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Privé Domein 132: Deel 1 ‘Geboorte en Nageboorte - ‘Dramatische schilderijen’ 

 
Als je voor de eerste keer het werk van een kunstenaar ziet, in mijn geval een schilderij van Sam 
Samiee, een Iraanse kunstenaar, beleef je het schilderij in zijn totaliteit zonder je allerlei vragen te 
stellen, je wordt helemaal ondergedompeld in het gebeuren voor je, het schilderij dat leeft en door 
jou wil worden beleefd. Het betreffende schilderij wil door jou bemind worden, liefst even zonder 
woorden en vragen te stellen. Je kunst stellen dat een schilderij of ander kunstwerk zonder 
toeschouwer niet bestaat. De toeschouwer voltooid het kunstwerk. 
De Kunstenaar is tijdens het scheppingsproces voor een groot deel overgeleverd aan het 
onderbewuste. In zijn onderbewustzijn leven vele lagen, die al maar toenemen door het gewicht 
van het leven, zijn geschiedenis, de cultuur van een land, de kunstgeschiedenis. 
De kunstenaar kan niet anders dan dat hij aan de slag gaat, zich overgeeft aan het schilderen; de 
kunstenaar wordt als het ware geschilderd en in het schilderen vindt hij zijn weg – of niet. 
Als de kunstenaar zijn weg vindt kan dit overslaan op de toeschouwer. We zien iets, we doen iets, 
we worden overvallen, laten ons meesleuren. Echter niet iedereen laat zich meevoeren en wordt 
een werk afgewezen omdat we onszelf door veel factoren in de weg zitten. 

 
In mijn jeugd noemden wij Iran Perzië. Het stond bij mij alleen bekend om zijn beroemde Perzische tapijten. 
Iran ligt in het Midden-Oosten en wordt als het ware ingeklemd tussen Turkije, Armenië, Azerbeidzjan, 
Turkmenistan – Kaspische Zee, Syrië, Irak, Koeweit, de Perzische Golf, Afghanistan en Pakistan. Saudi-Arabië 
ligt er om de hoek. Iran is een Islamitische Staat die vooral de sjiitische geloofsleer aanhangt. 
Aan spanningen en een enorm rijk cultureel verleden geen gebrek. 
 
Ik was in de zomer 2010 door Joris Geurts via Koen Vermeule uitgenodigd om een dag 
met eindexamenstudenten van AKI in Enschede een gesprek te voeren over hun werken. 
Één kunstenaar viel me direct op. De Iraanse kunstenaar Sam Samiee toonde me zeer 
krachtige en meeslepende werken waar ik niet onderuit kon. Het schilderij op deze 
pagina was het eerste werk waar ik direct voor viel. Ik wist niets van Arsam Samiee. 
Trouwens ook mijn kennis over Iran is niet geweldig. Sam vertelde me dat deze werken 
zijn ‘dramatische periode’ vertegenwoordigen. Er waren ook kleinere doeken te zien 
waarop gedode kinderen en soldaten in greppels afgebeeld zijn.  
     

 
       MIDNIGHT NOVEMBER-MOONLIGHT and MELANCHOLY, olieverf op doek, 160x235, 2012 
 
Achteraf bleek dat even voor mij ‘Hester Alberdingk Thijm’ onderstaand schilderij van 
Sam Samiee voor de ‘AKZO Art Foundation’ had aangekocht. 
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Sam Salehi Samiee - Homage to Monet’s water lilies offended by the Teheran Mountains, 2012, 145 x160cm, 
Collectie AkzoNobel Art Foundation 
 
 ‘In het schilderij ‘Middag: Hulde aan Monets waterlelies beledigd door de bergen rondom 
Teheran’ wringt Samiee zich letterlijk in de canon van de Westerse kunstgeschiedenis 
door in zijn interpretatie van de iconische waterlelies van Monet de bergen van Teheran 
te laten opdoemen.’ (1)  
 

Sam Samiee vertelde me dat hij naar een culturele versmelting zoekt tussen het Oosten 
en Westen – tevens de reden in Nederland te gaan studeren en schilderen - en dat hij 
daarmee samenhangend hevig geïnteresseerd is in de Europese schilderkunst, zoals 
onder andere de impressionisten. 
 
