
Wanneer weduwnaar Frank een nieuwe vrouw 
ontmoet, duurt het niet lang voor hij besluit 
met haar te trouwen. Franks dochter Sara is blij 

met haar ‘nieuwe moeder’ Lidy, maar zijn schoonmoeder 
Emma neemt het hem kwalijk dat haar overleden dochter 
voor haar gevoel wordt vervangen. Daardoor verandert ook 
de houding van Sara ten opzichte van Lidy. Dan gebeurt er 
iets met Sara, waardoor alle verhoudingen nog eens extra 
op scherp worden gezet.

Ina van der Beek schrijft verschillende 
soorten familieromans, waarin ze on-
derzoekt hoe broos, maar ook hoe 
mooi het leven kan zijn. De broosheid 
van het leven is een zijdelings vervolg 
op het vorig jaar verschenen De reis van 
je leven. 

Het huwelijk van Frank en Lidy 
brengt geluk, maar ook problemen 

met zich mee
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Nog voor ze kan aanbellen, gaat de deur open. Een paar bruine ogen
kijkt haar nieuwsgierig aan.

‘Hallo, ik ben Sara!’
Lidy pakt de hand die naar haar uitgestoken wordt. Het meisje is

groter dan ze zich had voorgesteld.  ‘En ik Lidy.’ Ze glimlacht naar het
meisje. ‘Leuk om kennis met je te maken.’

Ze hoort zelf hoe stijf dat klinkt tegenover een kind van tien jaar.
Komt het door de ernstige blik in de donkere ogen van Sara? Die ogen
kijken haar nog steeds onderzoekend aan. 

Nu is ook Sara’s vader de gang in gekomen. ‘Doe je jas uit, Lidy,’
zegt Frank opgewekt, ‘en kom verder. Goede reis gehad? Kon je het
gemakkelijk vinden?’

Hij neemt haar jas aan en gaat haar voor naar de woonkamer. Lidy
volgt hem en Sara loopt achter hen beiden aan.

‘Zin in thee?’ Vragend kijkt hij Lidy aan. ‘Dan schenk ik meteen
even in.’

Ze knikt. ‘Ja, lekker.’
‘En dan zullen we Lidy onze zelfgebakken cake eens laten keuren,

hè Sara?’
‘Ik doe het wel, pap.’ Sara loopt direct door naar de keuken.
‘Prima, Saar!’ Frank maakt een uitnodigend gebaar naar Lidy. ‘Zoek

een plekje!’ 
Als ze langs hem heen loopt, kust hij haar snel op haar mond. Ze

gaat op de bank zitten.
‘Lukt het, Sara?’ roept hij.
‘Ja hoor.’ Even later komt Sara weer tevoorschijn. Ze draagt een

blad met daarop drie glazen thee. Frank staat op om het blad van haar
over te nemen. Ze gaat weer terug naar de keuken en komt direct daar-
na weer terug, nu met een bord met plakken cake in de ene en een sta-
peltje schotels in de andere hand.

‘Alstublieft!’ Ze houdt Lidy de schaal met cake voor. Nog steeds
met datzelfde serieuze koppie, stelt Lidy vast. Ze voelt zich er wat
ongemakkelijk door. Frank lijkt het niet op te merken. Hij neemt een
hap van de cake en steekt zijn duim op naar zijn dochter. ‘Het is je
weer gelukt, Saar!’ 
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Nu komt er eindelijk een glimlach op het gezicht van het kind. ‘Het
is óns gelukt,’ verbetert ze.

‘Ik heb alleen de beslagkom uitgelikt. De rest heb jij deze keer
gedaan,’ zegt hij.

‘Heerlijk hoor,’ zegt Lidy, ‘bakken jullie wel vaker iets?’ Ze kijkt
Sara aan bij die vraag.

‘Jawel, bijna iedere zaterdag.’
Sara is tegenover Lidy en haar vader gaan zitten. Ze krult haar

benen onder zich in de stoel en neemt kleine hapjes van haar cake.
Lidy heeft het gevoel dat het meisje niet goed weet wat ze aan moet
met haar bezoek. Wat heeft Frank eigenlijk over haar gezegd, hoeveel
heeft hij zijn dochter verteld? 

