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Ziad Haider  زيــــــــاد حيـــــــدر 

Al Almara, Irak 1954 – overleden 2006 in  Amsterdam 

Ziad Haider werd in 1954 geboren in Amara, een stad in het zuiden van Irak, gelegen 
aan de Tigris, zo’n 200 kilometer ten zuiden van Bagdad. Zijn vader was leraar Engels 
en de meeste van zijn broers en zussen volgden hun opleiding aan de universiteit. 
Toen  Ziad 18  was  overleed  zijn  vader.  Kort  daarna  verhuisde  zijn  familie  naar 
Bagdad.

                          Ziad Haider, zonder titel, 1997, olieverf op doek, 70x50

De jaren waarin Ziad opgroeide vormden een roerige periode voor Irak. In 1958 had 
een  groep  nationalistische  officieren,  gesteund  door  zowel  de  communisten  en 
verschillende  nationalistische  groepen  de  door  de  Britten  gesteunde  monarchie 
omvergeworpen.  Deze  staatsgreep  leidde  een  paar  jaar  later  tot  een  tweede 
staatsgreep, waarbij de Ba’thpartij voor het eerst een gooi naar de macht deed. In de 
korte tijd dat deze partij over Irak heerste oefende zij een vernietigende terreur uit. 
Snel daarna volgde er weer een tegencoup, waarbij een autoritair militair regime de 
orde voor een paar jaar wist te handhaven. In 1968, iets na de Arabische nederlaag 
tegen  Israël,  die  in  de  hele  Arabische  wereld  voor  instabiliteit  zorgde,  greep  de 
Ba’thpartij voor de tweede keer de macht. Het regime zou aan de macht blijven tot de 
Amerikaanse invasie van 2003.

De greep van de partij op de samenleving was nog niet zo sterk toen Ziad Haider in 
1972 ging studeren aan de Academie voor Schone Kunsten in Bagdad. Ondanks de 
turbulente recente geschiedenis en de vaak instabiele situatie had Irak een bloeiende 
kunstscene, een van de invloedrijkste van het Midden Oosten of zelfs de islamitische 
wereld. Vanaf het begin van de jaren vijftig had een groep kunstenaars, verenigd in de 
‘Bagdadgroep voor Moderne Kunst’, waarvan de beroemde kunstenaar Jewad Selim 
het middelpunt was, de toon gezet en was Irak op het gebied van de artistieke avant-
garde een van de gidslanden in de regio. Naast Jewad Selim waren de kunstenaars 
Faiq Hassan, Shakir Hassan al-Said en Mahmoud Sabri beroemd in de hele Arabische 
wereld en werden zij veel nagevolgd. Vooral de invloed van Shakir Hassan, overigens 
een van Ziads docenten, was bijzonder groot; zijn stijl  van het combineren van de 
islamitische abstracte traditie  met een modernistische stijl  heeft zijn sporen zeker 
nagelaten in de kunst van de hele Arabische en zelfs islamitische wereld. Maar dit was 
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niet de enige richting van de Iraakse moderne kunst,  die buitengewoon pluriform 
was.

   Ziad Haider, ‘Zelfportret’, 1991, olieverf op doek, 240 x 140

Precies rond de tijd dat Ziad zijn studie voltooide (in 1976) begon de situatie heel 
langzaam te veranderen. In een televisie-interview met de IKON vertelde Ziad: ‘Ik 
behoorde tot de laatste lichting studenten aan de kunstacademie die geen lid hoefde 
te  worden  van  de  Ba’thpartij.  Kort  daarna  zou  alles  anders  worden.  Na  de 
academietijd kregen studenten die partijlid waren beurzen om in het buitenland te 
studeren en werden zij door de staat gesteund. Ik kon het leger in’.

