
V A N D E Z E T I J D 

A L E I D F O K K E M A  Fraai vertellen, lekker liegen 

Stromende regen en rode grond van Vikram Chandra 

E E N J O N G E M A N  komt thuis na lange afwezigheid in de Verenigde Sta

ten, zijn spijkerbroek wordt door een aap gestolen, hij duikt tussen zijn 

oude speelgoed en stripboeken een luchtbuks op en schiet hem neer. 

Een witte muur kleurt onheilspellend rood, van zonlicht, of van bloed, 

bloed dat de aarde zal kleuren. De familie is in rep en roer en beducht 

voor protest van de zijde van de hindoes, de aap blijkt nog in leven en 

wordt liefdevol, als een verloren zoon, verzorgd. Vele dagen gaan voor

bij, en dan blijkt de aap, tot schrik van iedereen, over taal te beschik-

ken. Het Engels nog wel, de taal die eens onbetwist toebehoorde aan 

de blanke kolonist. Spreken kan hij niet, maar handig bedient hij de 

typemachine en openbaart zijn identiteit: hij blijkt een reincarnatie te 

zijn van een zekere Sandzjai Parasjir. India! 

'Je land heeft me altijd geinteresseerd. Het heeft zoiets, je weet wel: ge-

heimzinnigs.' Ik knikte. 'Daarom vond ik dat ik maar eens iets overje 

moest lezen. Over India, bedoel ik.' Toen ze India zei, rekte ze het woord 

zo uit dat het op de een of andere manier totaal nieuw leek: Ieen - die -

jaa. 'Dus heb ik een bezoek gebracht aan de bibliotheek.' Ze stak met een 

vriendelijkeglimlach (ik voelde hoe het mijn verbijsterde zintuigen nog 

meer begon te duizelen) het boek op: het was  The Far Pavilions.  Ik kon 

met moeite langs de goudglanzende helling van haar borsten kijken, maar 

links van haar lag nog een boek,  Kim,  en rechts nog een, A Passage to 

India.* 

Abhai, de jongen van de spijkerbroek, is aan het eind van zijn 

zwerftocht door Amerika als hij de mooie Candy ontmoet die zich 

wil laten bijscholen door deze drie Engelse romans over het koloniale 

India. India wordt afgeschilderd als een mystiek sprookjesland, vol 

goden, reincarnatie, olifanten, slangen en apen, paleizen en tuinen, 

* Vikram Chandra, Red Earth and Pouring Rain.  Faber & Faber, Londen/Boston 

1995. De Nederlandse vertaling van Marijke Emeis, waaruit in dit essay wordt ge-

citeerd, verschijnt in november a.s. als  Stromende regen en rodegrondbij  Anthos, 

Amsterdam. 
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