‘Midnight November Moonlight and Melancholy’ is een donker geschilderd werk.  
Melancholiek en tragiek komt de toeschouwer tegemoet. Het zijn allemaal ingrediënten 
die diep in mijn hart snijden. Geen gemakkelijk schilderij omdat je voelt dat er donkere 
gevoelens uit het schilderij spreken. 
Maar wel pure schilderkunst, echt, eerlijk en mysterieus. Pas veel later ging ik me vragen 
stellen over het schilderij. 
Dikke gemengde zwart-blauw-grijze verf die een gebergte voorstellen, waarschijnlijk het 
Alborz-hooggebergte dat bijna tegen Teheran leunt. Over heel het gebergte strekken zich 
bruinige armen uit alsof ze het gebergte in de greep houden. Rode lijnen weerspiegelen 
misschien de kracht van ondergronds gebeuren. 
Samiee zinspeelde in een gesprek over het beroemde schilderij van Monet: ‘Impression, 
le soleil levant’, dat overigens door Monet zelf zo niet is genoemd.    
Aan de voet van het gebergte zien we de volle maan (lijkt me althans) het water wit-grijzig 
doen oplichten. In het water zien we een bootje en misschien een kerktoren die we 
herkennen van het schilderij ‘Impression, le soleil levant’ van Monet. 
 
Als je beide plaatjes bekijkt kun je onmogelijk de vele lagen geschiedenissen aflezen die 
ze toch met zich meevoeren. 
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Claude Monet ‘72                                                       Midnight November Moonlight and Melancholy 2012 
 
Via de Barbizonschool van 1830 tot 1870 - als een aarzelend begin van het 
impressionisme - naar de eerste impressionistische tentoonstelling in 1874 tot en met de 
laatste tentoonstelling in 1886 kunnen we spreken over een verlichting in de beeldende 
kunst. Ook de uitvinding van de fotografie, gas en elektronische verlichting, opkomst van 
de burgerij, meer vrije tijd, nieuwe verfmaterialen – en kleuren, het buiten schilderen ‘en 
plein air’ maakten het impressionisme mogelijk dat spontaan ontstond als een golf uit de 
zee.  
Toch ging niet alles van een leien dakje, het was een turbulente tijd. 
In 1870 barstte de Frans-Duitse (Pruisische) oorlog (1870-1871) uit, die Frankrijk verloor, 
en als mede oorzaak hiervan brak er een inflatie uit die vanaf 1873 tot 1880 Frankrijk 
onderdompelde in rouw en economische neergang. 
 
Door de verminderde koopkracht kocht onder andere galerie ‘Durand-Ruel’ geen werk 
meer van jonge kunstenaars. De impressionisten wilden echter niet afhankelijk zijn van 
de door Napoleon 111 (1808-1873 –president 1848-1852 en keizer vanaf 1852-1870) sinds 1863 
opgerichte ‘Salon de Refusés’. (Salon van de Geweigerden voor hen die niet aanmerking kwamen voor 

de Officiële Salon die jaarlijks werd gehouden).   
 
15 April 1874 vond daarom in de ruimte, die geheel rood was geschilderd, eigendom van 
de fotograaf Nadar (1820-1910 (4), gelegen op de hoek van boulevard des Capucines no 
35, de eerste tentoonstelling plaats, waaraan 30 exposanten deelnamen, die door de 
criticus ‘Louis Leroy’ in het satirische blad ‘Le Charivari’ het label ‘Impressionisten’ kreeg. 
 
 ‘Vaag, slordig en niet af geschilderd vond Leroy.’ (2) Leroy gaf het schilderij van Monet 
de titel ‘Impression, le soleil levant’. Monet signeerde, links onder: ‘Claude Monet ‘72’.  
 
Op het einde van de tentoonstelling (15 mei 1874) werd het werk van Monet gekocht door 
de verzamelaar ‘Ernest Hoschedé’ voor de som van 800 francs. Vier jaar later in 1878 
wordt Hoschedé failliet verklaard en wordt het schilderij voor 210 francs verkocht aan 
dokter ‘Georges de Bellio’ die het werk nalaat aan zijn dochter ‘Victorine de Bellio’. 
 
