
Jamal: “Datwas dan in een keurig
plattelandsdorp,waarwaarschijn-
lijk niet één allochtoonwoont. Ik
kan er niet bijwaar die ontzettende
verongelijktheid vandaan komt.”

Inge: “Ikwordnogwel opgeroe-
pen als getuige-deskundige in grote
strafzaken, omdemotieven of de
persoonlijkheid van een verdachte
te schetsen voor de rechtbank. Ik
heb geleerd daarna van sociale
mediaweg te blijven. Jewilt echt
niet lezenwat er dan over jou endie
verdachte gezegdwordt. Zo depri-
merend.Het is altijd te soft, de straf
is altijd temin, enzovoort, telkens
dezelfde riedel. En als het over
Marokkanen ofAntillianen gaat: ‘rot
opnaar je eigen land’, ook al zijn het
haast allemaalmensendie in
Nederland geboren zijn. De aantrek-
kingskracht van een eenvoudig ver-
klaringsmodel is voor velen onweer-
staanbaar.”

Jamal: “Ik denk dat het kantelmo-
ment erwas na Fortuyn, toen de
klassieke partijen van zowat overal
het verwijt kregen dat ze deman
gedemoniseerd hadden. Sindsdien
lopen ze op eieren, durven ze haast
nietmeer in te gaan tegen dat soort
denkbeelden, uit angst anders het
volk te beledigen.

“ZelfsWilderswordt vandaag
eigenlijkmet fluwelenhandschoe-
nen aangepakt.Mensendie gingen
betogen omdat eenpaar asielzoe-
kers in hundorp geplaatstwerden,
ja, daarmoest je danheel veel
begrip voor hebben.Waaromeigen-
lijk? Ikwoon in een stadwaar veel
culturen samenleven, en dus ook
vluchtelingen die voor een ver-
schrikkelijk regime zijn gevlucht.
Waaromzouden er dandorpen zijn
waar diemensennietmogen
wonen?

“Hou jemond, denk ik dan. Ik
zoek vruchteloos naar politici die
opstaan en zeggen: ‘Wij staan voor
deze keuze, dit is onze simpelemen-
selijke plicht, en als het je niet
bevalt,moet jijmaar verhuizen.’
Zolang dat softe in de politiek blijft,
zolangmensennietworden tegen-
gesproken, blijft schofterigheid de
regel.”

Inge: “Wehebbenhier iets te veel
begrip voor het onbegrip gekregen.”

Of omgekeerd: het onbegrip voor
begrip. De term ‘Gutmensch’ is
een scheldwoord geworden.
Jamal: “Linkse-kerkaanhanger.”

Inge: “Softe, naïeve idioot.”
Jamal: “De socioloogWillem

Schinkel schreef datwe in de illusie

zijn gaan leven dat oorlog bij ons
niet kanplaatsvinden.We zijn ver-
baasd dat er iets in Parijs gebeurt,
terwijl dat in Syrië aande orde van
de dag is, en op zo veel andere plek-
ken.Waar komt dat gevoel vandaan
datwij daarvan vrijgesteld kunnen
blijven, alswij het al een decennium
ons volste recht vinden om Irak,
Afghanistan ennu Syrië te bombar-
deren?”

Zullen we het liever over de liefde
hebben? En over jullie fascinatie
voor de liefde die niet mag, pedo-
filie? Is dat moeilijker of makkelij-
ker dan over ‘gewone’ liefde
schrijven?
Inge: “Het ismijn eerste boek, dus ik
kannogniet vergelijken (lacht). Het
is boeiend, jazeker. Omdat je om te
beginnen al de vraag kunt stellen of
het liefde is. Omdat het toch
beschouwdwordt als een vormvan
gestoorde seksualiteit, terwijl het
dat niet altijd alleen is.

