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Het meisje
met de blote
borsten

Sboui
De Tunesische Amina
Sboui ontblootte haar
borsten voor Femen en
veroorzaakte daarmee
een schandaal in de
Arabische wereld. Ze
moest de cel in en
vluchtte naar Frankrijk
om haar diploma
te halen. Nu is ze terug
in Tunis en werkt ze
aan het Arabische zusje
van Opzij. ‘De tijd is er
rijp voor.’
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A

mina Sboui, net 21 jaar, loopt over
straat. Heel wat hoofden draaien
om. Ze is hier een opvallende verschijning met haar blauwe korte
haar, korte broek, hemd en tatoeages over haar hele lichaam. Boven haar rechterborst is een kooi waar vogels uit
vliegen, getatoeëerd. ‘Wij beslissen wie de strijd gaat
winnen’ staat er in het Arabisch bij.
‘Ik heb de hele dag aan mijn tijdschrift gewerkt,’
zegt ze, terwijl ze de oude, turquoise geverfde deur
open doet en dan neerploft op de bank. ‘Wil je alcohol?’ Ze schenkt zichzelf een glaasje tequila in. Eerder gebruikte partjes citroen liggen op tafel.
In 2013 was ze de eerste Arabische vrouw die zich
aansloot bij Femen, de van oorsprong Oekraïense
organisatie die topless tegen discriminatie van vrouwen protesteert. Ze noemde zich Amina Tyler, naar
de zanger van Aerosmith, die ze bewondert. In maart
dat jaar postte ze topless foto’s van zichzelf op Face-
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‘De psychiater heeft niet
met mij gepraat, maar gaf
me hele sterke slaappillen’
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huis kunnen gaan voor een abortus en denken ze dat
hun echtgenoot het recht heeft om hen te slaan.’
‘Ik ben trots op mezelf,’ zegt ze, terugblikkend op
de periode dat ze bij Femen zat en topless foto’s postte. Ze had reacties en bedreigingen verwacht, maar
het waren er wel erg veel. Een Tunesische imam
vaardigde zelfs een fatwa uit: ze moest honderd
zweepslagen krijgen en zou ter dood veroordeeld
moeten worden.

Geestenuitdrijver
book met de teksten ‘Fuck your morals’ en ‘Mijn lichaam is van mij en niemands bron van eer’ in het
Arabisch. Schokgolven gingen door Tunesië en de
rest van de Arabische wereld.

Fondsen werven

Het zonlicht valt naar binnen door de versierde tralies voor de ramen naar de binnenplaats. Sinds de
zomer bewoont Amina een prachtig oud huis in Sidi
Bou Said, een schilderachtig kunstenaarsdorp van
witte huizen op een heuvel bij Tunis. ‘Mensen zijn
hier wat meer open-minded,’ legt ze uit. Ze vertelt
dat ze van de opbrengst van haar eerste boek leeft.
Mon corps m’appartient (Mijn lichaam is van mij) gaat
over haar rebelse leven in de traditionele Tunesische
maatschappij.
Ze laat de pdf van het eerste nummer van Freeda
op haar laptop zien. Het eerste Arabischtalige feministische tijdschrift, in januari te koop in Tunesië, is
het plan. Het blad in combinatie met haar eerdere
activisme leverde haar een plek op in de BBC-lijst
met de honderd meest inspirerende vrouwen wereldwijd. ‘Hoe vind je het geworden?’ vraagt ze. In het
blad staan artikelen over de ongelijkheid tussen Tunesische mannen en vrouwen, over de moeilijke situatie voor vrouwen in buurland Libië en over lesbische Tunesische vrouwen – een groot taboe. Samen
met haar vrienden is Amina druk bezig fondsen te
werven voor de drukkosten. ‘De tijd is rijp voor dit
blad,’ vindt ze. ‘Zeker nu de politieke partij van de
islamisten niet meer de grootste is en we niet bang
hoeven te zijn dat de sharia ingevoerd wordt.’
In Tunesië hebben vrouwen meer rechten dan in
de meeste andere Arabische landen, dankzij de wetten van president Habib Bourguiba (1957-1987). Zo
is polygamie verboden en is abortus toegestaan. ‘Helaas kennen veel vrouwen hun rechten nog niet,’ zegt
Amina. ‘Zo weten ze vaak niet dat ze naar het zieken-
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Veel Tunesiërs vonden dat haar methode van actievoeren de emancipatie van vrouwen niet ten goede
kwam. Een enkeling noemde haar dapper. Volgens
anderen wilde ze alleen maar aandacht. Ze reageert
resoluut: ‘Eerder werd er nauwelijks over feminisme
en vrouwenrechten gepraat. Nu wel. De aandacht is
echt niet zo prettig hoor, maar het is wel nodig om de
boodschap over te brengen.’ Ze zucht en steekt nog
een sigaret op. ‘Ik word altijd uitgescholden als ik over
straat loop. Door alle bedreigingen voel ik me nooit
meer rustig.’
Ze beantwoordt even wat Facebook-chatberichten. Een telefoon heeft ze niet, want: te stressvol. Dan
komt een vriendin binnen, die de foto’s voor het tijdschrift maakte. Ze vliegt Amina om de hals, reikt haar
een sandwich en portie frietjes aan. Ze kletsen wat.
Op de vraag hoe het komt dat Amina zo anders is dan
andere Tunesische meisjes en durft te doen waar ze
zin in heeft, heeft ze zelf ook geen antwoord. Deels
lijkt het jeugdige overmoed in een maatschappij die
rebellie niet aanmoedigt, deels komt het voort uit
idealisme. Van haar ouders heeft ze dat niet. Haar
moeder is onderwijzeres en draagt een hoofddoek,
haar vader is dokter. Amina noemt hen ‘traditioneel’
en ‘niet erg open-minded’. Ze stuurden haar naar een
psychiater toen ze de topless foto’s gepubliceerd had.
‘Die heeft niet met mij gepraat, maar me hele sterke
slaappillen gegeven, waar je 24 uur van slaapt,’ vertelt
ze. Haar moeder zei tegen de media dat haar dochter
aan een geestesziekte leed en bracht haar naar een
geestenuitdrijver. Die las wat verzen op uit de Koran.
‘Het heeft allemaal weinig geholpen,’ grijnst Amina.

