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Martin Berg lag op de woonkamervloer, met zijn handen op zijn buik gevouwen. Om hem 

heen lagen stapels papier. Bij zijn hoofd bevond zich een half voltooide roman, bij zijn 

voeten lagen bijeengeveegde hopen met servetjes waarop hij vijfentwintig jaar lang 

aantekeningen had gemaakt. Zijn rechterelleboog raakte een bloemlezing van veelbelovende 

schrijvers uit de jaren zestig, het enige boek waarin hij ooit was gepubliceerd. Naast zijn 

linkerelleboog waren diverse bundeltjes gerangschikt, elk ervan samengebonden met touw 

en in rode inkt voorzien van het opschrift PARIJS. Tussen zijn hoofd en zijn ellebogen en 

tussen zijn ellebogen en voeten lagen papieren en nog eens papieren, beschreven met inkt, 

met potlood, uitgetypt, met balpencorrecties in de kantlijn, geprint met dubbele 

regelafstand, vol koffievlekken en kreukels, glad en blanco, sommige vastgeniet, andere los. 

Er lagen onvoltooide verhalen, essays, romansynopsissen, allerlei aanzetten tot 

theaterteksten, notitieboekjes met kaften die versleten waren door een leven in de 

binnenzakken van zijn colbertje, en stapels brieven. 

Hij had de salontafel verplaatst om ruimte te maken. 

Het was een zomermiddag, hij zou dit jaar vijftig worden. De hitte zinderde boven de stad. 

De ramen aan de straatkant stonden open en hij hoorde lachende kinderen, fietsbellen, de 

verre basdreun van een nummer dat hij niet herkende, het geratel van een tram die langs de 

Karl Johansgatan reed. In het park lagen mensen in de zon, onbeweeglijk als gestrande witte 

zeehonden. Eerder had Martin de neiging gevoeld om door het raam naar hen te 

schreeuwen, maar alle geluid leek in zijn keel te blijven steken. Hij voelde een onderhuidse 

jeuk, in zijn buik een voortdurend zuigen, een zinkgat, en zijn handen zweetten en trilden. 

Hij bevond zich in een van de overgangsfasen van het verhaal. Overtollige tijd tussen 

twee belangrijker gebeurtenissen. Een gedeelte dat je normaal gesproken overslaat om een 

tekst soepel en levendig te maken. Er zat niets anders op dan te wachten. Op de terugkomst 

van zijn kinderen. Op de begrafenis. Op bericht. Je zou zin krijgen om je rode pen erbij te 

pakken en een paar dikke strepen door de hele bladzijde te zetten. Weg met die rotzooi. 

Raymond Carvers redacteur had in grote delen van Waarover wij praten als wij over liefde 

praten het mes gezet, hele eindes eruit geknipt – de gelukkige eindes – en kijk eens hoe 

goed het was geworden. 

Misschien moest hij proberen de normaliteit in stand te houden. Met iemand 

afspreken, eten, een paar uur naar kantoor gaan. Hij was immers nog steeds uitgever, en 
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uitgever Martin Berg had altijd iets te doen. Maar in plaats daarvan was hij zijn papieren 

gaan verzamelen. Hij had een hele poos doorgebracht op de zolder, waar je je nek brak over 

de spullen: winterjassen in kindermaten, een fiets waar een nieuwe ketting op moest, Elis’ 

oude skateboard, de galajurk van Rakels eindexamenfeest in een prozaïsche plastic hoes, 

slaapzakken, een tent, posters waarvan hij het niet kon laten om ze te bekijken, en Cecilia’s 

afgetrapte hardloopschoenen. Hoeveel hardloopschoenen had die vrouw wel niet versleten, 

en waarom had ze ze niet gewoon weggegooid? Martin had lopen wroeten terwijl het zweet 

langs zijn rug en bovenbenen liep, want het was bloedheet onder de nok van het dak. 

