
Idiopathie is het bruisende debuut van de Brit Sam Byers (1979). 
Deze roman is een meesterlijk satire op een generatie die alleen 
met zichzelf bezig is, en tevens een diepontroerend verhaal over 
liefde en eenzaamheid.

Katherine heeft de hoop het geluk te vinden opgegeven. Dertig 
jaar oud, gevangen in een kleurloze baan in een lelijke stad, weet 
ze alleen nog mannen aan te trekken van wie ze walgt.

Intussen doet Daniel, haar hypochondrische ex, zijn best zich te 
settelen met zijn nieuwe vriendin, maar het begint hem te dagen 
dat de jaren met Katherine misschien niet eens zo ondraaglijk 
waren. 

Wanneer hun gemeenschappelijke vriend Nathan van zich laat 
horen na een verblijf in een psychiatrische instelling, zoeken 
Katherine en Daniel weer contact met elkaar. Met alle gevolgen 
van dien.
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Een ziekte of aandoening die spontaan ontstaat  
of waarvan de oorzaak niet bekend is.

OORSPRONG laat 17e eeuw:  
van modern Latijns idiopathia, van het Grieks idiopatheia,  

van idios ‘eigen, persoonlijk’ + -patheia ‘lijden’.
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Ubi pus, ibi evacua.

idiopathy.indd   7 08-05-13   14:54



idiopathy.indd   8 08-05-13   14:54



9

Relatief kort geleden, tijdens een familiebijeenkomst 
waarvoor Katherines moeder de term ‘zeer dringend’ 
had gebruikt, maar waar Katherines zus desondanks 

toch onderuit had weten te komen, had Katherines moeder 
een tafel vol aanwezige familieleden de foto’s laten zien die ze 
altijd in haar portemonnee had zitten. De meeste familieleden 
waren al bejaard en de onvervalste verrukking die foto’s kij-
ken bij hen teweegbracht, was een verschijnsel dat Katherine al 
lang niet meer probeerde te begrijpen. In haar ogen zag negen-
tig procent van de foto’s (en familieleden) er hetzelfde uit. Het 
ene grijnzende kind leek precies op het andere, de ene brui-
loft was niet te onderscheiden van de volgende, en aangezien 
het grootste deel van haar familie de neiging had om vakantie 
te vieren op deprimerend voorspelbare plekken, waren de re-
sulterende kiekjes van hun tripjes naar het buitenland ook be-
hoorlijk eentonig. Dus terwijl de andere familieleden – tante 
Joan en oom Dick en hun opmerkelijk spookachtige dochter, 
Isabel, plus twee of drie doorsnee-oudjes die Katherine zich 
vaag kon herinneren, maar bij wie ze geen aandrang had om de 
banden aan te halen – boven de foto’s kirden en murmelden op 
een manier die je misschien zou verwachten bij een bijzonder 
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smakelijk en mooi opgemaakt nagerecht, hield Katherine haar 
mond en schoten haar ogen, zoals zo vaak tijdens dit soort ge-
legenheden, heen en weer tussen het gezicht van haar moeder 
en haar horloge, waarbij geen van beide ook maar enige gerust-
stelling bood dat het hele gebeuren binnen afzienbare tijd af-
gelopen zou zijn. 

De portemonnee van Katherines moeder was, in tegenstel-
ling tot de handen die hem vasthielden, glad en nieuw; onlangs 
gekocht, wist Katherine toevallig, bij Liberty, waar Katherines 
moeder regelmatig haar financiële grenzen overschreed. 

‘Wat een enige portemonnee,’ zei een achternicht, zich er 
duidelijk van bewust dat iedere accessoire die Katherines moe-
der zo nadrukkelijk tentoonspreidde op zijn minst één com-
plimentje dienden te ontlokken of anders linea recta zouden 
worden gedeporteerd naar een van de zakken met gedumpte 
aankopen, die met alarmerende regelmaat bij de plaatselijke 
kringloopwinkel werden afgeleverd. Katherine bedacht opeens 
dat haar moeders leven heel anders had kunnen zijn als de fa-
milieleden ook zo’n plichtsbesef hadden getoond met betrek-
king tot de mannen in haar moeders leven.

‘Beeldig, toch?’ zei Katherines moeder, geheel in stijl. ‘Liber-
ty. Echt een koopje. Ik kon hem niet laten liggen.’

De foto’s waren in opvallend goede staat als je bedacht dat 
Katherines moeder de meeste dingen behandelde alsof ze on-
verwoestbaar waren en zich vervolgens, met een troosteloze 
blik op hun ontzielde restanten, beklaagde over de toch wel in-
ferieure kwaliteit van het hedendaagse vakmanschap. 

‘Moet je deze nou toch zien,’ zei Katherines moeder, die bij 
het verwijzen naar de foto’s precies dezelfde toon gebruikte als 
toen ze het over de portemonnee had gehad. ‘Zijn ze niet énig?’

Ze liet de eerste foto rondgaan – een zwart-witafdruk op pas-
fotoformaat van Katherines zus Hazel die een lusteloze teddy-
beer in haar armen geklemd hield. Met zijn rollende oogjes en 
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gebrek aan spierkracht was het net of het wezentje gedrogeerd 
was, waardoor Hazel eruitzag (tenminste in de ogen van Ka-
therine) als een angstaanjagende prepuberale kidnapper. 

‘De beer heette Bloet,’ zei de moeder van Katherine terwijl de 
foto werd doorgegeven, ‘al zou ik niet weten waarom. Hij is he-
lemaal slap gaan hangen nadat ze eroverheen had gekotst en we 
hem in de wasmachine moesten stoppen. Ze heeft vroeger wer-
kelijk al haar spulletjes wel een keer ondergekotst. Eerlijk waar, 
het gestel van een breekbaar vogeltje.’

‘Wat jammer dat ze er vandaag niet bij kon zijn,’ zei iemand. 
‘Ach, ik weet het,’ zei de moeder van Katherine. ‘Maar ze heeft 

tegenwoordig geen moment meer voor zichzelf. Dat werkt 
maar en werkt maar. En nu ook nog dat verschrikkelijke gedoe 
met die koeien...’

Er werd instemmend geknikt en al was Katherine er niet ze-
ker van, en zou ze zichzelf er later van overtuigen dat ze het 
zich had ingebeeld, ze dacht toch even dat meer dan één paar 
ogen haar kant op schoot in de instinctieve veroordelende re-
actie die zo typerend was voor familiebijeenkomsten: aanwe-
zigheid stond in nauw verband met je werk. Mensen waren 
dankbaar als je kwam, maar gingen er dan ook van uit dat jouw 
baan niet belangrijk, noch veeleisend was, aangezien alle fami-
lieleden met belangrijke en veeleisende banen het veel te druk 
hadden om vaker dan één keer per jaar aanwezig te zijn, en dan 
ook nog eens werden begroet als ridders die terugkeerden van 
hun kruistocht, om vervolgens de rest van de dag te worden 
aangespoord om te vertrekken zodat niets hun werkzaamhe-
den ten onrechte zou kunnen verstoren. Katherines zus melk-
te deze rol nu al een paar jaar uit en het zat Katherine dwars 
dat hoe minder vaak Hazel kwam opdagen, hoe verhevener en 
overwerkter zij werd in de ogen van de anderen, terwijl hoe 
vaker Katherine haar neus liet zien en haar best deed om at-
tent te zijn voor haar familie, hoe sterker de overtuiging werd 
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dat zij haar leven had vergooid. Goed, dit keer lag de situatie 
iets anders, aangezien de helft van alle wegen vanwege de koei-
en was afgesloten. Iedereen die het wel had gered straalde een 
soort onverbiddelijke trots uit, alsof ze zojuist een oorlogsge-
bied hadden doorkruist. De koeien lieten Katherine volkomen 
koud, maar ze genoot van het voorlopige respect dat haar aan-
wezigheid teweeg had gebracht. 

De tweede foto kwam pas tevoorschijn toen de eerste hele-
maal rond was geweest. Het was er een van Katherines vader 
in een waxjas, ongemakkelijk poserend met een jachtgeweer. 

‘Hier heb je Nick,’ zei de moeder van Katherine. ‘Hij heeft na-
tuurlijk niets geraakt, maar hij vond het leuk om te doen alsof. 
Hij had uiteraard een complete uitrusting, maar zo was Nick 
nou eenmaal. Goede planner, waardeloze uitvoerder. Ik heb 
die foto zelf genomen.’

Ze liet even een nadrukkelijke stilte vallen voordat ze hem 
doorgaf ter aanmoediging van een paar medelevende knikjes 
van de tantes en ooms en de enige aanwezige nicht. Katheri-
nes moeder had, al zolang als Katherine zich kon herinneren, 
medeleven af weten te dwingen wanneer ze de man ter sprake 
bracht die haar kinderen had verwekt, een paar jaar was blij-
ven hangen en vervolgens de benen had genomen naar Grie-
kenland met een vrouw die hij bij de huisarts had ontmoet 
terwijl hij zat te wachten om zijn cholesterol te laten controle-
ren. Twee keer per jaar, met Kerst en met haar verjaardag, ont-
ving Katherine een kaart van haar vader, en een extra kaart als 
ze iets had gepresteerd wat het vermelden waard was. Hij had 
haar maar één keer opgebeld – dronken, sentimenteel en dui-
delijk in de greep van een slopende midlifecrisis – en tegen 
haar gezegd dat ze er altijd voor moest waken niet zo te worden 
als een van haar ouders. 

