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Een ogenschijnlijk gewoon gezin, 
maar niets is minder waar. 

Een familieroman pur sang waarbij het 
draait om een kind.

Eric van Zweeden reist regelmatig naar Parijs voor zaken. 
De laatste maanden is Eric echter veranderd en gedraagt 

hij zich afstandelijk. Marline vraagt zich af wat er is. Als hun 
dochter Lindy een ongeluk krijgt en Marline Eric dringend 
nodig heeft, kan ze hem niet bereiken. Bij navraag op de 
zaak blijkt dat hij vrije dagen heeft opgenomen. Dan komt 
het hoge woord eruit: hij heeft een zoon en de moeder van 
de jongen is ongeneeslijk ziek. De jongen komt naar Ne-
derland, maar daarmee is het probleem niet opgelost, inte-
gendeel! Kunnen Eric en Marline ooit nog in harmonie met 
elkaar leven?
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KARIN PETERS

ONGEWENST KIND

De zakenreisjes van Eric naar Parijs blijken een heel andere achter-
grond te hebben dan zijn vrouw Marline ooit had gedacht. Is hun 

huwelijk daartegen bestand? Eric van Zweeden reist regelmatig naar
Parijs voor zaken. De laatste maanden is Eric echter veranderd en 

gedraagt hij zich afstandelijk. 
Als hun dochter Lindy een ongeluk krijgt en Marline Eric dringend

nodig heeft, kan ze hem meteen bereiken. Thuisgekomen komt 
het hoge woord eruit: hij heeft een zoon, Enrico, en de moeder van 

de jongen is ernstig ziek. Enrico komt naar Nederland, maar daarmee
is het probleem niet opgelost, integendeel! Een huwelijkscrisis is 

het gevolg.
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Proloog

Het was schemerig in het kleine café in het
centrum van Parijs. Luciënne haastte zich tus-
sen de tafeltjes door en voorzag het publiek
van hun drankjes. Publiek dat vooral bestond
uit mannen. Het was al laat en over ongeveer
een uur zat haar taak erop. Ze keek nog eens
naar de man die alleen aan een tafeltje zat en
afwezig in zijn glas tuurde. Hij was geen
Fransman, waarschijnlijk een Belg of een Ne-
derlander. Ze vroeg zich af of hij dronken
was. Hij had deze avond al heel wat achter-
overgeslagen, maar het was of het hem niets
deed. Hij zag er zo somber uit dat haar blik
steeds weer naar hem werd toegetrokken. Lu-
ciënne stond alleen op de wereld, maar ze had
wel oog voor het verdriet van anderen. Deze
man had verdriet. En al merkte hij nu blijk-
baar weinig van de drank, morgen zou hij
doodziek zijn. Toen ze vlak bij zijn tafel was,
wenkte hij haar en schoof haar zijn lege glas
toe. ‘Zou u dat wel doen?’ vroeg ze zachtjes.
Ze wilde niet dat iemand haar hoorde. Het
was natuurlijk volkomen tegen de regels om
zoiets te zeggen. Hoe meer er werd gedron-
ken, hoe beter. Wat maakte het de baas uit of
er straks iemand laveloos in de goot lag. De
man keek haar nu aan. ‘Het lijkt me niet ver-
standig dat u zich daarmee bemoeit,’ zei hij
in perfect Frans. ‘Luciënne.’ De stem van haar
baas drong tot haar door en ze liep terug naar
de bar. ‘Breng die kerel zijn drankje,’ zei hij
kortaf. Dat had ze kunnen weten. Bertrand
zag en hoorde alles. ‘Hij drinkt cognac,’ zei
Bertrand die haar bezig zag met een flesje mi-
neraalwater. ‘Hij wil er een glas water bij,’
antwoordde ze. Niet dat het veel zou uitma-
ken, dacht ze. Maar die man had iets wat haar
raakte. Ze zette het glas cognac voor hem
neer, evenals het flesje water met een glas. Hij