Uiteindelijk had hij een kartonnen doos tevoorschijn getrokken met daarop SCHRIJFSELS 

MARTIN, onmiskenbaar in zijn eigen handschrift. 

 Hij wist niet zeker hoelang hij al probeerde de draad terug te volgen van zijn huidige 

positie naar een soort startpunt. Hij moest toch meerdere malen op een tweesprong hebben 

gestaan, maar het leek erop dat hij geruime tijd had doorgesukkeld zonder op zijn koers te 

letten. En wanneer was al die tijd eigenlijk voorbijgegaan? Want dat was overduidelijk 

gebeurd. Zijn beide kinderen waren inmiddels meerderjarig. Voor het eerst in tientallen 

jaren had hij over niemand het ouderlijk gezag. 

 Elis, kleine Elis, die op dit moment door Europa rondtrok – godzijdank in het 

gezelschap van zijn zus – zou waarschijnlijk de komende tijd nog niet uit huis gaan. Maar hij 

had zijn blik al op de horizon gericht en vroeg of laat zou Martin moeten toezien hoe hij zijn 

gilets inpakte en naar een studentenhuis in Hisingen vertrok, waar hij met halfgesloten ogen 

naar Jaques Brel zou luisteren en niet meer stiekem hoefde te roken. En dan was er niemand 

meer. Dan was het afgelopen. 

 Puur rationeel gezien, dacht Martin, terwijl hij daar op het vloerkleed lag – want hij 

vermoedde dat rationaliteit het enige was waar hij op dit moment op terug kon vallen - puur 

rationeel gezien begreep hij dat dit een deel van het proces was. Opgroeiende kinderen 

horen bij de onvermijdelijkheden van het leven. Dertig jaar geleden had hij hetzelfde 

gedaan, maar dan met een dubieuzer kapsel. Dat soort dingen gebeurden nu eenmaal. Hij 

was er alleen niet op voorbereid geweest dat ze nu al zouden gebeuren. Hij had zich de 

troosteloosheid niet voorgesteld, niet zien aankomen hoe de eenzaamheid zich door de 

kamers zou verspreiden en het hele appartement zou overnemen, terwijl zijn haar langzaam 

grijs werd, zijn benen dunner werden, zijn gehoor verslechterde en de jaren verdwenen 

zonder dat er iets voor terugkwam. 
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 En op een dag zou het allemaal voorbij zijn. Nalatenschap: stapels papier. 

 Martin deed zijn ogen dicht en zag Gustav Becker voor zich, hoewel hij maar beter 

niet al te veel aan Gustav kon denken. Vooral niet aan Gustavs lach, aan zijn smalle handen 

zoals die zich om zijn sigaret sloten, aan zijn ogen die op je bleven rusten totdat je zelf je 

ogen neersloeg. 

 Martin keek naar rechts (papier), naar links (papier) en richtte zijn blik weer op het 

plafond. Hoe wit en maagdelijk was dat, hoe onbeschreven! 
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Deel 1 

 

De bibliotheek van Alexandrië 
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De wekker rukte hem uit zijn slaap. Het was maart en nog aardedonker buiten. Martin 

werkte zich omhoog, knipte zijn nachtlampje aan en drukte het alarm uit. Op het scherm van 

zijn telefoon lichtte een bericht op van zijn zoon, verstuurd om 03.51 uur. KOM ZO NAAR HUIS. 

NB: GELIEVE MIJ NIET TE FELICITEREN. 

 Martin zuchtte. Elis had zijn verjaardag alvast gevierd bij Jazzhuset, dat blijkbaar geen 

plek meer was voor ingetogen parendans, en onderweg naar huis had hij het kennelijk 

noodzakelijk gevonden zijn vader eraan te herinneren dat hij niet toegezongen wilde 

worden. 

 Op weg naar de badkamer klopte hij op de deur van zijn zoon en kreeg een gedempt 

gebrom als antwoord. 