Topless bij moskee

Kort daarop werd ze gearresteerd omdat ze de tekst
‘Femen’ op een muur bij een begraafplaats had geschreven. ‘Ze wilden me toch al oppakken vanwege
de foto’s,’ zegt ze koel. Tweeënhalve maand zat ze
vervolgens gevangen, samen met 69 vrouwen in een
kamer van 30 vierkante meter. ‘Ik ben goed behan-
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Sboui in 89 Woorden
Geboren: 7 december 1994 in Gafsa,

Tunesië
Opleiding: middelbare school in Tunis en

Parijs. Ik wil volgend jaar gaan studeren
Werkervaring: verkoper in een boekwinkel,

en het schrijven van mijn twee boeken
Boek op het nachtkastje: La géopolitique
sanguinaire van de Tunesische schrijver Safi
Saïd
Hobby’s/interesses: schrijven, seks met
knappe mannen, dronken worden
Wie bewonder je?: mensen die iets
proberen te veranderen
Eigenaardigheid: stemmingswisselingen.
Het ene moment ben ik rustig een boek aan
het lezen en het andere begin ik plotseling te
schreeuwen en te zingen
Beste eigenschap: humor

deld, omdat ik bekend was in het buitenland. De andere vrouwen niet,’ vertelt ze. Haar tweede boek, Le
crime d’honneur feminin (De misdaad van vrouwelijke
eer), dat binnenkort in het Italiaans verschijnt, gaat
over de verhalen van die vrouwen.
Na haar vrijlating vroegen leden van Femen haar
om een topless protest te doen bij een moskee. Ze
vond het geen goed idee. ‘Ik zie religie als iemands
persoonlijke keuze, ook bijvoorbeeld het dragen van
een nikab.’ Kort daarop keerde ze de organisatie de
rug toe. Behalve ‘islamofoob’ vond ze de groep niet
transparant over hun financiën.

aandacht

Na alle commotie was Amina niet meer welkom op
haar middelbare school in Tunis, maar dankzij een
beurs van Amnesty International kon ze haar school
afmaken in Parijs. Ook daar hield ze zich niet gedeisd
en werd ze verschillende keren gearresteerd. Een
keer vanwege haar deelname aan een naaktprotest
tegen de slechte situatie voor vrouwen in de islamitische wereld, op Internationale Vrouwendag, bij het
Louvre. De andere keer door een uit de hand gelopen
ruzie tussen haar, haar vriend en een ander stel.
Toen ze een Facebook-bericht dat ze aangevallen
was door salafisten in de metro verzonnen bleek te
hebben, werd ze tot een boete van 1.500 euro voorwaardelijk veroordeeld. ‘Ik voelde me eenzaam en
wilde aandacht van mijn vrienden,’ zei ze in de rechtszaal. Nu heeft ze het liever over alle boeken die ze in
Frankrijk las, en over ze vluchtelingen die ze onderdak gaf en voor wie ze tolkte.
Terug in Tunis stortte ze zich op haar project om
het tijdschrift van de grond te krijgen en deed tussendoor mee aan acties voor homorechten en demonstraties tegen de regering, die via een nieuwe wet
zakenmannen, die corrupt waren tijdens de dictatuur, vrijuit wil laten gaan. ‘De revolutie is toch niet
voor niets geweest?,’ zegt ze. Hoewel ze in 2011 nog
maar net 16 was, liep ze voorop bij de protesten die
tot de val van president Ben Ali leidden – de eerste
revolutie van de Arabische lente en de enige die succesvol is gebleken. Volgend jaar wil ze politieke wetenschappen gaan studeren. Liefst in Zuid-Amerika,
waar ze vrienden heeft.
Amina rekt zich uit en zegt: ‘Iedereen wil weten
of ik nog een keer topless ga poseren. Ja, waarom
niet? Ik doe er niemand pijn mee. Maar eerst moet
het tijdschrift een succes worden, dus kan ik maar
beter uit handen van de politie blijven.’ Ze lacht: ‘Ik
hou mijn T-shirt dus voorlopig maar even aan.’ •
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Cabaretières