De foto maakte zijn rondje om de tafel en werd, precies ge-
timed, gevolgd door een kleurenfoto van Homer, de hond van 
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het gezin, die, intelligentie was nooit zijn sterkste punt geweest, 
zijn dood tegemoet was gedoken toen hij over een aantal om-
gevallen bomen een tennisbal achterna sprong en zichzelf had 
gespietst op een versplinterde tak, waardoor Katherine, die de 
bal had gegooid, aan haar moeder moest gaan uitleggen waar-
om haar geliefde vuilnisbak niet alleen dood was, maar ook 
nog van zijn tak moest worden gewrikt terwijl haar dochter op 
onverklaarbare wijze ongedeerd was gebleven en onvergeeflijk 
droge ogen had. 

De volgende en, zo bleek, laatste foto was er een van Daniel 
die, kerstmuts guitig scheef op zijn hoofd, vanaf zijn konink-
lijke positie achter een grote geroosterde kalkoen het glas hief. 

‘Ach, kijk nou,’ zei Katherines moeder. ‘Hier heb je Daniel. 
’t Is ook zo’n schat. Hebben jullie Daniel ooit ontmoet? Ja na-
tuurlijk, hij was een paar jaar geleden bij die eh... Wat een char-
meur. Ik was gek op hem. Arme Katherine. Hij had maar zo de 
ware kunnen zijn, of niet, lieverd?’

‘Nee,’ zei Katherine. ‘Niet echt.’
‘Het blijft een pijnlijk onderwerp,’ zei Katherines moeder en 

ze schonk Katherine een moederlijk glimlachje – iets wat ze al-
leen deed als er anderen bij waren. ‘Daniel heeft het natuurlijk 
helemaal gemaakt, in tegenstelling tot sommige anderen die 
we hier verder niet zullen noemen.’ Omvormend als de cijfers 
van een digitale klok werd haar strakke blik harder. ‘Het is zo 
makkelijk om te blijven hangen, hè?’

Ze liet de laatste foto weer in een vakje van haar portemon-
nee glijden, knipte hem dicht en stopte de portemonnee terug 
in haar handtas waardoor iedereen de gelegenheid kreeg om 
eventjes naar Katherine te kijken en daarna in een ongemakke-
lijke stilte naar het tafelblad te staren totdat de koffie arriveer-
de, die gretig werd ontvangen, en Katherine zich beleefd kon 
excuseren om naar het toilet te gaan en een wc-rol in tweeën 
te scheuren. 
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Katherine zou niet snel van zichzelf zeggen dat ze ongelukkig 
was. Dat klonk meteen zo defaitistisch. Het miste de jeu van 
iets als woede of waanzin. Maar ze moest wel toegeven dat ze 
tegenwoordig veel vaker ongelukkig wakker werd dan geluk-
kig. Wat ze echter niet toegaf, en wat ze ook nooit zou toege-
ven, was dat dit ook maar iets met Daniel te maken had. 

Ze voelde het niet iedere ochtend, die ongelukkigheid, al wa-
ren het wel, dat moest gezegd worden, meer ochtenden dan 
goed zou zijn. De weekenden waren het ergst; werkdagen ver-
schilden. Het weer speelde nauwelijks een rol. 

Voor de spiegel staan hielp ook niet. Ze maakte zich snel 
klaar en werkte vervolgens de hele dag haar uiterlijk bij. Ze at 
niet goed de laatste tijd. Er was iets akeligs met haar huid aan 
de hand. Haar tandvlees bloedde op de tandenborstel. Ze werd 
zich er plotseling van bewust dat ze lelijk begon te worden op 
een hoogstongelegen moment. Het ontbijt werd regelmatig 
verruild voor een ongezonde snack halverwege haar werkoch-
tend. Ze was pas in staat om de deur uit te gaan als ze minimaal 
drie koppen koffie achterover had geslagen. Ze was onlangs 
weer begonnen met roken. Het hielp haar de naargeestigheid te 
doorbreken. Ze was dikwijls buiten adem, maar alleen op heel 
slechte dagen moest ze ook hoesten. Op een bepaald moment 
zou ze in de loop van de ochtend, van iedere ochtend, toch tijd 
moeten inplannen voor misselijkheid.

Sinds ze twee jaar geleden ongewild van Londen naar Nor-
wich was verhuisd, werkte Katherine als facility manager bij 
een plaatselijk telecombedrijf. Haar werk had helemaal niets 
te maken met telecom, maar was in plaats daarvan gericht op 
de vergezochte aspecten van werkplekmanagement. Ze werd 
ervoor betaald, zei ze regelmatig, om de dwangneuroot uit te 
hangen. Ze controleerde stoelen op ergonomische stabiliteit en 
geschikte hoogte in verhouding tot de bureaus, die ze op hun 
beurt weer controleerde om ervoor te zorgen dat ze zowel aan 
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de beleidslijnen van het bedrijf voldeden als aan de landelijke 
normen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Ze 
testte iedere week het brandalarm en noteerde het resultaat. 
Elke ochtend inspecteerde ze het gebouw op algemene hygiëne-
eisen, representativiteit en veiligheid. Ze ontsloeg minstens één 
schoonmaker per maand. Bijna iedereen had iets tegen haar en 
ze werd aan de lopende band bekritiseerd. Ieder uur belde of 
mailde er wel iemand. Hun stoelen, hun bureaus, de aircondi-
tioning, het koffiezetapparaat, de waterkoeler, de tl-verlichting 
– er was altijd wat. De vele veranderingen die Katherine moest 
doorvoeren om te kunnen voldoen aan de huidige regelgeving 
op het gebied van gezondheid en veiligheid, maakte dat ze de 
openlijke verdediger was van aanpassingen waarover iedereen 
zich beklaagde. Rokers moesten verder van het gebouw af gaan 
staan. Werkruimtes moesten opnieuw worden ingedeeld. Er 
moest opnieuw over pauzes worden onderhandeld. Haar baan 
bood geen ruimte voor flexibiliteit, waardoor ze vaak een hu-
morloze en stijve indruk maakte. Hoe beter ze haar werk deed, 
des te groter werd het aantal mensen dat een hekel aan haar 
had. Iedereen was het erover eens dat Katherine héél goed was 
in haar werk. 

Naast het gros van de collega’s dat haar niet kon uitstaan, 
was er ook een splintergroepering van mannen die haar wil-
den neuken. Voor Katherine was dat echter een schemerge-
bied. Een aantal van hen wilde haar neuken omdat ze haar leuk 
vonden en een aantal van hen wilde haar neuken omdat ze een 
hekel aan haar hadden. Dit kwam Katherine op zich niet slecht 
uit. Soms neukte ze met mannen omdat ze lekker in haar vel 
zat en soms neukte ze met hen omdat ze een hekel aan zichzelf 
had. Het was de kunst om op het juiste moment de juiste man 
te vinden, want als je op een van die zeldzame momenten waar-
op je daadwerkelijk tevreden met jezelf was met iemand neukte 
die een hekel aan je had, werkte dat averechts, en het was net zo 
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misselijkmakend om op het toppunt van zelfhaat met iemand 
te neuken die eigenlijk een beetje verliefd op je was.

Tot nu toe had Katherine met drie mannen van haar kantoor 
seks gehad en met een van hen, Keith, neukte ze nog steeds met 
enige regelmaat. De andere twee, Brian en Mike, waren roem-
loos naar de achtergrond verdwenen, opgegaan in de massa 
van goedkope maatpakken en klassieke mannelijke kaalheid. 
Brian was de eerste geweest. Ze had haar niet-met-iemand-
van-kantoorregel voor Brian gebroken en dat was het achteraf 
gezien absoluut niet waard geweest. Ze had haar getrouwde-
mannenregel ook gebroken, én die van mannen met kinderen. 
Dit vond ze vooral erg omdat Brian daarmee, zo zag zij het 
en zo zouden anderen het ongetwijfeld ook zien, een speciaal 
plekje in haar verleden innam waar hij beslist geen recht op 
had. Het kwam erop neer dat Brian voorhanden was geweest 
op het moment dat Katherine de bewuste en niet geheel irra-
tionele keuze maakte om veel van de regels waarop ze haar le-
ven tot dan toe had gebaseerd overboord te gooien, en hij ook 
nog eens een aantal van die regels belichaamde. Vandaar dat 
de seks, die vrij onverwacht had plaatsgevonden nadat hij haar 
op een dinsdagmiddag een lift naar huis had gegeven, zeker 
een maand lang regelmatig plaatsvond, en hier kwam pas een 
einde aan toen Katherine bedacht dat een aantal van haar re-
gels eigenlijk best gegrond waren geweest. Brian was in de vijf-
tig (nog een gebroken regel nu ze erover nadacht), dik en hij 
zat midden in een crisis van epische proporties. Hij reed rond 
in een gele Jaguar en hij had een zoon die Chicane heette. Ze 
hadden het nooit officieel uitgemaakt of zoiets vermoeiends. 
Katherine had gewoon gedaan alsof hij niet meer bestond en 
de boodschap was in stilte, misschien zelfs dankbaar, in ont-
vangst genomen.