 ‘Gefeliciteerd met je verjaardag,’ zei Martin. 

 Hij zette het koffiezetapparaat aan en raapte in de hal de kranten van de mat. Hij 

roosterde brood en kookte een ei. Net toen hij bij het cultuurkatern was aanbeland 

verscheen zijn jongste kind. Hij liep rechtstreeks naar het aanrecht en schonk een glas water 

in dat hij in één teug leegdronk. 

 De afgelopen jaren was Elis een paar decimeter gegroeid en het werd steeds 

duidelijker dat hij de slungelige verschijning en blonde krullen van zijn moeder geërfd had. 

Martins belangrijkste bijdrage aan Elis’ genenpakket waren zijn bruine ogen en, als je Gustav 

mocht geloven, de neiging om te mokken maar net te doen of hij niet mokte. 

 ‘Was het leuk, gisteren?’ 

 Elis knikte en dronk nog een glas water. 

 ‘Wil je je cadeaus nu of straks?’ 

 Zijn zoon dacht even na en begon te kokhalzen, waarbij zijn borstkas samentrok. 

‘Straks,’ kermde hij terwijl hij naar de wc vloog. 

 Martin sloeg het laatste bodempje koffie achterover en ging zich aankleden. Hij 

vermeed de gestalte in de spiegeldeur van zijn kledingkast. Hij wist heel goed hoe hij 

eruitzag. Zijn borsthaar begon grijs te worden. Zijn kuiten waren spichtig, zijn knieën knokig. 

Het maakte niet uit dat hij drie keer per week naar de duurste sportschool van Göteborg 

ging. Dat was een futiele poging om stand te houden tegen het onvermijdelijke. Zijn lichaam 
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had hem verraden: het had de schijn gewekt dat het doorging zoals altijd, maar in 

werkelijkheid had het zich overgegeven aan de veroudering. Stukje bij beetje, terwijl zijn 

aandacht naar andere zaken uitging. Vroeger leek het helemaal niet tegenstrijdig om de ene 

dag vanaf lunchtijd min of meer kettingrokend en dronken door te brengen en de volgende 

ochtend wakker te worden om tot de ontdekking te komen dat de halve marathon van 

Göteborg die dag gehouden werd en dat je je voor de grap aangemeld had, om je 

hardloopschoenen op te snorren en twee uur te rennen. Je werd in slaap gesust door de 

overtuiging dat je lichaam op die manier functioneerde. En dan werd alles je afgenomen, 

beetje bij beetje, zonder dat je er erg in had. 

 Zwarte broek, zwart colbert. Martin Berg kleedde zich als iemand die de vergeving 

van zijn zonden in ontvangst nam.  

 

* 

 

Zoals gewoonlijk was hij de eerste op de uitgeverij. Hij hield ervan hoe de lampen 

knipperend aangingen en de dag ontwaakte en zich voor hem ontrolde. 

 Midden op zijn computerscherm zat een post-it. LOCATIE 25-JARIG JUBILEUM – IS FRILAGRET 

OK??? Het was het ronde, keurige handschrift van stagiaire Patricia. In zijn achterhoofd stak 

de herinnering aan een onbeantwoorde mail de kop op. Hij verplaatste het briefje naar de 

zijkant van het scherm, waar al een overvloed aan briefjes hing om hem te herinneren aan 

dingen die hij ook pas zou afhandelen als het acuut en absoluut noodzakelijk was. Het leek 

niet uit te maken hoeveel je werkte: de lijst van dingen die nú moesten gebeuren was 

constant. Het vijfentwintigjarig jubileum was pas in juni. 

 Martin liet zijn voorhoofd op zijn vingertoppen rusten en luisterde naar het gezoem 

van de opstartende harde schijf. Elis had vandaag een proefwerk Frans. Hij had waarschijnlijk 

geleerd terwijl hij in de rij stond voor Jazzhuset. 