Hoewel Ziad eind jaren zeventig verschillende exposities had en daarnaast ook actief 
was als modeontwerper had zijn weigering om lid van de Ba’thpartij te worden grote 
consequenties.  In 1979 eiste  Saddam Hoessein  de alleenheerschappij  op  en begin 
1980 stortte hij zijn land in de oorlog met Iran. Vele jonge Iraki’s werden de oorlog 
ingestuurd  om  aan  het  front  als  soldaat  te  dienen  en  ook  Ziad  trof  dit  lot.  De 
Irak/Iran  oorlog  was  een  vernietigende  loopgravenoorlog,  waarin  uiteindelijk  een 
miljoen  Iraki’s  (en  een  miljoen  Iraniërs)  de  dood  vonden.  De  jaren  van  oorlog 
betekenden een lange onderbreking van Ziads loopbaan als kunstenaar. Zijn leven 
zou nog een veel heviger wending nemen toen hij midden jaren tachtig, gedurende 
een kort verlof in Bagdad, werd gearresteerd, omdat iemand over hem had geklikt bij 
de geheime dienst.  Voor vijf jaar verbleef Ziad Haider in de beruchte Abu Ghraib 
gevangenis,  de  donkerste  periode  van  zijn  leven  (1986-1990).  Nadat  hij  was 
vrijgelaten  werd  hij  weer  terug  het  leger  ingestuurd  dat  net  Koeweit  was 
binnengevallen. Ook de Golfoorlog van 1991 maakte hij volledig mee.

Direct  na  de  oorlog brak  in  Zuid Irak  een grote  opstand uit  tegen het  regime in 
Bagdad. De opstandelingen, bestaande uit de Shiïetische bevolking en een deel van de 
Iraakse troepen die halsoverkop Koeweit hadden moeten verlaten, rekenden op steun 
van de Amerikanen. Op het allerlaatste moment besloten de Amerikanen de rebellen 
niet  te  steunen  en  stonden  de  opstandelingen  er  alleen  voor  toen  het  regime  in 
Bagdad terugsloeg. Tienduizenden van hen kwamen om het leven. In het noorden 
kwamen de Koerden in opstand. Uiteindelijk stelden de geallieerden een no-fly zone 
in, maar toen was het voor de opstandelingen al te laat. Tot in de jaren erna maakte 
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                       Ziad Haider, zonder titel, 1999, gemengde techniek, 80×60

het regime jacht op mogelijke tegenstanders en ook Ziad had alle redenen om zich 
zorgen te maken. Zijn laatste grote werk dat hij in Irak maakte, een zelfportret, zegt 
eigenlijk  alles.  Dit  werk  heeft  hij  overigens  moeten  achterlaten  en  is  helaas  later 
verloren gegaan. 

In  1992  ontvluchtte  hij  Irak.  Vijf  jaar  verbleef  hij  achtereenvolgens  in  Syrië  en 
Jordanië, totdat hij in 1997 als vluchteling aan Nederland werd toegewezen. Met een 
paar  schilderijen  en  een  bijzonder  schetsboek,   kwam  hij  aan  in  ons  land,  in 
Amersfoort.  De  tekeningen  in  dit  schetsboek,  voor  het  eerst  te  zien  op  deze 
tentoonstelling, zouden de basis vormen voor zijn Nederlandse oeuvre dat hij in de 
jaren daarop verder zou uitwerken.

Na Amersfoort woonde hij voor korte tijd in Almere en vervolgens in Amsterdam. Net 
als voor veel van zijn lotgenoten, was het in eerste instantie niet makkelijk om zich 
hier als kunstenaar te vestigen. Naast het verder ontwikkelen van zijn persoonlijke 
stijl, werkte hij ook veel als portrettist en tekende hij portretten van passanten op het 
Leidse  Plein  en  het  Rembrandtplein.  Hier  ontmoette  hij  ook  zijn  partner,  de 
kunstenares Paula Vermeulen, die eveneens gedurende de zomermaanden portretten 
tekende. Uiteindelijk gingen zij wonen aan de Rozengracht.

