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Acteur en theatermaker Sabri Saad El Hamus wil met
theatercvclus Pax Islarntba een ander soort mosli

schetsen: een liberaal die zijn geloofzelfvormgeeft. 'En
houdt ook in datje kunt dridken, ofhomoseksu
zrjn.Of zelfs zoiets extreems als een hoerenbaas!'

door Hilde Postma, fotà's Znaii tEez
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2,, gsat over een Egptische
familie waatuan de lader ei
genaar is van een aanrd boF
delen op de Wallen. Op een

dàe kondigt hii opeeós aan naar Mekka
te willen om zijn ziel wit re wassen. Her
bllkt.lechts een dekmantetom meÍ z,rn
lie!elhs'prosnruee naar een ter eilandie
vertrekken, zijn zooDs aan hun tot oler
làtend Daanne is fiu4 $bàscerd "p dc
viifde ?uil rn de nlam. d( bedevJarr naar
Mekka, de laatste plicht in het leven van
een goede moslim. Eerdere delen van het
Íheatenij(\lik Par tlann \an Sab.i Saad
Er Hamus ve.wijzen .aar de àodere mo$
limplichten: de gelooGgetuigenis (Zott
,uar À,lolanne4. de p]I,cnÍ Íot gebed (/}1,
tannl ot Owaa - waa*oor El Hamus
genomineerd werd voor de Louis d,Or de
beste mannelijke hoofdrol op het toneel),
het geven van aalmoezen ( Zettei en heÍ
vate. (§@,). Dat verwtze! sebeuÍ zeer
losjes, en juisr dàt lose àspect maakt pzr
Ààur;a tot btzonder en spànnend loneel.
Waot het zijn bepaald geen ultra gods-
dienstise types die de stuklen van El Ha-
mus belolken. Integendeel. In deet rwee
zit een heftige verkrachtingsscène, en nu
in deel vjjfspeelt El Hàmus een hoeren
baas. El Hamus: "De voorstellingen zijn
omstreden, maar dat kan niet anders. In
her ee6te deel, Mollannc.l, zat ik in de eeÈ
ste scène Daakr iD bad met een glas rode
wijn en de Koíàn.Ja, her is wet rheater, ik
sa riet met mijn kleren aàn in bad zittenl
Een aantal mensen liep weg Dat calculeer
jevan tevoren iu er zljn altijd mensen die
die combinatie beledigeod vinden. Het
waren er ook niet zoveel íouwens. It vind
het belàósriiker dat de mensen die blÍlen
zitten, na afloop zegsen: :la, het was mis
schjen eveó schriklen. maar daarnà zàgen
we dat het over óns ging, over een zoek-
tocht naar hoeje de islan óók kunt bele
ven - en het deugdet'

'Èr zijn weleens mcnsen die vmgen
ben ie nieÍ bànsr Maar nee. rk ben mer
d* ser;e nergens bang toor Op onze vo
rise aÍnche Í,as ik afsebeeld ak een màn
net tulbandi ik d.oeg eeó naakte v.ourv
oler mi,n schouder Eeo prachtis beetd. Er
waren mensen die aideo: dat kànje nier
doen. NÍaar het he€li geen ophefveroor
zàakt. NÍeósen herkennen de schoonheid.
De ruimte om dit soori di.geD te laten

zien is er echt binnen deislaft. temand ats
Hand Bouazza gaat dàar trcu*em veel

PÍoblemen met de strengheid van de
islàmitische cultuur: Sabri Saad El Ha-
mus (51, bruinfluwele. pak, zlvarre rwin-
kelende osen, kaalseschoren hoofd, een
koÍgeschoren zwarr bxardÍe en grote zit
leÍen nngeD mer zeegroene steneó aan
zlln vinse§) heeír her altljd sehad. Het
was de reden dat hlj ió 1978 nàar Neder-
land kwam. 'lk wilde het leren ontdek
ken. Meisjes versieren, iets gaan drinken in
de kroeg. Dat deed ik wel met lrienden,
maar dat mocst dàn heel stiekem. verhri-
ter onrc eige. buuÍ. Want steljevoordàt
een oom ofeen bekende van de familie ons
au zie.. Deconrrole h de Arabische cul
tuur is verstikkend: El Hamus regetde een

