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Schrijver en Gouden Boekenuil-kandidaat Jamal Ouariachi gruwt van collega’s
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die koketteren met hun vreemde afkomst

‘Al die clichéboeken over opgroeien tussen culturen’
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

Is het daarom niet vreemd
dat u net Vertedering
aan uw ouders opdroeg?
“Ik wilde eigenlijk een ander,
autobiografisch boek waaraan ik
werk aan hen opdragen. Maar
toen ik aan Vertedering werkte,
kreeg mijn moeder plots hartproblemen. Dat was een behoorlijke
schok. Je vergeet in het dagelijks
leven wel eens te benadrukken
hoeveel je van je dierbaren houdt.
Ik voelde dus de behoefte om dat
met zo’n symbolische daad als
een opdracht duidelijk te maken.
Mijn ouders hebben mijn schrij-

eer dan eens heeft auteur Jamal
Ouarichi het de voorbije maanden aan mensen moeten verzekeren. Nee, hij is niet het naamloze
hoofdpersonage in zijn tweede
boek, Vertedering. Nee, hij is niet
agressief ten opzichte van vrouwen, iets waar je het hoofdpersonage wel van kunt beschuldigen.
“Mensen vragen het zelden zo
expliciet, maar je kunt in hun
vraag wel horen wat ze willen
weten”, glimlacht de Nederlander.
“Ik heb ondertussen aanvaard dat
het de consequentie is van het
schrijven van dit soort fictie.”
Ouariachi staat er amper nog
bij stil, behalve die ene keer.
“Toen ik net met mijn huidige
vriendin samen was, gingen we
naar een klassiek concert in een
nachtclub. Er werd nogal veel
doorheen gepraat, en toen zij dat
op zeker moment ook deed, wilde
ik haar voor de grap een speelse
tik tegen haar achterhoofd geven.
Maar ik haalde verkeerd uit, en
het werd best een harde mep.
Toen dacht ik wel even: ‘Nu denkt
zij natuurlijk dat ik tóch die gek
uit Vertedering ben.’ Dat had
makkelijk mis kunnen lopen.”
Maar het liep niet mis.
Integendeel. Ouariachi’s boek
Vertedering is sinds deze week
genomineerd voor een Gouden
Boekenuil. Terwijl het verhaal
over een man die wel vertederd
geraakt door een mand kittens,
maar minder door mensen eigenlijk geen roman zou worden. Een
vingeroefening dat zou het zijn,
een manier om te ontsnappen
aan een ander boek waaraan
Ouariachi zwoegde. Maar voor
hij het wist, zat hij in het hoofd
van zijn nieuwe hoofdpersonage.
“Tijdens de negen maanden
waarin ik aan Vertedering werkte,
zat die figuur ook in mijn hoofd. ‘s
Avonds moest ik het personage
figuurlijk van me afwassen. Of
wegwassen met een interne
douche, met alcohol.”

Veranderde het schrijven
van Vertedering u dan?
“Ik probeer na het boek iets minder krampachtig om te gaan met
schrijven, probeer minder een
gesloten neuroot te zijn. Want dat
was ik voorheen wel. Schrijven
was zo’n allesoverheersende
bezigheid dat mijn aandacht voor
andere mensen echt verdween, in
die mate dat ik geen aangenaam
iemand meer was. Zo wil ik niet
meer zijn. Aangezien ik blijkbaar
nog wel een hele tijd zal schrijven,
moest dat per se anders.”
Enig idee waarom u zo
was geworden?

“Omdat ik er niet echt op bedacht
was. Omdat ik de verkeerde voorbeelden had, misschien. Ik keek
op naar al die manische schrijvers die hun hele leven inrichten
naar hun vak en een vrouw hebben die alles voor ze doet. Dat
soort beelden was zo in mij verankerd toen ik aan mijn debuutroman werkte, dat ik me ook echt
op die manier ging gedragen.
Uiteindelijk kom je er wel achter
dat het niet dat is wat grote literatuur maakt. Al moet je soms op
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 om zulke
zaken in Vertedering zo realistisch
en gedetailleerd mogelijk te
beschrijven.”

‘Zoveel
lezeressen
krijgen
een nat broekje
van Kader
Abdolah, terwijl
die man niet
één behoorlijke
Nederlandse zin
op papier krijgt’

