerde en dat het vanzelf goed zou komen. Ik was 
blij dat ik het in ieder geval gezegd had. Ik was dankbaar dat de 
man vroeg wat ik nog meer nodig had. De luiers voor Milad wa-
ren op en ook had ik geen poedermelk meer. Zonder het verder te 
hoeven vragen, kreeg ik dat, tegelijkertijd met een papier waarop 
in het Engels en het Arabisch allerlei informatie over etenstijden, 
wasmachinegebruik en andere huisregels stond.  

Er liep iemand met me mee om onze kamer te wijzen. Daar 
stonden drie bedden, een tafel en een paar stoelen. Verder niets. 
De wc en douche waren verderop in de gang. Die moesten we 
delen. Ik las op het papier dat het eten om vijf uur begon en als je 
te laat was je geen eten kreeg. Het was allemaal heel onwennig, ik 
voelde me zo ontheemd. Milad kreeg eten uit een potje, dat hij 
niet lustte. Ik mocht kiezen. Gekookte aardappelen en bloemkool, 
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spaghetti, macaroni en kaas, allemaal Nederlands eten. Ik was 
alleen rijst met curry gewend. Er zaten zoveel mensen, er was 
zoveel lawaai. Een beetje in de war riep ik luid of er ook Iraniërs 
waren. Een paar van hen stonden op en kwamen bij ons zitten om 
me een beetje te steunen. Terwijl ik toch automatisch hap na hap 
het voor mij vreemde gekruide gerecht, macaroni met kaas, in 
mijn mond stopte, mompelde ik: “Ik wil het niet, ik wil het niet, 
ik vind het niet lekker.”  

 
Het duurde een maand tot ik helemaal gewend was. Ik leerde de 

weg in het azc, wist waar de douches, de wc en de wasmachines 
waren. Ik wende aan het leefgeld van dertig gulden per persoon, dat 
was dus negentig gulden voor ons drieën per week. Het eten hoefde 
ik niet te betalen. Het geld dat ik kreeg was voor toiletartikelen en 
kleding en zo en die boodschappen mocht ik zelf doen.  

Ondertussen begonnen de interviews die uiteindelijk moesten 
leiden naar een verblijfsvergunning. Het ging precies zoals we 
met Daryoush hadden geoefend. Wie waren we, uit welk land 
kwamen we, waarom waren we gevlucht? Iedere keer dezelfde 
vragen en steeds op andere dagen. Van andere Iraniërs hoorde ik 
dat ze dat doen om te controleren of je iedere keer hetzelfde ver-
haal vertelt. Op donderdag moesten we ons melden bij de politie 
die een kantoor in het asielzoekerscentrum had. De politie betaal-
de ook het leefgeld.  

Een maand of twee later, het was augustus, diende Saids zaak. 
Omdat ik daarbij wilde zijn, belde ik Daryoush. Hij zei dat dat 
niet kon. Toen ik Rahim belde om te vragen hoe het werkte, zei 
hij dat hij gehoord had dat er wel een vrouw aanwezig zou zijn. 
Hoe kon dat dan? Ik was het niet in ieder geval. Ik kwam erachter 
dat die vrouw waar Rahim het over had, Jasamin bleek te zijn. 
Jasamin? Zij wel en ik niet? En hoe kon het dat zij daar zou zijn, 
wat had zij daar te zoeken? Waarom had niemand mij dit verteld? 
Dit was verraad in mijn ogen, vooral omdat ik wist dat zij ooit 
met Said naar bed was geweest. Ik was stikjaloers en vreesde dat 
zij Said opnieuw voor zich zou weten te winnen. In mijn hoofd 
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plande ik een scheiding. Later bleek dat Jasamin niet alleen 
meermalen bij Said op bezoek was geweest, maar al die tijd zeer 
goed op de hoogte was dat Said een pro-deoadvocaat had.   