 Van de schoolresultaten van zijn zoon werd je niet heel vrolijk, in die zin dat ze niet 

echt goed waren maar ook niet echt slecht. Als ze slecht waren geweest, was dat tenminste 

nog een feit dat ze geen van beiden konden ontkennen. Maar zijn cijfers lagen altijd rond de 

meridiaan der middelmatigheid, want vroeg of laat gaf hij er steeds de brui aan. Hij legde 

zijn pen weg en begon uit het raam te kijken in plaats van zijn antwoorden nog eens door te 

nemen. Als je hem vroeg om te proberen nog een tandje bij te zetten, zuchtte hij en trok hij 
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dat gekwelde gezicht – alsof je hem vroeg de maan omlaag te halen of een ijsbeer te 

temmen – en zei ‘Ja ja, ik doe het héús wel.’ En Martin hoorde zichzelf zijn stem verheffen 

telkens als hij over de arbeidsmarkt en hogescholen begon, en wat er in godsnaam terecht 

moest komen van het volwassenenonderwijs nu Björklund als liberale minister van 

Onderwijs alle ruimte had gekregen voor zijn gekkigheden, en hoe belangrijk het was dat hij 

besefte dat dit belangrijk was. Dingen waarover je tegen Rakel nooit hoefde te zeuren. Rakel 

had overal de hoogste cijfers voor gehad. 

 De voordeur sloeg dicht en hij hoorde kwieke voetstappen in de gang. 

 ‘Goedemorgen!’ riep Per. Hij klonk altijd alsof hij het meende. Martin had blijkbaar 

iets te weinig enthousiasme aan de dag gelegd, want een paar minuten later kwam zijn 

collega zijn kantoor binnen met twee koppen koffie. Per Andrén droeg een ossenbloedrood 

colbert met daaronder een lichtroze overhemd, en hij was een onverbeterlijk ochtendmens. 

 ‘Waarom toch zo zwaarmoedig, beste vriend? Kijk eens wat we gisteren hebben 

binnengekregen,’ zei hij terwijl hij Martin een boek overhandigde. ‘Mooi geworden, hè?’ 

 De herdruk van Ludwig Wittgensteins dagboek was een inderhaast opgevat plan. De 

vorige druk was nog lang niet uitverkocht, maar er zou later dat jaar een dikke Zweedse 

Wittgenstein-biografie verschijnen bij een andere uitgeverij, wat hopelijk hernieuwde 

interesse zou wekken voor de Oostenrijkse filosoof. Ze hadden een docent 

ideeëngeschiedenis van de hogeschool van Södertorn gevraagd een nieuw voorwoord te 

schrijven. 

 ‘Schitterend,’ zei Martin. Het was een mooie, zware hardcover, met een leeslint en 

brede kantlijnen. Hij opende het boek en streek over het houtvrije, lichtgeel getinte papier, 

maar keek bewust niet naar de tekst, zoals hij die ook geen laatste keer had doorgenomen 

voordat het boek naar de drukker ging. 

 Per straalde. 

‘Amir heeft de oude kopij uitstekend verwerkt. Dat moet je maar tegen hem zeggen.’ 

 ‘Ik heb zo’n vermoeden dat jij dat ook al gedaan hebt.’ 

 ‘Hij wil het uit jouw mond horen.’ 

 Martin schoot in de lach. ‘Denk je dat?’ 

 ‘De jongelui willen ’t het liefst van jou horen. Daarover gesproken, werk die koffie 

maar gauw weg, dan ben je wakker als de rest van de bende komt.’ 
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 Als Martin langgeleden had geweten dat Per Andrén de volwassene was die hij dertig 

jaar later het vaakst zou zien, had hem dat vast zorgen gebaard. Ze hadden elkaar leren 

kennen toen ze in hun prille jeugd de minst competente helft van een rockband vormden. 