Mike was anders, tenminste aan de buitenkant. Hij was van 
Katherines leeftijd (dertig, al was er ruimte voor speling, afhan-

idiopathy.indd   16 08-05-13   14:54



17

kelijk van hoe ze zich voelde), vrijgezel en verrassend goed in 
bed. Katherine was nog verbaasder toen bleek dat hij, als hij er 
zin in had, zelfs in staat was tot een quasivolwaardig gesprek. 
Hun affaire (het was niet echt een affaire, maar Katherine vond 
het prettig om het zo te noemen omdat het iets van waarde toe-
voegde aan de ervaring en omdat ze niet lang daarvoor nog met 
Brian had lopen rotzooien én omdat ze heimelijk hoopte, al zou 
ze dat nooit van haar leven toegeven, dat ze misschien in een 
‘fase’ zat waarin je affaires hebt, waardoor het ook meteen vol-
komen geoorloofd was dat ze met Mike naar bed ging) had bij-
na twee maanden geduurd. Er kwam een eind aan toen Mike 
erachter kwam dat ze met Brian had gerotzooid. Tot Katheri-
nes grote ergernis bleek Mike in het bezit van iets wat hij zelf 
vol trots omschreef als ‘een moreel kompas’. Katherine was niet 
onder de indruk. Wat haar betrof waren zeden iets waar onno-
zele mensen met een totaal gebrek aan persoonlijkheid zich aan 
vastklampten. Dat zei ze dan ook tegen Mike toen hij de mo-
raalridder wilde gaan uithangen over het hele overspelverhaal. 
Hij trok zich niets van haar aan. Hij kon geen respect voor haar 
hebben, zei hij. Katherine zou nooit vergeten hoe hij hoofd-
schuddend wegliep van de frisdrankautomaat en zachtjes ‘Arme 
Chicane... arme, arme Chicane’ mompelde. Ze ervoer een grim-
mig gevoel van genoegdoening. Mike had helemaal geen gevoel 
voor moraal. Zijn mannelijk ego was gewoon gekrenkt en hij 
wist niet hoe hij daar uitdrukking aan moest geven. 

Dit was natuurlijk allemaal al een tijdje geleden en er hadden 
in die periode ook wel andere, niet aan kantoor gerelateerde 
mannen rondgezweefd. Het was allemaal niets geworden. Ka-
therine werd steeds vaker ongelukkig wakker. Dat gedoe met 
haar huid was begonnen. Ze kwam aan, viel weer af, viel nog 
wat meer af. Het werd steeds moeilijker om in slaap te komen. 
Eén keer – toen ze enkel om haar vakantiedagen op te maken 
een paar weken vrij had genomen en deze vervolgens apathisch 
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starend naar nazi’s op History Channel in haar ochtendjas waar 
restjes cornflakes aan geplakt zaten had doorgebracht – had ze 
een handvol pillen geslikt, zich in bed opgekruld, en gewacht 
tot ze dood zou gaan, om vijf uur later gewoon weer wakker te 
worden in een poel braaksel waar een groot deel van de pillen 
nog intact in ronddreef. Ze sprak zichzelf ernstig toe. De vol-
gende dag kleedde ze zich aan, maakte zich op en ging de stad 
in en liep Keith tegen het lijf, die een kop koffie voorstelde, toen 
iets te eten, en toen woeste, kneuzende seks in zijn garage met 
haar buik tegen het hete, tikkende metaal van zijn motorkap ge-
drukt. 

‘Ik weet nog wel dat...’ zei Keith na afloop, achteroverleunend 
tegen de auto met Katherine naast zich. Ze rookten allebei een 
sigaret en wachtten tot de pijn zou wegtrekken. ‘Wat wilde ik... 
Shit, ik ben het kwijt.’ 

Er waren dagen waarop ze het als ranzig en destructief ervoer; 
dagen die Katherine, vreemd genoeg, meer romantiseerde dan 
de hoopgevende dagen. Ze vond dat er sowieso iets destructiefs 
aan Keith kleefde, en dat beviel haar wel. Hij was eenenveertig 
(want, vond ze, als je eenmaal een regel had gebroken, was het 
niet langer echt een regel, waardoor je ook niet echt kon zeg-
gen dat je hem nog een keer had gebroken), smal van boven en 
dik om zijn middel. Op kantoor droeg hij gekreukt linnen en 
smalle stropdasjes. ’s Avonds gaf hij de voorkeur aan verscho-
ten zwarte spijkerbroeken en afgetrapte All Stars. Hij hield van 
liedjes over dood en duisternis: door gitaren aangedreven uit-
halen waardoor hij zijn gezicht vertrok en zijn kaken op elkaar 
klemde als een man die met ernstige obstipatie kampt. Hij had 
een bleke, enigszins wasachtige huid en grijze ogen met een 
witte ring om de iris. Katherine had ergens gelezen dat dit op 
een medische aandoening duidde, maar ze kon zich niet her-
inneren welke en bracht het daarom ook maar niet ter sprake. 
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De gedachte dat Keith iets mankeerde, dat hij misschien ster-
vende was, beviel haar wel. Ze vond het prettig dat hij open 
was over wat hij zijn ‘heroïnejaren’ noemde. Ze vond het zelfs 
prettig dat hij haar pijn deed in bed: de verstuikte schouder, 
de vurige striem op haar linkerdij. Keith was anders, maar op 
zo’n manier dat Katherine het als een aanvulling beschouwde. 
Hij zou nooit van haar houden, zou waarschijnlijk van niets of 
niemand ooit houden, en hier bewonderde Katherine hem om. 
Het leek wel of hij boven de zorgen stond die haar dagelijks (ja, 
inmiddels was het dagelijks) volledig dreigden op te slokken. 
Dit betekende als vanzelf dat hij ook boven haar stond, maar 
ook dat beviel haar wel. 

Ze woonde niet in Londen. Er waren ochtenden waarop ze in-
gespannen in de spiegel staarde en dit als een soort mantra te-
gen zichzelf moest herhalen. Op een goede ochtend kon ze de 
naam van haar huidige woonplaats er nog net uit krijgen, maar 
het kostte veel moeite. Zij en Daniel waren hier samen naar-
toe verhuisd, zogenaamd voor zijn werk. Er had een onuitge-
sproken belofte van het getrippel van kleine voetjes in gelegen. 
Maar de aankondigingen waren uitgebleven en toen gingen ze 
uit elkaar, en toen had Londen ook eenzaam geleken en nu kon 
ze geen kant meer op.

Haar moeder belde haar met een onverstoorbare regelmaat. 
Praktisch als ze was, meende Katherines moeder dat ze haar 
zorgen over Katherines welzijn maar het best zo direct moge-
lijk kon uiten. Dit ging blijkbaar gepaard met constante tele-
foontjes om te vragen of het wel goed met haar ging, wat als 
gevolg had dat Katherine zich allesbehalve goed voelde.

‘Eet je wel genoeg?’ vroeg haar moeder zonder eromheen te 
draaien. ‘Eet je wel gezond?’

‘Ja, hoor,’ zei Katherine dan met een halfopgegeten donut 
in haar hand. ‘Vanochtend heb ik havermout gegeten, met de 
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lunch een gepofte aardappel met tonijn en voor het avondeten 
maak ik gegrilde kipfilet.’

‘Probeer je soms grappig te zijn? Want het maakt je niet be-
paald aantrekkelijk. En het is ook een beetje kinderachtig.’

‘Ik ben gewoon eerlijk. Is dat kinderachtig?’
‘Dat hangt helemaal af,’ zei haar moeder, ‘van waar je eerlijk 

over bent.’ 

Katherine zag Keith alleen op bepaalde avonden. Ze neukten 
en dronken en praatten bijna niet, wat Katherine prima vond. 
Hij kocht een cadeautje voor haar: een vibrator in cadeaupa-
pier met een hartvormig kaartje waar denk aan mij op stond. 
Op weg naar haar werk schonk ze het geval, diep weggestopt in 
een boodschappentas die gevuld was met schimmelige paper-
backs en een paar overhemden van Daniel die ze in een verza-
meling zorgvuldig opgeborgen kledingstukken had gevonden, 
met kaartje en al aan de plaatselijke kringloopwinkel. Ze had 
hem nooit te koop zien staan en ze vroeg zich vaak af wat er-
mee was gebeurd. Ze hoopte stiekem dat een van de oudere 
vrijwilligsters hem mee naar huis had genomen en zich had la-
ten meeslepen in een ervaring die zo’n openbaring bleek, dat ze 
bijna te mooi was om waar te zijn.

