Aangrijpend verhaal over de pijn van

Als Merle Vroegindeweij ’s ochtends voor haar spiegel staat, vindt ze het
moeilijk om van de vrouw te houden die haar aankijkt. Onzeker als ze is,
werkt ze het liefst alleen thuis, maar vanwege ﬁnanciële problemen is ze
gedwongen om werk buiten de deur te zoeken. Eenmaal aan de slag als
secretaresse geeft ze niet meer dan het hoognodige van zichzelf prijs.
Gelukkig is haar collega Kathy er ook één van het stille soort.
Dankzij een tip van Kathy vindt Merle een goedkoper huis. Ze houdt haar
nieuwe buurman, de pastor Martijn, op afstand, maar hij laat zich niet zomaar
afschepen en maakt steeds vaker een praatje. Hoewel ze geniet van zijn
gezelschap, houdt Merle rekening met het ergste. Want Martijn weet niets van
haar geheimen. Zou hij haar nog steeds leuk vinden als ze hem iets vertelt
– of erger nog, hij iets ontdekt – over haar verleden?

‘Lenteregen is een mooi boek, een goed boek, een lezenswaardig boek,
een echt christelijk boek.’ – Nederlands Dagblad
‘Net als Grandia’s debuut is Lenteregen goed geschreven en boeiend van
begin tot eind.’ – Visie

Marianne Grandia

Marianne Grandia is een bekende naam in christelijk Nederland. Ze schrijft
al ruim tien jaar voor Eva, vertaalde tientallen boeken en spreekt regelmatig
voor groepen vrouwen. Met haar stichting Selah reikt ze vrouwen Bijbelse
principes aan voor herstel en bloei. Ze schreef de romans Witter dan sneeuw,
Lenteregen en Hemeldauw. Lenteregen won in 2013 de Publieksprijs Christelijk Boek.
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Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd,
laat het verleden nu rusten.
Zie, Ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het –
heb je het nog niet gemerkt? Ik baan een weg door de woestijn,
maak rivieren in de wildernis.
Jesaja 43:18-19
�

Dan zullen wij Hem kennen, ernaar jagen om
de HEER te kennen.
Even zeker als de dageraad zal Hij komen,
Hij komt naar ons als milde regen,
als de lenteregen die de aarde drenkt.
Hosea 6:3
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‘Fenne, wil je even tafeldekken? Papa kan ieder moment
thuiskomen en het zou fijn zijn als we dan gelijk kunnen
eten.’ Annemijn deed of ze het boze gezichtje van haar tienjarige dochter niet zag en prikte met een vork in de aardappels, die al bijna gaar waren. Ze pakte de eieren die ze eerder
die middag voor de sla had gekookt en wierp een snelle blik
op het meisje, dat nog geen enkele aanstalten maakte om
haar computerspelletje weg te leggen.
‘Toe,’ maande ze haar ongeduldig. ‘Laat het me niet nog
eens moeten vragen.’
Fenne slaakte een diepe zucht en keek op van het
schermpje. ‘Waar is Lieke? Kan zij het niet doen?’ Ze keek
de woonkeuken rond alsof haar tweelingzusje zich ergens
had verstopt om maar niet te hoeven helpen.
‘Lieke is boven en nee, het is jouw beurt.’ Annemijn sneed
de gepelde eieren in partjes en rangschikte deze op de sla.
Buiten klonk het geknerp van autobanden in het grint.‘Daar
is je vader al. Hup, opschieten nu.’
Nog geen minuut later stapte Paul binnen. ‘Kijk, twee van
de drie mooiste vrouwen ter wereld bij mij in de keuken.
Wat wil een man nog meer?’ Hij woelde met een hand door
de blonde haren van zijn dochter en begroette daarna zijn
vrouw met een kus. ‘Ruikt lekker hier.’ Hij tilde het deksel
van de braadpan en snoof waarderend de geur van de gehaktballen op. ‘Kan ik me nog even omkleden of gaan we al eten?’
9
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Annemijn keek naar Fenne. Gezien het tempo waarmee
zij in actie kwam, kon het nog wel twintig minuten duren
voor alles op tafel stond. Ze slikte een kattige opmerking in
en pakte in plaats daarvan het tafellaken uit de kast en drukte
dat in Fennes handen. ‘Het eten is bijna klaar, maar je hebt
nog wel een paar minuten,’ zei ze intussen tegen Paul. Ze
wist hoe graag haar man na werktijd zijn nette pak zo snel
mogelijk verwisselde voor een spijkerbroek en een shirt.‘Wil
je gelijk Lieke even roepen? Zij is ook boven.’
Terwijl Paul niet lang daarna een zegen over de maaltijd vroeg en bij iedereen een gehaktbal op het bord wipte,
dacht ze terug aan een opmerking van haar zus Julia. ‘Jullie
kunnen zo als modelgezin in een of ander degelijk tijdschrift. Ma kookt het eten, pa snijdt het vlees en ’s zondags
gaat het hele gezinnetje keurig naar de kerk. Twee keer. Zo
supervoorspelbaar. Vliegt je dat soms niet verschrikkelijk
aan, Mijn? Heb je nooit zin om eens vreselijk uit de band te
springen?’
Ze had serieus over haar antwoord nagedacht, maar in
tegenstelling tot haar tweelingzus had ze er werkelijk geen
behoefte aan. Ze was zich er heel goed van bewust dat ze in
de ogen van sommigen een wat eentonig leven leidde, maar
ze vond er zelf niets saais aan. Ze hield van veilig en voorspelbaar. En die opmerking over de kerk had ze gelaten voor
wat ze was. Julia en zij waren nu eenmaal heel verschillend.
Behalve hun uiterlijk en hun geboortedatum hadden ze weinig gemeen. Net als haar eigen blonde tweelingmeiden.
Haar blik gleed naar Fenne en Lieke. Waar Fenne vaak
dwars kon zijn, wel van rebelleren hield en ook al duidelijk
last had van vroege puberteitshormonen, was Lieke heel
gelijkmatig van karakter, altijd even opgewekt en nog helemaal kind. Ze nam de mensen snel voor zich in en ook
10
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Annemijn zelf moest er goed op letten dat ze haar niet
meer positieve aandacht gaf dan haar zusje. ‘U trekt Lieke
altijd voor,’ had Fenne pas nog stampvoetend geroepen. Het
verwijt was niet terecht geweest, maar ze kon zich wel indenken dat het voor Fenne wel eens zo voelde.
‘Wat ben je stil?’ Paul gaf vanaf de andere kant van de tafel
een klein zetje met zijn voet tegen de hare.
‘O, ik zat gewoon wat na te denken. Niets bijzonders.’ Ze
prikte een stukje gehakt aan haar vork. ‘Hoe was het op de
zaak? Goede sollicitatiegesprekken gevoerd?’
Half augustus, bijna vijf weken geleden, waren bij het
klimaatbeheersingsbedrijf waar Paul als regiomanager werkte, een aantal regio’s opgeheven en andere uitgebreid. Pauls
regio was anderhalf keer zo groot geworden en hij en Kathy, zijn secretaresse, konden het werk niet meer samen aan.
Gelukkig had de directeur van Instalco hem ondanks de
bezuinigingen groen licht gegeven om er een parttime secretaresse bij aan te nemen.
‘Ik denk dat er wel een goede kandidate bij zit, maar ik
praat je vanavond wel bij.’ Paul knikte naar Fenne. ‘Vertel
eens, hoe ging je spreekbeurt vandaag?’
‘Goed. Ik had een zeven. Eigenlijk zou ik een acht hebben
gekregen, maar de meester zei dat er een punt afging omdat
ik veel te snel praatte.’
‘Jij te snel praten? Hoe kan dat nu?’ plaagde Paul.
Annemijn kon aan Fennes gezicht zien dat het grapje niet
goed viel. ‘Nou, ik vind een zeven een mooi cijfer,’ kwam ze
vlug tussenbeide.
Fenne haalde haar schouders op en viste met een vies
gezicht de geraspte stukjes wortel uit de sla. ‘Waarom zit er
wortel in? Ik ben toch geen konijn?’
Annemijn koos ervoor geen antwoord te geven en seinde
11
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met haar ogen naar Paul dat hij beter ook niet kon reageren.
Hij haalde zijn schouders op en begon over een ander onderwerp. Naarmate de maaltijd verstreek zag ze Fenne weer
wat bijtrekken en opgelucht haalde ze adem. Spanning in
huis was wel het laatste waar ze zin in had.
�

‘Je koffie wordt koud, Paul.’ Annemijn schoof de mok wat
dichter naar hem toe en ging in de bruine leren fauteuil
tegenover hem zitten.
Hij keek op van zijn laptop en zette het ding naast zich op
de bank. ‘Sorry, ik was zo in die offerte verdiept, dat ik alweer
vergeten was dat je mijn beker had bijgevuld.’ Hij spoelde het
zwarte vocht met een paar slokken weg.‘Waar zijn de meiden?’
‘Boven. Ik heb gezegd dat ze om kwart over negen in bed
moeten liggen en dat ik dan nog even bij hen zou komen
kijken.’
Het was nu nog geen negen uur, dus was er nog even tijd
om bij te praten. Dan moest ze alleen wel opschieten, want
ze zag Pauls hand alweer naar zijn laptop gaan.‘Vertel eens,’
zei ze terwijl ze zich iets naar voren boog, ‘wat was er nu zo
geheimzinnig aan die sollicitanten dat je er tijdens het eten
niets over wilde loslaten?’
Hij keek haar verbaasd aan. ‘Geheimzinnig? Hoe kom je
daar nu bij? Het leek me alleen totaal niet interessant voor
de meiden.’
‘Hèhè, ben ik daar nu al de hele tijd nieuwsgierig naar.’ Ze
leunde weer terug in haar stoel.
Paul keek haar plagend aan. ‘Aagje.’ Hij streek met zijn
handen door zijn bruine haar en ging makkelijker zitten.
‘Hoe dan ook, Kathy en ik hebben drie gesprekken gevoerd.
12
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Eén kandidaat viel direct af. Jammer, want het was een leuke
meid, met veel werkervaring, maar dan als medisch secretaresse. Een heel ander vakgebied dus en helaas ontbreekt ons
de tijd om iemand helemaal in te wijden in de vaktermen
die je bij ons om de oren vliegen.’
Ze wist precies wat hij bedoelde. Ze hoorde hem in
contacten met collega’s regelmatig woorden gebruiken, en
meestal Engelstalig, waarvan ze geen flauw idee had wat ermee werd bedoeld.
‘De tweede kandidaat zou wat werk betreft wel geschikt
zijn, maar…’ Hij staarde even voor zich uit.
‘Maar wat?’
‘Ik weet het niet, ik had geen klik met hem. En Kathy
volgens mij al helemaal niet.’
‘Hém?’
‘Ja, had ik dat niet verteld? Er heeft ook een man gesolliciteerd. Maar goed, hij wil fulltime aan de slag, en dat kunnen
we toch niet bieden. Drie dagen is echt het maximum.’
‘En de derde?’
‘Dat was weer een vrouw. Beetje stil, maar niet onaardig.
Ik moet nog even met Kathy overleggen, maar ik voel er wel
voor om haar aan te nemen. Ze is ervaren en ook redelijk
bekend met technische termen. Kan al half oktober beginnen, wat ik beslist een pre vind. Ze heeft een eigen bureau
voor webdesign, maar wil graag weer in loondienst gaan
werken. Parttime.’
‘Aparte combinatie, webdesigner en secretaresse.’
‘Zo vreemd is het niet. Ze is jaren secretaresse geweest en
dat andere was meer een hobby die vastere vormen heeft
gekregen.’
‘Is ze getrouwd?’
Paul stond op van de bank en rekte zich uit. ‘Wat een vra13
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gen allemaal.’ Hij gaf een speels rukje aan haar lange blonde
vlecht. ‘Is er nog koffie? Dan schenk ik even bij.’
Ze trok haar wenkbrauwen op. ‘Een derde bak?’
‘Als je nog hebt, waarom niet? Blijf ik lekker wakker van.’
‘Jij liever dan ik. Maar er is nog wel.’
Ze wilde al opstaan, maar hij duwde haar terug. ‘Blijf jij nu
maar zitten, ik sta toch al.’
Even later zat hij weer tegenover haar en strekte zijn lange
benen uit.
‘Het is toch niet zo raar dat ik nieuwsgierig ben?’ kwam
ze op het gesprek terug. ‘Je gaat straks drie dagen per week
met haar samenwerken.’
‘Ja, ik plaag je ook maar wat. Zeg maar wat je wilt weten.’
‘Nou, of ze getrouwd is en hoe ze eruitziet. Dat soort
dingen en zo.’
‘Ze is vrijgezel, zevenentwintig jaar, heeft lang blond haar,
prachtige blauwe ogen en als ik het goed heb ingeschat,
draagt ze maatje zesendertig.’
Ze zag aan heel zijn gezicht dat hij haar voor de gek hield,
en als hij niet zijn beker koffie vasthad, zou ze een kussen
naar zijn hoofd hebben gegooid. ‘Klinkt goed,’ zei ze met
een uitgestreken gezicht. ‘Zullen de monteurs leuk vinden.’
Paul schoot in de lach. ‘Ja, reken maar dat die zich dan
voor iedere toolboxmeeting eerst gaan wassen en omkleden.’
Toolboxmeeting. Daar had je weer zo’n term. Waarom gebruikten ze niet gewoon het woord vergadering? Misschien
had Julia wel een beetje gelijk, en was ze soms wat ouderwets
in haar denken en doen.
‘Maar,’ ging Paul verder, ‘nu dan de echte antwoorden. Ze
is iets jonger dan Kathy – als ik het goed onthouden heb,
eenenveertig – en woont volgens mij alleen. Ze heeft halflang, bruin haar en meer weet ik eigenlijk niet.’ Hij pakte
14
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zijn laptop alweer op, maar klapte hem nog niet open.
‘Hoe heet ze?’
‘Merle. Merle Vroegindeweij.’
De achternaam kwam haar bekend voor, maar ze wist zo
snel niet waarvan.
Boven werd druk heen en weer gelopen en vanuit de badkamer klonk het geluid van stromend water. Ze keek op de
klok. Tien over negen. Zo te horen hielden Fenne en Lieke
zich vanavond goed aan de afspraak en waren ze hun tanden
al aan het poetsen.
Ze stond op van de bank, bracht de lege bekers weg en
wilde naar boven gaan, maar vlak bij de deur hield Pauls
stem haar tegen.
‘Annemijn?’
Ze draaide zich naar hem om. Zijn laptop was nog steeds
dicht en ze zag aan de manier waarop hij zijn hoofd schuin
hield dat hij ergens over nadacht. ‘Ja?’
‘Geloof jij dat God je op de een of andere manier kan
laten voelen dat je iemand moet aannemen?’
Geloofde ze dat? In theorie wel, alleen wist ze niet goed
hoe dat dan in zijn werk ging.‘Jawel,’ antwoordde ze aarzelend,
‘maar hoe weet je nu of het je eigen gevoel is of Gods stem?’
Hij haalde zijn schouders op. ‘Daar kunnen we voor bidden.’
‘Ja, dat kan.’ Ze bleef nog even staan. ‘Heb je het nu over
die Merle?’
Hij knikte.
‘Zou je haar ook willen aannemen als je dat gevoel niet
had?’
Even bleef het stil. ‘Ik denk het wel,’ gaf hij toe. ‘Ze is de
meest geschikte kandidaat.’
‘Nou, dan lijkt het me niet zo moeilijk. Gewoon doen.’
15