Martin was ervan overtuigd dat hij gitaar kon spelen, en het feit dat hij niet bijzonder 

muzikaal was werd een hele poos door die veronderstelling verbloemd. Per moest het 

zonder dat zelfvertrouwen stellen. Gebogen over zijn bas, zodat alleen zijn hopeloos 

onpunky haardos te zien was, stond hij te zweten en te hannesen, en soms keek hij tijdens 

een van die pogingen op met een uitdrukking van diepe verwarring op zijn 

vollemaansgezicht. Hij kreeg nooit eelt op de vingers van zijn rechterhand en had altijd 

blaren. Maar hij spelde elk nummer van cultuurmagazine Kris, was op de hoogte van alle 

nieuwe Zweedse literatuur en was de afstammeling van drie generaties ondernemers. De 

uitgeverij was zijn plan geweest. Zelf was Martin waarschijnlijk niet eens op het idee 

gekomen. 

 Per en zijn vrouw hadden ook de gewoonte Martin uit te nodigen om bij hen thuis te 

komen eten, wat de laatste jaren steeds vaker voorkwam. Ze presenteerden die etentjes als 

informele, spontane bijeenkomsten (‘Heb je zin om zaterdag een hapje te komen eten?’), 

maar het bleken altijd driegangentoestanden met een hoop gasten, flakkerende kaarsen, 

min of meer intellectuele conversaties en vijfentwintig jaar oude port van een wijngaardje in 

Porto waar het echtpaar Andrén hun verbazingwekkend inschikkelijke kinderen vorig jaar 

mee naartoe gesleept had. Martin had langgeleden al doorgekregen dat ze ook altijd een 

single vrouw in zijn leeftijdscategorie uitnodigden. Martin gaf zelf de voorkeur aan 

‘alleenstaand’. Hij vond ‘single’ altijd pathetisch klinken, een woord dat met overdreven 

opgewektheid wanhoop probeerde te verbloemen. Die burgerlijke staat klonk ook altijd 

tussen de regels door: ‘Mijn ex en ik gingen altijd…’, ‘Toen ik met mijn ex op Brännö woonde 

…’ 

 Zelf noemde hij Cecilia altijd Cecilia. Wat moest hij anders zeggen? 

 Dan wierp Per hem over de tafel een gelaten blik toe. 

 

Het overige personeel van de uitgeverij arriveerde. Als eerste stagiaire Patricia, die haar 

computerscherm dagelijks afstofte en die zo’n opgeruimd bureau had dat je je haast afvroeg 

wat ze eigenlijk de hele dag uitvoerde. Maar ze was goed in het zetten en corrigeren van 

tekst en miste nooit een lelijk afgebroken zin of een foutief leesteken, en zodra er in haar 



 

9 
 

leven iets was wat problemen veroorzaakte, pakte ze dat aan met behulp van Excel-

bestanden. Martin had haar nooit goed begrepen, totdat ze bekende dat Woeste hoogten 

haar indrukwekkendste leeservaring was geweest. Patricia was duidelijk geen Cathy, dacht 

hij, en een echt Heathcliffachtig type zou ze in werkelijkheid nooit kiezen. Maar iets in haar 

verder zo geordende wezen verlangde naar zenuwinzinkingen en gekte, en dat verlangen 

vond weerklank in Brontës roman. 

 Daarna kwam Sanna binnenzeilen. Ze was al in dienst als redacteur sinds de tijd dat 

ze nog in een oude fabriekshal gevestigd waren, waar ze met vaste telefoons belden en 

binnen rookten. Ze riep goeiemorgen naar niemand in het bijzonder, slingerde haar 

yogamatje in een hoek, trapte haar laarzen uit om ze te verruilen voor pantoffels en liep 

naar de pantry om een bord cornflakes klaar te maken dat ze staand tegen het aanrecht in 

exact drie minuten naar binnen schrokte.  

 Tegen de tijd dat Martin koffie ging halen, duwde Sanna de vaatwasser dicht met 

haar voet. 

