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Schrijver en Gouden Boekenuil-kandidaat Jamal Ouariachi gruwt van collega’s

eer dan eens heeft auteur Jamal
Ouarichi het de voorbijemaan-
den aanmensenmoeten verzeke-
ren. Nee, hij is niet het naamloze
hoofdpersonage in zijn tweede
boek,Vertedering. Nee, hij is niet
agressief ten opzichte van vrou-
wen, ietswaar je het hoofdperso-
nagewel van kunt beschuldigen.
“Mensen vragenhet zelden zo
expliciet,maar je kunt in hun
vraagwel horenwat zewillen
weten”, glimlacht deNederlander.
“Ik heb ondertussen aanvaard dat
het de consequentie is vanhet
schrijven vandit soort fictie.”
Ouariachi staat er amper nog

bij stil, behalve die ene keer.
“Toen ik netmetmijn huidige
vriendin samenwas, gingenwe
naar een klassiek concert in een
nachtclub. Erwerdnogal veel
doorheen gepraat, en toen zij dat
op zekermoment ook deed,wilde
ik haar voor de grap een speelse
tik tegenhaar achterhoofd geven.
Maar ik haalde verkeerd uit, en
hetwerd best eenhardemep.
Toendacht ikwel even: ‘Nudenkt
zij natuurlijk dat ik tóch die gek
uit Vertedering ben.’ Dat had
makkelijkmis kunnen lopen.”
Maar het liep nietmis.

Integendeel. Ouariachi’s boek
Vertedering is sinds dezeweek
genomineerd voor eenGouden
Boekenuil. Terwijl het verhaal
over eenmandiewel vertederd
geraakt door eenmandkittens,
maarminder doormensen eigen-
lijk geen roman zouworden. Een
vingeroefening dat zouhet zijn,
eenmanier om te ontsnappen
aan een ander boekwaaraan
Ouariachi zwoegde.Maar voor
hij hetwist, zat hij in het hoofd
van zijn nieuwehoofdpersonage.
“Tijdens de negenmaanden
waarin ik aanVertederingwerkte,
zat die figuur ook inmijn hoofd. ‘s
Avondsmoest ik het personage
figuurlijk vanmeafwassen. Of
wegwassenmet een interne
douche,met alcohol.”

Veranderde het schrijven
vanVertedering u dan?
“Ik probeer nahet boek ietsmin-
der krampachtig om te gaanmet
schrijven, probeerminder een
geslotenneuroot te zijn.Want dat
was ik voorheenwel. Schrijven
was zo’n allesoverheersende
bezigheid datmijn aandacht voor
anderemensen echt verdween, in
diemate dat ik geen aangenaam
iemandmeerwas. Zowil ik niet
meer zijn. Aangezien ik blijkbaar
nogwel eenhele tijd zal schrijven,
moest dat per se anders.”

Enig ideewaaromu zo
was geworden?

“Omdat ik er niet echt op bedacht
was. Omdat ik de verkeerde voor-
beeldenhad,misschien. Ik keek
opnaar al diemanische schrij-
vers die hunhele leven inrichten
naar hun vak en een vrouwheb-
bendie alles voor ze doet. Dat
soort beeldenwas zo inmij ver-
ankerd toen ik aanmijn debuut-
romanwerkte, dat ikmeook echt
op diemanier ging gedragen.
Uiteindelijk kom je erwel achter
dat het niet dat iswat grote litera-
tuurmaakt. Almoet je somsop
een ochtend, kort na je ontbijt,
wel echt kunnen verdwijnen in
het schrijven van scènes, zoals die
waarin je hoofdpersonage geweld
pleegt tegen zijn grote liefde.Het
was behoorlijk zwaar omzulke
zaken inVertedering zo realistisch
en gedetailleerdmogelijk te
beschrijven.”