“Mijn personage houdt oprecht
vandatmeisje,maarwil ernaast ook
dingenmet haarwaarvanhij zelf
weet dat ze niet kunnen, en daarom
worstelt hij voortdurendmet zich-
zelf.Want als hij zijn fantasie een-
maal in de praktijk zoubrengen, is
het geen liefdemeer,maarmis-
bruik. Dat spanningsveld roept zo

veel boeiende vragen opdat hetme
leuker lijkt omdaarover te schrijven
danover een gewone liefde.Maar
goed,wieweetwaarmijn volgende
boek over zal gaan? (lacht)”

Jamal: “Het is de samenleving die
uiteindelijk bepaaltwat een afwij-
king is.Waar komt pedofilie van-
daan? Ikweet het niet, het zal ook
wel van geval tot geval verschillen.
Maar het blijft een feit dat er steeds
mensen zijn die een grote aantrek-
kingskracht voelen tot een groep
verboden anderen.”

Inge: “Ietswordt een psychische
stoorniswanneer het afwijkt van de
normen vande cultuurwaar
iemand in leeft enwanneer het
daarnaast schadelijk is voor jezelf of
anderen. Ervanuitgaanddat pedo-
seksueel gedrag schade toebrengt
aan kinderen is het dus, universeel
gezien, een stoornis.Maarwat het
criteriumvande culturele norm
betreft, wijzigt dat natuurlijk door
de tijd heen. Veel pedofielen verwij-
zen graag naar de ‘oudeGrieken’,
waar seksueel contact tussen vol-
wassenen en kinderen of pubers
normaalwas. Tochdenk ik niet dat
er ooit een tijd of cultuur is geweest,
of zal zijn,waarin het als niet-
gestoordwordt gezienwanneer vol-
wassenen kicken op seksmet baby’s.
Dat staat heel ver van onze opvat-

ting van liefde en seks als ietsweder-
kerigs.”

Jamal: “Dan zit jemeer richting
bestialiteit: wezens zonder taal of
zonder demogelijkheid omhunwil
uit te drukken, dat heeft helemaal
geen raakvlakmeermet de liefde.”

Hoeveel moed moet je hebben om
als schrijver een van de grootste
taboes aan te pakken?
Jamal: “Het ismeer fascinatie dan
moed. Bijmij hadhet temakenmet
eenmandie ik kende, een briljante
geest,maar in ieder gesprek verde-
digde hij steevastminstens één keer
het recht op pedofilie. Eenheel
extremefiguur, diewelwatmodel
stond voormijn hoofdfiguur. En ook
omdat pedofilie nogalwat raakvlak-
ken vertoontmet anderemaat-
schappelijke discussieswaarin
angst enhysterieweleens de boven-
handdurven te krijgen.

“Dat is ook eenmooie invalshoek,
omdatmechanisme te onderzoe-
ken.Hetwas niet voor het thema
zelf dat ikmoednodig had,wel om
zo veel verschillende stijloefeningen
en taalregisters te bespelen. Als ik
ergens bang voorwas, danwel dat
het boek vanwege de vormneerge-
sabeld zouworden.Omdatmensen
het niet zoudenbegrijpen. Is geluk-
kig niet gebeurd.”

Inge: “Bijmij begonhet bij een
fascinatie voor iemandoverwie ik
eenpsychologisch verslagmoest
maken.Watme fascineerde,was de
worsteling vandemanmet zichzelf.
Hijwilde niet langer pedofiel zijn,
was in therapie, verafschuwde zich-
zelf, hanteerde dwangmatige con-
trolemechanismenomzich in
bedwang te houden.Hoe snij je iets
uit jezelfwat tochwezenlijk iets van
jou is?

“De kloof tussen de belevings-
wereld vandieman ende therapeu-
tentaal die hij voortdurend te horen
krijgt. De krampachtigheidwaar-
meehij het ergermaakt, de span-
ning die dat bij hemveroorzaakt.
Hoe zouhet zijn omhem te zijn,
ging ikme steedsmeer afvragen. En
dat kon ik beter kwijt in een boek
dan in een verslag,waar je verplicht
bentwetenschappelijke afstand te
houden.”

