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Veel Vlaamse holebi-jongeren durven niet uit de kast te komen. Ze zijn bang voor de reacties van
vrienden en familieleden. Ook voor moslimjongeren is dit vaak een struikelpunt. S. (17), een
biseksuele tiener, en Abdellah Bijat (23), homoseksueel en eerste ereheer Mister Gay 2016, beiden
van Noord-Afrikaanse afkomst, doen hun verhaal.
Niet alle ouders zijn even open-minded. Zeker niet wanneer het over gevoelige onderwerpen als
seksualiteit gaat. Binnen de islam is dit een gevoelig punt. Als je van de norm afwijkt, krijg je vaak al
snel te horen dat je naar de hel gaat. Voor jongeren is het dan niet altijd simpel om openlijk voor
hun geaardheid uit te komen.
Homo of hetero?

Ik moest eerst mezelf leren kennen en ontdekken.
Abdellah Bijat, 23 jaar
Bijat was vijftien jaar toen hij voor het eerst ontdekte dat hij homoseksueel was. Terwijl de jongens
van zijn klas geïnteresseerd waren in meisjes, voelde Bijat zich eerder aangetrokken tot jongens.
“Ik had het toen nog aan niemand verteld, dus niemand van mijn medeleerlingen wist het”, vertelt
Bijat. “Ik moest eerst mezelf leren kennen en ontdekken.” De eerste ereheer vertelde voor het
eerst over zijn homoseksualiteit aan twee oude klasgenoten van het middelbaar. Ook S. zocht
steun bij zijn beste vriendin, die zelf ook bisexueel is. “Zij was mijn grootste steun”, vertelt hij.
Familie en vrienden

Ik hield mijn gevoelens zo hard tegen, waardoor ik ze zeker tot
mijn 19de wist te verdringen.
Abdellah Bijat, 23 jaar
Wegens zijn culturele achtergrond en geloofsovertuiging, kon Bijat niet openlijk praten over zijn
gevoelens en geaardheid. “Ik hield mijn gevoelens zo hard tegen, waardoor ik ze zeker tot mijn
19de wist te verdringen”, gaat Bijat verder. “Ik was op zoek naar mezelf, op zoek naar hoe ik
mezelf kon aanvaarden. Op mijn 19de heb ik het dan uiteindelijk aan de andere leerlingen
verteld.”
S. wil voorlopig liever niet uit de kast komen, omdat hij schrik heeft dat zijn vrienden en familie hem
zullen uitsluiten. “Mijn tante is een paar jaar geleden uit de kast gekomen. Als lesbische wordt ze
nu volledig buitengesloten”, vertelt hij. “Ik ben bang dat hetzelfde met mij zal gebeuren. Dat wil ik
niet. Ik heb wel het geluk dat ik heel open minded vrienden heb.”

Mijn ouders zijn het via via te weten gekomen. Vervolgens
verbanden ze me op mijn 19de. Ik moest alleen gaan wonen
Abdellah Bijat, 23 jaar
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Ouders vs homoseksualiteit
“Mijn ouders zijn het via via te weten gekomen. Vervolgens verbanden ze me op mijn 19de. Ik
moest alleen gaan wonen”, zegt Bijat. Hij heeft met niemand nog contact van de familie. “Ik ben er
niet meer welkom. Vandaag lig ik er niet meer van wakker. In het begin was het een hele grote
shock. Je leert er op de één of andere manier mee leven, denk ik.”
Bij S. daarentegen zijn de ouders nog niet op de hoogte: “Mijn ouders weten het nog altijd niet. Ik
vind het zo lastig om het hen te vertellen.” Hoewel S. zijn verhaal thuis niet kwijt kan, heeft dit
gelukkig geen negatief effect op zijn zelfbeeld en mentale gezondheid. “Mijn vrienden steunen me
door dik en dun”, aldus de zeventienjarige.
Vooruitgaan
Bijat is ondanks alle tegenkanting vooruit blijven gaan. “Ik ben niet op het slechte pad geraakt. Ik
probeer vandaag een rolmodel te zijn voor andere moslimhomo’s en andere jongeren. Ik ben
verstoten en hoorde heel veel slechte dingen”, vertelt hij. “Vervolgens kom je heel snel in een
negatieve spiraal terecht. Het is moeilijk om er uit te komen. Ik heb mij opgetrokken aan positief
ingestelde mensen.”
Tot slot wil de eerste ereheer nog wat advies meegeven: “Je moet voor jezelf durven kiezen. Als je
dat doet weet je dat je mensen kan verliezen: goede vrienden, familieleden. Maar iedere situatie is
anders. Een belangrijke tip die ik wil meegeven: vertel je verhaal eerst aan de mensen die je echt
vertrouwt, zodat het geen te grote gevolgen heeft.”
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