Ik ben een groot
voorstander

van kleurenblind
casten: ik vind

dat iedcreen ílle

spelen; ik houd
niet van

allochtonentoneel.

lisum voordeBenelux, en srapte mer een
koÍIer vol met 'lang houdbààr eten, van
zijn ftoeder in her vliegtuig naàr Brussel,
waar hï de trein naar Àmsterdam nam.
"Toen ik aànkwam, voelde ik me meteen
thuis. Ik dacht: hier ga ik niet meer lvesl
Ik hàd het àdres gekregen van een hotet
op de Sarph,tbrmrriddJr konje voo !l'f
gulden per nacht dapen MJrÍ dJar $a,
het zó vies. Na een paar dagÉo kwam ik op
de Dam een aantal engelachtige wezens
resen. ze noemd{,rch l(zusk,nderen. Bii
hen mochr rk slapen. Ze n"."" ." ..;
r'aar een prachtig pand in Àmsterdam

rollen moet kunnen

7,uid, ik wist niet wat ik zàg. Het was er
fantastisch ik sed eÍ oDrmàagd! \\rar wil
je .oe meer? Maar nà eeD paar maanden
bleek dat die meisjes met elkaar praatten,
en van elkaarhoorden dar ik ookhij de an-
dere meisjes kwam. Ik moest bjj de leidins
koÍnen, daar kreeg ik een soon srrafcere,
monie. Ik mo€st kiezen tu
strenger huis in Petten gàan (ik h.rd nog
nooit van Petten gehoord) ofdeJezuskin-
deren verlateo." EI Hamus koos voor het
Iàatste. Tot gÍote opluchting van ziiD moe
der, die dage.lànshuilde omdàr ze dacht
dat haar zoon zich tot het chrisrendom had
bekeerd. "In Eglpre is een gezegde: wie
veertig dagen met een volk leefr, wordr er
één van onzin naruuÍtljk, mar vou mijn
moederwas dat moeilijk te snappen:'Uit
eindelik rroulvde hii met een mehje dat hlj
va. dejezuskinderen kende. (.,Nier om de
papierenlHet wÀs echte liefdel")

Inmiddeh is hij alweer rwee huwellj
ken verder, en heefr El Hamus iaast zijn
Egyptisch paspooÍ aljaíenlang een Ne-
derlands. Hij at eenjaar op de Toneel-
school ió Arnhem, hÍ richrte zÍn eigen
gezelschap Lamaqul op - en speelde ver
schillende producties bij Toreelsroep Am
steidàm en het RO Theàtei Ook k.eeg ht
rollen in series en nlns als P/err'@/ eo flc1
s.ldÈd?ara4. Sinds anderhalrjaar is hij
a,tistiek leidervu De Nieuw AhÍerd,tr

een semensd gezelschap waa.mee hï
lerschillende sooÍen repertoire wil spelen.
"h Àa4 spelen autochtone Nedertanders
Egyptenaren, volgendjàà. ga ik met De
Nieuw Amsterdim repeÍoire van Beckeil
spelen, met een gemengde car. Ik ben een
gÍoot voorstander van kleurenblind cas
te,: ik liDd dar iedereen àlle rotten moet
kunnen speledi ik houd niet van àllochto-

LieveÍ zou hï het ook nÍet over de is
lam hebbeD, maar de laatslejarer loelde
El Hamus daar toch een noodzaak toe.
"Er zÍn steeds mee. hoogopgeleiden die
op Wilders stemmen; daar word ik lvet
onrustigvan. Z..ker in combinàtie met de
crisis nuije weet toch niet wetke kant het
uit gaàt. Hetwoord moslim is besmet ee-
raakt.Ja, dat merk ik zelfook. De dag na