‘Keith,’ zei ze op een avond, expres op luide toon, in een vol 
restaurant dat ze speciaal hiervoor had uitgezocht, want ze wist 
dat het druk zou zijn op het moment dat ze de vraag stelde. 
‘Met hoeveel anderen neuk jij momenteel eigenlijk?’

‘Jou meegerekend?’ 
‘Mij niet meegerekend.’
‘Drie,’ zei hij kalm. ‘Jij?’
‘Vier,’ loog ze. 

‘Komt het door Daniel?’ vroeg haar moeder tijdens een van die 
eindeloze telefoontjes. ‘Want dat begrijp ik wel hoor. Echt.’
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‘Daniel heeft er niets mee te maken, moeder.’
‘Hij heeft me vorige week een verjaardagskaart gestuurd. Hij 

stuurt altijd een kaart voor mijn verjaardag, en met Kerst. Dat 
is toch lief?’

‘Er is niets liefs aan,’ zei Katherine. ‘Het is gewoon benepen-
heid. Hij stuurt je kaartjes omdat je op zijn lijstje staat. Het 
is weinig meer dan een automatische reactie. Het zou niet bij 
hem opkomen om eens iets te veranderen.’

‘Stuurt hij jou kaartjes?’
‘Nee.’ 

Ze vond het een verschrikkelijke gedachte dat ze misschien zo 
iemand was die al haar problemen naar haar moeder kon her-
leiden. Ze was, dat dacht ze tenminste, veel te alternatief en vrij 
om zich te laten tegenhouden door een weinig creatief onver-
mogen om al dat leed uit haar kindertijd te kunnen loslaten. 
Aan de andere kant kwam nog steeds af en toe die meisjesach-
tige fantasie bovendrijven dat ze zou sterven en toch haar eigen 
begrafenis zou kunnen zien, waar haar moeder zichzelf, hoopte 
ze, huilend als een maffiaechtgenote boven op de kist zou wer-
pen. Als kind had Katherine zich bijna altijd voorgesteld dat ze 
door zelfmoord om het leven zou komen. Tegenwoordig, nu ze 
ouder was en besefte dat er helemaal niets romantisch was aan 
zelfmoord, fantaseerde ze dat een tragische gebeurtenis waar 
ze geen hand in had verantwoordelijk zou zijn voor haar over-
lijden; iets onverwachts en ook maar nét binnen de grenzen 
van wat mogelijk is, zoals getroffen worden door de bliksem of 
geplet worden door omvallend meubilair. 

Het was natuurlijk mogelijk, daar was Katherine zich ook wel 
van bewust, om tot allerlei vage amateurpsychologische con-
clusies te komen over haar moeder, haar vader, en zo kon ze 
nog wel even doorgaan. Katherine trok deze conclusies uiter-
aard niet over zichzelf en was er zo wars van ze toe te passen 
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dat slechts een handvol mensen had geprobeerd dit voor haar 
te doen. Daniel, dat spreekt voor zich, want zo was Daniel, was 
een van die weinigen geweest en dit had tot zo’n enorme ru-
zie geleid, waarbij ze elkaar eerst met woorden te lijf waren ge-
gaan en vervolgens met het serviesgoed, dat hij het onderwerp 
daarna nooit meer had durven aansnijden, tenzij hij bewust 
een ruzie wilde beginnen, wat soms het geval was. Eén keer, in 
een vertoning die zo nukkig en meelijwekkend was dat Kathe-
rine er alleen maar lachend naar had staan kijken, was hij in 
de huiskamer tekeergegaan op een manier waarvan hij blijk-
baar dacht dat het een heel goede imitatie was van Katherine 
– één en al pruillip en wapperende handen – en had hij ‘Mijn 
mammie houdt niet van me’ gejengeld, met een babystemme-
tje dat zijn sexappeal in Katherines ogen ernstige en blijvende 
schade had toegebracht. Dit was natuurlijk tegen het eind van 
hun relatie geweest, en al had het niet echt bijgedragen aan hun 
breuk, het had zeker niet in zijn voordeel gewerkt. 

De waarheid, als er al zoiets bestond, was dat Katherine ei-
genlijk best bewondering had voor haar moeder. Daniel, over-
duidelijk trots op zichzelf dat hij deze metafoor had bedacht, 
had dit vergeleken met het stockholmsyndroom. Katherine 
was de eerste om toe te geven dat hier een minuscuul element 
van waarheid in zat, maar, hield ze vol, het was ook een nogal 
grove misinterpretatie van de relatie die ze met haar moeder 
had en waar zij al drie decennia van moddergooien, kleineren, 
elkaar belachelijk maken en de algehele kunst om de ander 
steeds een slag voor te zijn, plezier aan beleefden (inderdaad, 
plezier). Katherines moeder was gewoon zo volslagen dis-
functioneel dat het een wonder was dat ze ’s ochtends in staat 
was haar oksels te wassen en iets te eten te maken. Dit bete-
kende echter niet dat haar moeder dit verborgen hield of hier 
ook maar iets van schaamte over voelde; ze liep er juist mee 
te koop, alsof dít haar anders maakte dan de rest. Wat natuur-
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lijk ook zo was. Katherine had haar moeder in bijna iedere 
vernederende situatie meegemaakt waarin een moeder zich 
in de aanwezigheid van haar dochter zou kunnen bevinden: 
dronken van de pernod op de meest onchristelijke tijdstippen, 
naakt uitgestrekt in Katherines bed nadat ze haar meest re-
cente verovering om onverklaarbare redenen mee daar naar-
toe had genomen in plaats van naar haar eigen slaapkamer, en 
plein public gedumpt door Julio, haar gebronsde uitvreter van 
onbestemde mediterrane afkomst. Het was zo voorspelbaar 
dat het gewoon banaal was. Maar vreemd genoeg was Katheri-
ne er best trots op dat dit haar afkomst was, en het hele plaatje 
stelde haar gerust dat het krijgen van kinderen niet het einde 
van onvoorspelbaarheid hoefde te betekenen. Zij en haar zus 
waren immers best goed terechtgekomen en haar moeder had 
een geestdrift en een gewaagdheid die normaal gesproken al-
leen was weggelegd voor vrouwen die nooit nageslacht hadden 
geproduceerd. Het was, vond Katherine, een redelijk compro-
mis. Dit móést ze natuurlijk wel denken, meer keuzes waren 
er niet. Katherine mocht dan wel eigenwijs zijn, en misschien 
was ze nogal haastig de wereld binnengestormd van bijna alge-
hele veroordeling en afwijzing van degenen die niet voldeden 
aan haar eigen, toegegeven, nogal verwrongen wereldbeeld, 
ze was niet hypocriet, en ze stond zichzelf dan ook niet toe 
om haar moeder te hekelen om een levensstijl en een houding 
die Katherine zelf nastreefde, ongeacht haar innerlijke gevoe-
lens van voorspelbare pijn. Welk effect haar moeders onvoor-
spelbaarheid ook op Katherine had, Katherine moest haar nog 
altijd als een vrouw beoordelen, niet als haar moeder, en dit 
kwam goed uit in de zin dat het Katherines overtuigingen op 
allerlei vlakken (moederschap, vrouw-zijn, mannen, relaties, 
enzovoorts, enzovoorts) onderstreepte, en haar ook in staat 
stelde om zoveel andere kwesties te negeren die haar, als ze er 
daadwerkelijk over zou gaan nadenken, niet alleen slecht uit 
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zouden komen, maar waarschijnlijk ook diep zouden kwetsen. 
Het probleem was echter Daniel, en alles wat met zijn komst 

was veranderd. Het was Katherine, met koppigheid en ontwij-
kend gedrag en afleiding, bijna een jaar lang gelukt om de ont-
moeting met haar moeder uit te stellen, en toen het eenmaal 
zover was, werden haar grootste angsten werkelijkheid. Kathe-
rines moeder keurde Daniel, ondanks al haar spottende uitla-
tingen over mannen en de immer groeiende lijst van dingen 
waar ze niet goed voor waren, zowaar goed, en wel op een ma-
nier die niet eens in de buurt kwam van de voorgaande keren 
dat ze haar vriendjes aan haar had voorgesteld. Na een pas-
send saai diner, waarbij alle aanwezigen hun best deden om het 
gespreksonderwerp toch vooral in een veilig midden te hou-
den, had Katherine Daniel bij zijn auto gedag gezegd, en toen 
ze weer binnenkwam zat haar moeder tevreden te glimlachen, 
met naast zich een glas wijn dat geheel tegen haar gewoonte in 
onaangeroerd was, haar sigaret niet eens aangestoken, vol lof 
over de man van wie Katherine overtuigd was geweest dat ze 
een hekel aan hem zou hebben. Niet dat er, aan de oppervlakte, 
veel was om een hekel aan te hebben bij Daniel. Hij was voor-
komend en beleefd en op een stille, enigszins onzekere manier 
onverklaarbaar charmant. Katherine was er gewoon van uitge-
gaan, gezien alle voorgaande ervaringen, dat haar moeder, met 
háár karakter, nooit iemand zou goedkeuren die zo verstandig 
was, zo betrouwbaar, zo (dacht ze toen tenminste) normáál. 
En vanaf het moment dat Katherines moeder verkondigde dat 
Daniel het beste was wat Katherine ooit was overkomen, leek 
alles wat eerst nog zo zeker had gevoeld in Katherines handen 
uiteen te vallen, en meteen was er, zo vroeg al, een sluipend 
gevoel geweest dat zij en Daniel gedoemd waren te misluk-
ken, met als gevolg dat dit ook voor haar en haar moeder gold. 
Want toen ze die avond zat te luisteren terwijl haar moeder 
praatte – nuchter en kalm en verstandig op een manier die, 

