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Jamal Ouariachi over onze preutsheid en hysterie

eAmerikaansearts enmedischonderzoe-
kerCarletonGajdusek (1923-2008) kreeg in
1976deNobelprijs voorgeneeskunde
omdathij ontdekthaddat opNieuw-
Guineadekuru-ziekte veroorzaaktwerd
doorkannibalisme,meerbepaalddoorhet
etenvandehersenenvangestorven familie-
leden.Deze lugubereontdekkingbracht
Gajdusek roemen faam, tothij in 1996
beschuldigdwerdvanpedofilie.Deman
hadregelmatigkinderenuit ontwikkelings-
landenmeegenomennaardeVSomhen
daar eenopleiding te latenvolgen.Eenvan
henbeweerde seksueelmisbruikt te zijn.
Gajdusekbekendeenkreegnegentien
maandencel.

ToenJamalOuariachi (36)Gajdusek
later ontmoettedoordat zijn vriendineen
bekendewasvandeman, raaktehij gefasci-
neerd.Hoekoneen inmoreel opzicht voor-
beeldigemandie vele levenshadgeredzo
diepvallen, vroeghij zichaf.Wat is de som
vaneenmensenlevendan?Hoeweeg jedat
tegenelkaar af?

“Als jemethempraatte, had jemeteen
doorhoebriljanthijwas”, zegtOuariachi.
“Hijwist alles over talloze vakgebieden, en
eenavondje in zijn gezelschap leekopeen
ritje opeen rollercoaster.Maaraf en toe, zo
omde tweeuur, barsttehij uit endanging
hij tienminuten tekeeroverde schandalig
hypocrietemanierwaaropwijmetpedofilie
omgaan.Zijn verhaal intrigeerdeme,
omdat ikmeafvroegofhetwaarwaswat
overhembeweerdwerd.Hadhij inderdaad
kinderenmisbruikt, ofwas er tijdens zijn
gevangenisverblijf iets geknakt?”

Ouariachiheeft vanGajdusek inde roman
Eenhonger eenNederlandseontwikkelings-
werker gemaakt,AlexanderLaszlo, een
rijkemanvanHongaarseafkomstdie inhet
doorhongersnodengetroffenEthiopië van
1984begint in te ziendatdit landniet alleen
een tekortheeft aanvoedsel,maarookaan
geschooldemensen.Daaromzethij het
planopomregelmatigkinderenover te
vliegennaarAmsterdam,omzedaar in zijn
herenhuis aandeKeizersgracht te laten
opgroeien.Alsdeopleidingachterde rug is,
gaanze terugnaarhuis.Alles looptopwiel-
tjes, tot eenvandekinderenklacht tegen
hemindientwegensmisbruik.

Ouariachi combineert die verhaallijn
met een regelrechte lovestory. Laszlowil
eenboek schrijvenover zijn leven.Hij roept
daarvoordehulp invanAurélie, een tv-
redacteurmetwiehij net voorhij gearres-
teerdwerdeenpassionele relatiehad.De
vrouwheeft inmiddels eenanderemanen
eendochtertje, Lydia.Het katapulteert
Aurélie enerzijds terug inde tijd, naarde
intensgelukkigeperiodedie zemethem

beleefde.Tegelijk confronteerthethaarmet
twijfel enangst voorhem, zekeromwille
vanLydia.WantLaszlowil nietminderdan
eenapologie vandepedofiliebrengen.
Eenhonger is een romangewordendie

een stevige thematiekkoppelt aaneensoe-
pele leesbaarheid, diemaatschappijkritisch
ismaarookdemooistepagina’s overde
liefdebevatdiewe in jaren lazen. “Ikhou
vancontrasten”, legt JamalOuariachiuit.
“Eenboekmagniet alleenmaardonker
zijn. Ik ervaardemaatschappelijkeproble-
matiekvanonze tijd zelf ookwel. Ik loop
metopenogenover straat. Ik leeskranten
enbekijkhet journaal.Maardaarbuiten is
ernog iets anders aandehand. Ikhebeen
privélevenmet vrienden, geliefdenen
ouders.Als ikover straat loop, denk ikniet:
het is crisis.”
Eenhongerwasookeenmoeilijkboek

omte schrijven, verteltOuariachi.Hij begon
er in2010aanenzatna tweeënhalf jaar
compleet vast. Eveneenmaandje aan iets
andersdenken,namhij zichvoor.Hijwou
eenpaarkorte verhalen schrijven.Deeerste
dagkreeghij echterhet idee voorde roman
Vertedering,waaraanhij als eengekging
werken.Negenmaanden laterbegonhij
aan25, het eerstedeel vande trilogie25,45
en70diehij samenmetDavidPefkoen
DaanHeermavanVossoppapier zette.Het
maandje rustwerduiteindelijk anderhalf
jaar,waarnahij zijnmanuscript vanEen
hongerweeroppakte, helemaalherwerkte
ener eendijk vaneen romanvanmaakte.

Waarom hebt u niet gewoon een boek
geschreven over Carleton Gajdusek?
JamalOuariachi: “Ikwildegeenbiografie
schrijven.Omeenroman tekunnenschrij-
ven,moet ikmijnhandenvrij hebben.De
werkelijkheid isnooit de enigebron, ik
gebruikhooguit eenpaardruppels of
scheutjes. Bovendien: erwordenveel boe-
kenuitgegevendieover eenpersoonlijk
levensverhaal gaanzonderdat er verder iets
gebeurtmet stijl of vorm,of zonder eendie-
perefilosofische laag.Danhaak ikaf.Dat is
het fenomeenvande taxichauffeurdie
tegen je zegt: ‘Nou, ikhebdingenmeege-
maakt, ik zouer eenboekoverkunnen
schrijven.’Needus, dat kanniet,want zo
werkthetniet.”

‘Elke volwassen man is
tegenwoordig verdacht’
Interview. De Nederlandse schrijver Jamal
Ouariachi baseerde zijn prachtige roman
Een honger op een Nobelprijswinnaar die
veroordeeld werd voor pedofilie. Hoe kon
een in moreel opzicht voorbeeldige man zo
diep vallen, vroeg hij zich af. Wat is de som
van een mensenleven?

MARNIX VERPLANCKE

‘Toen ik een jaar of acht was liet
een vrouwme haar vagina zien.
Sommigemensen vonden dat een
beetje raar, maar daar bleef het bij.

Zo waren de jaren tachtig’
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