"kt eltu" zeiden sÍÍàatjo&ies tegen me:
'Hé, Bin Laden!' Daar kon ik nos harrelljk
om lacheD, ,nàà er wordr de laatstejaren >
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> wel anders daar me C€keken. 'Ha tenorist',
krljs ik sons vm corega'§ in De smoes
hau re horen, oÍ Benje soms ndicaal ge
worden?' als ze horen dat ik weer met mljn
geloofbezig ben.Ik ka die gïappen.iet
mee. hóren. In de tÍein wordt mt C€vÍaaed
ofeen rogzak die even verderop staat mis
schien van mlj is 'wànt die stat dààr zo
onbestemd te staan - m lmtst heb ik zellè

in de cel s€z€ten. Ik werd aaDsehouden
omdat ik op de 6ets door rood reed en
drcnken wàq maff de politie weÍd zenuw-
achtigvan me omdàt ik heen en wed liep-
Omdat ze Íne niet konden plaatsn, heb ik
m hele avond in de cel g€zetenlJa, w€et
je - ik snàp het ook ailemaal wel, maar het
is toch Etr als er opeens ànde.s naar je
woÍdt g€keken. Miin weeMoord is de nu
ance; in h* theater wil ik een eenumcerd
beeld làten z;en- Clichés ó.tkràchtèn. ze
terugtaatsen op m Ddere manier.

"Ik wil dat we ons gaan herkennen in
elkàar. De beeldvormins aan beide kan-
ten is kàrikaturààI. Dé witte lant ziet ons

De heersende
mentaliteit binnen

de islam is:
kom niet aan ons,

kom niet aan
onze religie, aan

onze cultuur. Ik wil
wél aan miin cultuur

komen.

Maar dan kan de anderje ook nooit leren
kennen. Ik wil wél aan Íntn cultuur ko-
Irlen, die ontràf€len. Graag zelfs. Daaraoor
moetje duÍven Iaten zien hoe het er ook
aan toe kan binnen Egyptische en Aràbi-
sche families. De dilemmà's tonenr de fru-
tràties, de liefde, de haat, dedÍàmrs.lkwil
laten zieÍ dat niets ménselijks ons moslims
vreemd is. Moslims kunnen drinken. hc
moseksueel zijn en zelfs zoiets extreems
als een hoermbààs. We moeten met onre
tijd mee, de islam is àan vemieuwins toe
en de Èlam is flenbel senoec oln daarmee
om te Caan. DaaÍ ben ik vàn oveÍuigd-
CMe M, et woÍdn gfn handen meer aÉ
gehakt.Ja wel in andere delen vo de we-
reld. maar dat is een verouderde vorm van
de islam. Met de Pa, r/an,i, wil ik bljdÍa
g€n aan het ontstaan en stimuleren van de
nieuwe moslin. volgens mlj is die nieuwe
moslim, in tesenstellins wat vaak g€dacht
word! níet dejoflg€ radicaal, maar jemand

die rcligie als een privézaak ziet en zelfbe
paalt op welke manier hij daar inlullins

als een stelletje ràdicalen, de moslimkànt
u,il àlleen maaÍ ah braafen heilig worden
weergegeven. De heersend€ Ínentaliteit
binnm de islm is: kom niet aan ons, kom
niet am onze religie, aan onze cultuur.
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aan geeft. Voorbeelden? "Iemànd als Tofik
Dibi. Ofde Cànadesejoumàliste en mo§
lima Irshad Manji; zt komt er heel openlijk
vooruit dat z lesbisch isl'