idiopathy.indd   24 08-05-13   14:54



25

Katherine was er zeker van, nog niet eerder was voorgekomen 
– realiseerde Katherine zich dat de dingen die ze in haar moe-
der bewonderde, en waarvan haar moeder de mensen om haar 
heen zo vaardig wist te overtuigen, niet de dingen waren die 
haar moeder in zichzelf bewonderde. Haar individualisme, 
haar onverzettelijke isolement, de lullige manier waarop ze de 
mannen in haar leven behandelde, werden, zo leek het, alleen 
maar als eretekens gedragen omdat dat beter was dan ze te dra-
gen als dat waar ze echt voor stonden: gebreken, beschadigin-
gen, imperfecties. De veelzeggende opmerking kwam toen ze 
tegen Katherine zei dat dit was wat ze altijd voor haar had ge-
wild – een goede man, een stabiele relatie, een gelukkig ge-
zinsleven. Op dat moment voelde Katherine alles in één keer 
verdampen en naar het plafond stijgen, samen met de rook van 
haar moeders sigaret, die ze pas had aangestoken toen het ge-
sprek voorbij was. 

De avonden dat ze niet met Keith was, wat er nogal veel wa-
ren aangezien Keith nog drie andere neukpartijen in zijn week 
moest zien te persen, zat Katherine te lezen of keek ze het 
nieuws. Ze keek bijna nooit iets anders op tv. Wat ze las en waar 
ze naar keek werd bepaald, net als zoveel andere aspecten van 
Katherines leven, door hoe ze tegen bepaalde types aan keek: 
types die ze wilde zijn tegenover types die ze niet kon uitstaan. 
Ze wilde niet zo’n vrouw zijn die naar soapseries en jankfilms 
keek. Ze wilde zo’n vrouw zijn die het nieuws keek en boeken 
las die voor de Booker Prize waren genomineerd. Ze stelde zich 
voor hoe op feestjes, ondanks het feit dat ze nooit naar feestjes 
ging, aan haar werd gevraagd hoe zij dacht over wereldse aan-
gelegenheden en moderne literatuur.

Wanneer ze echter met dergelijke actuele discussies werd ge-
confronteerd, wist ze zich geen raad en was ze bang om door de 
mand te vallen. Ze wist heus wel wat er speelde en maakte zich 
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er, op een afstandelijke en vooral hypothetische manier, ook 
echt wel druk over, maar ze was gewoonweg niet in staat om 
het passende gehalte aan droefheid op te roepen. Toen dit be-
sef eenmaal tot haar was doorgedrongen, leek het zijn tentakels 
zodanig in de rest van haar leven te slaan dat ze zich afvroeg, 
niet voor het eerst, in hoeverre ze zichzelf eigenlijk menslie-
vend zou mogen noemen. Naar het nieuws kijken was in we-
zen hetzelfde als naar het leven kijken, en de manier waarop ze 
keek beangstigde haar. Zij zag het als een bepaald gebrek aan 
verbondenheid, een bewoording die ze toevallig ook vaak ge-
bruikte voor mannen met wie ze het niet had kunnen vinden. 
Anderen zagen het als hardvochtigheid, een bewoording die 
mannen met wie Katherine het niet had kunnen vinden vaak 
gebruikten om haar te omschrijven. ‘Onaangedaan’ was een 
woord dat vaak naar voren kwam, zowel in Katherines eigen 
hoofd als in de beschrijving die anderen van haar gaven. Zij 
zag het liever als ‘emotioneel moeilijk toegankelijk’. Zoals lief-
desverklaringen niet voldoende waren om dezelfde gevoelens 
bij haar los te maken, waren alleen beelden van bijvoorbeeld 
uitgehongerde Haïtianen niet voldoende om hetzelfde soort 
geëmotioneerde ontzetting teweeg te brengen dat bij anderen 
zo vanzelfsprekend leek. Opgezwollen, ondervoede buikjes, 
kinderen met vliegen in hun ogen, moeders die koekjes bakten 
van zand. Het had iets afstotends. Soms, als ze zin had om ru-
zie te zoeken, vroeg Katherine aan mensen wat nou precies de 
toegevoegde waarde hiervan was. Om de een of andere reden 
vonden mensen deze vraag nogal schokkend. Dan kwamen ze 
met vage humanitaire richtlijnen. Het woord ‘kinderen’ werd 
vaak gebruikt, alsof daarmee plotseling alles duidelijk werd. 

Kath, schreef Keith in een e-mail vanaf een niet nader genoem-
de locatie waar hij vakantie aan het vieren was met een naam-
loze en geslachtsloze reisgenoot die hoogstwaarschijnlijk geen 
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familie van hem was. Ik mis je ontzettend. Ik denk niet dat ik 
zonder je kan. Hou je van me?

Keith, schreef Katherine terug. Ik zal nooit een relatie kunnen 
hebben met iemand die niet zonder me kan. Doe niet zo kinder-
achtig. PS: Zeg nou gewoon met wie je op vakantie bent, man. 

Er moest iets gebeuren. Ze stond stil. Ze had net zo goed al 
dood kunnen zijn. Wat zij nodig had, zei ze tegen zichzelf, was 
iets wat de doorslag zou geven, iets wat haar zou oppeppen. Ze 
besloot ontslag te nemen. De angst die het niet hebben van een 
baan met zich meebracht zou haar dwingen een baan te zoeken.

Ze overviel haar manager toen hij zijn broodje uit zat te pak-
ken. 

‘Hoe zorgde mijn vrouw er in vredesnaam voor dat de ma-
yo  naise niet in het brood trok?’ zei hij. ‘Weet jij het? Is het een 
vrouwengeheimpje? Ze belt me niet meer terug.’

‘Ik neem ontslag,’ zei Katherine.
‘Alweer?’ vroeg haar manager.
‘Dit keer meen ik het.’
‘Oké,’ zei hij en gooide het treurige broodje terug in de brood-

trommel. ‘Wat wil je hebben?’
‘Niets. Ik wil hier weg.’
‘Ik kan je niet nog een loonsverhoging geven. Straks denken 

de mensen nog dat je met me naar bed gaat.’
‘Ik wil geen loonsverhoging,’ zei Katherine, die maar moeilijk 

kon geloven dat anderen zouden denken dat hij überhaupt met 
iemand naar bed ging. ‘Ik dien bij deze mijn ontslag in.’

‘Twee extra vakantiedagen.’
‘Nee. Eén maand opzegtermijn.’
‘Oké.’ Hij stak verslagen zijn handen in de lucht. ‘Eén maand. 

Hé, dat zou ook betekenen dat er niet langer sprake is van be-
langenverstrengeling met betrekking tot jij en ik...’

Ze trok de deur achter zich dicht toen ze wegging. 
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‘Neuk met me alsof je een kind bent,’ zei Keith, die terug was 
van vakantie en haar nam op een manier die haar deed denken 
aan een beest met zo’n kraag van de dierenarts om – alsof ze 
iets was wat afgeschud diende te worden, een obstakel waaruit 
hij zich los moest zien te wurmen. ‘Neuk met me alsof je bang 
voor me bent.’

Dit bleek toch te veel van haar fantasie te vergen. Ze neukte 
alsof ze medelijden met hem had en zei na afloop dat ze hem 
een triest geval vond. 

‘Je hebt gelijk,’ zei Keith. ‘Je hebt helemaal gelijk. Doe de vol-
gende keer maar alsof je medelijden met me hebt.’ 

‘Je zou misschien bij een club of zo moeten gaan,’ zei haar moe-
der. ‘Op die manier ontmoet je nog eens mensen. Je moet er-
opuit gaan.’

‘Ik neem aan dat je met mensen mannen bedoelt?’
‘Ja zeg, wie wil er nou vrouwen ontmoeten?’ 

Ze zei tegen zichzelf dat ze datgene wat ze in het echte leven 
niet kon voelen, dan toch op zijn minst kon voelen als ze het 
nieuws keek. Emoties waren net als lichaamsbeweging, dacht 
ze. Je had er geen zin in, maar het was goed voor je. Je moest 
jezelf gewoon dwingen.

