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Luister en vorm zelf je mening. Meer vraagt de stand-upcomedian Latif Aït niet aan zijn publiek. Veroordeel hem niet van tevoren,
ook al is zijn levensverhaal er een dat makkelijk als bedenkelijk weg te zetten valt. 'Ik loop altijd met het idee rond dat het morgen
zomaar gedaan kan zijn.'

Stijn Cools

AntwerpenHij bedoelde het altijd goed. Maar hij slaagde er niet in om ook zo begrepen te worden. Daarom was zwijgen makkelijker.
Tot nu. Tijdens de première van zijn nieuwe zaalshow Re:Latif vorige zaterdag sloeg stand-upcomedian Latif Aït het publiek knock-
out door te vertellen hoe hij het schopte van 'radicale Arabier' - zo omschreef Het Laatste Nieuws hem ooit - tot vriendelijk gezicht
achter de incheckbalie bij Brussels Airlines. De Antwerpse veertiger stond mee aan de wieg van de Arabisch Europese Liga (AEL),
had een takeldienst met Fouad Belkacem en werd veroordeeld door de Nederlandse rechtbank voor een wansmakelijke cartoon die hij
getekend had.

'Als beginnend comedian met Marokkaanse roots grijp je makkelijk terug naar de typische allochtonen-moppen. Na elf jaar op de
planken ben ik die fase voorbij. Ik wil nu mijn verhaal vertellen. In alle eerlijkheid. Mijn verleden is mijn zoektocht naar succes, naar
geluk, naar de waarheid. Nu besef ik de relativiteit daarvan - daarom ook de titel van mijn show Re:Latif. Dat succes, dat geluk, die
waarheid: dat zit in mij. Extern zal ik dat niet vinden. Dat weet ik nu. Ik heb mijn rust gevonden.'

Aan die rust gaat een onrust vooraf die tot protesten, parlementaire debatten en arrestaties heeft geleid ten tijde van de AEL. Hoe is
die onrust ontstaan?

'Ik ben opgegroeid in een appartementsblok in Deurne. Mijn vader kwam in de jaren zestig naar België om te werken. Zijn
bedoeling was om terug te keren naar Agadir. Dat is er nooit van gekomen. We waren een normaal gezinnetje, waarin ik de rol van
grappenmaker vervulde. Ik besefte snel dat humor een belangrijk wapen was. Met mijn grappen hield ik bijvoorbeeld de sterkste van
de klas bevriend. Maar met het ouder worden, kwam de sérieux: ik zag in dat in Antwerpen niet iedereen dezelfde kansen kreeg. Ik
wilde dat veranderen. Op mijn zestiende was ik al bezig met een vzw voor jongeren op te richten. Ik lag ook mee aan de basis van een
nieuwe sporthal. Dat was vanuit het idee dat mijn toekomst hier lag en niet in Marokko. Als ik dan kinderen zou krijgen, waar zouden zij
moeten spelen? Er was toen niets voor ons.'

Een frustratie van een aantal van uw generatiegenoten is de segregatie die toen in het onderwijs bestond. Voor u ook?

'In het zesde studiejaar mocht ik samen met mijn klasgenoten en een leraar verschillende scholen bezoeken om het aanbod te
bekijken. Mijn leraar wist dat ik creatief was. Ik dacht dat hij me kunsthumaniora ging aanraden. Tot we in een lokaal kwamen waar ze
aan het behangen waren. De leraar maakte de opmerking dat daar mijn toekomst lag. Serieus? Dat deed pijn. Ik kon meer aan dan
het beroepsonderwijs, maar naar het PMS luister je. Ik voelde wel dat er iets niet klopte, dat bepaalde maatschappelijke mechanismes
maakten dat ik in het bso terechtkwam. Maar ik had de taal niet om dat onder woorden te brengen. Er restte me niet veel meer dan
gewoon kwaad zijn.'

Door uw engagement als tiener kon u wel aan de slag als jeugdwerker. Een geknipte baan voor wie de kansen van jongeren wil
verbeteren?

