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Laat ze zelf het licht
maar uitdoen

‘Moslim-homo’s
putten moed uit
hun geloof’
Chris Belloni
maakte een film
over moslimhomo’s.
In Nederland
wilden ze niet
praten.
In Marokko trof
hij minder angst.
Brigit Kooijman

M O T I VAT I E
„Ik wil de waarheid achter de dingen
achterhalen. Die kun je alleen benaderen
wanneer je daarvoor volledig openstaat.
Als ik een antwoord krijg op een vraag
leidt dat geheid tot nieuwe vragen. Uiteindelijk zijn al die vragen kleine stapjes
vooruit om de waarheid te ontsluiten.”
I N S P I R AT I E
„Soms word ik geraakt door iets kleins.
Een mooi gebaar van een vriend of
vriendin, een goed gesprek, of een toneelstuk dat aanzet tot denken. Het kan
ook zitten in een ontmoeting met een
vreemde. Zo’n moment is niet te plannen, maar overkomt je. Het werkt door
in de dingen die ik doe en onderneem.”
A S P I R AT I E
„In mijn ouderlijk huis hing vroeger een
wijsheid in de WC: ‘Breng je talenten tot
ontplooiing, word wie je in wezen bent.’
Dit is voor mij een belangrijk streven: in
staat zijn je eigen pad te blijven volgen
in het leven.”
F R U S T R AT I E
„Ik kan niet goed plannen en leef van
dag tot dag. Een heldere lijn in mijn
doen en laten is niet altijd zichtbaar,
waardoor ik soms chaotisch en versnipperd door het leven ga, en soms onverwachts voor vervelende situaties kom
te staan.”
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ijn bureau is leeg. Hij
is er vandaag voor het laatst, in zijn kantoor
aan de Amsterdamse Vijzelstraat, in het voormalige gebouw van ABN AMRO. De film is af,
het geld is op en vanavond vliegt hij met zijn
vriend voor een maand naar Argentinië. Die
vakantie is niet zo goed getimed, erkent hij.
Maar hoe kon hij weten dat de belangstelling
voor zijn film I am gay and muslim zo overweldigend zou zijn? De mails stromen binnen,
net weer van twee filmfestivals, in Kirgizië en
Zürich, van een filmhuis in Gent, een radioprogramma. Zo gaat het al sinds de film eind
vorige maand, bij de Roze Filmdagen in Amsterdam, in première ging.
Chris Belloni (31), zoon van een Indische vader en Nederlandse moeder, opgegroeid in
Haarlem, is geen activist. Hij is eerder een zoeker, een dromer misschien zelfs – iemand die
na het vwo-eindexamen in zijn eentje de bus
naar Rome nam en van daaruit, geïnspireerd
door jeugdboeken als Kruistocht in spijkerbroek
van Thea Beckman en Het bedreigde land van
Evert Hartman, naar het Midden-Oosten reisde, globaal de oude route van de kruistochten
volgend. De islamitische wereld heeft hem altijd getrokken, vertelt hij. „Die cultuur van
gastvrijheid en naastenliefde, van compassie
met mensen die het minder hebben dan jij,
dat vind ik mooi.”
Na thuiskomst ging hij geschiedenis studeren, later politicologie en Europese Studies.
Hij had baantjes in de toneelwereld, schreef
theaterrecensies, maar ook de politiek trok. Zo
was hij een tijdje assistent van Tweede-Kamerlid Fatma Koser Kaya (D66). Tussen de bedrijven door bleef hij reizen. Want áls hij een doel
heeft in het leven, dan is het de wereld begrijpen en – als het kan – beter maken.
Het afgelopen jaar bracht hij door in Marokko om daar met homoseksuele moslims te
praten, met als doel een educatieve film te maken die, vooral via middelbare scholen, homoseksualiteit bespreekbaar moet maken onder
moslims in Nederland.
Uw film liegt er niet om. Homo zijn in Marokko is geen feest.
„En dan hebben de ergste verhalen de film
nog niet eens gehaald. In I am gay and muslim
worden vijf mannen geportretteerd, maar ik
heb er bijna vijftig gesproken. In het begin
schrok ik enorm van de verhalen die ik te horen kreeg. De eerste jongen die ik ontmoette,
Eytam, had asiel aangevraagd in Amerika omdat hij geen leven had in Marokko. Hij zag er
heel vrouwelijk uit en werd voortdurend gepest. Hij woonde in Los Angeles en was daar
heel gelukkig. Toen zijn moeder ernstig ziek
werd, ging hij terug. Ze knapte op en dat leek
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edereen kent het probleem.
En als u het niet kent dan
bént u het probleem. Vrienden die veel te lang blijven
hangen na een avondje tafelen. Familie die eindeloos blijft leuteren
over het leven vroeger, terwijl het
feestje echt al uren voorbij is. De
wijn is op, de muziek is uit, maar zij
zitten er nog.
Visite. Best leuk, maar dan moeten ze wel op tijd weer weggaan.
Ambassadeurs hebben het makkelijk. Iedereen in diplomatieke
dienst kent de code: bent u uitgenodigd voor een diner in de ambtswoning, dan vertrekt u na de koffie en
de thee. Geen gehang. Zelfs niet als
de ambassadeursvrouw het aanbiedt.
Kraambezoek weet het (meestal)
ook. Is de kleine net geboren, dan
geldt: blijf nooit langer dan één uur.
Dan moeten moeder en kind weer
slapen, of eten, of wat dan ook. Het
gezin is afgepeigerd. U komt gewoon heel even kijken.
Maar wat doet u als u niet ontzwangerd bent, of chef de post , en uw
gasten lijken vastgenageld aan uw
stoel? Hoe krijgt u uw bezoek de
deur uit?