Ze beloofde zichzelf dat het volgende verhaal dat voorbij-
kwam haar zou ontroeren. Ze ging het echt proberen, had ze 
bedacht. Ze zou heel geconcentreerd naar die vliegen in de ogen 
van dat kindje staren. Ze zou zich voorstellen dat ze op haar ei-
gen gezicht zaten. Ze zou de hitte oproepen en het stof en de 
stank van rottende geit. Ze zou zich inbeelden hoe dat piskleu-
rige, van cholera vergeven water zou smaken terwijl het lang-
zaam door haar droge keeltje gleed en een kwaadaardig poeltje 
vormde in haar akelig opgezwollen buikje. Wat afschuwelijk 
om zo’n buikje te hebben! Wat moet dat vreselijk voelen! Het 
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was erbarmelijk, dacht ze, een erbarmelijk bestaan, en ze wist 
zeker dat ze, nu ze het zo grondig had bestudeerd, hete zoete 
tranen zou plengen zodra ze een van die arme, arme kindjes 
zag, net als ieder ander normaal wezen. Ze zou zo verschrikke-
lijk huilen dat het ruimschoots zou opwegen tegen al die keren 
dat ze niet had gehuild, dat ze alleen had zitten staren, volko-
men uitdrukkingsloos, naar de muur van leed... Mijn god, wat 
zou zij huilen... als mensen haar zouden kunnen zien...

Toen schakelde het nieuws plotseling over op het virus, met 
een dreigende voice-over bij beelden van mannen in over-
alls met maskers op die het vee met vorkheftrucks op rokende 
brandstapels dumpten, en Katherine huilde als een klein kind 
en rende toen naar de wc om te kotsen en het braaksel raakte 
haar vingers nog voor ze die uit haar keel kon halen. Tweede-
handskoffie en klontjes met een deegachtige substantie spetter-
den in de pot waarna haar tranen enkel nog een reactie op het 
kokhalzen waren. 

‘Waar ben je heen geweest op vakantie?’ vroeg ze aan Keith 
nadat ze hem, terwijl ze lagen te neuken en hij op zijn kwets-
baarst was, plotseling (maar met voorbedachten rade) van zich 
af had geschopt, waardoor hij met gespreide armen en benen 
op de grond terechtkwam, met niets dan een stijve om zijn val 
te breken.

‘Jezus... fuck, volgens mij heb je... hè?’
‘Je vakantie,’ zei ze, terwijl ze achterover ging liggen en hem 

koeltjes aankeek. ‘Waar ben je geweest?’
‘Tenerife,’ zei hij, en controleerde of er geen sprake was van 

blijvende schade aan zijn geslachtsdeel, dat snel in grootte af-
nam. ‘Moeten we het daar nu over hebben?’

‘Nee, daar hoeven we het nu niet over te hebben,’ zei ze kalm. 
‘Ik kan me ook gewoon aankleden en vertrekken als je dat lie-
ver hebt en dan hoeven we het er nooit meer over te hebben.’
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‘Ik snap niet waarom dit opeens zo dringend is dat je me...’
‘Met wie was je?’
‘O, ik snap het al.’
‘Wat snap je al?’
‘Waar dit om gaat. Je bent jaloers.’
‘Ik ben niet jaloers. Ik wil het gewoon weten. Met wie was je?’
‘Kun je je piemel breken? Dat heb ik weleens gehoord. Ik heb 

gehoord dat hij kan knakken.’
‘Was het iemand van kantoor?’
‘Straks moet ik nog met m’n lul in een mitella naar mijn werk, 

stomme...’
‘Je vindt toch nooit een mitella die klein genoeg is. Had ze 

blond of bruin haar?’
‘Blond,’ kreunde hij. ‘Ze heet Janice. Mag ik haar nou niet 

meer zien?’
De vraag vulde haar met afschuw. 
‘Hoe bedoel je, mág?’ snauwde ze. ‘Sinds wanneer bepaal ik 

wat jij wel of niet mág?’
‘Weet ik veel. Ik dacht gewoon...’
‘Vertel me eerst maar eens waarom zij eigenlijk mee mocht 

op vakantie. Waarom mag zij mee op vakantie terwijl ik genoe-
gen moet nemen met gelegenheidsseks in jouw armzalige ap-
partement?’

‘We kunnen best op vakantie gaan,’ zei Keith. ‘Als jij dat wil.’
‘Wil jíj dat?’
‘Ik... nou ja, ik bedoel, ja natuurlijk, maar...’
‘Want ik weet niet of ik dat nu nog wel wil. Ik weet niet of ik 

met jou zou willen gaan. Ik weet niet of ik het uit zou houden.’
Dit was ook echt waar. Hoe langer Katherine erover nadacht, 

hoe slechter het idee om met Keith op vakantie te gaan klonk. 
Al die nietszeggende gesprekken in een zonnig saaie omge-
ving. Zijn bierbuik die glom van het zweet, zijn verschrompel-
de scrotum in een strak zwembroekje. 
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‘Waarom niet?’ vroeg Keith. ‘Is er soms iets mis met mij?’
‘Moet ik een lijstje voor je maken?’ zei ze.
Hij belde haar twee dagen later smekend op en bood haar een 

lastminutereisje aan. Niemand op kantoor zou er iets van den-
ken, zei hij. Ze moesten hun dagen gewoon een beetje sprei-
den. Katherine stemde ermee in, triomfantelijk en opgelucht. 

‘Waar gaan we naartoe?’ vroeg ze.
‘Naar Malta,’ zei hij. ‘Ik hou godverdomme geen cent meer 

over.’ 

Op Malta leek alles duidelijker maar tegelijkertijd ook verwar-
render. Ze zakten weg in een ontspannen routine van overdag 
luieren, eten en drinken, gevolgd door seks en slapen, waarbij 
het onderscheid hiertussen na alle drank enigszins vervaagde. 
Voor Katherine was het niet zozeer alsof het allemaal in een 
roes voorbijging, maar juist in losse flarden. Hier had je haar 
zittend op het balkon terwijl ze met een gevoel van kalmte en 
weldadige eenzaamheid over de baai staarde naar de opeenge-
stapelde stenenpracht van Valletta. Hier lag ze bij het zwem-
bad waar ze of haar gedachten de vrije loop liet, of met één 
oog gluurde naar de uitstalling van vlees om haar heen. Bruin 
vlees, rood verkleurd vlees, Duits en Engels en Italiaans vlees, 
allemaal samengeperst en bakkend in de zon. Het had iets ero-
tisch en tegelijkertijd iets vulgairs – de enige vorm van ero-
tiek waar Katherine tegenwoordig nog op hoefde te rekenen. 
Hier zaten zij en Keith aan het diner, in een gesprek dat slechts 
bestond uit een uitwisseling van logge stukken en zo dodelijk 
nietszeggend was dat ze af en toe in de verleiding kwam om 
hem, of zichzelf, lichamelijk letsel toe te brengen, gewoon om 
het over iets te kunnen hebben wat het vermelden waard was. 
Hij zei dingen als ‘Heet hè’, om die opmerking een paar secon-
den later te verduidelijken (‘Het is écht heet’) en vervolgens, als 
hij er nog even over had nagedacht, kwam er nog een aanvul-
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lende uiteenzetting (‘Het is zo heet dat ik onderhand begin te 
smelten’), waarna zijn overdenkingen uiteindelijk uit zichzelf 
tot een conclusie kwamen en eindigden in een soort peinzende 
slotzin (‘Zo heet...’).

Zijn huid had een vreemde kleur aangenomen – een diepe, 
leerachtige tint met een kersenrood vernisje. Dit was voor een 
deel te danken aan de toewijding waarmee hij zonnebaadde. 
Met dezelfde onverzettelijke concentratie als die van een man 
die een lange autorit voor de boeg heeft, lag hij in de hitte. Hij 
nam op gezette tijden pauze. Op het strand, aan het zwembad, 
bood hij een belachelijk uitzicht. Het was, peinsde Katherine, 
onmogelijk om het feit dat hij Engels was te verbergen, om de 
Engelsheid van welke Engelse persoon dan ook te verbergen. 
Je pikte ze er meteen uit – ziekelijk wit, zwembandjes, en met 
hun quasi-Keltische tatoeages waren het net wandelende ror-
schachtests.

