
Accepteerde je vader jou uiteindelijk?

Alloul: Mijn vader accepteerde het niet. Hij heeft 
de voorstelling ook nooit gezien, want stierf een 
maand voor de première. Eigenlijk is acceptatie 
voor mij een innerlijk proces. Iemand anders 
‘dwingen’ je te accepteren, klopt niet naar mijn 
gevoel. Als je vervalt in ‘moeten accepteren’, 
kom je uit bij een patriarchale maatschappij. 
Uiteindelijk besefte ik ook dat het niet uitmaakte 
of mijn vader me accepteerde, als ik dat maar 
deed. Hoe meer ik dat deed, hoe minder 
tegenargumenten hij had. 

Ligt de basis voor acceptatie volgens jou in 
het gesprek?

Alloul: We hebben nood aan gesprek, aan debat 
zonder noodzakelijk gelijk te willen krijgen. Het is 
zo belangrijk om elkaars wereld te leren kennen. 
Mensen moeten van anderen horen hoe het is om 
iemand anders te zijn. We praten tegenwoordig 
zo vaak naast elkaar in plaats van met elkaar. 
Als we zeggen een verlichte samenleving te zijn, 
dan moeten we leren om als verlichte wezens 
om te gaan met moeilijkere debatten. Ik heb het 
gesprek met mijn vader negen jaar ontweken, 
om uiteindelijk te beslissen om echt ‘met’ hem te 
spreken. Ik liet hem alles vragen en ik antwoordde. 
Mijn vader besefte op dat moment dat hij mij niet 
diende te vergeven voor mijn homoseksualiteit, 
maar dat dat gewoon oké was. Ik ging beseffen 
dat hij geen slechte vader was door het niet 
accepteren van mijn geaardheid. 

Je kan zoiets niet opdringen aan iemand 
anders?

Alloul: Dat werkt vaak niet. Je ziet dat ook in 
landen als Polen en Hongarije. Zij krijgen nu 
sancties omdat ze iets nog niet accepteren. Dat 
werkt verandering net tegen. En laten we niet 
vergeten dat in België homo’s in de jaren 80’ ook 
nog achtervolgd werden door de politie. Het is 
nog maar sinds enkele decennia dat wij leren 
omgaan met diversiteit van seksualiteit en gender. 
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EEN OPROEP TOT DIALOOG IN HET 
DEBAT OVER ACCEPTATIE

Omgaan met homoseksualiteit en 
genderidentiteit bleek niet makkelijk in het 
Marokkaanse gezin van Jaouad Alloul. Als 
een soort therapie maakte hij de succesvolle 
voorstelling De Meisje. “Ik heb het verhaal nu 
verwerkt.” Jaouad blikt terug op een proces van 
eisen, acceptatie en nuancering.  

Waarom maakte je De Meisje?

Alloul: Meer dan tien jaar, van mijn twintig 
tot drieëndertig, worstelde ik met mijn 
homoseksualiteit, mijn genderidentiteit en met 
wie ik was. In mijn Marokkaanse gezin was dat 
niet ‘gewoon’. Mijn ‘zijn’ was een confrontatie met 
mijn vader. Op mijn drieëndertig had ik mijn 
verhaal al vaak aan anderen verteld, na mijn 
deelname aan The Voice kwam het ook in de 
pers. Maar ik had het gevoel dat nuance 
ontbrak, dat er een wij/zij-verhaal van gemaakt 
werd. Hoewel ik als twintiger ook dacht dat ik 
het slachtoff er was van mijn cultuur en mijn 
familie, voelde ik nu de drang mijn verhaal te 
vertellen onder mijn condities en mijn emoties. 
Ik heb dit allemaal meegemaakt en beleefd. Ik 
wilde zelf de pen vasthouden en de uitroep- en 
vraagtekens plaatsen waar ik ze nodig vond. 

Wat brengt de voorstelling bij jou teweeg? 

Alloul: Voor mij is De Meisje echt therapie. 
Telkens wanneer ik de voorstelling speel, duik 
ik in mijn eigen verhaal, tracht ik er op een 
andere manier naar te kijken en het te 
doorvoelen. Ondertussen heb ik het doorleefd. 
Er zijn nog steeds vraagtekens, maar ik voel dat 
het verwerkingsproces nu kan afgesloten 
worden. Het is tijd om los te laten, want anders 
ga ik het echt beginnen ‘spelen’, en verliest het 
zijn therapeutische waarde.  

Wat verwerkte je precies? 

Alloul: Binnen mijn gezin was het niet makkelijk 
homo te zijn. Maar toen ik een aanklacht deed 
naar mijn vader toe, merkte ik dat ik zelf 
homofobe gedachten had en dat ik eerst mezelf 
moest accepteren. De voorstelling bracht me 
daartoe en liet me stoppen met piekeren over 
hoe het anders kon zijn. 



Tot wat roep je op?

Alloul: Tot dialoog. Als je eenzijdig acceptatie eist, voer je een monoloog. Het is anders als 
je vraagt: “Waarom accepteer je mij niet?” Dan laat je ruimte voor gesprek. Van daaruit kan je 
evolueren naar acceptatie. We moeten elkaar beluisteren in twee richtingen. Een homo wil 
geaccepteerd worden, maar een moslim kan diezelfde vraag hebben. Mijn vader zei: “Als je wijst, 
wijzen er steeds drie vingers naar jezelf.” Laat me wel duidelijk zijn, acceptatie of niet, een mens moet 
wel steeds in veiligheid zijn, dat staat buiten kijf. 

Heb je jezelf intussen kunnen aanvaarden?

Alloul: Als twintiger heb ik mijn Marokkaanse afkomst en de islamcultuur echt afgestoten. Het was 
pas toen ik beide omarmde, samen met mijn genderidentiteit en homoseksualiteit, dat ik zag hoe de 
wereld is in al zijn schoonheid.

Ben je gelukkig?

Alloul: Enorm. Ik denk dat ik ooit heb gedroomd zo gelukkig te zijn, en nu ik het ben, besef ik het 
soms nog maar half. Voor het eerst in mijn leven heb ik een partner die me niet kleiner wil maken. 
Hij accepteert me en creëert ruimte voor mij om te doen waar ik me goed bij voel. Wil ik mijn nagels 
lakken? “Als je je daar goed bij voelt, moet je dat doen”, zegt hij dan. 
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Meer theater dit seizoen:

* ma 31 jan 2022:  De Nwe Tijd - Maandagavond On Tour: Wat we nog te zeggen hebben over de liefde
* za 5 feb 2022:  Jr.cE.sa.r/KVS/NNT: Dear Winnie,
* do 10 feb 2022:  Mats Vandroogenbroeck / Nona Demey Gallagher / Timo Sterckx - Through The 
  Looking-Glass (And What We Found There)
* za 19 feb 2022: Mestizo Arts Platform - WIPCOOP: #makesomeroom




