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mogelijk op het schip de Junyo Maru heeft
gezeten? Ik vroeg aan mijn moeder: 'Heb
je wel eens van de Junyo Maru gehoord,
heette dat schip zo?' 'Ja, dat zou best
kunnen', zei mijn moeder. Ik las Hovinga,
ik schreef Indische duinen. Ik maakte er
Junyo Maru van; wat een scheepsramp,
6.000 duizend mensen verzopen! Ik schrijf
het op drie manieren: het overdreven ver
haal, het ware verhaal en de geschiedenis
dat ik trots op mijn vader was. Dat is de
schrijver, want ik was tien toen hij stierf. Als
kind voer je geen gesprekken met je vader
over de oorlog. Een paar jaar geleden wer
den ineens de scheepslijsten gedigitali
seerd en zei iemand tegen mij: 'Adriaan,
je vader staat er helemaal niet op.' Ik dacht
godver. .. Mijn hele geschiedenis is op
leugens gebaseerd. Toen heb ik er twee
historici op gezet en die kwamen tot de
ontdekking dat hij op de Van Waerwijck
zat. Ook een heli ship, maar niet met zo'n
dramatische geschiedenis als de Junyo
Maru. Ik ga Indische Duinen niet veran
deren. Het is een roman. En bovendien
in wel 15 talen vertaald. Het gaat om de
pijn. Om de getraumatiseerde vader. Ik
ben romancier. .. alles wat ik schrijf is ver
groot, verkleind, veranderd. Niet per se de
waarheid.'
Wat heb je de NOG's mee te geven als
75-jarige? Besef dat we de neiging heb-

Ellende wordt van generatie op generatie
doorgegeven. Maar we zijn meer zijn dan
alleen maar slachtoffer. Voel je ook solidair
met al die andere mensen die beschadigd
zijn door het menselijk gewoel dat oorlog
heet. Waarmee ik niet zeg: 'einde verhaal
Pelita', welnee. Juist omdat we oor en oog
hebben voor andermans pijn, nemen we
de eigen pijn ook serieuzer.' 'Het is heel
lastig voor mensen om te accepteren dat
je verhaal niet uniek is. Daar ligt misschien
een taak voor schrijvers, om het zo te ver
tellen dat je een beetje empathie kweekt
bij het slachtoffer voor andere slachtoffers.'

ben onze verhalen groter te maken. En
kleiner. Wantrouw de mythe. Verdiep je in
de feiten. Daarom is het goed dat er tel
kens non-fictie boeken verschijnen over
ons koloniale verleden. Met de kennis
van nu kijken we telkens anders naar de
geschiedenis. En maak het lijden van je
voorouders niet al te uniek. Bootvluchtelin
gen weten ook wat het is om te vluchten en
wat bureaucratische vernedering inhoudt.

In je boek KliFi (2021) wordt de hoofdper
soon Jákob Hemmelbahn in de vroege
uren niet echt geholpen door muziek,
maar Frank Zappa helpt een beetje:
A mind is like a parachute. lt doesn't
work if it is not open. Dat is mijn levens
motto. Dat is een geweldige uitspraak.
Dat roep ik de hele tijd tegen de mensen.
Lenigheid van geest, probeer te begrijpen
wat er met ons gebeurt. Dat de tijden ver
anderen, en zet je hakken niet in de klei.
Besef dat het kwaad voor een deel in ons
zelf zit, dat we een racistisch archief heb
ben dat we moeten opruimen en dat tijden
veranderen. Wees niet bang voor de ver
andering, maar omarm die verandering.
Leer te leven met de chaos.
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