keek haar aan. ‘Ik weet dat u dit niet hebt be-
steld,’ zei ze snel. Hij antwoordde niet, maar
tot haar opluchting zag ze even later dat hij
het glas had leeggedronken. De cognac stond
nog onaangeroerd. Even later stond hij op en
legde wat geld op tafel. Hij bleef even staan
tot hij haar blik opving, en wenkte haar. Lu-
ciënnes knieën begonnen te trillen. Hij zou
toch niet denken dat ze meer wilde alleen
omdat ze hem wat aandacht had geschonken?
Maar hij gaf haar een enveloppe. ‘Voor een
extraatje. Ik geef het jou op deze manier, an-
ders moet je het delen met degenen die niet
naar mij hebben omgekeken.’ Hij glimlachte
haar toe en verliet het pand. Ze duwde de en-
veloppe in haar schortzak en ging door met
haar werk. Nog een halfuur, dan zat het er
voor vandaag weer op. Maar ze had haar ge-
dachten er niet bij. Opgelucht trok ze even
later haar jas aan en ze liep de deur uit. De en-
veloppe deed ze in haar tas. Ze had er nog niet
in gekeken. Later zou ze niet kunnen zeggen
waarom ze voortdurend om zich heen keek.
Maar ineens zag ze hem staan. Hij leunde met
zijn rug tegen de muur van een kleine kerk.
Ze aarzelde even, maar liep toen toch naar
hem toe. ‘Voelt u zich wel goed?’ vroeg ze in
moeizaam Nederlands. Hij keek verbaasd op.
‘In Parijs komen nu eenmaal veel Neder-
landse toeristen,’ verklaarde ze. ‘Dan leer je
vanzelf iets van de taal. Waar was u van plan
naartoe te gaan?’ vroeg ze vervolgens. ‘Ik
zoek wel een hotel.’
‘U kunt met mij meegaan,’ stelde ze voor. ‘Ik
ben getrouwd,’ zei hij afwerend. ‘Ik wilde u
alleen een slaapplaats bieden,’ zei ze vriende-
lijk. ‘Ik heb ruimte genoeg. En u zult zich
ziek gaan voelen. In hotels zijn ze daar niet
blij mee. Als u in deze toestand al binnen
mag.’ De man deed een stap naar haar toe en
wankelde even. Hij greep haar toegestoken
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hand en zo liepen ze de straat uit. Hand in
hand. Het was slechts een paar minuten lopen
vanaf het metrostation. Maar het was ver ge-
noeg voor hen beiden. Voor Luciënne omdat
ze de hele dag had gelopen en gestaan. Voor
de man omdat de alcohol blijkbaar naar zijn
benen zakte. 

Luciënne bewoonde een eenvoudig apparte-
ment in een van de buitenwijken van Parijs.
Het was gezellig en smaakvol ingericht. Ze
wees de man een gemakkelijke stoel en ging
koffiezetten. ‘Ik weet inmiddels dat je Lu-
ciënne heet,’ zei haar gast. ‘Mijn naam is Eric.
Ik ben enkele dagen in Parijs met een paar col-
lega’s. Ik ben makelaar.’
‘En toen had je genoeg van de mensen met wie
je was en ging er alleen op uit,’ veronderstelde
ze. ‘Ik wilde inderdaad alleen zijn.’
‘Zullen ze je niet missen?’
‘Mogelijk. Het is vooral vervelend als mijn
vrouw naar ons hotel belt. Maar ik denk niet
dat ze dat zal doen.’ Luciënne zette de koffie
voor hem neer. Eric dacht dat ze nu wel zou
vragen wat er aan de hand was. Waarom hij
zijn best had gedaan om dronken te worden.
Maar ze vroeg niets. Eric roerde zwijgend in
zijn koffie. Wat als Marline werkelijk naar zijn
hotel belde? Waar was hij mee bezig? Zette hij
zijn huwelijk op het spel? Dat was niet wat hij
wilde, hoeveel pijn Marline hem ook had ge-
daan. Ze had hem diep gekwetst. ‘Ik zal een
bed voor je opmaken,’ zei Luciënne. ‘Neem je
vaker mannen mee naar huis?’ vroeg Eric,
maar hij verontschuldigde zich daarna direct.
‘Sorry, dat had ik niet mogen vragen.’
‘Ik neem nooit een man mee naar huis,’ was
het kalme antwoord. ‘Ik vroeg je mee omdat
ik bang was dat je op straat ziek zou worden.
Je ziet er rijk uit. Men zou je dan gemakkelijk
kunnen beroven.’