Is het daaromniet vreemd
dat u netVertedering
aan uwouders opdroeg?
“Ikwilde eigenlijk een ander,
autobiografisch boekwaaraan ik
werk aanhenopdragen.Maar
toen ik aanVertederingwerkte,
kreegmijnmoeder plots hartpro-
blemen.Datwas een behoorlijke
schok. Je vergeet in het dagelijks
levenwel eens te benadrukken
hoeveel je van je dierbarenhoudt.
Ik voelde dus de behoefte omdat
met zo’n symbolische daad als
een opdracht duidelijk temaken.
Mijn ouders hebbenmijn schrij-

vennamelijk altijd gesteund, ook
toen ik er op demiddelbare
school gedondermee kreeg. Ik
werd regelmatig door de rector
ophetmatje geroepen voor de
stukkendie ikmaakte voor de
schoolkrant. Somsmoesten ook
mijn oudersmeekomen. Ze ston-
den altijd recht achterme, dat
vond ik heelmooi. En zij vonden
het heelmooi dat ik zo aanhet
schrijvenwas. Zelfs toen ik op
mijn zestiende een eerste roman
maakte die volgens de rector
beledigendwas.
“Het boek ging over de komst

van eennieuweMessias. Het idee
was dat een jonge vrouwdie op
aarde in coma lag, stage liep als
de secretaresse vanGod.Nadat
God endie vrouwde liefde bedre-
ven, zou zij op aarde bevallen van
eennieuwe zoon vanGod.
Achteraf best een ambitieus idee
voor een zestienjarige,maar de
rectormeende dat ik allerlei
bevolkingsgroepen kwetste.
Gelul, natuurlijk.
“Het ging trouwenswel vaker

hard tegenhard,want ikwas op
school echt een etterbakje.
Daaromwerd ik door de peda-
goog vande school ooknaar een
specialist inMarokkaanse pro-

‘Al die clichéboeken over
Hij heeft een blanke kop en blauwe ogen, maar een Marokkaanse naam.
Toch is Jamal Ouariachi allesbehalve de excuus-Marokkaan tussen
de genomineerden voor de Gouden Boekenuil. Want wie exotisme
verwacht van de auteur van Vertedering, is eraan voor de moeite.
Sjoukje Smedts

M
‘Zoveel
lezeressen
krijgen
eennatbroekje
vanKader
Abdolah, terwijl
diemanniet
éénbehoorlijke
Nederlandsezin
oppapierkrijgt’

Jamal Ouariachi in bed met zijn
geliefde Fanny. Een heel contrast
met de gewelddadige hoofdpersoon
uitVertedering. ‘Dat personage
moest ik ’s avonds echt van me
afwassen.’
© KAROLY EFFENBERGER

M • 9DE MORGEN • ZATERDAG 1 MAART 2014

bleemjongeren gestuurd.Heel
hardmoest ik daar om lachen.
Mijn ouders trouwens ook,want
het sloeg helemaal nergens op. Ik
spreek niet eensMarokkaans.Het
gevolgwas dat ik psychologie
daardoorwel lang tijd haatte. Ik
dacht echt dat iedereen die dat
vak uitoefende, gestoordwas.”

U bent nu toch zelf
psycholoog?
“Uit fascinatie zeker? Tijdens
mijn studie en korte carrière als
psycholoog kwam ik danhet
soortmensen tegen vanwie ik
vermoeddat ze ook zo simplis-
tisch zouden reageren als die
pedagoog. Dat is behoorlijk pijn-
lijk om te zien, aangezien die
mensen veel verantwoordelijk-
heid krijgen. Erwordt duswel
wat geklungeld in de psychologie,
maar tegelijkertijdwordt er in de
praktijk ookheel veel goedwerk
verricht. De collatoral damage
moet je er dusmisschienmaar
bijnemen.
“Ondertussenmerk ik trouwens

nog altijd datmensen soms
anders opme reageren omdat ik
eenMarokkaanse achternaam
heb. Toenmijn debuutroman
uitkwam, kreeg ik bijvoorbeeld
heel vaak de vraagwaarom ik
niet schreef overmijn
Marokkaanse achtergrond.Wel,
ik héb geenMarokkaanse achter-
grond. Ik heb eenMarokkaanse
vader, dat is iets helemaal
anders.Maar ikmerk dat die
opmerking bij sommigemensen
opweerstand stuit. Alsof ikmijn
afkomst zou verloochenen,
of zo.”