Er speelde nog wat. Ze hadden mij uitgelegd dat ons verblijf in 
Eindhoven slechts tijdelijk was. De taak van de Vreemdelingen-
politie in Eindhoven was om onze identiteit vast te stellen en ons 
te registreren. Die fase was nu afgerond. Voor de volgende stap in 
ons proces moesten we naar Arnhem verhuizen. Daar bleek het 
voorportaal voor de eigenlijke procedure: de “rust- en voorberei-
dingsfase” heette dat. Daarna moesten we hoogstwaarschijnlijk 
nog een keer verhuizen om de eigenlijke asielprocedure in gang te 
zetten. 

Om zonder Said naar Arnhem te moeten verhuizen, daar had 
ik moeite mee. Van mijn begeleider, iemand die mij tot nu had 
geholpen en mij een beetje wegwijs had gemaakt, kreeg ik dag-
kaarten voor de trein naar Arnhem. Hij zette ons af bij het station 
en gaf mij een papier mee waar het adres op stond waar ik me 
moest melden. Verder moest ik het zelf maar uitzoeken.  

Toen ik in Arnhem aankwam, liet ik het adres aan voorbijgan-
gers zien en vroeg hoe we moesten lopen. Waar en of er bussen 
waren en welke ik dan moest nemen, ik had geen idee. Daar liep 
ik met twee kleine kinderen die bijna de hele weg huilden. Na 
twee uur lopen en stilstaan, kwam ik bij het azc aan het einde van 
die lange, lange Amsterdamseweg.’  
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Hoofdstuk 42 
 

Alles draait om geld 
Drugs in de luier van Milad 

‘Amper in Arnhem belde Daryoush.  
“Hallo, Nahid. Als je Said vrij wilt krijgen dan moet je met 

tweeduizend gulden over de brug komen, anders gaat hij voor drie 
jaar de gevangenis in.” Tweeduizend gulden? Daryoush wist toch 
dat ik dat niet had?  

“Ik heb een oplossing voor je,” ging hij verder. “Als jij met 
Milad nog een keer op en neer naar Iran vliegt, betaal ik die twee-
duizend en praten we nergens meer over en komt Said meteen 
vrij.” Ik zocht naar woorden.  

“Ik ben toch al een keer geweest? Je hebt toen die brief gekre-
gen, was dat niet genoeg?” Een schamper lachje aan de andere 
kant van de lijn.  

“Doe niet zo onnozel, Nahid. Dat was nog niet eens genoeg 
voor de boodschappen die ik voor jullie heb gedaan. En al dat 
andere dan, dat weet je toch wel?” 

Radeloosheid en weer die allesomvattende wanhoop bekropen 
me.  

“Ik bel je morgen,” kon ik nog net uitbrengen. Eenmaal in 
mijn kamer zakte ik murw gestreden op mijn bed. Wie ging me 
helpen, hoe ging ik dit nu weer oplossen? Waar haalde ik twee-
duizend gulden vandaan? Kon ik iemand bellen? Maar wie dan? 
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Ik probeerde na te denken. Het lukte niet. Ik voelde me machte-
loos en zo verlaten. Hoe meer ik erover nadacht en de mogelijk-
heden afwoog, des te duidelijker het voor me werd. Er was maar 
één ding belangrijk: ik wilde dat Said vrij was en dat hij bij me 
was. Dat we samen verder zouden gaan.  

De volgende dag belde ik Daryoush. “Ik doe het.” Diezelfde 
dag nog reed Daryoush naar Arnhem om met mij te overleggen. 
Hij was heel aardig.  

“Luister, Nahid. Je hoeft je nergens zorgen over te maken. Ik 
zorg voor alles. Het is beter dat je niets weet.” Op mijn vraag wat 
ik moest doen als er toch iets zou gebeuren, zei hij: “Vertrouw 
nou maar op mij. Het is de eerste keer toch ook goed gegaan? 
Heus, er overkomt je niets.” Er volgden weer een paar dagen van 
ondraaglijke spanning, van niet eten en niet slapen. Ik kon niet 
meer, ik was op.  