Inmiddels heeft het werk een andere naam gekregen: ‘I’impression, soleil couchant’ omdat de 
verzamelaar dacht dat het een zonsondergang zou zijn. ‘Victorine de Bellio’ schenkt het 
schilderij in 1940 aan het ‘Marmottan’  museum waar het onder zijn nieuwe naam wordt 
opgenomen in de collecties. Pas in 1965 wordt het werk terug onder zijn (niet) originele 
naam gecatalogiseerd. Deze verwarring kon mede ontstaan omdat er geen titel op het 
schilderij stond aangegeven. Kennelijk heeft ook niemand aan Monet gevraagd of de titel 
klopte en vond Monet alle ongerijmdheden juist prima.  
                                                                                                                             
Het schilderij werd in 1985 gestolen uit het museum Marmottan in Parijs en teruggevonden in 
1990. Sinds 1991 is het daar weer te zien. 
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Museum Marmottan v.d. impressionisten  Blv des Capucines                              Studio Nadar 1874 

‘Impression, soleil levant’ of ‘Impression, soleil couchant ?’                          

Kunsthistorici ‘Donald W. Olson’ en ‘Géraldine Le Febvre’ (3) gingen op zoek naar een 
wetenschappelijke verklaring. Monet moet volgens deze kunsthistorici het tafereel 
geschilderd hebben vanuit zijn hotelkamer op de tweede of derde verdieping van ‘Hotel 
de L’Amirauté’, dat gelegen was op de Grand Quai, nu Quai de Southhampton, aan de 
haven van Le Havre. Na berekeningen van de stand van de zon, gezien vanuit het 
schilderij, de meteorologische omstandigheden zoals regen, storm, mist, de westenwind 
die de rook van links naar rechts doet bewegen, de getijden en het scheepvaartverkeer 
bleken er slechts twee data over te blijven: 13 november 1872 en 25 januari 1873.  

Beide kunsthistorici kozen voor 13 november 1872 om 7.35 uur. Ja logisch 1872, zo 
staat het door Monet zelf genoteerd op het schilderij. 

Midnight November Moonlight and Melancholy 2012 

Sam Samiee schildert ‘Midnight November Moonlight and Melancholy’ exact 140 jaar na 
de geboorte van ‘Impression, soleil levant- november 1872’                                                                                      
Wat ik ook geprobeerd heb wat los te krijgen over het ontstaan van dit schilderij en de 
hele reeks – die hij – dat wel – zijn ‘dramatische schilderijen’ noemde – Sam Samiee gaf 
me geen verdere informatie. Nou ja, hij stuurde me een aantal teksten van oude en 
nieuwste filosofen die Sam Samiee belangrijk vond met betrekking tot zijn werk. Ik sloeg 
werkelijk op tilt wegens de gecompliceerdheid van deze teksten en het dompelde mijn 
aangekochte werk in nog donkerdere fasen. 
Uiteindelijk ging ik eens op zoek naar wat zich eventueel rond die tijd in 2011 en 2012 in 
Iran heeft afgespeeld. 
 
Op 14 februari 2011 vinden er protesten in Teheran plaats die ‘The Day of Rage’ 
worden genoemd. Ook hier gaat het als in 1870 bij de Frans-Duitse oorlog om MACHT. 
De protesten in Teheran waren het gevolg van de Iranese verkiezingen in 2009-2010 en 
verspreidden zich als een lopend vuurtje door het land. Er zou tijdens de verkiezingen 
fraude zijn gepleegd, mensenrechten zouden zijn geschonden, gebrek aan de vrijheid 
van meningsuiting en corruptie hebben plaatsgevonden. 
 

                           
                                      Rellen in Teheran 2011-2012 
 
Vrouwen streefden vergeefs naar gelijke rechten. Betogers reageerden bovendien op de 
enorme luchtverontreiniging in de grote steden. Er was veel solidariteit met 
demonstraties in Egypte en Tunesië waar de mensen met dezelfde problemen kampten 
zoals die in een dictatuur naar voren komen. 
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Andere factoren die een rol speelden waren de koersval van de Iraanse munt ‘Rial’, 
veroorzaakt door Amerikaanse en Europese sancties tegen de Iraanse olie- en 
bankensector die Iran de wacht aanzegden hun nucleaire verrijkingsprogramma te 
stoppen. 
 