Lenteregen_GRANDIA_ druk3_binnenwerk_eersteproef_13-11-2012JP.indd 15

13-11-12 19:48

Aangrijpend verhaal over de pijn van

Als Merle Vroegindeweij ’s ochtends voor haar spiegel staat, vindt ze het
moeilijk om van de vrouw te houden die haar aankijkt. Onzeker als ze is,
werkt ze het liefst alleen thuis, maar vanwege ﬁnanciële problemen is ze
gedwongen om werk buiten de deur te zoeken. Eenmaal aan de slag als
secretaresse geeft ze niet meer dan het hoognodige van zichzelf prijs.
Gelukkig is haar collega Kathy er ook één van het stille soort.
Dankzij een tip van Kathy vindt Merle een goedkoper huis. Ze houdt haar
nieuwe buurman, de pastor Martijn, op afstand, maar hij laat zich niet zomaar
afschepen en maakt steeds vaker een praatje. Hoewel ze geniet van zijn
gezelschap, houdt Merle rekening met het ergste. Want Martijn weet niets van
haar geheimen. Zou hij haar nog steeds leuk vinden als ze hem iets vertelt
– of erger nog, hij iets ontdekt – over haar verleden?

‘Lenteregen is een mooi boek, een goed boek, een lezenswaardig boek,
een echt christelijk boek.’ – Nederlands Dagblad
‘Net als Grandia’s debuut is Lenteregen goed geschreven en boeiend van
begin tot eind.’ – Visie

Marianne Grandia

Marianne Grandia is een bekende naam in christelijk Nederland. Ze schrijft
al ruim tien jaar voor Eva, vertaalde tientallen boeken en spreekt regelmatig
voor groepen vrouwen. Met haar stichting Selah reikt ze vrouwen Bijbelse
principes aan voor herstel en bloei. Ze schreef de romans Witter dan sneeuw,
Lenteregen en Hemeldauw. Lenteregen won in 2013 de Publieksprijs Christelijk Boek.

Lenteregen

afwijzing en het vinden van nieuw vertrouwen

Lenteregen
Marianne Grandia

ISBN 978 90 297 2436 4

9 789029 724364

NUR 340

ROM A N

www.uitgeverijvoorhoeve.nl

lenteregen MID.indd 1

03-08-2015 15:25:38