De dag voor het geplande vertrek naar Iran haalde Daryoush 
ons op en reed ons naar zijn moeder in Maastricht. Zij zou tijdens 
mijn verblijf in Teheran op Cyrus passen. Ik kon nauwelijks mijn 
zenuwen in bedwang houden. Gedurende de rit Arnhem-
Maastricht zeiden Daryoush en ik alleen het hoognodige tegen 
elkaar. Cyrus was opgetogen, hij keek ernaar uit om bij Jasamin 
te logeren. Met Milad had ik ook geen moeite. Dat was sowieso 
een makkelijke baby. Daryoush benadrukte nog een keer dat ik 
me echt geen zorgen hoefde te maken. 

“Je zal zien, Nahid; alles gaat vanzelf. Je hoeft niets te doen. Als 
je in Teheran bent, wacht je bij de uitgang diezelfde man als van 
een paar weken geleden. Hij brengt je naar een hotel dat nog mooi-
er is dan het vorige. Daar blijf je een paar dagen om uit te rusten. 
Daarna vlieg je weer terug. Makkelijk zat.” De volgende dag liep 
Daryoush met me mee naar de vertrekhal van Schiphol. Hij bleef 
bij me toen ik incheckte. Opnieuw liep ik als Afsaneh Mohammadi 
door de paspoortcontrole, gewoon een moeder met kind zoals in het 
paspoort stond. Daryoush zwaaide me uit. De eerste horde was 
genomen. Als het zo makkelijk gaat, dacht ik nog.  

Daryoush had beloofd dat hij zou wachten totdat het 
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vliegtuig was opgestegen.  
“Ik hou een oogje in het zeil en blijf net zolang totdat ik zeker 

weet dat het goed is gegaan.” Eenmaal bij de incheckbalie begon 
Milad te huilen. Ik rook het meteen, hij had een vieze luier en ik 
ging hem in de wc verschonen.  

Ik denk er vaak aan terug. Was ik nou zo stom in die tijd? Was 
ik te jong om het te beseffen? Had ik dat nu echt niet van tevoren 
kunnen weten? Waarom moest ik van Daryoush anders zo nodig 
Milad meenemen? Waar had ik gezeten met mijn verstand? Na-
tuurlijk, de verstopplek voor de cocaïne was mijn baby. Het zat 
gewoon in een plastic zakje in Milads luier.  

“Het pakje overpakken in de schone luier,” stond op het pa-
piertje. Alles draaide. Panisch werd ik en ik keek om me heen of 
mensen het zagen. Mooi niet dat ik de drugs weer in de luier van 
mijn kindje zou doen. Buiten zinnen en volledig de weg kwijt, 
stopte ik het zakje in mijn tas en deed Milad een schone luier om. 
Het ging helemaal op de automatische piloot. Ik kon niet meer 
denken en had nog maar één doel. Zo snel mogelijk weg, weg van 
hier, van Schiphol.  

Terug bij de marechaussee liep ik het kantoortje naast de pas-
poortcontrole binnen. Gehaast en op van de zenuwen vertelde ik 
zo rustig mogelijk dat ik iets belangrijks was vergeten, maar dat 
mijn man nog in het restaurant zat.  

“Alsjeblieft,” zei ik in het Engels. “Laat me er nog even door, 
ik ben zo terug.” De marechaussee overlegde met zijn collega, die 
mij herkende.  

“Ga maar snel,” zei hij. “Je hebt nog alle tijd.”  
Over mijn toeren en op het randje van hysterie liep ik het res-

taurant binnen. Daar zat Daryoush op zijn dooie gemak een ijsje 
te eten. 

“Fuck you,” siste ik tegen hem. “Jij vuile klootzak, kun je wel, 
mijn baby gebruiken voor die valse zaakjes van je. Ik trap er niet 
meer in, zoek maar een ander voor je criminele acties, want ik ga 
niet naar Iran. En nog wat, je brengt me nu ogenblikkelijk terug 
naar Maastricht om Cyrus op te halen. En dan wil ik met je moe-
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der praten. Dan zullen we weleens zien wie hier die tweeduizend 
gulden betaalt.”  

Kokend van woede was ik de hele weg terug naar Maastricht 
en ik was helemaal opgefokt toen ik uiteindelijk bij Jasamin in de 
kamer stond. Heus, ik had het niet van tevoren bedacht, maar 
opeens stond ik met een keukenmes in mijn hand dat ik dreigend 
op haar keel richtte.  