Voor Sam Samiee heeft het licht van de impressionisten Iran nog niet bereikt, hij hunkert 
naar dat licht maar in ‘Midnight November Moonlight and Melancholy’ is het nog slechts 
een mager wit-grijzig licht en wordt de schilder overvallen door melancholie als een 
mixture van onvervuld verlangen, verdriet en zwartgalligheid. (melas = zwart + cholè = gal) 
Het is ‘Midnight November Moonlight and Melancholy’. 
In hommage aan de waterlelies van Monet lijkt het alsof Samiee nog een sprankje hoop 
heeft, immers beschaduwde impressionistische kleuren lijken het gebergte omspoeld te 
hebben.(zie foto p.2) 
 
In 2012 schilderde Sam Samiee ook hele kleine schilderijtjes van dode soldaten en 
kinderen die omgekomen zijn tijdens de oorlog 1980-1988 tussen Irak en Iran.     
Volgens Samiee waren de chemische bommen in Nederland ontwikkeld en in Duitsland 
geproduceerd. 
 

    
                      Sam Samiee, dode soldaten en kinderen door chemische aanval 
 
Om te onderzoeken of de beweringen van Sam Samiee kloppen ben ik gaan zoeken op 
internet. Ik vond daarbij onder andere een artikel van Mark Akkerman: ‘Nederland en de 
chemische wapens van Irak’ (5)  Tijdens de tussen Irak en Iran gevoerde oorlog worden 
door Irak chemische wapens ingezet. In 1988 (15-19 maart) vallen tijdens de slag van 
Halabja (in het Koerdische deel van Irak en 10-15 kilometer van Iran) 5000 doden en 10.000 
gewonden. 
  
Het gaat altijd weer om macht. Saddam Hoessein maakt gebruik van de onrust in Iran 
die ontstaat na de Iraanse Revolutie in 1979 waarbij de dictatoriale ‘Sjah Mohammad 
Reza Pahlavi’ (vanaf 1935 aan het bewind) wordt afgezet ten gunste van de dictatoriale 
islamitische republiek onder leiding van ‘Ayatollah Ruhollah Khomeini’. Het gaat Saddam 
Hoessein om de controle te krijgen over de gedeelde grensrivier ‘Arvandrud’. Saddam 
Hoessein kon zo een belangrijke strategische positie krijgen op belangrijke handelsroutes 
tussen de Sovjet-Unie, Pakistan en het Midden-Oosten. 
                                                                                                                                     
Irak bezit, dankzij zijn olierijkdommen, sinds het begin van de jaren 1980 over 
chemische wapens die onder andere uit Nederland afkomstig zijn.  Nederland hanteert 
hierbij een dubbele moraal. ‘Nederlandse bedrijven en handelaren Melchemie, KBS en 
Van Anraat hebben bij elkaar enorme hoeveelheden grondstoffen voor gifgassen aan Irak 
geleverd’ (5) ‘Dit is met recht een inktzwarte bladzijde in de geschiedenis van de 
Nederlandse handel’ (5). Er schijnt een zware strijd te zijn geleverd tussen het ministerie 
van economische zaken en buitenlandse zaken. Frits Bolkenstein, de toenmalige 
staatssecretaris van Economische Zaken, was tegen strengere regelgeving vanwege 
handelsbelangen. Minister Hans van den Broek van Buitenlandse Zaken was veel meer 
doordrongen van de ernst van het gebruik van gifgas’. 
‘Irak produceerde tussen 1981 en 1989 zo’n 3.500 ton chemische middelen (mosterdgas, 
zenuwgas en mutagenen). Nederlandse bedrijven en zakenmensen waren volgens een VN-rapport 
hofleveranciers van chemicaliën.’(6)  
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                                               Bronzino, portret van de beeldhouwer Pierino da Vinci, olieverf op paneel,    
                                                                                            75x57, 1550, Nationaal Gallery Londen         
 
De SEBATIANEN van deze wereld en de CRUXIFIXION SERIE 

 

  
Sam Samiee: ‘De Sebastianen van heden’– naar Bronzino, olieverf op doek, 180x300cm, 2012 
 