Nu hij na een bewogen leven zich in rustiger vaarwater bevond, begon Ziad Haider 
aan de opbouw van zijn indrukwekkende Nederlandse oeuvre. Daarnaast  bleef  hij 
portretten  tekenen  en  gaf  hij  samen  met  Paula  teken  en  schildercursussen.  Zijn 
typerende persoonlijke stijl begon steeds meer vorm te krijgen. Hoewel hij ook in zijn 
‘vrije  werk’  figuratieve  elementen  toeliet,  was  zijn  stijl  grotendeels  abstract,  al 
bevatten zijn abstracte werken wel degelijk verwijzingen naar de werkelijkheid, zoals 
concrete gebeurtenissen uit zijn leven, of zaken die hij direct waarnam. Deze werden 
echter  getransformeerd in een geheel  eigen abstracte  beeldtaal.  Het spreekt haast 
vanzelf dat zijn ervaringen in Irak fundamenteel waren voor zijn werk, zowel zijn tijd 
in het leger als de periode die hij in de gevangenis moest doorbrengen. Beide grote 
potloodtekeningen verwijzen hier natuurlijk direct naar. Het nummer 4445 was Ziads 
soldaatnummer. Een ander element, dat hier figuratief is weergegeven, maar in veel 
van zijn schilderijen in een meer geabstraheerde vorm terugkeert, zijn de weergave 
van zijn voeten. Dit motief refereert aan verschillende gebeurtenissen in zijn leven. 
Als soldaat moest Ziad Haider vaak lange marsen afleggen. Toen hij uit de gevangenis 
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           Ziad Haider, zonder titel, 1997, 2 tekeningen,  potlood op papier, 70×50

werd vrijgelaten was hij de enige van zijn medegevangenen die nog maar net in staat 
was om op zijn voeten te staan. En toch hebben zijn voeten hem verder gedragen, op 
zijn lange reis in ballingschap, totdat hij uiteindelijk een veilige plaats vond. 

Het gegeven van de voeten is niet het enige herkenbare in Ziads werken. Vaak zijn er 
min of meer antropomorfe elementen te ontdekken. Deze lijken vaak versmolten met 
vormen die doen denken aan gloeiend metaal. Het thema mens en machine speelt in 
het werk van Ziad een belangrijke rol. Ook dit gegeven hangt nauw samen met zijn 
eigen geschiedenis van oorlog en gevangenschap. Voelbaar is in sommige werken ook 
de claustrofobische ruimte, die refereert aan zijn verblijf in de loopgraven, de tank en 
daarna de cel,  al  zijn deze ervaringen altijd door een transformatieproces gegaan, 
waardoor ze zijn te vervatten in kunst. 

                           Ziad Haider, zonder titel, 2003, acryl op doek, 95×70
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De in Nederland wonende Iraakse journalist, dichter en criticus Karim al-Najar over 
Ziad Haider: ‘For a very long time the artist, Ziad Haider, has been living in solitude, 
prison and rebellion. On this basis, the foregoing works constitute his open protest 
against the decline, triviality and prominence of half-witted personalities as well as 
their accession of the authority of art and culture in Iraq for more than two decades. 
Here we could touch the fruits of the artist’s liberty and its reflection on his works. 
For Ziad Haider has been able to achieve works showing his artistic talent and high 
professionalism  within  a  relatively  short  time.  We  see  him  at  the  present  time 
liberated from his dark,  heavy nightmares rapidly into their  embodiment through 
colour  and musical  symmetry  with  the  different  situations.  It  indeed counts  as  a 
visual and aesthetic view of the drama of life as well as man’s permanent question, 
away from directness, conventionality and false slogans’.

Een uitgesproken voorbeeld waarin Ziad elementen uit zijn persoonlijke geschiedenis 
transformeert  en  uiteindelijk  een  plaats  geeft  in  zijn  abstracte  beeldtaal  is 
onderstaande doek uit 2003. Ziad zelf over dit werk in een interview voor de IKON 
televisie: “Veel officieren, soldaten, maar ook burgers hebben een lintje gekregen voor 
hun medewerking om van het land een grote puinhoop te maken. In dit werk heb ik 
gebruik  gemaakt  van  fragmenten  van  linten  en  medailles,  die  men  dan  kreeg 
opgespeld.  Ik  heb  deze  elementen  alleen  toegepast  tegen  de  achtergrond  van  de 
gevangenis heb gezeten’.  verwoestingen en de onzinnige oorlogen die ik gedurende 
verwoestingen  en  de  onzinnige  oorlogen  die  ik  gedurende  twaalf  jaar  heb 
meegemaakt.  Ik  heb  twaalf  jaar  in  het  leger  gediend,  waarvan  ik  vijf  jaar  in  de 
gevangenis heb gezeten”.

