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DE COMING OUT VAN MUHSIN HENDRICKS
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en
MUHSIN HENDRICKS VASTIE VROEGER TIJDENS DE RAMADAN - WAARVAN WE NU DE TWEEDE
WEEK BELEVEN - TACHTIG DAGEN EXTRA. HET HiElP NIET OM VAN ZIJN HOMOSEKSUElE
GEAARDHEID AF TE KOMEN. DUS KWAM DE ZUID-AFRII(AAN UIT DE KAST. EN HElPT NU ALS
ENIGE HOMO-IMAM TER WERELD ANDERE HOMOSEKSUElE MOSLIMS.
e beveiligingsbeambte voor het
grote hek kijkt hedacht7.2:1m.
'Thc Inner Cirde? Die zit hier
in het gebouw: I lij \\ij.t ruw
een geeJ hui> dat in de hock \'1U1
een verder verlaten bcJrijf terrein ligt in een buitenwijk van Kaap_tad,
Zuid-Afrilct. Het is zeven uur 'avonds en de
ctr.lten zijn w goed als leeg. 'Klop maar .laIl:
zegt de beveiligcr en het grote hek huift
lang'7.2:1m open. Voor de deur staan wat auto's
met daarin mensen die op Îetl; lijken tc wachten.
Een mei Je sUpt uit cn zegt: 'I Ioi, ik ben FJ.}'e,
ben jij homo? Ben jij moslim?'
Twaalfjaar geleden besloot Muh in Hendric\c;
(41) dat hij de leugen die hij leefde nict meef\'ol
kon houden. Hij \'t:rtcldc 7.ijn moeder dilt hij,
ondrutks zjjn huwelijk met Hltima en zijn drie
kinderen, op mannen viel. 'Toen viel ze /lauw.'
"liet verwonderlijk. ze is een belijdend moslima
en gafl aan mei~es in de lokale moskee cn
Hendricks' opa was imam.
Zijn coming-out ging als een lopend vuurtje
door de gemecnsch.1p. f lij gafles (lP de
plna~jke koranschool en \verd tCl'.cond
Ontslagen. 'Ecnt WilS ik nog een van de beste
leraren en ineens voldeed ik niet meer. Alleen
maar omdat het schoolbestuur bang was dat
ouders hun kinderen van school 7.ouden hruen
omdat ik op mannen \'aI:
Hij besloot gelijlq,"estemden te gnan helpen
die net al hij een I\vécstrijd ervaren tussen de
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islam en homoseksualiteit. Inmiddels is hij de
enige homo-imam ter wereld die zijn moslimg.:mecnschap middels de organisatie Thc: Jnner
Cirde probeert te: leiden naar een leven waarin
je best op iemand "'.lJl herzelfde geslacht kunt
",lIlc:n én in Allah kunt geloven. Zijn eigen strijd
i d.urbij het uitg'.lJlgspunt.
,\Iuhsin \vist op zijn Sde al dat hij anders WllS.
'Ik 'peelde met poppen en met meisjes. Ik vond
jongens vt:el te ruig. Ze noemden me Jissy en
gi,~. op school: Terwijl zijn broer zijn vader
hielp in de bouw, stond de kleine l\/luhsin
zijn moeder bij in de keuken. 'Mijn vader zei:
'Halima. dc:ze kan beter bij jou blijven.' Maar
ttnrmal in de puberteit kon hij zijn geloof
IlÎtr mer zijn geaardheid verenigen. 'Ik dacht:
\\öUrolll heeft uujn Allah lIlij ,eeLten? Waarom
ben ik 1-0 g\:maakt?'

na DOOD VEROORDEElD
Jaarlijks vastte hij. nJaSt dc ramadan, tachtig
e.xtrJ dagen. :\Iaar dat bracht hem ook nict
op andere inzichten. 'Ik verdronk mezelf in
spiritualiteit in de hoop antwoorden te vinden.'
Ilendrick~ besloot een nog devoter bestaan op
re bouwen. 'Ik ging naar Pnkisran om aan de
Islamitische Universiteit van Kam hi te studeren.
Iedereen dacht dat ik wegging om kennis op
re doen om imam re worden. Diep van binnen
wilde ik te weten komen wruU\l1 Allah me
YcC\\;erp \IOOr iers dat ik zelf niet hcb gekO'M.'n.
Juist omdat ik 7.o'n toegewijde moslim ben.'