Hoe ziet Sara haar, als een gewone bezoekster? Of weet ze dat er
meer is tussen haar vader en Lidy? Ze had het hem moeten vragen voor
ze hier kwam. Sara is niet het kleine meisje dat ze zich had voorge-
steld. Meisjes van tien… eigenlijk heeft ze geen idee hoe een meisje
van tien denkt en voelt. 

Maar door de onderzoekende blikken die Sara haar toewerpt, weet
ze opeens zeker dat Sara heel goed weet of vermoedt dat zij meer bete-
kent voor haar vader dan een terloopse bezoekster.

Automatisch reageert Lidy op de luchtige woorden van Frank, die
niets in de gaten lijkt te hebben en het gesprek op gang houdt. Merkt
hij niet dat zijn dochter nauwelijks reageert of is ze altijd zo rustig?

Als er aangebeld wordt, staat Frank op en loopt naar de gang.
‘Sorry, een ogenblikje,’ zegt hij. Dan zitten ze samen in de kamer.
Lidy zet haar lege theeglas terug op de lage tafel. Ze kijkt naar Sara en
ziet de onzekere blik in twee donkere ogen. Opeens moet Lidy lachen.
Ze buigt zich wat voorover en zegt spontaan: ‘Sara, ik vond het best
spannend om hier te komen.’

Even lijkt het of Sara geen antwoord zal geven, maar opeens breekt
bij haar ook een lach door. ‘Ik vind het ook spannend!’ Ze gaat wat
naar voren zitten en vraagt, met een snelle blik naar de gangdeur:
‘Komt u hier wonen?’

Een antwoord wordt Lidy bespaard. Frank komt de kamer weer bin-
nen. Heel even ziet Lidy een frons op zijn voorhoofd, maar die ver-
dwijnt direct als hij de deur achter zich heeft gesloten.

‘Was dat oma?’ vraagt Sara. Ze kijkt langs Lidy heen door het raam
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naar de straat. ‘Waarom gaat ze gelijk weer weg, wilde ze onze cake
niet proeven?’

‘Morgen komt ze koffiedrinken, dan is er vast nog wel wat cake
over!’ zegt Frank luchtig.

‘Ik ga naar boven.’ Sara glijdt uit haar stoel en gaat de kamer uit.
Het blijft even stil. Als de voetstappen niet meer te horen zijn op de

trap, vraagt Lidy: ‘Wat heb je haar eigenlijk verteld over mij… over
ons?’

‘Ik heb haar gezegd dat je een heel erg goede vriendin van me bent
en dat ik graag wilde dat zij en jij elkaar zouden leren kennen. Meer
heb ik eigenlijk niet verteld, maar Sara is niet dom. Ik heb nooit eer-
der een heel erg goede vriendin aan haar voorgesteld.’ Frank lacht.
‘Dus ze snapt natuurlijk wel dat jij niet zo maar iemand bent.’

‘Heb je in die tien jaar nooit een vrouw ontmoet waarvan je dacht
dat je met haar opnieuw wilde beginnen?’ 

Hij aarzelt. ‘Een keer misschien, maar dat is al jaren geleden. Toen
was Sara nog te klein om te beseffen dat die vrouw meer betekende
dan de buurvrouw of een collega die soms oppaste.’

‘En je moeder? Zij was net toch aan de deur? Heb je haar verteld
over onze eh… relatie of hoe noem je dat?’

‘Onze liefde! Zo noem ik dat,’ zegt hij. Hij trekt haar naar zich toe.
‘Ik heb nog nauwelijks een zoen van je gehad!’

Heel even geeft ze zich over aan zijn armen en zijn mond, maar dan
trekt ze zich zachtjes terug. ‘Ik zou het echt vervelend vinden als Sara
opeens binnenkwam,’ zegt ze. ‘Volgens mij heeft ze best een beetje
moeite om aan het idee te wennen.’