‘Jij bent dus een engel op mijn pad. Zoiets
zegt je naam ook al. “Zij die licht brengt”.’ Ze
glimlachte, maar ging er niet op in. Eric viel
bijna in slaap en ze wees hem het kamertje en
de douche. Hij sliep enkele uren, maar werd
toen wakker van zijn eigen gekreun. Even
later stond Luciënne bij zijn bed met een glas
water en een pijnstiller. ‘Hoofdpijn zeker,’
veronderstelde ze. ‘Ik zou graag met je willen
praten,’ zei Eric. Ze knikte. ‘Kom maar naar
mijn kamer. Mijn bed is breder.’ En zo ge-
beurde toch wat hij niet had gewild en waar
hij zich later diep voor schaamde. Luciënne
troostte hem op haar manier. Misschien de
enige troost die ze hem op dat moment kon
bieden. Hij ging de volgende dag terug, maar
niet voor hij met haar had gepraat. Hij vertelde
haar over zijn huwelijk. En over wat er ge-
beurd was waardoor hij zo van slag was. Hij
zei haar ook dat hij niet terug zou komen. Lu-
ciënne eiste niets van hem. Ze begreep dat ze
hem warmte en troost had kunnen geven. Ze
wist ook dat ze hem niet zou vergeten. Eric
ging terug naar Nederland. Maar toen hij en-
kele weken later een telefoontje uit Parijs
kreeg, wist hij dat dit hoofdstuk niet was af-
gesloten. Hij kón die deur niet voorgoed slui-
ten. Hij kon Luciënne onmogelijk in de steek
laten. Toen er enkele jaren later opnieuw een
alarmerend telefoontje uit Parijs kwam, werd
de zaak gecompliceerder. Maar Eric wilde zijn
verantwoordelijkheid niet ontlopen. Zo leefde
hij met een geheim. Een geheim dat niet lang
meer verborgen kon blijven. 
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‘Ma-am, mamma.’ Het geluid van Joris’ stem
klonk door het hele huis. Marline wierp nog
een laatste blik in de spiegel en opende daarna
de deur van haar kamer. ‘Schreeuw niet zo.
Wat is er?’
‘Waar is mijn sporttas?’
‘Waar je hem het laatst hebt neergegooid,’
klonk het geïrriteerd van beneden. Marline
fronste. Eric werd gestoord bij het lezen van
zijn krant, en dat was wel het laatste wat je te-
genwoordig moest doen. Ze haastte zich de
trap af, struikelde onderaan bijna over Joris’
sporttas. ‘Joris. Hier!’ Het klonk boos en Eric
verscheen nu in de gang. ‘Is het nodig dat jul-
lie met z’n allen zo schreeuwen?’
‘Je doet of je tachtig bent.’ Marline zweeg
toen ze Joris boven aan de trap zag verschij-
nen. Het was beter eventuele kritiek op zijn
vader niet zo openlijk te uiten. Joris was elf
jaar en op een leeftijd dat hij bepaalde dingen
snel overnam. Eric kwam nu de gang in.
‘Zorg dat Lindy ook beneden komt,’ zei hij
kortaf. Marline keek hem aan en ontmoette
zijn boze blik. Ze schrok haast van die blik.
Niet alleen boos, maar heel erg afstandelijk.
Een onbehaaglijk gevoel overviel haar. De
laatste tijd keek hij haar vaak zo aan, alsof ze
hem voortdurend irriteerde. Ze liep de trap
weer op om hun dertienjarige dochter te waar-
schuwen. Deze stond voor de grote spiegel
zichzelf met een ontevreden gezicht te bestu-
deren, ‘Kom, het is tijd. Je bent mooi ge-
noeg,’ zei haar moeder. ‘Mam! Heb je die
pukkel gezien?’
‘Nee, maar ik heb mijn leesbril niet op.’ Mar-
line bestudeerde het gave gezichtje van haar
dochter en glimlachte haar toe. ‘Kom nou
maar, pappa wacht.’
‘Is hij weer sjaggie?’