U had nooit last van dat gevoel
nergens thuis te zijn?
“Nee, ik ben thuis inAmsterdam.
Datwas voormij altijd heel hel-
der.Het feit dat ik een blanke kop
enblauweogenheb, speelde daar
waarschijnlijkwel een rol bij. Als
kindhaatte ikMarokko trouwens
echt, ik vondhet een verschrikke-
lijk land. Logisch dat
MarokkanennaarNederland
trekken, dacht ik telkens ik daar

was. Inmiddels besef ikwel dat de
vakanties inMarokkomijn blik
op dewereld hebben verrijkt,
maar ik hoef daar niet per se uit
te putten.

“Ik stoorme er ook verschrik-
kelijk aan als allochtone schrij-
vers zich zo vastbijten in hun ach-
tergrond endaar dan vandie
gruwelijke clichéboeken over

opgroeien tussen twee culturen,
bla bla bla. Of al die lezeressen die
eennat broekje krijgen vanKader
Abdolah, terwijl diemanniet in
staat is één behoorlijkeNeder-
landse zin oppapier te krijgen.”

U noemde Arnon Grunberg
eerder ook al een pover talent.
“Ja, dat zalwel. Ik heb almeer
zulke dingen over hemgezegd. De
laatste tijd ben ikGrunbergwel
meer gaanwaarderen,maar
zeker toen ik pas begon te schrij-
venhad ik een afkeer vanhem.
Grunbergswerkmist namelijk
contrast. Ik vindhet te zwart, te
negatief, te nihilistisch.Maar nog
meer danmet de schrijver of de
persoonGrunberg heb ikmoeite
met demensendiemet zijnwerk
dwepen.”

Is kritiek geven op andere
schrijvers niet gewoon
een marketingtruc?
“Jemoet inderdaad je eigen plek
bevechten in dat kleinemaat-
schappijtje dat literatuur is. En

natuurlijk voelt elke generatie de
behoefte zich af te zetten tegen
de vorige. Ik denk dat het heel
belangrijk is als schrijver om aan
te gevenwaar je staat, en niet
alleen kritisch te zijn op andere
schrijvers,maar ook op recen-
senten. Zowel schrijvers als
lezers verdienen een literaire kri-
tiekmet hersens, en daar ont-
breekt het hier en daarwel aan.
Er zijn nog heel watmandarij-
nen die op zwavelzuur gezet
moetenworden.”

Hebt u dankzij de nominatie
het gevoel dat u die recensen-
ten te snel af bent?
“Nee, dat danweer niet. De kans
bestaat dat ik de nominatie niet
kan verzilveren,maar dan ga ik
gewoondoor.Mijnwereld zal niet
vergaan.”

Huilde u wel toen u laatst
uw nominatie als meest sexy
vegetariër niet kon verzilveren?
“Nee. (lacht) Ik bendaarnawel
heel veel vlees gaan eten.”

opgroeien tussen culturen’
l Studeerde psychologie
aan de Universiteit
van Amsterdam.

l Debuteerde in 2010
als auteur met
De vernietiging
van Prosper Morèl.

l Publiceerde in maart 2013
Vertedering, waarmee hij
deze week een nominatie
voor de Gouden
Boekenuil binnenreef.

l Schreef mee aan
de erotische trilogie
25, 45, 70.

lWerkt nu aan zijn nieuwe
roman, Een honger.

Jamal Ouariachi
(35)

die koketteren met hun vreemde afkomst

‘Schrijven
waszoalles-
overheersend
datmijn
aandachtvoor
anderemensen
echtverdween.
Zowil ikniet
meerzijn’


