
BALLAD OF A WHITE COW 
Nominatie Gouden Beer en Publieksprijs Berlijn 2021   

De titel van de derde speelfilm van het Iraanse regisseursduo 
Maryam Moghadam en Behtash Saneeha verwijst naar een 
soera uit de Koran over zelfopoffering en dat zet meteen de 
toon voor dit drama over schuld en boete. 

Als het op mensenrechten aankomt, heeft Iran een kwalijke 
reputatie. De doodstraf is er een controversieel onderwerp 
maar is er taboe omdat het een bedreiging vormt voor het 
gezag. Kritische films houden een groot risisco in. Zo 
belandde Mohammad Rasoulof (‘There is no Evil'), winnaar 
van de Gouden Beer,  in de gevangenis. 

Mina’s man Bakar krijgt de doodstraf wegens moord en wordt 
kort daarna geëxecuteerd. Een jaar later blijkt echter dat de 
getuige die beweerde alles van de misdaad gezien te hebben, 
er zelf voor verantwoordelijk was en dat Bakar bijgevolg ten 
onrechte veroordeeld werd. Twee rechters vertellen elkaar 
dat ze Allah’s goedkeuring hebben en legitimeren aldus de 
executies die in Iran aan de lopende band voltrokken worden. 

Met de financiële compensatie die de overheid haar toestopt, neemt Mina uiteraard geen 
genoegen. Ze vecht het Iraanse bureaucratische rechtssysteem aan en eist excuses van de staat 
en de drie rechters die haar man veroordeelden.  
Als alleenstaande weduwe en moeder moet ze afrekenen met allerlei maatschappelijke 
vooroordelen. Hoe moeten zij en het dove dochtertje Bita verder als het bloedgeld opgeraakt? 
Ineens staat Reza (Alireza Sani Far) voor haar deur. Hij beweert een oude vriend van Babak te 
zijn die zijn openstaande schuld komt aflossen.  Mina en Reza delen hun afkeer voor de staat. 
Wanneer zij hun krachten bundelen, lijkt er hoop… 

Ontnuchterend beeld van de positie van de vrouw in de Iraanse samenleving.  

    Filmclub 62       
Kinepolis zaal 8

DONDERDAG 17 FEBRUARI 2022 17:45 & 20:15

INFO 
Regie             Behtash Sanaeeha, Maryam Moghadam     
Scenario            Mehrdad Kouroshniva, Behtash Sanaeeha, Maryam Moghadam 
Fotografie           Amin Jafari                   
Muziek  Dounia Chaouih           
Cast                    Maryam Moghadam, Alireza Sani Far, Pouria Rahimi Sam 
Duur                   105 min 
Taal   Perzisch / Nederlands en Frans ondertiteld  
2020   Iran, Frankrijk 
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