          

 

           Ziad Haider, zonder titel, 2003, acryl op doek, 150 x 100

Zijn verhaal wist Ziad soms ook krachtig te vatten in een aantal tekeningen, waarin 
hij ook experimenteerde met onconventionele technieken. In het eerste voorbeeld is 
te zien hoe hij in een vel meteen in het Arabisch gedrukte tekst brandvlekken heeft 
aangebracht, waardoor deze tekst vrijwel onleesbaar en verminkt is geraakt. De
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Ziad Haider, zonder titel, 2000, Schroeiplekken op papier, 30×21

schroeiplekken vertellen het verhaal opnieuw, wellicht op een andere manier, die nog 
indringender is.

In de lange aanloop van de laatste Amerikaanse invasie in Irak maakte Ziad een hele 
serie inkttekeningen, die hij vervolgens met een datumstempel bewerkte. Los van het 
picturale effect  is  dit  natuurlijk ook een heel  universeel  symbool en een krachtige 
metafoor voor een aspect voor zijn leven. Ziad heeft zich gedurende zijn leven vele 
malen in situaties bevonden waar er geen andere keus was dan de dagen aftellen en 
wachten. Zie zijn lange tijd in de loopgraven, zijn lange tijd in een claustrofobische 
tank, zijn dagen in de gevangenis. 

Ziad Haider, zonder titel, 2002, gemengde technieken op papier, 30 x 21
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 Ziad Haider, zonder titel, 2002, acryl op paneel, 45 x 13

Maar ook in ballingschap, zoals zijn verblijf in diverse landen in de hoop op een veilig 
heenkomen, tot zijn lange wachten in de Nederlandse vluchtelingenopvang. En als je 
eenmaal balling bent geworden, betekent dit afwachten langs de zijlijn op wat er met 
je land gaat gebeuren, zonder dat je er zelf nog iets aan kan doen, of er zelfs kunt zijn 
voor  je  dierbaren  die  daar  zijn  achtergebleven.  Je  bent  definitief  een  outsider 
geworden, zonder zelfs maar de geringste invloed te kunnen uitoefenen. Het enige 
wat je kan doen is de gebeurtenissen vastleggen. Dat is wat Ziad heeft gedaan, maar 
dan op zijn manier als kunstenaar.

Uiteindelijk voltrok zich wel een grote verandering. Hoewel Ziad, net als veel van zijn 
lotgenoten  in  ballingschap,  zich  grote  zorgen  maakte  en  uiteindelijk  tegen  de 
Amerikaanse invasie waren, kwam er ten slotte een eind aan de heerschappij van het 
regime van de Ba’thpartij.  In de woorden van zijn vriend de Iraakse dichter Salah 
Hassan:  ‘Ik  dacht  dat  ik  droomde,  knipperde  nog  even  met  mijn  ogen  en  werd 
wakker. De beelden uit Bagdad waren echt; Saddam was gevallen’.

Hoe groot de bedenkingen bij de motieven van de Amerikanen ook waren zowel bij de 
invasie als wat ze vervolgens met Irak zouden doen, het betekende voor Ziad wel een 
mogelijkheid om zijn land weer te bezoeken. In de herfst van 2003 zette hij deze stap. 
Zijn bezoek aan Irak maakte grote indruk en had ook zijn weerslag op de laatste serie 
werken die hij maakte. Allereerst veranderde zijn palet.  Het intense rood, dat zijn 
werken voor die tijd sterk had gedomineerd, werd vervangen door sobere bruinen en 
grijzen.  De  heftige  bewegingen  in  zijn  composities  maakte  plaats  voor  een 
regelmatige opbouw.

Het  hier  getoonde  werk,  een  van  zijn  laatste  grote  werken,  laat  die  verandering 
duidelijk  zien.  Toch zitten  ook in  dit  werk  veel  zaken  verwerkt  van zijn  vroegere 
ervaringen, al benadert hij zijn thematiek vanuit een nieuw perspectief. Behalve zijn 
impressies van de indrukken die hij had opgedaan aan zijn bezoek aan Irak, is de 
directe  inspiratiebron  een  andere.  Eind  2003  was  er  in  Amsterdam  een  grote 
openluchttentoonstelling te zien  De aarde vanuit de hemel  van de Franse fotograaf 
Yann Arthus Bertrand. De luchtfoto’s van deze fotograaf waren op grote billboards in 
de buitenlucht  tentoongesteld aan het Waterlooplein.  Een van deze foto’s laat  een 
surrealistisch beeld zien van een chaotische verzameling uitgebrande Iraakse tanks 
bij de Mutla Range in de woestijn van het grensgebied van Koeweit en Irak, na een 
Amerikaans  luchtbombardement  in  paniek  achtergelaten  door  de  soldaten.  De 
geblakerde wrakken van de Iraakse legervoertuigen bij de Mutla zijn daar jarenlang 
blijven liggen en hadden de bijnaam ‘de karavaan van de dood’. Ziad kende deze
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                         Ziad Haider, zonder titel, 2004, olieverf op doek, 150×150

