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Het toeval wilde dat ik na Een huis voor meneer Biswas vrijwel
meteen begon aan twee non-fictieboeken. Daarna werd het
mijn gewoonte om de vormen af te wisselen. Voordat ik Een
bocht in de rivier had voltooid, kreeg ik de vraag of ik enige tijd
wilde doorbrengen aan de Wesleyan University in Connecticut. Het idee sprak me aan. Enige tijd daarvoor zou ik het nog
prettig hebben gevonden om na een vermoeiend boek wat
journalistieke stukken te schrijven, vanwege het reizen en de
vergoeding. Maar die gewoonte was voorbij, en het idee om
bijna niets te hoeven doen in een nieuwe omgeving was aanlokkelijker dan mijn vermoeide brein te pijnigen voor een
journalistiek stuk. Ik had ook een bepaald idee – Een bocht in
de rivier ging over een plaats waar geen wetten golden. Ik wilde voor de verandering eens een plaats vinden waar het
wemelde van de wetten. Zo’n plaats vond ik niet.
Maar voordat mijn verblijf in Connecticut voorbij was, had
de Islamitische Revolutie in Iran zich afgespeeld en had deze
me een idee gegeven voor een nieuw non-fictieboek. Je zou
kunnen zeggen dat dat was wat ik had gezocht. Het betekende
dat ik zeven maanden moest reizen. Het leerde me veel over
hoe ik te werk moest gaan. Het was een vruchtbare periode.
Het viel niet altijd mee om mensen te vinden die me konden
gidsen en het pad voor me konden effenen. Eerst probeerde
ik het via de kranten, maar dat werkte niet altijd; bij de kranten was het heel druk, en toen zorgde een barse Australische
stem ervoor dat ik niet langer op die manier mijn zaakjes kon
regelen.
In één land voelde ik me zo verloren dat ik ineens dacht aan
een vriend in Engeland die daar in de diplomatieke dienst had
gezeten. Ik stuurde hem een telegram. Hij was zo vriendelijk
om me een telegram terug te sturen waarin hij me een naam
gaf, van een juwelier, en dat was de sleutel tot het land. Ik volg-
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de geen vaste methode om ergens binnen te komen, en dat
heeft er waarschijnlijk toe bijgedragen dat het een afwisselend en levensecht boek werd.
Het boek was in alle opzichten een ontdekkingsreis. De
enige islam die ik kende was die waarvan ik als kind getuige
was geweest in het stadje op Trinidad waar ik woonde als lid
van mijn grootmoeders grote familie. Wat ik toen zag waren
alleen maar uiterlijke aspecten. In het boek wordt niet alleen
mijn reis vastgelegd, maar ook mijn groeiende kennis. Ook
dat draagt bij aan de kwaliteit. Het boek legt de omstandigheden vast waaronder het tot stand kwam, en het is bedoeld om
de lezer stap voor stap mee te nemen in de verworven kennis
van de schrijver. Het boek begint niet met kennis.
V.S. Naipaul, 2011
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