Niet dat Katherine hiervan was vrijgesteld. Ze had, al vond 
ze het verschrikkelijk om dit toe te geven, een schrikbarend 
Engels figuur. Wat was het toch met naar het buitenland gaan, 
vroeg ze zich af, waardoor al je tekortkomingen plotseling ex-
treem werden uitvergroot? Waarom leek ieder ander volk vol-
ledig op zijn plek terwijl de Engelsen vastbesloten leken om 
zich ongemakkelijk te voelen. De verschillen, besloot ze, waren 
van lichamelijke aard. De Engelsen ervoeren altijd wel íéts van 
schaamte over hun lichaam. Mannen verhulden dit met bra-
voure, maar voor vrouwen was het moeilijker. ’s Middags aan 
het zwembad was het een optocht van bikini’s, platte buiken en 
diepe decolletés. Keith had er een handje van om zijn zonne-
bril zo op te zetten dat het leek of hij naar haar keek terwijl hij 
zijn ogen de andere kant op draaide, waarbij hij ervan uitging 
dat zijn Wayfarer-zonnebril er wel voor zorgde dat Katherine 
het wit van zijn ogen niet kon zien. Hij kon uren liggen bakken 
in de zon, starend naar de tieten van andere vrouwen, en als ze 
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dan weer in het hotel waren en hij plakte van het zweet en de 
Ambre Solaire, neukte hij haar terwijl ze haar bikini nog aan-
had en het beeld van die andere vrouwen nog zo overduidelijk 
op zijn netvlies stond, dat ze hen bijna kon zien, als plaatjes in 
een zoötroop. Niet dat ze zijn ogen zo vaak te zien kreeg tijdens 
het neuken. Keith had twee favoriete standjes: van achter of 
gepijpt worden. Als hij een manier had kunnen verzinnen om 
zijn pik in haar achterhoofd te steken zou hij volmaakt geluk-
kig zijn geweest. Het deprimeerde haar dat de fantasie zo pijn-
lijk duidelijk was: de zon, de hotelkamer, de manier waarop hij 
net genoeg aan haar bikini trok om erlangs te kunnen zonder 
hem ooit daadwerkelijk uit te trekken. In Keiths hoofd was het 
gewoon een vakantievluggertje: het uitkomen van al zijn seks-
in-de-zonfantasieën.

‘Waarom neuken we eigenlijk nooit ’s ochtends?’ vroeg ze. 
‘Waarom neuken we nooit ’s avonds? Waarom moeten we altijd 
neuken zodra we terug zijn van het zwembad?’

‘De zon zorgt ervoor dat mijn bloed gaat stromen,’ was Keiths 
uitleg, maar Katherine wist wel beter, wist heus wel dat hij min-
stens vier uur aan halfnaakte lijven bij het zwembad nodig had 
voordat hij geil genoeg was om haar te nemen. Hij had ook 
een paar biertjes nodig – steeds meer leek het wel. Katherine 
had zo haar eigen theorie voor deze ontwikkeling, tot stand ge-
komen terwijl ze observeerde hoe Keiths hagedisachtige ogen 
van de ene naar de andere bikini schoten. Het onbekende, con-
cludeerde ze, vormde de basis voor Keiths libido. Dit gold na-
tuurlijk voor de meeste mannen, maar voor Keith was dit in 
extreme mate het geval. Hij had een ingebouwde aandrang om 
seks te hebben met mensen die hij niet kende – anonieme, bui-
tenlandse, mysterieuze mensen met wie hij niet meer dan een 
paar onhandige anekdotes hoefde uit te wisselen. In het begin 
was zijn begeerte op het agressieve af geweest. Tegenwoordig 
was hij haastig, afgeleid, vaak dronken, en het was overduide-
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lijk dat hij meestal aan iemand anders dacht. Katherine had 
zich een tijdje zorgen gemaakt dat Keith een bepaald iemand 
in zijn hoofd had gehad – dat er misschien sprake was van een 
gebruinde schoonheid bij het zwembad die zijn aandacht lan-
ger had weten vast te houden dan de anderen. Het had even 
geduurd voordat ze zich realiseerde dat hij helemaal niet aan 
iemand anders dacht, of om het preciezer uit te drukken: hij 
fantaseerde er niet over dat hij met iemand anders dan Kathe-
rine aan het neuken was, maar hij deed gewoon of Katherine 
Katherine niet was. Dat was het hele punt, dáár ging zijn bloed 
van stromen. De reden dat Keith zich terugtrok uit alles wat 
bestempeld zou kunnen worden als een werkelijkheid die zij 
samen deelden, was dat hij die werkelijkheid, of eigenlijk ie-
dere werkelijkheid, allesbehalve erotisch vond. Katherine was 
niet degene met wie hij wilde neuken; hij wilde neuken met 
een onbekende die eruitzag als Katherine. 

Met de smoes dat ze haar mail wilde checken, gebruikte ze de 
peperdure internettoegang van het hotel om Daniel te googelen 
– iets waar ze al vrij snel een gewoonte van had gemaakt nadat 
hij haar had ontvriend op Facebook, waardoor ze gedwongen 
was om creatiever te worden in haar virtuele gestalk. Met een 
paar welgemikte klikken kwam hij tevoorschijn: glimlachend 
en verzorgd en met precies de juiste dosis zelfgenoegzaamheid 
glom hij haar tegemoet vanaf de personeelsfoto op de website 
van een biologisch onderzoeksinstituut ergens in Norfolk, waar 
hij blijkbaar het gezicht was van een onderzoek dat in zijn bio-
grafie als baanbrekend werd omschreven. Er waren zelfs één of 
twee YouTube-filmpjes van hem op een persconferentie waar 
hij over duurzame ontwikkeling en betrouwbare voedselbron-
nen praatte. Ze had geen idee hoe dit was gebeurd: op de een 
of andere manier had hij zich uit het kleurloze kantoorleven en 
in een functie weten te wringen die zowel bewonderenswaar-
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dig als enigszins aantrekkelijk was. Eigenlijk was het wel voor-
spelbaar en ze kon zich ook nog wel voorstellen dat hij goed in 
zijn werk was, maar toch kwam het als een verrassing. Ze stel-
de zich voor hoe hij aan het werk was – Daniel met zijn Jezus-
complex –, omgeven door chroom en glas en petrischaaltjes. 
Dat was zijn natuurlijke omgeving, dacht ze: ijzig en microsco-
pisch. Toen ze nog een stelletje waren, had ze hem weleens de 
Vulcan genoemd. Ze had het als koosnaampje bedoeld, maar 
eigenlijk was het heel treffend geweest. En nu stond hij daar: 
aangescherpt qua kleding, uiterlijk en interpersoonlijke com-
petentie, op-en-top de blije bolleboos.

Ze vroeg zich af of hij aan haar dacht en, als dat zo was, wat 
hij dan dacht. Misschien was ze hem wel een keer op straat te-
gengekomen zonder zich te realiseren wie hij was. Misschien 
had hij haar wel gezien en zich afgewend. Ze vroeg zich af of 
hij over haar praatte, of zijn nieuwe partner, wie dat ook mocht 
zijn, van haar afwist en een mening over haar had. Misschien 
lachten ze wel om haar, ’s avonds laat, na een wijntje. Of mis-
schien zweeg Daniel wel gewoon. Misschien had hij haar vol-
ledig gewist. Daar was hij heel goed toe in staat. Ze was er zelf 
getuige van geweest. Slechts een paar maanden na het verdwij-
nen van hun vriend Nathan praatte Daniel bijna helemaal niet 
meer over hem. 

Uit gewoonte googelde ze Nathan ook. Er kwam net als al-
tijd een verzameling chatconversaties tevoorschijn die al lang 
geleden waren opgehouden. Gecodeerde locaties voor feest-
jes. Gesprekken over de vorige avond. Inventarisatielijsten van 
verdovende middelen. Lijsten van mensen die er niet zonder 
kleerscheuren van af waren gekomen. Ze vond het moeilijk om 
dat allemaal te rijmen met de Nathan die zij kende: de Nathan 
die ’s avonds laat met haar opbleef als Daniel, zoals gewoon-
lijk, zijn limiet weer had overschreden en buiten westen in de 
slaapkamer lag. 
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Ze speurde naar een recentere datum, maar kwam niets te-
gen. Waar hij ook naartoe was gegaan, dacht ze, het was hem 
gelukt om onvindbaar te zijn. 

Niet in staat om nog één ononderbroken middag van Keiths 
zwijgende gezonnebaad uit te zitten en erop gebrand om ten-
minste de schijn op te houden dat ze als een stelletje vakan-
tie aan het vieren waren, kreeg Katherine hem zover dat hij 
met haar het zwembad in ging. Ze klom ongemakkelijk van 
het trappetje en bleef deinend in het ondiepe gedeelte staan. 
Keith dook onelegant in het zwembad en ploegde door de 
overbevolkte, zwaar gechloreerde stoofpot van afkoelend, roze 
kleurend vlees naar haar toe. Toen hij bij haar aankwam en ver-
ontrustend naar adem stond te happen na een borstcrawl van 
maar twee meter, droop er een lange sliert snot uit zijn linker-
neusgat. Katherine trok een gezicht, stak snel haar hand uit en 
plukte hem weg, waarna ze hem in het blauwe water van haar 
handen spoelde en toekeek hoe hij als een soort prehistorisch 
zeewezentje richting het filter dreef – flarderig en lichtgroen 
en blijkbaar met een bepaald doel voor ogen. Toen ze weer op-
keek stond Keith met onverholen walging naar haar te kijken. 
Hij zei niets, gaf op geen enkele manier commentaar, maar zijn 
gezichtsuitdrukking bleef Katherine bij. Op een bepaalde ma-
nier bleef de uitdrukking hem ook bij, alsof alle interactie tus-
sen hen vanaf dat moment bezoedeld was door de herinnering 
van zijn slijm op haar hand. Toen ze daar stond, deinend in de 
hitte van Keiths starende blik, wist Katherine al dat er iets tus-
sen hen was gestorven, en wat het ook precies mocht zijn, het 
was voornamelijk van seksuele aard. Het was, dacht ze, niet het 
snot zelf dat hem schrik had aangejaagd, of het oppervlakkige 
niveau van walging dat hij voelde bij de gedachte aan Katheri-
ne die prut uit de diepte van zijn holtes trok, het was de mense-
lijkheid ervan – de afschuwelijke glimp van Katherine als een 
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minderwaardig wezen in contact met het minderwaardige we-
zen in zijn binnenste. 