‘Hij heeft haast,’ vergoelijkte Marline. ‘Wan-
neer níét. Ik ga even een ander shirt aantrek-
ken.’ Marline slaakte een lichte zucht, maar
zei verder niets meer. Het zou toch niet hel-
pen. Er waren trouwens belangrijker zaken
om over te discussiëren. Beneden zaten Eric
en hun zoon aan tafel en ze waren zo te zien
bijna klaar met hun ontbijt. ‘Je had wel even
kunnen wachten,’ mopperde Marline. ‘Op jul-
lie is niet te wachten.’ Eric stond op. ‘Tot van-
avond.’ Hij gaf haar zelfs geen kus. Nu moest
Marline toegeven dat die kus de laatste tijd
ook niet meer was dan een plichtmatige zoen
op haar wang. Maar toch wees het er naar
haar gevoel op dat Eric haar even niet kon
pruimen. Daar moest toch meer achter zitten
dan z’n gebruikelijke irritatie. Ze hadden ook
veel te weinig tijd voor elkaar, dacht ze toen
ze eenmaal in de auto zat op weg naar haar
werk. Zij werkte slechts drie dagen per week,
maar vergaderingen en werkoverleg slokten
ook veel tijd op. Plus de ouderavonden op
school. Daarbij was ze nog één keer per week
overblijfmoeder en zat ze in de ouderraad.
Eric was zelf ook veel weg ’s avonds. Ze
kreeg het plotseling warm. Ze waren bezig
met allerlei zaken, maar niet met elkaar.
Waarom had ze nu sterk de indruk dat Eric dat
laatste ook helemaal niet belangrijk vond?
Terwijl ze de laan uit reed en links en rechts
keek voor ze zich in het verkeer voegde,
voelde ze haar handen zich klam om het stuur
klemmen. Ze maakte zich nu erg zenuwachtig
en dat kende ze niet van zichzelf. Er moest
iets gebeuren. Misschien zou het goed zijn als
ze in therapie gingen. Ze moest er met Eric
over praten. Daar zag ze al bij voorbaat tegen
op. Eric vond dat onzin, dat wist ze haast
zeker. Ze zou hem er bij wijze van spreken
aan zijn haren naartoe moeten slepen, en daar
had zij echt geen zin in. Even later reed ze het
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parkeerterrein op. Een groot bord vertelde dat
ze bij het medisch kinderdagverblijf was aan-
gekomen. Ze werkte daar als psycholoog.
Haar eigen huwelijk kon ze echter niet red-
den. Waarom dacht ze dit? Er was toch niets
mis met haar huwelijk? Momenteel ging alles
juist naar wens. Ze bewoonden een mooi huis
in een rijke buurt. Ze waren jong en gezond,
en ze hadden twee intelligente kinderen. Er
kon ook met kinderen zo veel misgaan. Dat
kwam ze op haar werk dagelijks tegen. Ze
moest zichzelf echter bekennen dat ze daar
niet veel bij stilstond. Ze raasde maar door,
altijd druk, geen tijd voor bezinning. Ze wist
heus wel dat zij wat dat betreft geen uitzon-
dering waren. Maar dat was natuurlijk geen
excuus. Ze stapte uit, sloot haar auto af en
liep met snelle passen naar de brede draai-
deur. Ja, ze moest met Eric praten, echt pra-
ten. Het was toch wel een teken aan de wand
dat ze zich nu al afvroeg hoe te beginnen. 

De dag verliep erg druk voor Marline. Er
waren twee nieuwe patiëntjes, van wie de een
weigerde ook maar één woord te zeggen. Op
het laatst kon ze maar net het fotolijstje ont-
wijken dat het kind haar naar het hoofd smeet.
De foto van Eric en de kinderen. Een afbeel-
ding waar ze alle drie vrolijk en ontspannen
op stonden. Werktuiglijk raapte ze het lijstje
op. Wonder boven wonder was het niet gebro-
ken. Eric zag er heel anders uit dan de laatste
tijd het geval was. ‘Sinds mijn man is vertrok-
ken, is er helemaal geen land meer met hem
te bezeilen,’ zei de moeder. ‘Uw man is weg?’
vroeg Marline haast automatisch. ‘Hij vond
een jonge vrouw, veel mooier dan ik. En het
kind wilde hij er niet bij hebben.’ De moeder
knikte naar haar zoon die naar zijn schoenen
staarde. Marline had mede lijden met het kind.
Het moest hem ook duidelijk zijn dat niemand