“Jij vuile kankerhoer, jij kinderverraadster, jij kutwijf…”  
 

De lelijke Iraanse woorden die ik nog nooit had gezegd, rolden 
als vanzelf mijn mond uit. Ik schrok van mezelf, hoe agressief ik 
was. Jasamin week terug en toen ik haar bij het haar achterover 
trok en de mespunt haar keel raakte, krijste ze het uit. 

Volkomen overstuur en huilend jammerde ze: “We wilden je 
alleen maar helpen om voor Said een beetje geld te verdienen.” 

Daryoush probeerde het mes uit mijn handen te slaan. Nu 
richtte ik het mes op hem en schreeuwde tegen zijn zus, die ook 
in de kamer was: “Jouw moeder heeft willens en wetens mijn 
baby in gevaar gebracht om drugs naar Iran te smokkelen.”  

Jasamin snikte. “Ik wilde alleen Said redden, ik hou van hem.” 
Terwijl ik nog steeds het mes in mijn hand had, was dit het 

moment dat ik wist wat ik wilde. “Jullie geven me nu het geld dat 
nodig is om Said uit de gevangenis te halen, anders ga ik vandaag 
nog naar de politie. Ik meen het,” voegde ik eraan toe.  

Het werkte. Daryoush liep de kamer uit en kwam een paar mi-
nuten later terug met het geld. 

Hoe ik terug in Arnhem ben gekomen, kan ik me niet herinneren.’ 



 
 233

Hoofdstuk 43 
 

1994/1995 De hereniging met Said 

‘Eenmaal terug in het azc belde ik meteen Bijan dat hij de beno-
digde tweeduizend gulden kon halen. En een maand later haalde 
ik samen met de kinderen Said in Arnhem van het station. Wat 
een spanning, maar wat een geluk. Huilend omhelsden we elkaar, 
ondertussen struikelend over onze woorden om alles wat er de 
afgelopen tijd gebeurd was met elkaar te delen.  

Toen we in het azc kwamen, bleek dat de bewoners een klein 
feestje voor ons hadden georganiseerd. Na al die ellende was dit 
een fijne verrassing waar we niet op gerekend hadden. We durf-
den weer een beetje hoop te krijgen.  

Cyrus was gek van blijdschap en liet Said niet meer los totdat 
hij uitgeput in slaap viel. Milad was eerst een beetje bang, maar 
wende snel. Toen we uiteindelijk terug waren in onze kamer, 
konden Said en ik niet stoppen met praten. Ik herinner me die 
nacht slechts een paar uur te hebben geslapen. 

Des te harder kwam de klap aan dat we de volgende morgen 
hoorden dat we weer van elkaar zouden worden gescheiden. Said 
moest zich eerst laten registreren en werd doorverwezen naar een 
azc in Alkmaar. Daar had ik geen rekening mee gehouden en het 
was opnieuw een grote tegenvaller en teleurstelling.  

Een maand of twee later, het was januari 1995, kwam Said 
eindelijk bij ons in Arnhem in het centrum wonen. Een paar da-
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gen later lazen we jullie advertentie op het prikbord bij de Albert 
Heijn. Jullie nodigden ons uit voor een gesprek.  

“Daarom zat ik zo te huilen bij je aan tafel, Carla. Je had geen 
idee wat we allemaal achter de rug hadden.”’  
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Carla - Evaluatie  
 