Terug in Kaapstlld wilde
hij niet langer Z\vijgen. 'Ik
seheidde van fatima en kwam
op mijn 29,tc uit de letst:
Op de radio werd hij daarna
meteen ter dood veroordeeld.
Maar er W:l!; nog een keerzijde. 'Toen ik het eenmaal
openbaar had gemaakt, ontdekte ik dat er meer moslims 7jjn zonls ik.' Hij
begon mer het organiseren V.lJl bijeenkomSTen
waarin vrienden van hem ervarin~n konden delen. Een lesbische vriendin van hem, \vier naam
hij niet wil noemen, kon de strijd tussen haar
seksualiteit en haar geloofjn Allah niet aan en
nam een overdosis pillen. 'Twee ~n later \\mi
hl: dood up haar b'l:bc:lbklcctl gevonden: ZC1.,'t
Hendrickl.. 'Dat mag niet nog CC"" gebeuren.'
Daarom vormde hij de informele pnur;rocpcn
om tot de organisatie The Inner Cirdc.
aast \vorkshop> \'OOr isl'ungdc:crdcn
homoseksualiteit cn de koran. on.'iU\HCCrt
wekelijks een hal'lah. een ,tUJi
•Ot inloop
is vrij en cr komen reiken' zo'n oen roc .• tien
homo's en lesbiennes op af die Hendriclcs om
advies vragen en zijn'l. n',zoal hi' zijn prt'kt.'ll
noemt, te bt.'spreken. Hendrkk::' I . probeer 7<':
met hun problemen Te helpen.:
Die hulp is IDms cruàaal. De schrandere Karecm
nt.'eI1l[ Muhsin apart en /luistert: 'ZOlync hedl
vannacht weer geprobeerd zclJinoord re plegen.
lk weet niCl \vat ik moet doen, want het is de

zoveelste keer.' Hendncks knikt. Als Zaync (19)
binnenkomt neemt hij de !,'t!trocbleerde tiener
apart. 'Wij g:L'lll evcn praten cn 7jjn 7.0 weer
terug.'
De test neemt in kleermakerszit pla.'lll> rond een
groen kleed met w:lt k"USsens cn kaarsen. En als
de twee zichtbaar opgelucht weer verschijnen,
wiJ Hendricks dat icdereen over 7ijn gevoelens
praat aan de hand van een them~
·Vanda.~g g'.l:u het over ·opruimen';7.egt
Hendric:ks. 'En dan in figuurlijke zin. Wie heeft
er een verhaal om te delen?' Kareem neemt het
woord. 'Ik ging mct ecn jongen uit. Tenminste,
ik vond d"t het een date w:IS. I rij 7.ci dat we als
vrienden op srap gingen en hij zci dat J\.luh in
rwr de hd gaar omd,t hij mensen Vl:rtelt dat ze

getrouwd en zou zidt nooit \'Cf~ tot anale
seks. Maar toen bclandden
in bed .. :
'Wat heeft dit met <.>pruimcn milin)' \'fllagt
Hendricks. Kareem: • '00, hij had allemaal
mooie praatjes ma;\f kon met eer '. zijn tegenover zi h7.clf. Zo leid je 000\ een \ lIedi~ leven:
Hendricks legt uit dat d.u · .
\UI' de i IJm
op doelt: een opn.ocht kl.om 1cidm.::\1s je niet
ccrUjk tegen j ....zclfbcJlt,bcnjedat k nict
t%>1:0 Allah. Bij Hem moet 11: ~(\\ )nling
afleggen, dus het maakt met " t anderen van
je vinden.'Tijdens de ranudm z;j) de gTtlCp dan
ook drie keer samcnk..lI1tCn om bid.!en .• Veel
homoseksuele Il106Um;
de 2StI:T1Il1aand

'Er staat niets in
de koran dat
homoseksualiteit
veroordeelt'

niel:
Om zelf rot dat inzic/u e
~
door: Er
Hendricks keer or hu de
staat nie!:> tn de Icoran
hos1lCJSd;$LJJIitcit

h't!\\fOOn homo en m Iim kunnc:n 7jjn Zelf doet
hij absoluut niet aan <eks met IlWlrtcn. flij was

veroordeelt,' zegt Ileodricks. 'Er tuat cibrenlijk
nlIeen dar als twcc mannen in het <.>pcnlxlar seks
hebben en de da.\dwerkcUjke penetrane door ten
minste vier mensen wordt gezien, die mannen
gesmuI moeten worden:
Hendrieks k-gt uit dat tnIlfcn \'olgen; de kornn
tn gmd~ncs gaat. 'I let ligt cr mJar net a.1n hoe
je de woorden interpreteert, ma.~ de ergste straf
bij bijvoorbeeld het stelen ....an ecn '\Ppe! 7,oU
het afhakken van de hand 7jjn. ,\ h!Jf je kum
ook volstnan door iemand in de gevangenis IC
stoppen. Allah houdt van mensen, dus \vaarom
zou hij dan voor de wreoo.-.c ,trafkiczcn?'Voor
homo's geldt vol!,rcns Hendricks hetzelfde:
'Waarom zou je met je hoofd naar beneden
vnn een hoog gebouw gegooid moeren worden,
'l.o:tls Cf wordr ge't(.-gd? Allah heeft het over een
. traf als sociale controle. Bovendien vind ik het
helemaal niet zo ~k dat iemand Cf wal van zegt
als twee mensen seks hebben in het openbaJf.
~1eer zou het nict moeten 7jjn'
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Fa)'.: teekt als 7.1: na afloop buitenkomt een
sigaret op. 'Ik ga zo naar mijn vriendin toe,' zegt
ze momer. • iet verder vertellen, hoor, maar we
runnen 'amen een mru agL'S:lIon. Ab iemand
era hrer komt dar \vij bij elkaar horen, dan raak
Ik al mijn klanten I.-wijt. De halqah is het eni~
waardoor ik een beetje lucht krijg in mijn bom.
Kom je volgende \VI:Ck weer?'
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