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Net uit: Kate Veitch, Vertrouw me

Vertrouw me, door Kate Veitch, vertaald door Els Franci-Ekeler, uitgegeven bij De Kern
(oorspronkelijke titel: Trust)
Er zijn films waarin je de heldin van het verhaal knarsetandend volgt omdat jij in je luie stoel ziet
wat er om haar heen gebeurt en haar niet even kan aanstoten of door elkaar schudden. Vertrouw
me is het equivalent ervan in boekvorm. Het is de tweede roman van de Australische schrijfster
Kate Veitch. Haar debuut, Listen, was in 2008 een bestseller in haar moederland en verscheen
verder alleen in Duitse vertaling. Haar tweede roman verschijnt nu ook in Nederlandse vertaling.
Je voelt op je klompen aan dat er iets niet goed zit in het ogenschijnlijk perfecte huwelijk van
Susanna en Gerry als Susanna in het eerste hoofdstuk bij een partijtje tennis in bijzijn van hun
double-partners veel te venijnig door haar man op de vingers wordt getikt als ze een bal misslaat.
Susanna laat dergelijke dingen echter van zich af glijden, want ze vindt dat ze reuze geboft heeft
met haar knappe, succesvolle echtgenoot. Ze vertrouwt Gerry volkomen, ook als hij in zijn eentje
over de hele wereld reist om klanten te werven voor zijn architectenbureau en haar nooit
meeneemt omdat hij ‘toch alleen maar zit te werken en er geen tijd is voor sightseeing’. Ze is blij
met haar artistieke dochter, die op haar vijftiende al een kleine kledingbusiness heeft opgezet, en
trots op haar sportieve zeventienjarige zoon, die een carrière als proftennisser wacht. Ze heeft een
uitstekende relatie met haar moeder en is een grote steun voor haar labiele zus, die als exverslaafde en alleenstaande moeder moeizaam door het leven strompelt. Het enige wat ze
eigenlijk mist, is de mogelijkheid om uiting te geven aan haar eigen creativiteit, waarvoor door haar
drukke leven en haar baan als docente op de kunstacademie gewoon geen tijd lijkt te zijn.
Net als ze een gelegenheid krijgt om weer te gaan schilderen en zelfs een tentoonstelling te
houden, gebeurt er iets waardoor haar leven en dat van alle mensen die ze liefheeft volkomen op
zijn kop wordt gezet. Opeens moet Susanna, de meegaande, goedgelovige, kneedbare Susanna
de rots in de branding zijn voor haar kinderen, terwijl haar huwelijk uiteen dreigt te vallen.
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