Met duidelijke tegenzin laat Frank haar los.
‘Maar je moeder, wilde ze niet binnenkomen of heb je haar voor de

deur laten staan?’ vraagt ze weer.
‘Dat was mijn moeder niet. Het was de moeder van Lotte.’
‘Je schoonmoeder.’
‘Ja.’
‘Woont ze hier dichtbij?’
‘Ja, de straat hierachter.’
‘O, dat is fijn. Ze heeft veel op Sara gepast, denk ik?’
‘Jazeker, nog steeds gaat Sara ’s middags na schooltijd meestal naar

haar toe.’
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‘Maar als je weg bent als reisleider, logeert ze toch bij je broer, ver-
telde je?’

‘Ja, tijdens de laatste reis wel. Sara had toen vrij van school. Zij
wonen in Maarssen, bij Utrecht, dus alleen in de vakanties kan ze daar
zijn. Sara logeert graag bij David en Suzanne. Er zijn daar kinderen
van haar leeftijd, twee meisjes en een jongen. Zij compenseren het
gemis van broertjes en zusjes een beetje, denk ik.’

‘Wat weet ik eigenlijk nog weinig van je,’ zegt Lidy. 
‘Hopelijk hebben we nog jaren en jaren de tijd om alles van elkaar

te weten te komen,’ antwoordt hij met een glimlach. Opnieuw trekt hij
haar naar zich toe en kust hij haar.

‘Ja, zo word ik natuurlijk niks wijzer,’ zegt Lidy plagend, als haar
mond weer vrij is. 

‘O nee? Je hebt nu alvast geleerd dat ik je erg graag zoen!’
‘Daar was ik al achter. Maar Frank, vertel eens over je schoonmoe-

der. Wat weet zij van ons samen en waarom liet je haar net niet binnen?
Of wilde ze niet binnenkomen toen ze zag dat ik er was?’

‘Mijn schoonmoeder… is ze eigenlijk nog wel mijn schoonmoe-
der?’

‘Ja, natuurlijk is ze dat nog. Ze blijft toch altijd de moeder van Lotte
en Lotte was je vrouw, dus…’

‘Kun je twee schoonmoeders hebben? Ik hoop namelijk dat jouw
moeder binnenkort mijn schoonmoeder is.’

‘Je ontwijkt mijn vraag. Kun je niet goed met haar opschieten?’
Lidy gaat wat opzij zitten en kijkt hem aan.
‘Mmm, dat gaat wel. Ze heeft erg veel voor ons gedaan na het over-

lijden van Lotte, met name voor Sara.’
‘Maar?’
Hij zucht. ‘Ze claimt soms erg. Enne… ze heeft er wat moeite mee dat

jij… dat er iemand anders in mijn leven en in Sara’s leven lijkt te komen.’
‘Tja, dat is misschien ook wel lastig voor haar. Het brengt het gemis

van haar dochter natuurlijk weer even extra dichtbij. Maar ze zal toch
ook wel snappen dat jij te jong bent om altijd alleen te blijven. Tien
jaar is al een hele tijd…’

‘Natuurlijk, daarom zal het ook wel goedkomen. Ze heeft even tijd
nodig om er aan te wennen.’

‘Maar had je haar net niet binnen moeten vragen?’
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‘Nee.’ Meer zegt hij niet. 
Lidy trekt even haar wenkbrauwen op, maar ze vraagt niet verder.

Het lijkt wat gevoelig te liggen.
‘En jouw ouders?’
‘Zij wonen in Dronten, dus niet direct in de buurt. Ze zijn ook al wat

ouder, mijn vader is tweeëntachtig en mijn moeder negenenzeventig.
Ik ben de jongste thuis, mijn broer David is vijf jaar ouder dan ik.’

‘Dan was je schoonmoeder wel van onschatbare waarde, na het
overlijden van Lotte,’ stelt Lidy vast. 

‘Dat is ook zo,’ geeft Frank toe. ‘Maar dat neemt niet weg…’ Hij
staat op. ‘Nou ja, we zullen haar de tijd en de kans geven om aan de
nieuwe situatie te wennen. Voor Sara is het zeker veel beter als ze min-
der bij haar oma zit.’