Jullie tonen allebei enorme
empathie voor jullie hoofdfiguren.
Al haat de ene zichzelf, en verde-
digt de andere wie hij is. En jullie
slagen erin me begrip te doen
krijgen voor allebei. Heel straf.
Jamal: “In het boek staat een tirade
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van hem om zich te verdedigen,
waarvan nogal wat mensen me ver-
telden dat ze op de rem moesten
gaan staan om zich niet door hem te
laten overtuigen, ja.”

Inge: “Het helpt dat we allebei zo
iemand gekend hebben, bij wie je
erg dicht op de huid hebt gezeten. Ik
heb zijn worsteling niet zelf gevoeld,
maar je komt toch dicht in de buurt.
Je ziet ook zijn zorgzame, gevoelige
kanten, je kunt hem niet langer als
het ‘pure kwade’ zien, je ziet hem
ook lijden. Het is toch niet meer dan
menselijk dat je dan empathie
voelt?”

Jamal: “Het is ook een levenshou-
ding. Wil je de confrontatie aangaan
met lelijke dingen, gedrag dat je niet
begrijpt, of wil je je daarvoor afslui-
ten en het alleen maar veroordelen?
Net zoals mensen terroristen
gemakkelijkheidshalve afdoen als
gestoorde geesten. Daar kom je ook
niet verder mee. Mij lijkt een poging
tot begrip altijd beter voor het oplos-
sen van een probleem.

“Niet dat ik kant-en-klare oplos-
singen heb, maar ik denk wel dat je
toegangspoorten moet zoeken bij
iemand, wil je tot een gesprek
komen. Literatuur is zo veel interes-
santer als ze geen antwoorden
oplegt, maar juist het probleem zo
scherp mogelijk schetst. Moet je
vrijgelaten pedofielen verketteren
en uit je buurt wegjagen, zoals
Nederlanders meestal doen, of laat
je ze, zoals Canadees onderzoek
zegt, beter begeleiden door de
buurt? Je hoeft hen niet aardig te
vinden of op de koffie te vragen,
maar normaal contact blijkt tot veel
minder recidivisme te leiden.
Begrip is veel gevraagd, maar hen
tot de duivel verklaren helpt ook
niet veel.”

Jullie zijn allebei psycholoogvan
opleiding.Helptdieopleidingom
jeempathischop te stellenof
kozen jullie zeomdat jullie al
empathischwaren?
Inge: “Ik heb dat altijd wel gehad,
fascinatie voor mensen die anders
handelen of denken dan ik. Ik wil
weten hoe dat komt en hoe ze in
elkaar steken. De studie, waar je net
met heel andere mensen geconfron-
teerd wordt, versterkt dat nog eens.”

Jamal: “Ik ben er inmiddels mee
gestopt. Ik vond de twee beroepen
moeilijk te combineren, ze tappen
uit hetzelfde empathievaatje.”

Inge: “Ik vind het wel fijn om het
nog allebei te doen. Het blijft inspi-
rerend. Het is heel dubbel: soms

snak ik ernaar een paar maanden te
kunnen doorschrijven, en tegelijk
vrees ik dat ik dan mijn werk zal
missen.”

Jullie hebbenookallebeiwatmet
hetmottovanAlbertCamusdat
Ingegebruikt, demensdiede
wereldeenvraag stelt ennergens
antwoordkrijgt.Omdat, alle
begrip ten spijt, er somsgewoon
geenverklaringenzijn.
Inge: “Precies, dat is net wat Albert
Camus ook zo prachtig beschrijft in
L’Etranger, over een moord waarvan
nooit duidelijk wordt waarom die
gepleegd is.”

Jamal: “Niet erg toch? Meestal is
de vraag veel interessanter dan het
antwoord. Dat is net de mythe van
Sisyphus, waarin Camus die vraag
stelt. Net in het pogen de top te
bereiken, de vraag te stellen, ligt de
zingeving voor de schrijver. Als je de
top eenmaal bereikt hebt en het ant-
woord hebt gevonden, is er geen
moer meer aan (lacht).”