Thessa Lageman,
freelance journalist:
‘Een doorsnee interview was het niet.
Amina Sboui leek wel een popster, met al
honderden interviews achter de rug, onderuitgezakt, Facebookend, kettingrokend, met
vrienden kletsend. Ondertussen vroeg ik
me af: doet ze het alleen voor de roem en
het geld, is ze labiel en onoprecht, zoals
veel Tunesische vrienden denken, of staat
ze juist sterk in haar schoenen, heeft ze hart
voor de zaak en is ze gewoon erg jong?
Een combinatie, denk ik.’ (blz. 46)

foto irene • astrid zuidema • haar & make-up netty nauta

Nico Hofstra,
stagiair:
‘Geniet, maar rook met
mate,’ zei sigarenmaker
Ria Bos lachend toen ik
mijn eerste trekje van
een sigaar probeerde. Wat ongemakkelijk
kuchend vroeg ik hoe vaak zij zo’n grote
Cubaan oprookt. Dagelijks was volgens
Bos niet de bedoeling. Sigaren roken draait
vooral om genieten. Een luie stoel, een
cognacje en een sigaar.’ (blz. 68)

3

Ingeborg Beugel,
programmamaker:
‘Het laatste jaar zien de
Grieken steeds meer
vrouwelijke vluchtelingen
met kinderen, en Grieken
aanbidden moeders. Op elk eiland nam een
vrouw het voortouw in de opvang van al die
mensen. Ik wilde daar een verhaal over
maken en zou dit najaar daarom naar
Griekenland gaan. Maar toen maakte ik een
vreselijke smak met mijn fiets, waarna ik zes
weken in het gips zat. Ik was zo kwaad dat
ik niets kon doen. Tot ik een Griekse
interviewde die voor stichting Hulpkaravaan
naar Kos en Leros ging. Zij vertelde mij
Kiki’s verhaal. Nu vertel ik het jullie.’ (blz. 42)

D

e eindejaarsconference heeft de recente lijst van immaterieel cultureel
erfgoed niet gehaald, maar een Hollandse traditie is het zeker. Op oudejaarsavond blikken we met een cabaretier terug op het jaar.
De traditie begon toen Wim Kan in 1954 aan de
VARA vroeg of hij op de radio een terugblik mocht
geven op de politieke beslommeringen. Vanaf 21.00
uur zat het land aan de radio gekluisterd: ‘Om samen
het kleinkunstjaar uit te leiden, luisteren we vanavond naar Wim Kan die het uur zal vullen met eigen
liedjes en conferences.’
Vanaf dat moment groeide de traditie en Seth
Gaaikema bracht de conference in 1969 over naar
de televisie. Ik herinner me van vroeger vooral de
oudejaarsavonden met Freek de Jonge en Youp van
’t Hek. ‘Buckler-drinkers, daar heb ik een hekel aan.
Van die lullen van een jaar of 40 die naast je in het
café staan met hun autosleutels… Rot eens op, jongen,
ik sta hier een beetje bezopen te worden! Ga weg gek!
Ga in de kerk zuipen, idioot. Zuip dan niet, idioot!’
Met die beruchte woorden wist Van ’t Hek het alcoholvrije biermerk in een avond een faillissement in
te helpen.
Dit jaar heeft Herman Finkers voor het eerst de
eer ons op oudejaarsavond te vermaken. Ik kan de
droge humor van Finkers enorm waarderen maar ik
had het ook wel erg leuk gevonden als een vrouw een
keer dat podium had mogen pakken. Want het gaat
goed met het vrouwelijk cabarettalent. De grootste
cabaretprijs, Camaretten, werd in 2014 gewonnen
door vrouwen. Lize van Olden en Victoria Osborn
van cabaretduo OLDENOSBORN wonnen de juryprijs, en Kiki Schippers ontving de publieksprijs en
persoonlijkheidsprijs. En vlak voor het ter perse gaan
van dit nummer werd Anne Neuteboom door de vakjury verkozen als grappigste van 2015.
Daarom hebben wij de grappigste vrouwen van
Nederland gevraagd om een pagina van een eindejaarsconference te schrijven, zodat zij samen een
gecompileerde eindejaarsconference vormen vanuit
een vrouwelijk perspectief. Het resultaat smaakt naar
meer en vraagt om een echt podium volgend jaar!
Irene de Bel • Hoofdredacteur
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