Voetstappen op de trap. Sara komt de kamer weer binnen. 
‘Wilt u mijn kamer zien?’ vraagt ze.
‘Nou, graag, leuk!’ De vraag van Sara verrast Lidy. 
‘Laat jij je kamer maar zien, dan zullen we Lidy de rest van het huis

ook laten zien,’ stelt Frank voor. ‘En daarna gaan we een drankje
inschenken.’ 

Als Lidy laat in de avond naar huis rijdt, heeft ze veel om over na te
denken. Sara was steeds meer gaan ontdooien en tijdens het gourmet-
ten praatte ze honderduit. Lidy merkte dat het meisje niet goed wist
hoe ze haar moest aanspreken. De ene keer zei ze u en dan weer jij. ‘Je
mag me gewoon Lidy noemen, hoor,’ stelde ze zelf op een goed
moment maar voor. ‘En je hoeft ook geen u tegen me te zeggen.’ 

Pas toen Sara op het punt stond om naar bed te gaan, had ze
opnieuw die ene vraag gesteld, maar nu aan haar vader en niet, zoals
eerder die middag, aan Lidy. ‘Komt Lidy hier wonen?’

Frank was helemaal niet geschrokken van die vraag. ‘Ik hoop het,
maar ik weet nog niet wanneer, Saar! Vind jij het een goed idee?’

‘Misschien…’ had ze geantwoord, toch weer wat voorzichtig. 
‘Gaan jullie dan trouwen?’
‘Dat denk ik wel, maar zoals ik al zei, zover zijn we nog lang niet.

Lidy en ik willen elkaar gewoon eerst goed leren kennen, en jij en Lidy
moeten ook aan elkaar wennen.’

Sara had nadenkend geknikt. Daarna had ze luchtig opgemerkt: ‘Het
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lijkt me wel gaaf om eindelijk een moeder te hebben.’
Die uitspraak had Lidy plezier gedaan en had haar tegelijk verbaasd.

Het was een verrassend meisje, die Sara. Het ene moment leek ze te
volwassen voor haar leeftijd, het volgende ogenblik kwam ze weer
over als een echt kind.

Lidy heeft weinig ervaring met kinderen. Haar zus Mieke is nauwe-
lijks anderhalf jaar jonger dan zij en ze hadden geen jongere neefjes of
nichtjes. 

Haar eerste huwelijk, met Marco, was tot haar verdriet nog steeds
kinderloos toen Marco vierenhalf jaar geleden verongelukte op de
terugweg van een zakenreis in München. Allerlei onderzoeken hadden
ze tijdens hun huwelijk achter de rug en steeds weer hadden ze te horen
gekregen: niks afwijkends te vinden, een kwestie van geduld hebben
en er niet te veel mee bezig zijn! Maar dat was gemakkelijker gezegd
dan gedaan. Het had ten slotte haar hele denken beheerst.

En nu? Krijgt ze nu een dochter van tien jaar, een stiefdochter? Wat
een naar woord is dat! Het lijkt geen recht te doen aan dat leuke kind
met die donkere krullen en mooie bruine ogen.

Het is niet druk op de weg op dit tijdstip. In een rustig tempo rijdt
Lidy in de richting van de Betuwe, waar ze woont. Haar gedachten blij-
ven nu hangen bij Frank. Hij was de reisleider toen ze in mei van dit
jaar samen met haar ouders en haar zus Mieke een rondreis door Israël
maakte. Het was een enerverende reis, er gebeurde van alles tussen
Mieke en haar. En hoewel ze fijne gesprekken had met Frank, had ze
niet kunnen denken dat het hierop uit zou lopen.

Frank! Ze kent hem nog niet zo lang, maar ze voelt zich heel erg
zeker van haar gevoelens voor hem. 

Als ze thuiskomt, trekt ze de overgordijnen in de woonkamer dicht
nadat ze verschillende schemerlampjes heeft aangedaan. Nog even zit-
ten, even bijkomen en nadenken voor ze naar bed gaat.