Oktober 2018 

Ik stop met typen en kijk naar Nahid. Het staat me nog levendig 
voor ogen hoe zij en Said 24 jaar geleden bij ons aan tafel zaten. 
Hoe ze vol verdriet aan Onno en mij vertelde dat ze haar twee 
oudste kinderen in Iran had moeten achterlaten. Hoe onbegrijpe-
lijk en afschuwelijk ik dat vond, hoe me dat aangreep. Van wat er 
daarna gebeurde en het hoe en waarom, wist ik op dat moment 
natuurlijk nog niets. Later liet ze weleens iets vallen en kreeg ik 
beetje bij beetje er beeld bij van wat ze had meegemaakt. Saids 
drugssmokkelverhaal hadden we in de loop van de tijd wel mee-
gekregen. Immers, dat had ik ook aangehaald bij Saids laatste 
rechtszaak. Maar dat Nahid zelf ook in de drugsscene verzeild 
was geraakt en dat ze zelfs gedwongen werd terug te keren naar 
Iran, daar had ik geen weet van. Het land waar ze uit gevlucht 
was en waar ze gezocht werd. Laat staan dat ze daarna een tweede 
keer werd gedwongen naar Teheran te gaan met drugs in Milads 
luier. Hoe haar felheid en kracht en heldenmoed haar uiteindelijk 
hebben weten te behoeden voor deze bijna fatale stap. Dat was 
allemaal nieuw voor mij. Ze heeft daar al die jaren niets over 
durven vertellen. Mijn hart gaat naar haar uit. Wat een afschuwe-
lijk leven heeft ze gehad, wat heeft ze moeten lijden.  

Wat ook vreemd voelt, is dat we nu aan het einde van het boek 
zijn gekomen. Want hoewel we vooraf hadden afgesproken haar 
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verhaal te vertellen tot de hereniging van haar en Said in het Arn-
hemse asielzoekerscentrum, is het voor mijn gevoel nu wel een 
heel abrupt einde. Vooral na die onverwachte wending met het 
mes-incident.  

Het is intens verdrietig dat zij en Said uit elkaar gaan. Nahid 
houdt het niet meer vol om met een man te leven die niets doet en 
alleen maar zwijgend op de bank zit en naar de Iraanse televisie 
kijkt. En als er dan een keer wordt gepraat, loopt het altijd op 
ruzie en scheldpartijen uit waarbij Said niet schroomt om geweld 
te gebruiken. Daarbij komt dat hij geen goede band heeft met hun 
jongste zoon Milad. Die heeft sinds kort een baan, maar woont 
nog bij hen in huis. Said heeft geen goed woord voor hem over en 
zegt de lelijkste dingen. Cyrus, die een goede baan en een eigen 
woning heeft, wil niet meer op bezoek komen. Nahid is er hele-
maal klaar mee, ze heeft een echtscheiding aangevraagd.  

Het doet me verdriet. Na alles wat ze hebben doorstaan en 
meegemaakt, hoopte ik zo dat ze er samen sterker uit zouden ko-
men. Natuurlijk heb ik mezelf ook meermalen afgevraagd of het 
Said-incident met de buurvrouw mede debet was aan haar besluit 
om te scheiden. Want maanden achter elkaar iedere keer dat we 
aan het werk waren, smeekte ze me opnieuw en opnieuw haar de 
echte oorzaak van onze breuk met Said te vertellen.  

Na anderhalf jaar soebatten en druk op mij te hebben uitgeoe-
fend, ben ik uiteindelijk gezwicht. Zo voorzichtig mogelijk en 
aftastend hoe ver ik kon gaan, heb ik haar toen verteld wat er 
indertijd met Said en de buurvrouw was voorgevallen. In eerste 
instantie wilde ze het niet geloven en kwam voor Said op. Ze 
maakte zelfs een toespeling dat de buurvrouw het misschien zelf 
had uitgelokt. Ik vertelde haar de werkelijke toedracht, hoe Said 
bij het schilderen van het raamkozijn vanuit het slaapkamerraam 
zo in de keuken van de buren had kunnen kijken. Hoe hij had 
gezien dat ze haar blouse uitdeed om er onder de kraan een vlek 
uit te krijgen. Hij was naar beneden gelopen, door de openstaande 
deur de keuken in en had haar van achteren vastgepakt. Toen ze 
het op een schreeuwen zette en de bewoner van het aangrenzende 
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huis haar te hulp schoot, maakte Said rechtsomkeert. Ik vertelde 
Nahid dat ik wist dat het waar was. Said had dat uiteindelijk toe-
gegeven toen we hem vragen hadden gesteld over de werkelijke 
toedracht. Het was ook gebleken uit het excuusbriefje dat hij pal 
daarna had geschreven toen hij weer in ons huis was; dat had de 
buurvrouw ons laten lezen. Daarin had hij geschreven dat hij het 
nooit had mogen doen, dat hij niet wist wat er in hem gevaren 
was en dat hij verschrikkelijke spijt had.  