hem een goed moment om uit de kast te komen. Maar hij werd in huis opgesloten en zijn
familie sprak niet meer met hem.”
Aan het begin van de film vertelt u dat u
naar Marokko ging omdat het in Nederland niet lukte homoseksuele moslims
aan het praten te krijgen. Waarom niet?
„Die jongens zijn heel, heel erg bang dat hun
familie erachter komt dat ze homo zijn. Ze
kúnnen niet open zijn over hun homoseksualiteit, want dat betekent dat ze kiezen voor het
Westerse leven. Daarmee zouden ze afstand
nemen van hun ouders en dat willen ze niet.
Familie is ongelofelijk belangrijk in de ‘wijcultuur’ waarin ze leven.”
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Geef subtiele hints
We willen allemaal een open
en eerlijk mens zijn die zegt
wat hij denkt, maar we doen
dat niet. Begin met voorzichtige
hints die niemand kwetsen. Gevoelige zielen pikken ze op.
Biedt de gasten niet meer te drinken aan. Een leeg glas is ongezellig
en als u niet bijvult, ook niet als de
visite al een keer het lege glas aan
zijn lippen heeft gezet, of zijn bierflesje demonstratief horizontaal op
tafel legt (ik heb een oom die dat
doet), dan geeft u een helder teken.
Vraagt de visite alsnog iets te drinken (bijvoorbeeld met de zin: ‘is de
ober dood?’), kijk dan verschrikt op
en zeg: ‘oh sorry, ik sliep bijna, lusten jullie nog iets?’ Andere hints in
dit genre: gapen, verwarming laag
zetten (of juist heel hoog), vragen
‘wat doen jullie morgen?’, op de
klok kijken.

Zelfs anoniem wilde niemand zijn verhaal
doen?
„Nee. Begin 2011 maakte ik in opdracht van
Oxfam Novib een promotiefilmje over het bezoek van de Zuid-Afrikaanse imam Muhsin
Hendricks aan Nederland. Hij is openlijk homo en wordt wel de ‘roze imam’ genoemd. Ik
heb veel homoseksuele moslimjongeren gesproken toen, maar geen één wilde voor de camera, ook niet onherkenbaar. Meestal accepteren ze zichzelf wel trouwens, anders dan sommige jongens die ik in Marokko ontmoette,
maar de angst voor afwijzing door hun familie
is groot. Zoals Azar het zegt, een jongen uit
mijn film: ‘wij homo’s worden gezien als
knoflook: iedereen weet dat het er is en dat het
erbij hoort, maar het stinkt’.”

Chris Belloni: „Een jongen, Azar, zegt in mijn film:
m: ‘wij homo’s worden gezien als knoflook: iedereen weet dat het erbij hoort, maar het stinkt’.” Foto Lars van den Brink

‘Ik gezien hoeveel kracht
die jongens halen uit
hun liefde voor God’
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Zet grof geschut in
Mijn opa deed het. Dus bedenk dat ze er decennia terug ook gelukkig oud mee
zijn geworden. Mijn opa leegde de
asbakken, zette de verwarming laag,
deed zijn pyjama aan en riep vanaf
de trap: ‘doen jullie het licht uit?’
Oftewel: ga naar bed en laat de visite
aan de keukentafel zitten. Biedt ze
voor het fatsoen de logeerkamer
aan.

