
keurig aan de hersenstam opdringt dan naar wat met scherpte en precisie 

moet worden waargenomen. Wat ertoe doet is de indruk die de verdoofde 

geest van de omgeving heeft: het gekleurde waas van etalagelichten in een 

verlaten winkelstraat, de oranje gloed die over schemerig Londen hangt, 

de geur van lichamen en van wierook die uit een feestruimte opstijgt. Het 

is alsof het medicijn een waas over de hedendaagse blikken heeft gelegd. 

In die beschrijvingen, maar ook in de rest van het boek, waar vooral 

ook veel dialogen in voorkomen, toont Bracewell zich een buitengewoon 

begaafd stilist. En het is het prachtig uitgesneden proza, die stilistische 

overtuiging (een constante in Bracewells werk) die  Saint Rachel zo 'n ge-

slaagde roman maken. Dat de cultus van het narcisme, een met religieuze 

toewijding beleden egocentrisme, een ziekte van onze tijd is, weten we al 

sinds Christopher Lasch; Michael Bracewell laat op meesterlijke wijze zien 

tot welke vorm deze cultus in de jaren negentig is afgegleden: een perma-

nente staat van verdoving die zelfs de meest elementaire onderscheidin-

gen onmogelijk maakt. 

De Nederlandse vertalingen van het werk van Michael Bracewell worden uitgegeven 

door In de Knipscheer, Amsterdam. 

P R O Z A 

Nathalie Sarraute 

Inleiding en vertaling Desiree Schyns en Mir jam de Veth 

N A T H A L I E S A R R A U T E (Ivanovo, Rusland, 1900) schrijft ondanks haar ho

ge leeftijd nog bijna dagelijks. Van 1989 (Tu ne t'aimes pas) tot 1995 schreef 

ze aan haar laatste boek, lei,  en al een week na voltooiing daarvan begon 

ze weer aan een nieuwe tekst. Ze heeft r u im tweeentwintig titels op haar 

naam staan, waaronder ook hoorspelen en toneelstukken. 

Met uitzondering van haar eigenzinnige autobiografie Enfance, (1983, 

Kindertijd, 1985), waarin ze in dialoog is met haar alter ego over haar jeugd 

die zij afwisselend in de industriestad Ivanovo-Vosnessensk en Parijs 

doorbracht, rept Sarraute in haar vele romans met geen woord over de fei-

ten des levens in autobiografische zin. De gewone stations in een mensen-

leven: geboorte, school, studie, huwelijk enzovoorts blijven in haar werk 

buiten beschouwing. Voor Sarraute zijn deze zaken te inwisselbaar, zij 
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