Soms, als Keith aan het eind van de middag in slaap sukkel-
de en de zon laag hing en de straten verlaten waren, ging Ka-
therine in haar eentje wandelen. Langs de baai, door het veld 
van zeilen en masten, was het net of Valletta de wacht hield 
over haar buren – tijdloos en strak uitgehakt en nauwkeurig 
gebeeldhouwd. Het had meer weg van een nest dat was gecre-
eerd door enorme steenetende insecten dan van een echte stad. 

Ze nam af en toe, zelden, een ijsje. Tegenwoordig at ze steeds 
minder en als ze dan at was haar schuldgevoel pathologisch. 
Ze had het gevoel dat ze zichzelf in de vernieling aan het hel-
pen was, alsof alles erger werd als ze at. Ze wilde licht en los 
zijn – niet alleen vrij van het leven, maar ook, als dat überhaupt 
mogelijk was, op een haast moleculair niveau. Voedsel begon 
als een last te voelen: het aan boord nemen van materie die 
dan weer moest worden verwerkt en verplaatst door gebruik te 
maken van energie waar haar lichaam niet over beschikte. Ze 
dacht aan Daniel en zijn doeltreffendheid; zijn onbezoedelde, 
ongeketende benadering van alles wat zijn kant op kwam. Ze 
was er zo jaloers op geweest; ze was er nog steeds jaloers op. 
Het was net of Daniel altijd bezig was met afschudden, vond 
ze, almaar lichter werd. Hoe ironisch was het dan dat hij zijn 
tijd nu doorbracht met het verfraaien van de voedselketen ter-
wijl zij gewoon consumeerde en uitdijde. Ze moest gestroom-
lijnder zijn. In haar lichaam, in haar hele wezen. Ze zag voor 
zich hoe ze de wereld als een pijl doorkliefde, recht en dodelijk 
en gretig. 

Ze voelde zich, merkte ze, eindeloos veel lichter zonder Keith. 
Keith was een last. Hij was iets wat gedragen moest worden ter-
wijl zij juist zelf gedragen wilde worden. Het was zo bevrijdend 
om in haar eentje te wandelen, in haar eentje te denken, om 
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maar één verzameling keuzes te hoeven maken, om alleen re-
kening te hoeven houden met haar eigen verlangens en behoef-
tes. Daar stond echter tegenover, dacht ze, de verschrikkelijke 
last van het single zijn en het beeld van een toekomst als ouwe 
vrijster. Wat was het toch een zware taak, een dagelijkse strijd, 
om alleen te zijn, om je iedere dag af te vragen of dit de dag 
was, of deze man de man was, of jouw eenzaamheid aan de we-
reld lag of aan jezelf.

Ze sloot haar ogen en luisterde naar het gekraak van de jach-
ten die in de haven lagen te dobberen; het zachte gemurmel 
van buitenlandse stemmen langs de promenade. Zij en Daniel 
waren nooit op vakantie gegaan. Eerst hadden ze het te druk 
gehad, later hadden ze zichzelf wijsgemaakt dat ze aan het spa-
ren waren – de meest afgezaagde smoes voor niet weten hoe je 
moet leven – terwijl ze in werkelijkheid doodsbang waren om 
alleen met hun tweeën te zijn. 

Dat was pas een last, dacht ze: van iemand houden, iemand 
die van jou houdt. Dromen over huizen. Al dat gelul over voor 
eeuwig. Het gesprek over kinderen dat nooit echt plaatsvindt. 
En de constante druk als er van je gehouden werd. De weten-
schap dat de ander zijn toekomstgeluk in jouw zwakke per-
soontje had geïnvesteerd. Het op eieren lopen. Je iedere dag 
moeten inspannen om maar niet te kwetsen, en als je dat wel 
deed, wat je natuurlijk altijd deed, werd al die moeite weer uit-
gewist. De herinnering aan alles wat je had gedaan om hen de 
pijn te besparen werd gewoon weggevaagd door de pijn zelf. 
Mijn god, de gedachte om dat allemaal nog eens mee te maken, 
al dat gedoe met liefde... 

Er kwam een man haar toilethokje binnen, net op het moment 
dat ze haar bikinibroekje omhoogtrok. Hij werd knalrood en 
ging ervandoor. Toen Katherine dit aan Keith vertelde, zag ze 
het waakvlammetje in zijn ogen oplichten. Hij stuurde haar te-
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rug naar het toilet en zei dat ze de deur open moest laten. Hij 
volgde haar naar binnen en neukte haar tegen de wasbak zon-
der haar bikini uit te trekken, allebei starend naar hun eigen 
beslagen spiegelbeeld, en Katherine was zich er maar al te be-
wust van wat Keiths lust had aangewakkerd: het beeld van haar 
als een naamloze vreemde, verrast op het toilet en zonder ver-
der iets te zeggen door hem geneukt. Het maakte niet uit wie 
ze was, dacht ze terwijl ze in de spiegel naar het steeds roder 
wordende gezicht van Keith keek. Het maakte hem geen zak uit 
met wie hij het deed.

‘Klootzak,’ mimede ze in de spiegel. Hij zag het niet. Hij had 
zijn ogen dichtgedaan toen hij klaarkwam, ongetwijfeld met 
een heel ander moment en een andere plek in gedachten, een 
andere kut, een andere Katherine. 

Eenmaal weer thuis, na een woordeloze vlucht en een opge-
lucht afscheid op het vliegveld, ontdekte Katherine dat ze 
zwanger was. Ze was al een week over tijd. Ze had het toege-
schreven aan de spanning van de vakantie, maar om zichzelf 
gerust te stellen had ze toch maar op een plastic staafje geplast. 
Het staafje beloofde absolute gemoedsrust. Ze was nog nooit in 
haar leven zo ongerust geweest. Zodra ze het blauwe streepje 
in het venster van het staafje zag verschijnen moest ze overge-
ven. Vervolgens ging ze de deur uit en kocht ze nog vijf tests 
van verschillende merken, die allemaal opluchting, geruststel-
ling en zekerheid beloofden. Ze was niet opgelucht. Ze was niet 
gerustgesteld. Ze was nergens meer zeker van. Ze belde Keith 
en zei dat ze ruimte nodig had. Die wilde hij uiteraard geven 
en hij deed, afgezien van een oppervlakkig sms’je om haar te 
bedanken voor een geweldige tijd, geen moeite om contact te 
zoeken. Ze was opgelucht en teleurgesteld. De drie vakantieda-
gen die ze nog overhad bracht ze rokend en ijsberend door in 
haar appartement. Ze googelde Daniel nog een keer en staarde 
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naar zijn foto. Ze belde haar moeder en zei dat het prima met 
haar ging. Ze spoelde haar afhaalpizza weg met goedkope wijn 
en keek talkshows op tv. Ze moest weer aan de pillen denken 
en ze kwam tot de conclusie dat dat gewoon te triest zou zijn, 
te voorspelbaar, en op die manier zou haar moeder de slachtof-
ferrol tot uit den treuren kunnen uitmelken tijdens familiebij-
eenkomsten. Op de derde dag ging haar telefoon. Ze liet hem 
overgaan op de voicemail voor het geval dat het Keith was. Hij 
was het niet. 

‘Met mij.’ Stilte. ‘Ik bedoel, met Nathan. Ik, eh, ik vind het erg 
om te horen van, eh, over jou en Daniel. Ik... Jullie hadden na-
melijk echt iets goeds samen. Hoe dan ook. Ik ben, pfff... ik ben 
weggeweest, en nu ben ik er weer, en ik zou jullie heel graag 
willen zien. Jullie allebei. Heb jij het nummer van Daniel? Oké, 
bel me anders gewoon een keertje. Ik zou het tof vinden om, 
pfff...’ Nog een stilte. ‘Ik dacht dat ik dit kon, maar volgens mij 
gaat het niet.’

Ze bleef bijna een half uur bij de telefoon zitten – pakte hem 
op, legde hem weer neer. Ze speelde met de gedachte om het 
bericht te wissen en te doen alsof ze het nooit had gehoord. 
Haar handen trilden. Ze vond haar adresboekje en toetste het 
nummer in. Tot haar opluchting kreeg ze zijn antwoordappa-
raat aan de lijn. Ze hield het kort.

‘Daniel. Met Katherine. Nathan heeft gebeld. Hij is terug. We 
moeten het hebben over wat we gaan doen. Bel me.’

Ze stelde zich hem aan de andere kant van de lijn voor: hoe 
hij de boodschap twee keer beluisterde, gewoon om er zeker 
van te zijn, zijn ogen sloot om na te denken. Hij zou bellen, 
daar was ze van overtuigd, maar pas als hij wist wat hij wilde 
zeggen. 
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