Jamal Ouariachi in bed met zijn
geliefde Fanny. Een heel contrast
met de gewelddadige hoofdpersoon
uit Vertedering. ‘Dat personage
moest ik ’s avonds echt van me
afwassen.’
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ven namelijk altijd gesteund, ook
toen ik er op de middelbare
school gedonder mee kreeg. Ik
werd regelmatig door de rector
op het matje geroepen voor de
stukken die ik maakte voor de
schoolkrant. Soms moesten ook
mijn ouders meekomen. Ze stonden altijd recht achter me, dat
vond ik heel mooi. En zij vonden
het heel mooi dat ik zo aan het
schrijven was. Zelfs toen ik op
mijn zestiende een eerste roman
maakte die volgens de rector
beledigend was.
“Het boek ging over de komst
van een nieuwe Messias. Het idee
was dat een jonge vrouw die op
aarde in coma lag, stage liep als
de secretaresse van God. Nadat
God en die vrouw de liefde bedreven, zou zij op aarde bevallen van
een nieuwe zoon van God.
Achteraf best een ambitieus idee
voor een zestienjarige, maar de
rector meende dat ik allerlei
bevolkingsgroepen kwetste.
Gelul, natuurlijk.
“Het ging trouwens wel vaker
hard tegen hard, want ik was op
school echt een etterbakje.
Daarom werd ik door de pedagoog van de school ook naar een
specialist in Marokkaanse pro-

bleemjongeren gestuurd. Heel
hard moest ik daar om lachen.
Mijn ouders trouwens ook, want
het sloeg helemaal nergens op. Ik
spreek niet eens Marokkaans. Het
gevolg was dat ik psychologie
daardoor wel lang tijd haatte. Ik
dacht echt dat iedereen die dat
vak uitoefende, gestoord was.”
U bent nu toch zelf
psycholoog?
“Uit fascinatie zeker? Tijdens
mijn studie en korte carrière als
psycholoog kwam ik dan het
soort mensen tegen van wie ik
vermoed dat ze ook zo simplistisch zouden reageren als die
pedagoog. Dat is behoorlijk pijnlijk om te zien, aangezien die
mensen veel verantwoordelijkheid krijgen. Er wordt dus wel
wat geklungeld in de psychologie,
maar tegelijkertijd wordt er in de
praktijk ook heel veel goed werk
verricht. De collatoral damage
moet je er dus misschien maar
bijnemen.
“Ondertussen merk ik trouwens
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nog altijd dat mensen soms
anders op me reageren omdat ik
een Marokkaanse achternaam
heb. Toen mijn debuutroman
uitkwam, kreeg ik bijvoorbeeld
heel vaak de vraag waarom ik
niet schreef over mijn
Marokkaanse achtergrond. Wel,
ik héb geen Marokkaanse achtergrond. Ik heb een Marokkaanse
vader, dat is iets helemaal
anders. Maar ik merk dat die
opmerking bij sommige mensen
op weerstand stuit. Alsof ik mijn
afkomst zou verloochenen,
of zo.”
U had nooit last van dat gevoel
nergens thuis te zijn?
“Nee, ik ben thuis in Amsterdam.
Dat was voor mij altijd heel helder. Het feit dat ik een blanke kop
en blauwe ogen heb, speelde daar
waarschijnlijk wel een rol bij. Als
kind haatte ik Marokko trouwens
echt, ik vond het een verschrikkelijk land. Logisch dat
Marokkanen naar Nederland
trekken, dacht ik telkens ik daar

‘Schrijven
was zo allesoverheersend
dat mijn
aandacht voor
andere mensen
echt verdween.
Zo wil ik niet
meer zijn’
was. Inmiddels besef ik wel dat de
vakanties in Marokko mijn blik
op de wereld hebben verrijkt,
maar ik hoef daar niet per se uit
te putten.
“Ik stoor me er ook verschrikkelijk aan als allochtone schrijvers zich zo vastbijten in hun achtergrond en daar dan van die
gruwelijke clichéboeken over

opgroeien tussen twee culturen,
bla bla bla. Of al die lezeressen die
een nat broekje krijgen van Kader
Abdolah, terwijl die man niet in
staat is één behoorlijke Nederlandse zin op papier te krijgen.”
U noemde Arnon Grunberg
eerder ook al een pover talent.
“Ja, dat zal wel. Ik heb al meer
zulke dingen over hem gezegd. De
laatste tijd ben ik Grunberg wel
meer gaan waarderen, maar
zeker toen ik pas begon te schrijven had ik een afkeer van hem.
Grunbergs werk mist namelijk
contrast. Ik vind het te zwart, te
negatief, te nihilistisch. Maar nog
meer dan met de schrijver of de
persoon Grunberg heb ik moeite
met de mensen die met zijn werk
dwepen.”
Is kritiek geven op andere
schrijvers niet gewoon
een marketingtruc?
“Je moet inderdaad je eigen plek
bevechten in dat kleine maatschappijtje 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 geven waar je staat, en niet
alleen kritisch te zijn op andere
schrijvers, maar ook op recensenten. Zowel schrijvers als
lezers verdienen een literaire kritiek met hersens, en daar ontbreekt het hier en daar wel aan.
Er zijn nog heel wat mandarijnen die op zwavelzuur gezet
moeten worden.”
Hebt u dankzij de nominatie
het gevoel dat u die recensenten te snel af bent?
“Nee, dat dan weer niet. De kans
bestaat dat ik de nominatie niet
kan verzilveren, maar dan ga ik
gewoon door. Mijn wereld zal niet
vergaan.”
Huilde u wel toen u laatst
uw nominatie als meest sexy
vegetariër niet kon verzilveren?
“Nee. (lacht) Ik ben daarna wel
heel veel vlees gaan eten.”

