
e dag voor ons gesprek zat Jamal
Ouariachi nog met Salman Rushdie
aan tafel. “Dat was wel bijzonder,
mijn oude held. Ik moest hem inter-
viewen voor het publiek. Het was
heftig ook, zwaar beveiligde toestan-
den, het hele gebied rond de zaal
was afgezet. Het paradoxale aan
beveiliging is dat het de bedoeling
heeft je veiliger te doen voelen, ter-
wijl net het omgekeerde gebeurt:
door de confrontatie verlies je net
het idee risicoloos te kunnen leven.”

Datkannooit,metof zonder
security.
Jamal: “Ja. We zouden tevoren gaan
eten, en toen kwam iemand van de
catering hoogst verbijsterd melden
dat de veiligheidsmensen ook het
eten hadden getest. Hoe gaat dat
dan? Mmmhh, dit eitje smaakt toch
een tikkeltje raar? (lacht)

“Het meest gestoorde was dan
nog dat driekwart ver in het gesprek
iets in de zaal gebeurde en allerlei
veiligheidsmensen kwamen aanren-
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Inge Schilperoord bracht met haar debuut
Muidhond recensenten en lezers in vervoering,
en ook Jamal Ouariachi’s Een honger werd
onder loftuitingen bedolven. Niet vanzelfsprekend,
voor boeken die de meest verboden en afschuw-
wekkende liefde tot onderwerp namen: pedofilie.
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nen. Beetje onduidelijk, want in het
donker. Bleek het mijn moeder te
zijn die onwel was geworden van de
warmte en van een nieuw medicijn
dat ze pas nam. Ze was van haar
stokje gegaan. Ik heb het interview
afgebroken en Rushdie is dan maar
zelf met de vragenronde met het
publiek begonnen.”

In eenvandebeterehotels inAnt-
werpenviel depolitie vorigeweek
zwaarbewapendbinnenomdat er
eenpotentiële terroristwerdge-
signaleerd.HetbleekRodeDuivel
RadjaNainggolan te zijn, die vol-
gens enkelegasten te veel tattoos
hadomonschuldig te zijn.
Jamal: “Dat meen je niet?”

Inge : “Gênant. Jeetje.”
Jamal: “We zitten echt klem, nu.

Je lost het heus niet op door te pro-
beren IS in Irak weg te bombarde-
ren. Die bombardementen zijn juist
de voedingsbodem voor dat soort
extremisme. En tegelijk begrijp ik
dat de overheden ook niet niets
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‘Romantiek
hebben
wenodig!’

DUBBELGESPREKKEN
kunnendoen. Jemoet demensen
tochhet gevoel geven dat erwat
gedaanwordt na zulke aanslagen. Ik
weet het echt niet.”

Waarkomtdehaat envijandschap
vande terroristenvandaan, en
onzeangst? Eenmoslimvader
schreefhoezijn achtjarigedoch-
terop school als IS-kindjewerd
aangesproken.
Inge: “Dat zegt toch iets over het
mechanisme, hoe dewederzijdse
haat elkaar versterkt en in stand
houdt. Als datmeisje nooit iets
andersmeemaakt,waar komt ze
danmisschien terecht?

“Een vriendin vanme, nochtans
hoogopgeleid, verviel onlangs in een
gesprek ook in gemakkelijke clichés.
Ik vertelde een verhaal over een jon-
gen opmijnwerk, een Surinaamse
jongenmet grote dreadlocks, die
heel kwaadwas opde politie, omdat
hij, ook al verdiendehij goed geld
met legale dingen, telkenswerd
tegengehouden enmoest uitleggen
waaromhijmet zo’nmooiewagen
kon rondrijden.Wij zoudennooit
tegengehoudenworden.Waarop
mijn vriendin: ‘Jamaar, vaak zijn
buitenlandersmet zulkewagenswel
dat soort lui.’ Ikweet niet eens of dat
statistisch klopt,maar zelfs dan krijg
je als individuhet idee dat je abso-
luut nietwelkombent in het land
waar je nochtans geboren bent.”

Watveranderdeer inNederland?
Hetwasooit ons lichtendvoor-
beeld, vrolijkpolderend inver-
draagzaamheid. Ennuhangener
spandoeken inde tuinen: ‘Is je

dochter twaalf jaar, dan is ze voor
devluchtelinggebruiksklaar.’
Inge: “Het is onwaarschijnlijk ver-
hard, ja.”

Jamal: “De vijandschap is er altijd
geweest. Ik groeide op in een volks-
buurt inAmsterdam-Oost. De voor-
oordelen over enweer tussen bevol-
kingsgroepen en culturenwaren er
toen al. Alwas er nog gêne omexpli-
ciet racistisch te zijn.Hetwas niet
politiek correct. Nu is het net poli-
tiek correct geworden omop zijn
PimFortuyns te zeggenwat je denkt
en te doenwat je zegt.”

Inge: “De socialemedia dragen
ook bij tot dat klimaatwaarin alles
maar geroepenmoet kunnenwor-
den. Eerst doen endandenken lijkt
het nieuwenationalemotto gewor-
den. Iedereenheeft nu een stem. En
die stemmenklinkenniet allemaal
evenmooi.”

InVlaanderendoenzehet vaak
anoniem,hiernogvaker zonder
schaamte,metnaamen toenaam.
Inge: “Hier hangen ook geen gordij-
nen, en inVlaanderen zijn de luiken
dicht (lacht).”

Jamal: “Wat ik het schokkendst
vond,was afgelopen zomer, toen zo
veel vluchtelingen verdronken in de
Middellandse Zee enmensen onder
hun eigennaamzakenbegonnen te
twitteren als ‘opgeruimd staat net-
jes’ of ‘die kunnenhier alvast geen
uitkeringmeer krijgen’.”

Inge: “Endie, toen ze daar door
een cameraploeg op gewezenwer-
den, heel fierwarendat ze dat
gepost hadden, geen enkel teken van
schaamte vertoonden.”
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► Zowel Inge Schilperoord
als Jamal Ouariachi voerden
in hun laatste roman
een pedofiel op.
Schilperoord: ‘Wat me
vooral fascineerde, was
de worsteling van de man
met zichzelf.’

Schrijvers
over liefde,
vriend- &
vijandschap