Zoueen romanschrijvenover
reguliere liefdehiernaniet banaal
zijn?
In koor: “Nee! (gelach)”

Jamal: “Ook dat kan ontzettend
interessant zijn. Ook inEenhonger
gaat het, in wat voor mij de meest
geslaagde passages zijn, over de pas-
sionele liefde die er ooit was tussen

Alexander Laszlo, lang voor hij van
pedofilie beschuldigd werd, en zijn
ex-vriendin, die nu zijn levensver-
haal opschrijft. Een liefde die bruut
ten einde kwam toen Laszlo werd
gearresteerd.”

Liefde is voor veleneen symbiose,
devolledigeovergave. Terwijl
hetbij jou, Jamal, tegenpolenzijn
die elkaar aantrekkenenafstoten.
Depassionele liefde is ook
een fouteman.
Jamal: “Het kan allebei, nee? Ik heb
in mijn boek 25 een vrouw in één
etmaal vier keer over dezelfde liefde
laten vertellen, en het is telkens een
ander verhaal, een andere verhou-
ding. Liefde kan alle kanten opgaan,
en daar verwonder ik me ook over in
mijn eigen leven. Al mijn relaties
waren anders, en maakten de vol-
gende relaties anders. Zodat je vaak,
terugkijkend, denkt: ‘Jezus, was ik
dat echt toen? En waarom was dat
dan?’”

Inge: “Heel herkenbaar, ook dat je
verschillende rollen kunt hebben.
De luisteraar, de regelaar, de initia-
tiefnemer, de verzorgende, de ont-
vangende.”

Jamal: “Je denkt dat je een con-
stante persoonlijkheid bent, en dat
blijkt telkens niet te kloppen.”

BenjaminDisraeli zei ooit: het
prachtigeaankalverliefde is dat

hetdeenige iswaarvan jedenkt
dat zenooit zal eindigen.
Jamal: “Maar voor die illusie leef je
toch?”

Inge: “Je weet in je achterhoofd
wel dat het niet verzekerd is, maar je
begint er toch elke keer aan met die
hoop. Waarom zou je er anders aan
beginnen? Het is net omgekeerd,
denk ik: het verdriet is nooit groter
dan bij de eerste breuk, omdat je die
nooit eerder ervaren hebt. Het is net
de kunst om na de angst en de ver-
bittering opnieuw het geloof in de
illusie te herwinnen, anders maak je
iedere nieuwe liefde toch onmoge-
lijk?”

Jamal: “Ik ben ook een onverbe-
terlijke romanticus, ik wil ook blij-
ven geloven in de illusie, al is dat
deze dagen redelijk onmodieus. In
alle bladen wordt hier nu monoga-
mie als een relict van een verleden
weggezet, beknellend, verstikkend
en blablabla. Nee, er wacht ons een
stralende toekomst in de polyamo-
rie, het hebben van verschillende
liefdes tegelijk. Omdat Simone van
Saarloos daar nu toevallig een
boekje over heeft geschreven. Ga
toch weg. Ik ben van de monogame,
grote liefdes, en ik blijf dat. Ik hou
niet van korte relaties, pas in de
lange relatie ontdek je veel dingen,
kun je veel dieper gaan.”

Inge: “Ik doe mee. In de praktijk
zou het voor mij niet werken, ik ben
ook die romanticus die naar de sym-
biose zoekt. En ik ben ook veel te
jaloers: dat ík verschillende liefdes
tegelijk zou hebben, tot daar aan toe,
maar je partner ook? Nee toch?
(lacht).”

Jamal: “Al die mensen die zo lek-
ker grunbergiaans bezig zijn illusies
door te prikken: doodmoe word je
ervan. Da’s het grote cliché van deze
tijd. Ik vier liever de schoonheid van
de grootse illusie. Romantiek heb-
ben we nodig. Punt.”
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