 ‘Ik heb Karins manuscript gelezen,’ zei ze. ‘Het is wel érg lang, hè?’ 

 ‘Ik heb het er met haar over gehad om een deel te schrappen.’ 

 ‘Wat betekent “een deel”? Ik dacht zelf aan iets van een kwart. Of denk je dat ze dan 

beledigd is?’ 

 Martin dacht even na. ‘Die kans bestaat. Zullen we er later anders even naar kijken?’ 

 Sanna zuchtte en schonk koffie in de grootste mok die ze kon vinden.  

 Terug in zijn kantoor was Martin een poosje op zoek naar de eerste druk van 

Wittgensteins dagboek. De laatste jaren had Berg & Andrén een twintigtal titels per jaar 

uitgegeven, en er ontstond inmiddels plaatsgebrek in zijn boekenkast. Balancerend op een 

van zijn Lamino-fauteuils vond hij het boek op de hoogste plank, stoffig en ietwat verbleekt 

door de zon. Verder had het boek de tand des tijds verrassend goed doorstaan, hoewel het 

in 1988 met een minimaal budget gedrukt was. De rug was gelijmd en het papier goedkoop, 

maar het had toch een soort sobere elegantie. Het omslag was effen kastanjebruin, met de 

titel en auteursnaam in zwart. In de laatste regel van de achterplattekst werd vermeld dat 

het vertaald was door Cecilia Berg (1963), promovendus in de ideeën- en 

wetenschapsgeschiedenis aan de universiteit van Göteborg. In de nieuwe druk stond alleen 

VERTALING: CECILIA BERG. 
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 ‘Amir!’ schreeuwde Martin toen hij de jonge man op weg naar de pantry voorbij zag 

komen. Amir bleef abrupt staan. Zijn overhemd was tot aan zijn hals dichtgeknoopt, maar 

zijn haar stond alle kanten op. Hun productmanager kennende was hij half versuft naar zijn 

werk gekomen en nog steeds niet echt wakker. 

 ‘Fantastisch werk, dat Wittgensteinboek,’ zei Martin. 

 Amirs schouders ontspanden en er verscheen een glimlach op zijn gezicht. ‘Vind je?’  

Hij was een paar jaar ouder dan Rakel, eerder dertig dan vijfentwintig. Hij was 

begonnen als stagiair en had zijn carrière ingeleid met een oprecht afgrijzen over hun 

website (‘Wanneer hebben jullie die voor het laatst geüpdatet? Hou je me soms voor de 

gek?’). Vervolgens had hij het opgelost zoals hij de dingen altijd oploste: afgeschermd door 

een koptelefoon die geen snipper doorliet van waar hij naar luisterde, met zijn blik op het 

scherm en zijn vingers onophoudelijk ratelend over het toetsenbord. Toen Amirs stage 

voorbij was, wist Per zeker dat niets nog zou werken zonder hem, dus hij nam hem in dienst 

en kocht een peperdure computer. 

 Martin knikte. Amir bedankte hem en liep door naar de pantry. 

 De dag verstreek zoals de meeste dagen dat deden: in een aaneenschakeling van 

mails en telefoontjes, koppen koffie, vergaderingen en beslissingen. Na de lunch had hij een 

afspraak met een auteur om haar nog bijna ongeschreven roman te bespreken. Haar debuut 

had mooie recensies gekregen en was in de prijzen gevallen, maar inmiddels hadden alle 

verwachtingen van haar tweede boek een writer’s block veroorzaakt bij dat wankele mens. 

Martin overwoog haar te vertellen dat het niet zó belangrijk was – haar eerste boek had 

goed verkocht, maar ze hadden nog meerdere dozen van de pocketeditie in de kelder staan 

– maar dat kon net zo goed het tegenovergestelde effect hebben. Naar Martins ervaring 

werkte beurtelings aardig en streng zijn als opvoedstrategie net zo goed bij 

kunstenaarszielen als bij kinderen, maar het was zaak om op het juiste moment het juiste te 

zeggen. Lisa Ekman zat met haar jas nog aan op de rand van de bank en friemelde 

onophoudelijk aan een doosje snustabak terwijl ze over haar nieuwe project vertelde. 