Nog voor ze zit, gaat haar telefoon. Frank, ziet ze.
‘Ben je er weer? Goede reis gehad?’
‘Hoi! Ja, prima hoor. Het was niet druk.’
‘Lidy, het was fijn je hier te hebben. Eigenlijk kan ik niet wachten

tot je hier voorgoed bent.’
‘U gaat wel erg snel, meneer Heiboer! Maar ik vond het ook fijn 
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om bij je te zijn. En Sara is een lieverd.’
‘Ja hè?’ Zijn stem klinkt nu trots. ‘Ze vond jou volgens mij ook heel

aardig. Ik zal het morgenochtend allemaal wel van haar horen. We
gaan een geweldig gezin worden, Lidy!’

‘Ik hoop het. Vast wel,’ zegt ze. ‘Maar ik denk echt dat we niets
moeten overhaasten, Frank. Het is voor Sara toch wel een hele veran-
dering. En voor mij ook…’ voegt ze er zacht aan toe. 

‘Dat besef ik heel goed. We hebben geen haast, toch? Hoewel…’ Ze
hoort hem lachen.

‘Eigenlijk heb ik wel haast. Ik verlang naar je, Lidy!’
‘Frank, besef je wel dat we elkaar, behalve in die vakantie dit voor-

jaar, pas vier of vijf keer hebben ontmoet? Je kent me nog helemaal
niet!’ 

‘Soms heb je daar niet veel tijd voor nodig. Ik weet zeker dat ik van
je houd, wat voor geheimen je verder ook nog met je meedraagt.’ Hij
lacht, maar gaat dan verder: ‘Ik meen het, Lidy, ik heb het gevoel dat
ik je al heel lang ken. Ik ben ervan overtuigd dat we bij elkaar horen.’  

‘Ik geloof dat ik ook van jou houd,’ zegt ze zacht. ‘Maar Sara… gun
haar de tijd. Mij aardig vinden is nog wat anders dan mij accepteren
als vrouw van haar vader. En je schoonmoeder…’

‘Ex-schoonmoeder!’ valt hij haar in de rede. ‘Na tien jaar is het toch
niet te snel?’

‘Voor jou niet, maar voor een moeder is het altijd te snel, denk ik.
Gun haar ook de tijd om eraan te wennen.’

‘Je hebt natuurlijk gelijk, wijze vrouw!’ Zijn stem klinkt warm.
‘Wanneer zie ik je weer?’

‘Vrijdagavond, dan kom ik weer naar jullie toe, toch?’
‘Dat duurt nog wel lang…’
Nu lacht Lidy. ‘Je wacht al jaren. Die week kan er ook nog wel bij,

lijkt me.’
‘Je hebt gelijk. Ga maar lekker slapen. Ik bel je morgenavond wat

uitgebreider, goed?’
‘Fijn! Welterusten en doe je schoonmoeder morgen de groeten. En

Sara natuurlijk ook.’
‘Dat laatste zal ik doen, dat eerste lijkt me geen goed idee. Slaap

lekker, lieve schat!’
‘Welterusten, Frank, slaap lekker!’
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Nog even blijft Lidy zitten, maar dan voelt ze hoe moe ze is. Ze begint
de lampen weer uit te doen. Ze kan beter zorgen dat ze in bed komt,
voor ze straks helemaal te moe is om nog op te staan en naar boven te
lopen.

Tien minuten later ligt ze in bed. Maar de slaap komt nog niet.
Vierenhalf jaar is het geleden dat Marco opeens uit haar leven ver-

dween. Vierenhalf jaar ligt ze al alleen in dit brede bed. 
Wat een tranen hebben hier gevloeid. Tranen van verdriet en pijn,

maar ook tranen van woede en frustratie, toen ze al snel na de dood van
Marco ontdekte dat hij haar niet trouw was geweest. Dat hij die laatste
avond in Duitsland niet alleen in zijn hotelkamer was geweest, maar
samen met een andere vrouw. Met haar zus, zo bleek later.

Lidy draait zich om. Ze wil hier niet langer over nadenken. Niet
meer, nu Frank in haar leven is gekomen. Frank… met de gedachte aan
hem valt ze in slaap. 
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