hem wilde hebben. Het was te gemakkelijk
om de schuld alleen bij de vader te leggen.
Nadat het gesprek was afgelopen en er een
nieuwe afspraak was gemaakt, zo mogelijk
met de vader erbij, sloot Marline haar bureau
af. Ze bleef nog een moment zitten. Als de
vader zo ongeïnteresseerd was als zijn vrouw
be weerde, zou hij natuurlijk niet meekomen.
Meestal waren het toch de mannen die
vreemdgingen. Ze wilde haar tas pakken,
maar bleef halverwege steken door een ver-
ontrustende gedachte. Zou Eric…? Nee, dat
kon ze niet geloven. Maar waarom eigenlijk
niet? Eric zag er goed uit, hij was net veertig
en hij verdiende een riant salaris. Genoeg om
er een vriendin bij te hebben zonder zijn eigen
vrouw tekort te doen. In gedachten verzonken
verzette ze haar stoel en stond even voor het
raam. Beneden was een drukke straat, maar
binnen een halfuur zou ze de drukte achter
zich hebben gelaten en kwam ze weer in de
rustige, chique buurt waar ze woonden in een
vrijstaande bungalow met een grote tuin. Dat
alles zou Eric toch nooit op het spel zetten
voor een andere vrouw? Ze wierp nog een
blik in de straat. Hoelang was het geleden dat
Eric beneden op haar wachtte? Ze zou nu
hoogst verbaasd zijn als hij daar stond. Even
later sloot ze de deur achter zich. Ze moesten
met elkaar praten. Misschien was het een
goed idee om samen een weekend weg te
gaan. Haar moeder zou vast wel op de kinde-
ren willen passen. Samen een weekend weg,
peinsde ze toen ze in de auto zat. Ze zouden
gewoon weer aan elkaar moeten wennen. Het
was zo lang geleden dat ze echt samen waren.
Ze remde heftig voor een verkeerslicht. Als
ze zo doorging was een gesprek straks hele-
maal niet meer nodig, dacht ze ironisch. Wat
later reed ze de auto de garage in. Morgen
was haar vrije dag. Ze was van plan haar
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vriendin op te zoeken. Brigit was ziek, maar
wat haar precies mankeerde was niet erg dui-
delijk. Ze had al veel onderzoeken achter de
rug, maar er was nog niets uitgekomen. Men
sprak over een psychische oorzaak voor haar
kwalen. Haar extreme vermoeidheid, gebrek
aan energie, en vooral ook haar depressiviteit
wezen in die richting. Marline vond het moei-
lijk om hiermee om te gaan. Ze mankeerde
zelf nooit iets. Eric beweerde dat Brigit zich-
zelf ziek maakte door nergens anders mee
bezig te zijn dan met zichzelf, maar Marline
durfde zo’n scherp oordeel niet te geven. Bri-
git was zéker ook met anderen bezig. Ze hield
Marline regelmatig op de hoogte van nieuw-
tjes uit hun gezamenlijke kennissenkring. Ze
opende de voordeur. Het eerste dat ze zag was
de sporttas van Joris. Ze pakte hem op en
legde hem uit het zicht onder de kapstok. Eric
moest geen reden hebben om zich te ergeren.
Hoewel daar soms geen reden voor nodig
was. ‘Mam!’ Lindy kwam de trap af stuiven,
scheen toen te bedenken dat ze geen kind
meer was en kwam rustiger de keuken in. ‘Er
is een schoolfeest, volgende week vrijdag. Ik
moet iets nieuws hebben.’
‘Mág ik iets nieuws,’ verbeterde haar moeder
automatisch. ‘Nú al een schoolfeest? Het is
pas eind september. Jullie zijn net begonnen.’
‘Het is om elkaar beter te leren kennen.’ Mar-
line knikte. Daar ging haar vrije middag. Als
ze met Lindy ging winkelen, was ze niet in
een halfuurtje klaar, dat wist ze uit ervaring.
‘Kun je volgende week maandag?’ Lindy
keek haar hoop vol aan. Haar moeder zou geen
nee zeggen, daarvan was ze overtuigd. Maar
het was zo veel gemakkelijker als het zonder
al te veel protesten ging. Marline was eigen-
lijk van plan Brigit te vragen met haar mee de
stad in te gaan. Haar vriendin had zo weinig
afleiding. ‘Toe nou, mam,’ drong Lindy aan.