'Op een gegeven moment stond ik voor de keuze. Ik wilde niet in de fabriek werken. Maar ik wilde ook niet dezelfde kant op als
mijn klasgenoot Abdelkader, die nu overal bekend is als “Lange Kadda” (een notoir crimineel, red.). Ik besloot toch in de fabriek van
General Motors te beginnen en sukkelde daarna van job naar job. Toen ik steunpuntcoördinator in het jeugdwerk kon worden, dacht
ik gearriveerd te zijn. Een job met aanzien. Maar ik besefte al snel dat ik gewoon het status quo mee in standhield: die jongeren
verdwijnen wel van straat dankzij dat jeugdwerk, maar tegelijk zitten ze nog altijd in het beroepsonderwijs en vinden ze geen job.'

'Ik ben dan ontslagen, met de nodige media-aandacht. In die periode haalde toenmalig minister van Justitie Marc Verwilghen (Open
VLD) onderzoekster Marion van San uit Nederland om het verband te leggen tussen criminaliteit en de etnische achtergrond van de
jongeren met wie ik bezig was. Zo kwam ze dat ook uitleggen in het jeugdhuis waar ik actief was, net toen ik op vakantie was. Tot
verbazing van die jonge gasten. Ik heb dan Dyab Abou Jahjah uitgenodigd om zijn visie te geven, maar dat werd geïnterpreteerd als
ronselen voor de AEL. Ik heb toen mijn ontslag gekregen.'

Bij de AEL denkt iedereen meteen aan Abou Jahjah, maar u was ook een van de oprichters. Waarom bent u veel minder in beeld
gekomen?

'Abou Jahjah was en is een goede vriend van me. We voetbalden samen. Ik was de betere voetballer, hij de betere trainer. (lacht)
Ik deed veel voor de AEL, maar wilde niet het gezicht zijn. Er zit geen militant in mij, maar ik had het gevoel dat ik me wel moest
engageren. Voor de oprichting van de AEL baseerde ik me op een studiebezoek dat ik als jeugdwerker had gebracht aan de Bronx,
een beruchte wijk in New York. Ik kwam er in contact met de leer van Malcolm X en de Black Panthers. Zij hadden een duidelijk idee:
als iemand een mes in de rug gestoken krijgt, moet die geen dankuwel zeggen als dat mes er vervolgens vijf centimeter uitgehaald
wordt - om Malcolm X te quoten. Met de AEL wilden we jongeren bewustmaken van politieke en democratische verandering. Maar
we hebben fouten gemaakt: we zagen bijvoorbeeld te weinig in dat we anderen de hand moesten reiken. We wilden te veel de Black
Panthers zijn.'
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Het valt op hoe u na ongeveer vijftien jaar er nog steeds met veel vuur over vertelt.

'Omdat er niet veel veranderd is. Er bestaat nog altijd een wij-zij-verhaal. Ik wil me voor honderd procent integreren. Ik ben Belg, maar
ik kan alleen maar Belg zijn als je me aanvaardt als Belg. Het moet van twee kanten komen. Pas op, ik kant me niet tegen de Vlaming.
Ik ben kwaad op de politiek, niet op de mensen. Er is geen moed om dingen te veranderen. Alleen om mensen naar de mond te praten
en stemmen te winnen. We zouden een stuk verder staan, mochten politici eerlijk zijn over hun echte intenties.'

U hebt een goede baan, een leuk gezin, een succesvolle carrière als comedian. Hebt u dan niet het gevoel een volwaardig burger te
zijn?

'Ik loop altijd met het idee rond dat het morgen zomaar gedaan kan zijn. Een foute titel boven dit interview of een verwijzing te veel
naar Fouad Belkacem en ik ben zo mijn baan en mijn shows kwijt. Maar ik zei het al, ik heb mijn rust gevonden. Dat houdt me niet -
tegen. Ik hoop dat iedereen gewoon naar mijn optredens komt om te luisteren en zelf een mening te vormen.'

