
In twintig korte schetsen bouwt Sarraute een samengesteld beeld van 

het geheugen op zoals Arc imboldo zijn verrassende portretten, zij het niet 

met appels en peren, maar met de veelzijdige bouwstenen van haar taal. 

Het is geen toeval dat het falende geheugen voelbaar wordt gemaakt door 

de benauwdheid die ontstaat als iemand de naam van een schilder ont-

schiet. A l in  I'Ere du soupcon  (1956) zegt Sarraute dat een schrijver jaloers 

kan zijn op een schilder omdat de schilderkunst de toeschouwer een simul-

tane gewaarwording kan laten ondergaan; Picasso kan een gezicht tegelijk 

van voren en van opzij laten zien en daarmee de opeenvolging, de tijd op-

heffen. 

Voor de omslagen van alle pocketuitgaven van haar werk koos ze con

sequent voor Paul Klee, wiens uitspraak dat kunst niet het zichtbare weer-

geeft maar zichtbaar maakt, haar op het l ijf is geschreven. Tastend, onder-

zoekend, zichzelf voortdurend corrigerend door tegenwerpingen, vragen, 

zinnen die met drie puntjes in de lucht blijven hangen, probeert Sarraute 

in Ici zichtbaar te maken wat wegglipt, wat vergeten dreigt te worden. Het 

gebied waar dit alles zich afspeelt is  Ici,  hier en nu. Vertrouwend op de 

krachten die daar waken, probeert ze het verdwijnende te vangen en terug 

te roepen. Opvallend zijn de vele geweldsmetaforen, er wordt aangevallen, 

doodgedrukt, er komen wapens en kogelvrije vesten aan te pas en het land 

Ici valt alleen te betreden voor wie voorzien is van geldige papieren. 

In interviews naar aanleiding van het verschijnen van /dbetoonde Sar

raute zich knorrig: praten over deze teksten waar zij zo zorgvuldig aan 

heeft geschaafd dat het niet anders gezegd kan worden dan alleen zo, zou 

alles platslaan. Maar de overeenkomst met de geheugenstoornissen waar

mee de ouderdom gepaard gaat lijkt voor de hand te liggen. Dat maakt dit 

boek mede door het vastberaden, montere gevecht om de gaten van het 

geheugen met taal te dichten en de t r i omf als dat lukt, ook bijzonder ont-

roerend. 

N A T H A L I E S A R R A U T E Id 

Fragment in 

Je zou toch gewoon kunnen bel len. . . 'Neem me niet kwalijk dat ik je 

stoor, het is idioot, ik weet niet wat ik heb, ik kan maar niet op de naam 

komen van die Italiaanse renaissance-schilder, ik weet zeker dat je hem 

kent, hij schilderde figuren samengesteld uit groente en vruchten.. . ' dan 

was je meteen uit de brand geholpen, het gat zou gedicht worden, alles zou 
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