‘Volgend jaar doe ik zulke dingen alleen.’ Die
kans zat erin, dacht Marline. De tijd ging zo
snel, nog even en haar dochter was volwas-
sen. ‘Goed dan,’ gaf ze toe. Brigit zou toch
geweigerd hebben, stelde ze zichzelf gerust.
Marline begon aan de voorbereidingen voor
de maaltijd. Ze maakte een simpele zuurkool-
schotel. Voor culinaire hoogstandjes moest je
niet bij haar zijn. Het leven was al druk en in-
gewikkeld genoeg zonder dat ze zich als een
soort chefkok ging gedragen. Daar kwam bij
dat ze dit alle vier graag lustten. Eric was tot
haar opluchting op tijd thuis. Het gebeurde
geregeld dat hij belde dat hij later kwam. Hij
was in een opgewekte stemming en even
dacht Marline dat ze zich alles maar verbeeld
had. Na het eten verdween hij echter onmid-
dellijk naar zijn kamer, mompelend dat hij
nog een en ander moest voorbereiden op de
computer. Toch dacht Marline dat ze niet alles
op zijn beloop kon laten. Ze moest nú door-
zetten en met hem praten. Ze ruimde de vaat-
wasser in en ging daarna in de sfeervolle
kamer zitten. Na enige aarzeling stak ze de
open haard aan. Het was nog geen oktober,
maar de avonden waren al kil en het vuur gaf
zo veel gezelligheid. De kinderen maakten
boven hun huiswerk. Ze zouden voor de thee
naar beneden komen en dan zou Eric zich ook
laten zien. Waarna de kinderen naar bed gin-
gen en zij en Eric nog wat tijd voor zichzelf
hadden. Althans, zo was het tot voor kort.
Maar de laatste tijd ging hij vaak met zijn kop
thee naar zijn kamer om het een en ander af
te maken, zoals hij zei. Vast beraden stond
Marline op, maar even later stond ze voor zijn
deur toch weer te aarzelen. Ze gedroeg zich
of ze bij haar vader op het matje werd geroe-
pen, zoals dat vroeger weleens gebeurd was.
‘Daarom ben je zo’n braaf meisje geworden,’
plaagde Eric haar weleens. Maar plagen deed
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hij ook niet meer. Misschien had hij een of
andere enge ziekte en wilde hij er niet over
praten, schoot haar opeens in gedachten. Re-
soluut opende ze nu de deur. De computer
stond aan, maar Eric zat niet achter zijn bu-
reau. Hij zat in zijn relaxstoel en rookte. Dit
verbaasde haar zo dat ze hem bleef aankijken.
Maar Eric toonde zich minstens zo verbaasd.
Zijn ‘Wat kom je doen?’ en Marlines ‘Sinds
wanneer rook jij?’ kwamen tegelijkertijd. ‘Is
het al tijd voor thee?’ vroeg hij zijn sigaret
uitdrukkend. ‘Ik wilde met je praten,’ zei
Marline. ‘Praten,’ herhaalde hij langzaam,
alsof dit een woord was dat hij niet kende.
Marline trok een stoel bij en ging tegenover
hem zitten. Aan zijn gezicht zag ze dat dit
hem niet beviel, maar ze besloot zich er niets
van aan te trekken. ‘Eric, we zijn in rap tempo
uit elkaar aan het groeien. Het gaat niet goed
met ons. Ik wil weten wat er is.’
‘Er is niets. Ik heb het gewoon druk. We zijn
de leeftijd toch wel te boven dat we steeds bij
elkaar op schoot willen zitten.’ Dit was in
Marlines ogen een onzinnige opmerking en ze
ging er dan ook niet op in. ‘Je praat nauwe-
lijks meer tegen mij,’ zei ze in plaats daarvan.
‘Er zijn wat problemen op het werk.’
‘Waarom vertel je mij daar niets van?’
‘Wat zou dat aan de zaak veranderen?’
‘Ik ben je vrouw,’ herinnerde ze hem. ‘Mis-
schien moeten we eens een weekend samen
weg gaan,’ opperde ze toen. ‘Daar kan op dit
moment geen sprake van zijn. Volgend week-
end moet ik trouwens naar Parijs.’
‘Neem me met je mee.’
‘Dat kan niet, Marline. Niemand neemt zijn
vrouw mee.’ Met een moedeloos gebaar stond
Marline op. ‘Ik krijg geen contact met je. Heb
je soms een ander?’ Het was eruit. Hij lachte
hard. ‘Doe niet zo belachelijk. Waar zou ik de
tijd vandaan moeten halen? Er is nauwelijks

tijd om met jóú te praten. Laten we thee gaan
drinken. En haal je alsjeblieft niets in je
hoofd, het zal binnenkort wel beter gaan.’
Marline zei niets meer. Maar dat er iets was
wat hem dwarszat, daar was ze zeker van. 