‘De Sebastianen van heden’ is geïnspireerd door Agnolo Bronzino’s (1503-1572) portret van 
de beeldhouwer-verzamelaar ‘Pierino da Vinci’ (1529-1553/54), die werkte aan het hof van 
‘Cosimo 1 de Medici’ (1519-1574).  
‘De Sebastianen van heden’ is opgebouwd uit vijf delen. 
Samiee plaatst zijn jonge man ‘Pierino da Vinci’ ongeveer in het midden met achter hem 
een rood doek. Het portret trekt de toeschouwer onmiddellijk het schilderij binnen.  
Helemaal links zien we een naakte man van wie het lijkt alsof deze van achter een rood 
gordijn te voorschijn komt. De getourmenteerde naakte rode figuur met omhoog 
geheven armen naast deze lijkt me St. Sebastiaan zelf.                                                 
Rechts staat nog een naakte grijs-blauwe geschilderde figuur afgebeeld van wie zijn 
broek op zijn voeten ligt.                                                                                          
Naast het opvallende portret van Pierino da Vinci zien we de heilige maagd Maria met 
kind die elkaar een kus geven en recht daarboven ontdekken we het gezicht van de 
vroegere keizerin ‘Farah Dibah’ (1938-nu in V.S.) die na het gestrande huwelijk van keizer 
‘Mohammad Reza Pahlavi’ met ‘Soraya’ (1932-2001 Parijs), wegens het niet kunnen krijgen 
van kinderen, in 1959 met Farah Diba in het huwelijk treedt. Tijdens de revolutie in 1979 
wordt de sjah afgezet. De sjah overlijdt in 1980 in Caïro. 
De keizer en Farah Diba hebben samen vier kinderen gekregen, twee zonen en twee 
dochters. Hun dochter Leila sterft in 2001 aan een overdosis slaapmiddelen en hun zoon 
Ali Reza pleegt in 2011 zelfmoord. 
Samiee beeldt Farah Diba boven de maagd Maria af. Ze krijgt maar een armoedig 
plaatsje op het schilderij. 
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Alleen al de door de op pagina 6 genoemde gebeurtenissen is ‘Sebastianen van heden’ 
een dramatisch schilderij. Door lijden en teleurstellingen zijn mensen allemaal in zekere 
zin Sebastianen. Echter er speelt zich meer af. De centrale Bronzino figuur, Pierino da 
Vinci, geboren in Da Vinci in 1529 - zou de zoon van Leonardo da Vinci’s (1452-1519) 
tiende broer kunnen zijn – Pierino sterft al jong in 1553/54 in Pisa aan malaria.  
 
Het schijnt dat Pierino da Vinci een homo-erotische verhouding heeft gehad met Luca 
Martini (1505-1561) die hem opdracht heeft gegeven voor een beeld dat een homo-
erotische relatie tussen Pan en Olympus moet voorstellen. Zo zouden de Bacchus figuur 
en de puttti of satyr, achter de rode doek in het portret van Pierino da Vinci door 
Bronzino  wijzen naar een homo-erotische verhouding. Bronzino was een meester in het 
afbeelden van jonge mannen met homo erotische uitstraling. Niet alleen Bronzino maar 
ook Leonardo da Vinci en veel andere kunstenaars (zie onder)waren goed in het 
uitbeelden van androgyne figuren. Meer hedendaags kan bijna niet. 
 

                       
3x Bronzino Jonge man als St.Sebastiaan 1533 Bornemiza Madrid    Cosimo 1 de Medici als Orpheus  1537               
                                                              Zie pag. 6                                                 Philadelphia mus  
                                                                                                                             . 
Waarom de Sebastianen in deze wereld ? 

Ik vermoed dat Sam Samiee met dit schilderij zijn eigen geaardheid naar voren brengt. 
Homo-erotische gevoelens zijn van alle tijden en staan in westerse landen voor de 
persoonlijkheid van de mens die steeds meer divergeert (LHHBT en I – Intersekse 
conditie – je voelt je zowel man als vrouw). In Iran en Arabische landen, maar ook in 
Rusland en China worden de andere seksuele geaardheden dan hetero niet erkend. In 
Iran krijgt men zweepslagen of in het ergste geval de doodstraf. 
 
St.Sebastiaan (gestorven 288) bekeerde zich tot het christendom. Door deze bekering werd 
Sebastiaan door de Romeinen gemarteld die hem uiteindelijk naakt op het Marsveld met 
pijlen doorzeefden. De manier waarop Sebastiaan in zeer elegante houdingen naakt door 
beroemde kunstenaars in het verleden is afgebeeld wordt de homo-erotische 
aantrekkingskracht versterkt waardoor veel homo’s zich in zijn lijden herkennen. 
 