Terwijl hU peper iD zljn cappuccino
strooit (iDat is AÉbischlKenje dat nietl
ÍlettekkeÍt")t"Ja de Pd hknia is,Dndeí
twijfel het belàngrlkste dat ik heb gemaakt.
Het is ooL heel pe6oonltk. het is mijn
eigen zoektocht ner wàt de islàm voor mij
betekent. Ik heb natuurltk ook een ontwik-
keling doorgemaakt sinds ik hier ben. Ik
ben een soe6, ik ben meer geihteresseerd
in de mystieke kbt van de islam - en meer
in mensen dan nr Allah.Ik kijk liever naar
binnen da. omhoog. En Éls ik omhoos
kljL is het in verwonderins, niet om om
hulp te mgen. Door ha maken van deze
serie zijn mijn soefische sedachten veÍ
sterkt, ik voel me gest€rkt in het idee dat
r€ligie een uiterst persoonliik iets is. Daar
moelje je eigen loen me inÍichren. maar
val mderen er niet mee lastig. En doe din,
gen uit liefde, en niet uit angstl Dan kunje
beel ver gaan. soms bid jk, maar daarna
kan ik een slok wljn nemen, ofschelden op
AIIah. En ikwil niet dàt iemànd mij daàtr
op àliekentl Gaje niet bemoeie. Ílet hoe
ik leei wat ik doe. Veroordeel mij niet! Als
je naar drinkt omdat ie het lékker vindt,
en niet ondeÍussen denkt: o. als ik maar
niet in de hel kom. De Pzf, blannaheeR
vijf heel verschillende vooBtellingen op-
geleverd, daaÍ ben ik heel seluklig mee.

Ik voel me ook bevrucht omdat ik heb sà
mengewerkt met vijf verschillende resie
so6, m vier schrÍ,ere. Daàrdoor kíijgie
artistieke wijvi.g, en oÍtstam de mooiste
creaties. O.der de resisseurs en sclrijvtrs
zijn ook mensen die boeddhisr,joods oí
athellt zij.. In die zin wilde ik het ook een

"Néé, ik denk er alf nog steeds niet aan
om .àd Mekka te gBan. Het is mij veel te
massaal. Ik zou alleen maar om me heen
gaàn kÍken hoe iedeÍeen eruitziet, wat
mensen doen. MM dan wordjeonderde
voet gelopen. Mensen worden echt dood-
geiràptl VerschrikkelÍk, dàt mensen zó in
de ban vàn religie kunnen zijn dat ze veí
gcten naar hun medemens te kljke. die
onder hen ligt dood te gaaÍ. Het zou me
heel erg benauwer, ik zou er gek van wor

den. Je hoort trouwens ook veíhalen over
vrouwen die betast worden, de etotiek die
dat zou uitstralen.JÀ het g€b{rtl Voorlc
pig is het dus niets voor mij:

"De besli§sing om naar Nederland te
komen is de besre van mljn leven seweesr.
lk zesvaak: Egpte is mÍn moeder, màa.
met Nederland ben ik getrouwd, dàt is
mljn viouw.Ja, ik voel me wel vaak tus-
sen twee cuhuren in zitten, mààr dat is de
beste plek om je te bevinde.. Ik hou vàn
die tussenpositie- Mjjn vertrek uit Eeyple
heeft een open wond opgeleverd, mààr
het is een wond die ik giaag open houd.
Die wond is heel inspirerend. Soms heb ik
heimwee naaÍ EglT,te, maar in Egypte zelf
zou ik nooit meeÍ kunnen aarden. Daar
zou ik heimwee maÍ miin eiseD heimwee
krjjgen. lk wil ook niet begraven worden
in Egypte. Hier heb ik geleefd, hier liggen
nu mïn wortels, hier heb ik vjer kinderen
die wellicht mijn graf willen bezoeken.

Màar het is niet alleeD voor hen: ik lig zelf
ook liever aan de Atustel dan in een stol
6s€ buitenwljk van Caiio.

"Ik hoop dat Amsterdam de tolerante
plek kan blíven die het altild geweest is.
'tvat mij betref! gàat kunst helemaal de
plek van religie innemen. worden moy
keeën en kerken plMtsen voor bezinnioss-
rituelen.la, ik b%ek zelfi{el
kee. mààr ook welftns een kerk. Omd.r ik
geinteresseerd ben in aÍchitecnrur voor de
eeuwigheid. Maàr het theatel voor mÍ is

dàt dé ontmoetingsplek van de toekomst,
lvààr alles en iedereen bll elkaar kom!. Ik
zou bereid zijn daatroor te v{hten, als het
zover ooit zou komen.Ja, ik zou bereid zín
te steryen voor een tolerant en vrij Neder-
land: I

I/o t W e I I'i í z' e M. ddlilÍ, atu tëdan."l.
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