U moet toch eens vertellen hoe iemand een takeldienst begint met Fouad Belkacem?

'Hij was een vriend van me. Die takeldienst is een van de vele jobs die ik gedaan heb. Geen groot succes, wij zijn failliet gegaan. We
stonden meer in panne dan dat we takelden. Een naam had ons bedrijfje niet, maar tijdens de discussies passeerde wel de suggestie
Depannage4Belgium. Ik vermoed dat hij daar de mosterd gaan halen is.' (lacht)

Het is toch opmerkelijk hoe jullie ooit samen in een takelwagen zaten en toch zo anders zijn terechtgekomen. Hoe verklaart u dat?

'Hij heeft zijn parcours afgelegd: zwaargewond na een auto-ongeval, problemen thuis, een faillissement, enzovoort. Ik praat hem niet
goed. Dat rechtvaardigt zijn beslissingen niet. Maar ik denk dat hij op een gegeven moment de keuze voor het kwade heeft gemaakt,
terwijl ik altijd in het goede heb geloofd.'

'Dat er zoveel jongeren naar Syrië zijn vertrokken, verbaast me niet. Je krijgt geen kansen en je begrijpt dat niet. Je bent kwaad. Je zit
de hele dag op internet en krijgt daar onfrisse ideeën te lezen. Die radicalisering speelt zich niet alleen bij allochtonen af. Kijk naar een
Dries Van Langenhove (oprichter van Schild & Vrienden, red.). Ik probeer daar empathie voor te hebben. Ik reken niemand af op een
idee. Ik kijk altijd naar de omgeving waaruit dat idee komt. Dat zou de politiek ook veel meer moeten doen.'

Moet een comedian met alles kunnen lachen?

'Ja. Maar dan moet het ook met alles zijn. Echt alles. Niet het ene wel en het andere niet.'

Dat u die nadruk legt, is geen toeval. De AEL is veroordeeld voor een cartoon van uw hand in 2010.

'Anne Frank in bed met Hitler. Je moet de intentie erachter kennen: de Mohamed-cartoons waren op zich geen probleem voor de AEL.
Op voorwaarde wel dat er met alles gelachen mocht worden. Dus ook met Anne Frank. Dat kon blijkbaar niet.'

Een voorbeeld van goed bedoeld, maar fout begrepen?

'Ik zeg niet dat ik altijd de beste keuzes heb gemaakt.'

De droom van uw vader was om ooit terug te keren naar Marokko. Is dat ook uw droom?

'Ik ben hier opgegroeid. Ik heb hier mijn familie. Ik ga nu iets zeggen dat verkeerd geïnterpreteerd kan worden, maar dat ik toch
belangrijk vind. Fouad Belkacem is iemand die iets heel fouts gedaan heeft. Maar ik vind niet dat je daarom zijn Belgische nationaliteit
mag afpakken. Hij is een product van onze maatschappij. We moeten hem berechten en maken dat zoiets niet meer voorkomt.
Maar iemand die hier geboren en opgegroeid is, het signaal geven dat je maar welkom bent tot op een bepaald punt … Dat is een
precedent. Een hellend vlak. Een allochtoon doet iets verkeerds, stuur die maar terug. Als maatschappij kijk je dan weg van het
trauma, je verwerkt het niet. En je creëert tweederangsburgers. Als ik dat hoor, hou ik liever mijn Marokkaans paspoort nog even.'

Als zestienjarige had u al het idee dat u iets wilde verwezenlijken voor uw kinderen. Is u dat gelukt?

'Mijn zoon voetbalt nu in de sporthal die ik mee gezet heb. Daar ben ik fier op.'

Groeien uw kinderen in een ander Antwerpen op dan dat van uw jeugd?

'Ja.'

Benut het onderwijs beter hun talenten?

'Ja.'

Krijgen zij meer kansen?

'Ja. Maar dat is niet de verdienste van de politiek. Die polariseert. Mensen hebben zelf geleerd hoe ze moeten samenleven.'
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