Nahid wist me meermalen te overtuigen dat dit hoegenaamd 
geen verschil in haar besluit om te scheiden had gemaakt. Ze had 
jaren daarvoor al een punt achter hun huwelijk willen zetten.  

‘Ik heb het iedere keer opnieuw en opnieuw geprobeerd, maar 
het gaat niet langer, Carla, echt niet. Said is alleen maar boos en 
zelfs agressief. Natuurlijk is het zielig voor hem, maar hij wil 
niets aan zijn depressie doen. Hij zit urenlang zwijgend op de 
bank voor zich uit te staren. Er is van alles gedaan om hem te 
helpen. Ook de sociale dienst heeft hem hulp geboden. Ik heb 
hem gesmeekt om met jullie te praten. Hij wil niet, hij kan het 
niet, zegt hij. Voor de kinderen hoeven wij niet bij elkaar te blij-
ven, die zijn groot en gaan hun eigen weg. Aan het einde van dit 
jaar krijgt hij een andere woonplek.’ 
 
Wat een verschil met dat dode vogeltje dat in november 2016 bij 
ons binnenwandelde. Waar het haar tijdens onze wekelijkse ses-
sies in de afgelopen twee jaar vaak te veel werd omdat ze “ge-
dwongen” werd haar verleden onder ogen te zien, kijk ik nu naar 
een vrouw waar de herwonnen felheid en daadkracht die zo ken-
merkend voor haar leven is geweest vanaf spat.  

‘Het vertellen van mijn levensverhaal is therapie voor me ge-
weest, Carla. Ik heb het allemaal op een rijtje. Ik ben moe van het 
overleven. Ik wil leven. Gelukkig worden. Ik wil net als jij zijn. 
Ik wil me ook heel voelen. Jij was toch ook eind veertig toen je 
opnieuw begon met Onno? Ik voel me zoveel sterker dan twee 
jaar geleden. Ik heb me weer opgegeven voor een cursus Neder-
lands. Als dat goed gaat wil ik graag in de verpleging. Said en ik 
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moeten ieder op onze eigen manier proberen nog iets van ons 
leven te maken. Ik ga ervoor en weet het zeker, ik zal eindelijk 
gelukkig worden!’  
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Tijdlijn 
 

Nahids contact met haar in Iran wonende familieleden vanaf de 
tijd dat ze in Nederland is. 

1997 Vanuit het azc heeft Nahid voor de eerste keer met haar 
vader en moeder gebeld. Haar vader is depressief, omdat Nahid er 
niet meer is. Haar moeder heeft om vergiffenis gevraagd. Nahid 
heeft haar vergeven. Over haar kinderen Amir en Farzaneh heeft 
ze niets meer gehoord. 
 
1999 Voor de tweede keer heeft de familie gebeld op 21 maart 
voor het Iraans Nieuwjaar. Alle familieleden hebben met Nahid 
en Said gesproken. Nahid krijgt eindelijk een update over Amir 
en Farzaneh.  
Met Amir gaat het niet zo goed. Hij is stil en verdrietig. 
 
2007 De vader van Nahid is overleden. Een week daarvoor heeft 
Nahid nog telefonisch contact met hem gehad. 
 
2009 Bij het generaal pardon krijgen Nahid en haar zonen in dat 
jaar een verblijfsvergunning. In hetzelfde jaar meldt Nahid bij de 
Iraanse ambassade dat ze haar paspoort is verloren. Na twee 
maanden wachten, krijgt ze een nieuw paspoort. Nu kan ze naar 
Iran om haar familie voor de eerste keer weer terug te zien. Ieder-
een staat op vliegveld Teheran met bloemen en cadeautjes. Na 
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deze periode van zeventien jaar herkent ze bijna niemand. Amir is 
er ook. Farzaneh heeft straf van haar vader en is in huis opgeslo-
ten. De volgende dag spijbelt ze van de universiteit en komt toch. 
Reza weet niet dat Nahid in Teheran is. Hij heeft Amir jaren ge-
leden verstoten. Amir is aan de drugs.  
 