          
Ribera 1651 S.Martinomus. Napels - Rubens Rubenshuis Antwerpen 1604 - Caravaggio 1602 Capitolina Rome                       
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CRUCIFIXION SERIE 
De kern van de schilderijen waar het bij Sam Samiee om draait is dat zijn schilderijen de 

mensheid willen verenigen; tot welke godsdienst zij ook behoren. 
Samiee streeft naar een nieuwe iconologie waarin literatuur en schilderkunst elkaar 
vinden door de verschillen in dogma’s van de katholieke kerk en de shiitische islam 
met elkaar te verzoenen. Samiee vraagt zich af hoe hij de kruisiging van Jezus moet 
schilderen als deze door de shiitische islam wordt ontkend. De Iraniër gelooft niet in de 
kruisiging van Jezus. De kruisiging, dood en opstanding van Jezus wordt door de meeste 
moslims verworpen omdat ze geloven dat Jezus in levende lijve naar de hemel door God 
is opgestegen. *(De ontkenning van de kruisiging is waarschijnlijk beïnvloed door het Manichanisme ( Mani 
profeet 216-274 voor Chr. in Babylonië die Jezus komst voorspelde) waarin gezegd wordt dat iemand anders 
dan Jezus is gekruisigd).                                                                                                                           
In de Islamitische religie, behalve in Iran, zijn over het algemeen afbeeldingen van religieuze figuren verboden, 
terwijl die in de christelijke - katholieke wereld wel zijn aanvaard. (overigens werden in 1516 in Nederland door 

de calvinisten alle religieuze afbeeldingen in kerken vernietigd) In Iran zijn/worden wel Jezus en Maria 
geschilderd maar nooit de kruisiging omdat ze daar niet in geloven. 
                                                                                                                                                                  
Samiee gelooft wel in de ‘crucifixion-kruisiging als symbool’ voor het lijden van de mens. 
Het is om die reden dat Samiee zoekt naar een nieuwe schilderkunstige oplossing waarin 
zowel literatuur en schilderkunst een rol spelen. Literatuur is in het grote Perzische Rijk 
altijd een belangrijker functie toegezegd dan schilderkunst. Islamitische kunst is door de 
tijd heen al abstracter geweest door het weergeven van gekalligrafeerde Koran teksten. 
Afbeeldingen van mensen en dieren werden gezien als afgoderij. Literatuur heeft daarom 
altijd voorrang genoten en hebben beroemde dichters zich kunnen ontwikkelen. Een van 
de grootste dichters is ‘Hafez’ (1320-1390 –Perzisch dichter en mysticus in de soefitraditie). 
 

           
Samiee Cruxificion volgens de handelingen van Johannes de Doper en de Koran, acryl canvas, 214x240,2015 
Hof van Eden -     Schets voor en tragedie Jezus staand voor hogepriester, 220x140, 2012 
                                 
Samiee heeft een reeks van acht schilderijen geschilderd onder de titel ‘Crucifixion’ 
(Kruisiging). 
In het aardparadijs ontdekken Adam en Eva – man en vrouw – dat ze verschillend zijn, 
dat ze zich van hun onbewuste leven in de hof van Eden, bewust worden - het vijgenblad 
dient als een gordijn, een screen, van het afgescheiden zijn - de tweespalt in Adam en 
Eva en daardoor in ons allen; van schaamte maar ook van trots, van zonde vervuld maar 
ook van het goddelijke om zich te kunnen vervolmaken.                                             
Het vijgenblad zou je als een abstractie kunnen zien van een mens, als een symbool van 
de kruisiging van ieder mens, het lot van alles dat leeft en is. Diezelfde vorm van het 
vijgenblad komt terug in de abstracte figuur van Samiee. 
Op twee schilderijen (p.8 en 9) zien we afgehakte hoofden die niet alleen voor Johannes 
staan maar voor alle mensen die het goede trachten te doen en toch vermoord worden. 
Samiee wil een nieuwe iconologie. ‘God’, zegt Samiee, is een abstractie, is een symbool 
dat in alle facetten van het grootste tot het kleinste is vertegenwoordigt – in insect, dier, 
mens, de kunsten, maar ook zogenaamde dode dingen……. 
In alle Crucifixion schilderijen, ook het grote werk hieronder, zien we een soort abstracte 
figuur, die symbool staat voor al het goddelijke dat in alles aanwezig is. 
 