karavaan van de dood maar al te goed uit eigen ervaring, maar zag de restanten van 
deze gruwelijke gebeurtenis voor het eerst vanuit deze invalshoek, bijna alsof het een 
abstracte compositie was. De hel die hij op de grond had meegemaakt, zag hij nu van 
een afstand, letterlijk vanuit een ander perspectief. Ook elementen van die foto heeft 
hij verwerkt in dit grote abstracte doek, zij het op een indirecte manier.

Het bovenstaande werk was ook de blikvanger van het festival ‘Iraakse kunsten in 
Amsterdam’,  voor Ziad Haider  en veel  andere  Iraakse  kunstenaars  een belangrijk 
hoogtepunt. Het huis van Ziad en Paula was altijd al een belangrijk trefpunt van vele 
Iraakse  kunstenaars,  dichters,  musici  en journalisten.  Daar  ontstond ook het idee 
voor dit festival. Op initiatief van Ziad besloten een aantal kunstenaars en dichters 
om  gezamenlijk  naar  buiten  te  treden  voor  een  culturele  manifestatie.  De 
belangrijkste drijfveer was om te laten zien dat er ook een ander Irak was. In het 
najaar  van  2004  werd  er  een  expositie  georganiseerd  en  traden  er  gedurende 
anderhalve maand op verschillende middagen Iraakse dichters, musici en acteurs op. 
Het festival, dat goed bezocht werd, betekende een reünie van vele oorspronkelijke 
artistieke  talenten  en  vooral  een  groot  feest  van  de  Iraakse  kunst  en  cultuur  in 
Nederland. De dichtbundel, die nav dit festival twee jaar later uitkwam is dan ook aan 
Ziad opgedragen.

Het jaar daarop leek een voorspoedig jaar te worden. Ziad kreeg een nieuw atelier, in 
het havengebied buiten Amsterdam. Hij was daar nog bezig het atelier gebruiksklaar 
te maken toen hij in januari 2006 getroffen werd door een hartaanval en overleed.

Met deze tentoonstelling brengen we hem en zijn werk, dat er gelukkig nog is en het 
verdient om gezien te worden, een hommage.

Floris Schreve, april 2010
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   Ziad Haider – Al Almara, Irak 1954 – Amsterdam, 2006

Andere artikelen over Ziad Haider

Adnan Husayn Ahmed, The Duality of Light and Darkness
(zie http://www.ziadhaider.net/contributions_duality.php)

Sa’ad Hadi, The Sense of Paradox (zie 
http://www.ziadhaider.net/contributions_paradox.php)

Dineke Huizenga, ‘De geschiedenis als materiaal’, Soera 12/3, 2004

Karim al-Najjar, High Professionalism and Accumulated Treasure (zie 
http://www.ziadhaider.net/contributions_treasure.php)

Ahmed al-Sudani, The Language of Contrast (zie 
http://www.ziadhaider.net/contributions_contrast.php)

Andere bronnen en materiaal over oa Ziad Haider

Beeldenstorm; vijf Iraakse kunstenaars vertellen over hun ervaringen met het 
voormalige Iraakse regime, Factor, IKON, Nederland 1, 17 juni, 2003. Documentaire 
over oa Ziad Haider http://www.ikonrtv.nl/factor/index.asp?oId=924

Het programma van ‘Ik stap over de boog van duisternis; Iraakse kunsten in 
Amsterdam’, door Ziad geïnitieerd 
http://aidanederland.nl/wordpress/archief/discipline/multidisciplinair/seizoen-
2004-2005/iraakse-kunsten-in-amsterdam/

De dichtbundel, verschenen naar aanleiding van het festival, Dwaallicht; tien 
Iraakse dichters in Nederland, (red. Chlaan Charif, Dineke Huizenga en Mowaffk al-
Sawad) uitgeverij de passage Groningen, 2006, is aan Ziad Haider opgedragen. 
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