 ‘Het gaat dus over een meisje dat aan een volkshogeschool begint,’ zei ze, met haar 

blik gericht op Gustavs grote schilderij van Parijs. ‘Ze is daar zeg maar nogal spontaan 

naartoe gegaan, en dan ontmoet ze daar een jongen en een meisje. Ze krijgen een soort van 

superdramatische driehoeksverhouding, maar ik weet nog niet precies hoe het afloopt. Nou 

ja, ik heb wel een paar ideeën. Ik denk dat ik het deze zomer ga schrijven.’ 
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 ‘Dat klinkt heel spannend.’ Martin zette zijn vriendelijke stem op. ‘Stuur het maar 

naar me op als je wat verder bent, dan praten we dan opnieuw.’ 

 Daarna ijsbeerde hij een poosje rond in Pers kantoor, terwijl ze een boek over de 

kunstmarkt van de jaren tachtig bespraken. Ze waren van plan geweest om De stervende 

dandy van Nils Dardel op het omslag te zetten, maar blijkbaar verscheen er binnenkort bij 

Natur & Kultur een biografie met precies dezelfde cover. Per stelde voor een van Gustavs 

schilderijen te gebruiken, omdat Gustav immers tijdens de kunstbubbel van de jaren tachtig 

was doorgebroken. Dat was op zich een goed idee, maar het risico bestond dat Gustav het 

onprettig zou vinden om geassocieerd te worden met ‘de markt’, al zou hij dat natuurlijk niet 

zeggen. Hij zou toestemmen, omdat de vraag van Martin kwam. Vervolgens zou hij nors en 

onuitstaanbaar worden en zwijgen. Dan kreeg je de neiging om hem bij zijn schouders te 

grijpen, hem door elkaar te schudden en te roepen: ‘Het is verdomme maar een boek, als je 

dat kloteschilderij niet op de voorkant wilt hebben, zeg dat dan gewoon’. 

 ‘Maar hij kan net zo goed chagrijnig worden als we hem níét vragen.’ Martin zuchtte. 

‘Wordt vervolgd. Ik moet naar de markthal. Elis is jarig en wil lamskotelet eten.’ 

 ‘Hij was toch vegetariër geworden?’ vroeg Per. 

 ‘Voor lamsvlees maakt hij blijkbaar een uitzondering.’ 

 Het was nog licht buiten. Martin kon zich niet herinneren wanneer hij voor het laatst 

bij daglicht van zijn werk naar huis gegaan was. 

 Terwijl hij zijn spullen verzamelde, viel zijn blik op een stapel boeken die hij had 

meegenomen van de beurs in Londen. De Engelse en Franse titels zou hij zelf doornemen, 

maar er zat een Duitse roman bij die iemand anders zou moeten lezen. Hij had meteen aan 

zijn dochter gedacht. Ze kon best wat vaker leesrapporten schrijven. 

 Martin vond het boek onder in de stapel. Het heette Ein Jahr der Liebe, wat hij 

ondanks zijn povere kennis van het Duits nog kon ontcijferen. Een jaar van liefde. Geen 

denderende titel. Maar hij kende Ulrike Ackermann, de Duitse uitgever, al jaren en ze had 

toen ze hem het boek gaf met buitengewoon veel klem gezegd: ‘Ik denk dat het echt iets 

voor jullie is. Het is een prachtige roman.’ Dat viel nog te bezien. Het boek was een kleine 

tweehonderd pagina’s dik. Rakel moest de klus in een paar weken kunnen klaren. 

 Hoewel hij er geen woord van begreep, las Martin een paar regels. In zijn oren klonk 

Cecilia’s stem. 

 