Op het schitterende werk ‘The Story of Crucifixion’ zie je geen Jezus aan het kruis 
afgebeeld, het is een min of meer abstract schilderij alsof de kunstenaar verwijst naar de 
kruisiging van de mensheid - het voelen van verlies, pijn, eenzaamheid - die zich afspeelt 
in de hele wereld, in ieder mens, al of niet geïnspireerd door verkeerde interpretaties van 
religies. Een intens zachte rode uitstraling staat voor de aarde waarin contrasterend 
groene dunne langgerekte stengels omhoogschieten die boven eindigen met stervormige 
bloemen. 
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Abstracte witte vormen met daarin ogen en monden verwijzen naar de hopeloosheid van 
de mens. In het midden van het schilderij zien we een kinderlijk geschilderde mensfiguur 
met zijn hoofd in het licht van de zon en een rood omrand lichaam. De gele zon rijst 
boven de aarde uit maar het lijkt alsof ze nauwelijks greep meer heeft op de aarde.  
‘The Story of Crucifixion’  verbeeldt een wanhoopsdaad verhuld in schoonheid. (Pr. Do 118) 
 

                                                              
The Story of Crucifixion, acryl op doek, 168x250, 2016  Crucifixion volgens de Handelingen van Johannes de  
Doper en Hafez Heads beheaded you will see with no crime with no sin acrylic on canvas, 56x 71, 2014.jpg 
Grafmonument van Hafez in Shiraz.     Caravaggio -1610: Onthoofding Johannes de Doper die beschermheer 
was van de Maltezer Orde. 
 
Johannes de Doper wijst ‘Herodes Antipas’ op zijn overspel met ‘Herodias’, de vrouw van zijn stiefbroer, 
waardoor Herodias Johannes de Doper haatte. Tijdens een dansfeest ter ere van Herodias mocht ze van haar 
nieuwe echtgenoot een cadeau naar keuze vragen. Herodias vroeg niets minder dan het hoofd van Johannes de 
Doper.  
                                                                                         
Samiee probeert poëzie en schilderkunst met elkaar te verbinden. 
De goddelijke aanwezigheid is overal, de Heilige Geest incarneert in alles – ook in poëzie en andere kunsten. 
Het goddelijke zorgt ook voor verlossing. 
 
Samiee stuurde me het volgende gedicht van de dichter Hafez (1320-1390 –Perzisch dichter en 
mysticus in de soefitraditie). Zijn gedichten zijn vervuld van God en liefde en soms moeilijk te 
doorgronden en voor verschillende uitleg vatbaar. 
 
Crucifixion Heads beheaded you will see no crime and no sin 
Vanuit mijn hart stille vriend, een dank met een klacht/ als je houdt van punten over de liefde 
luister dan naar dit verhaal 
 
elke dienst die ik deed was zonder loon en betaling / god verhoede de heer die niets om de dienaar 
geeft 
 
niemand geeft water aan de dertig lip-belijders / het lijkt erop dat degenen die de grote wijzen 
waarderen deze stad hebben verlaten 
 
Draai niet in de krul van haar haar, want daar zie je dat de hoofden worden onthoofd zonder dat je 
zonden of misdaden hebt begaan (ze waren geliefden en de geliefde heeft ze allemaal gedood, ze 
is wreed, ze houdt de onthoofden in de krullen van haar haarvlokken 
 
Je knipperende ogen verleiden me, dronken van mijn bloed en je voelt je er goed bij / Liefste ! het 
verdient het niet de crimineel te ondersteunen 
 
in deze nacht van mij is het doel verloren / kom uit elke hoek, jij daar ster in het begeleiden 
 
Elke manier dat ik ging doet er niet toe maar verhoogde mijn angst / Oh deze woestijn en die 
eindeloze weg 
 
Hey zon van de goeden, mijn binnenste kookt / houd me uur lang in de schaduw van je 
vriendelijkheid 
  
wie kan een eindigheid bepalen voor deze weg / waarvan meer dan honderdduizend stations in 
zicht zijn 
 
hoewel je mijn trots hebt afgenomen, zal ik niet je deur voorbij lopen / lijden om een vriend is 
beter dan het respect van de vijand 
                                                 . 
Liefde zal je redden als je je  Hafiz herinnert ? je reciteert de Koran in veertien vertellingen 
p.9 
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