2009 Nahid probeert telefonisch contact met Amir te houden. Hij 
heeft nog geen mobiel. 
 
2010 Farzaneh trouwt met iemand van wie ze houdt.  
 
2011 Nahids kinderen in Iran hebben nu een mobiel. Ze heeft nu 
ook contact met Farzaneh. Het gaat beter met Amir. Hij heeft in 
een afkickkliniek gezeten. 
 
2012 Nahid gaat voor de tweede keer naar Iran. Ze heeft een goe-
de tijd met haar familie. Er wordt over vroeger gesproken. Haar 
moeder smeekt weer om vergiffenis. Reza heeft een beroerte ge-
had en is bedlegerig. Hij houdt nog altijd van Nahid, zegt hij. 
Farzaneh zorgt voor hem.  
 
2012 tot heden. Nahid heeft veel telefonisch-, FaceTime- en ap-
pcontact met al haar familieleden.  
 
2016 De moeder van Nahid overlijdt vlak na Nahid en Saids auto-
ongeluk.  
 
2018/2019 Nahid spaart om voor de derde keer naar Iran te gaan 
om haar kinderen en kleinkinderen te zien.  
 
Haar grootste wens is om haar kinderen voor een vakantie naar 
Nederland te kunnen halen. 
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Dankwoord 
 

Een woord van dank 

Schrijven over een land en een cultuur die ver van je afstaat en 
waar je nog nooit bent geweest, vereist veel research. Via internet 
en YouTube kun je van alles over Iran te weten komen en natuur-
lijk spande Nahid zich in mij zoveel mogelijk details uit te leg-
gen. Ook kwam Farideh een Iraanse vriendin van Nahid, die uit-
stekend Nederlands sprak een paar keer met Nahid mee om te 
tolken. Toch kon ik nachten wakker liggen of ik er wel voldoende 
in was geslaagd om de geschiedenis, wetten en gewoontes van 
Iran op de juiste manier in te kleuren en fervent Twitteraarster als 
ik ben, was ik in de loop der tijd op het spoor gekomen van 
@Bijan63. ‘Senior Medical Scientist’, ‘Phd’, ‘Human Rights’, 
‘Culture’ en nog enkele keywoorden in zijn bio trokken mijn aan-
dacht. Uit zijn tweets maakte ik op dat hij oorspronkelijk uit Iran 
kwam en zeer met zijn volk was begaan. Ik volgde hem en hij 
volgde terug. Toen het boek zo goed als af was, had ik de moed 
hem te vragen of hij Ik heb niet eens ja gezegd voor mij wilde 
checken op de couleur locale. Tot mijn grote vreugde aarzelde Dr. 
Bijan Moshaver geen moment en liet weten het te willen doen. 
Niet lang daarna kreeg ik een uitgebreide email met zijn bevin-
dingen en verbeterpunten. Ik kon mijn geluk niet op. Hier had een 
‘wildvreemde’ zich ingespannen om (als eerste) het boek te lezen 
en van commentaar te voorzien. Achteraf schaam ik me een beet-
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je dat ik het überhaupt heb durven vragen. Nogmaals een dikke 
dankjewel, Bijan. Je bent een schat!  
In zo’n nawoord kun je aan het bedanken blijven. Vooral als je 
een uitgebreide familie en vriendenkring hebt, die de tweeënhalf 
jaar die het me kostte om Nahids verhaal te schrijven, er veel aan 
deden om mij er doorheen te slepen. Mijn dankbaarheid heb ik 
hen voldoende getoond.  
 
Dan blijft er nog één iemand over die ik speciaal wil noemen: 
Nancy de Heer. Als redacteur en eigenaar van tekstbureau Groen 
Geletterd, kwamen wij toevallig met elkaar in contact en deed zij 
mijn eindredactie. Haar prettige manier van werken en haar be-
trokkenheid maakten dat ook dit deel van het boekschrijven een 
waar feestje werd. Dank daarvoor, Nancy!  
 
Carla van Dokkum  
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