5

Ga zelf op visite
Dit behoeft geen toelichting. U heeft dan zelf de
touwtjes in handen. Bij sommige vrienden en familie is dit zeer
goed toepasbaar. Zeker als ze lekker
kunnen koken.
Jessica van Geel
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Daar sta je dan met je gastvrijheid, je naastenliefde en je compassie.
„Vergis je niet, ik zie die andere kant ook. Ik
zie het leed, ik zie dat mensen vanuit religieuze dogma’s anderen veroordelen en hoe dat
tot onderdrukking leidt. Maar tegelijk heb ik
gezien hoeveel kracht die jongens halen uit
hun liefde voor God. Het overgrote deel van de
homo’s die ik sprak in Marokko was diep gelovig. Dat geloof zat hun dwars bij de beleving
van hun seksualiteit, maar ze putten er ook
moed uit. Afgewezen als ze zich voelen door
de samenleving, was God vaak hun enige toevluchtsoord.”
Wat zou er overblijven van dat geloof als
ze in vrijheid konden leven?
„Sommigen willen die vrijheid niet eens. Eén
van de jongens die ik ontmoette, Omar, een
briljante jongen van 18, was aangenomen op
een universiteit in Parijs. Op het laatste moment besloot hij in Marokko te blijven. Hij geloofde dat God hem op de proef stelde en hij
was bang dat hij in Parijs geen weerstand zou
kunnen bieden aan zijn homoseksualiteit. Ik
vond het verschrikkelijk, ik had hem wel in
een doosje willen doen en meenemen. Aan de
andere kant is het voor iemand als ik, die niet
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Gewoon eerlijk zijn
‘We zijn moe, willen jullie
weggaan?’ Tja, dat is een lastige en kan alleen bij uw
beste vrienden, maar die zijn niet
voor niets uw beste vrienden, die
blijven nooit te lang. Zet deze alleen
in als u minder goeie vrienden nooit
meer wilt zien, of in ieder geval uitkijkt naar een paar maanden bekoeling.

gelovig is opgevoed en door Amsterdam
struint van feestje naar feestje, ook iets heel
fascinerends, die hang naar het goddelijke.
Wij zouden denken: ‘Je kiest toch gewoon
voor jezelf? Je kiest er toch gewoon voor homo
te zijn?’ De liefde die mensen kunnen voelen
voor hun God en daarvoor hun identiteit opofferen, dat is iets wat me heeft verbaasd en
verrast.”
Uw ontzag voor de islam is niet verdwenen, ondanks alles.
„Integendeel. Wat mensen elkaar aandoen uit
onwetendheid en schaamte kun je niet allemaal toeschrijven aan religie. Geert Wilders
doet dat wel, hij stelt homoseksualiteit en de

islam tegenover elkaar als twee onoverbrugbare werelden. Hoeveel homo’s er op hem hebben gestemd bij de laatste verkiezingen, dat is
gewoon eng! Ik begrijp het wel, er is geweld
tegen homo’s uit islamitische hoek en dat bagatelliseer ik niet, maar Wilders’ oplossing, islam categorisch afwijzen, is een lege huls.”
Zou u zelf ooit moslim willen worden?
„Dat denk ik niet, maar ik wil me zeker meer
in de islam verdiepen. Ik wil graag Arabisch leren om de Koran te kunnen lezen in de oorspronkelijke taal. Ooit heb ik in Egypte een
Engelse Koran gekregen van een man met wie
ik op straat aan de praat raakte. Het was het
exemplaar van zijn vrouw, een Amerikaanse.

Als 1 niet lukt, geef dan
minder subtiele hints
Allereerst: schaamt u zich
niet. Doe het allemaal met
een gezicht van: ‘zo doe ik altijd, gezellig toch, ik voel me zo vertrouwd
met jullie om me heen.’ Dit is wat u
doet: kaarsen uitblazen, lege flessen
opruimen, vaatwasser inruimen,
gordijnen sluiten. U doet alsof de visite al weg is. Daarna begint u desnoods weer over dat ene onderwerp
waarover de hele avond al is gesproken. Herhaling verveelt. Of begin
over andere vrienden, verzin ze
eventueel, die een tijdje terug zo
schandalig lang bleven hangen.

Het is een vuistdikke pil van zeker anderhalve
kilo. Ik heb hem wekenlang in mijn rugzak
meegetorst.”
En, wat vond u ervan?
„Ik heb hem nog nooit durven openslaan.
Voor moslims is de Koran zoiets heiligs, het
moet zo’n onwijs mooi boek zijn, en ik had het
gevoel dat ik er nog niet klaar voor was om ’m
te lezen. De Koran is geen stripboek tenslotte,
en ik was altijd nog te veel met mezelf bezig.
Het paste niet. Maar binnenkort gaat dat veranderen, denk ik.”
Meer informatie over de film op
www.iamgayandmuslim.com
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De rubriek ‘Spoedcursus’ biedt
hulp bij alledaagse bezigheden
en problemen.