De volgende morgen bij het ontbijt zei Lindy
plotse ling: ‘Kims vader hoeft niet meer naar
zijn werk.’ Ze keek naar Eric, die na een haas-
tige kop koffie alweer bezig was zijn jas aan
te trekken. ‘Ik denk dat de vader van Kim dat
niet zo leuk vindt,’ antwoordde hij kortaf. ‘Is
hij ontslagen?’ vroeg Marline verschrikt. Kim
was een schoolvriendinnetje van Lindy. Ze
woonde vlak bij hen in de buurt. Haar vader
werkte bij een grote autodealer als verkoop-
leider. Aan ontslag zou je bij hem toch niet
denken. Ze voelde dat Eric naar haar keek.
‘Het is je toch niet ontgaan dat we een crisis
hebben?’ vroeg hij ironisch. ‘Word jij ook
ontslagen?’ vroeg Joris rechtstreeks. ‘Daar is
op dit moment geen sprake van. Maar wat niet
is kan komen.’ Met een handgebaar dat waar-
schijnlijk een groet moest betekenen, ver-
dween hij. Was dát wat hem dwarszat? vroeg
Marline zich af. Ten slotte ging het in de ma-
kelaarswereld ook niet echt goed. Eric zat
soms ook in de verkoop van huizen en dat
ging ronduit slecht. ‘Ik heb vanmorgen een
paar tussenuren,’ zei Lindy toen, ‘zullen we
dan naar de stad gaan?’ Marline dacht even
na. Het was misschien wel een goed idee, dan
kon ze in de middag toch naar Brigit. Want
on danks haar eigen problemen had Brigit toch
meestal wel aan dacht voor die van anderen.
En Marline wilde met iemand praten. Het
winkelen met Lindy verliep niet erg soe-
pel. Marline wist dat zijzelf daar de oorzaak
van was. Haar gedachten waren er niet echt
bij. Daarbij irriteerde het haar dat Lindy met
het grootste gemak de duurste kleding uit de
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rekken haalde. ‘Het is maar voor één avond.
We hoeven niet met geld te smijten,’ zei ze.
‘Dat zeg je anders nooit,’ mopperde haar
dochter. ‘Denk je dat Kim zo’n dure jurk gaat
kopen?’ Marline had onmiddellijk spijt van
haar opmerking toen ze Lindy’s gezicht zag.
‘Wordt pappa ook ontslagen?’ riep haar doch-
ter zo hard dat de mensen naar haar keken.
‘Natuurlijk niet. Maar je kunt wel een beetje
nadenken bij wat je koopt.’
‘Er zijn veel mensen die dat moeten, meisje,’
zei een oudere vrouw in het voorbijgaan.
Lindy keek haar boos na. ‘Mag ik die jurk nou
of niet?’ Marline wist dat de stemming nu be-
dorven was, maar zei niettemin: ‘Kijk nog
eens wat verder.’ Uiteindelijk slaagden ze een
stuk voordeliger. Marline zag wel dat Lindy
de jurk erg leuk vond. Ze zei echter: ‘Als ze
maar niet vragen hoe duur hij was en waar ik
deze heb gekocht.’ Marline ging er niet op in.
Haar dochter keek soms neer op mensen die
het minder hadden. Marline vond dit verve-
lend, maar in de buurt waar zij woonden leek
dat bijna iets vanzelfsprekends. Toen ze
samen gingen theedrinken klaarde de stem-
ming weer wat op. Toen Lindy vroeg: ‘Denk
je echt dat pappa wordt ontslagen?’ schudde
Marline het hoofd. ‘Ik heb dat geen moment
gedacht, maar hij heeft het wel erg druk, we
moeten daar eens over praten.’ Lindy keek uit
het raam, haar gezichtje stond peinzend.
Moest ze mamma vertellen dat ze pappa had
gezien? Maar ze was er niet zeker van. Hij
was samen met een vrouw die bij hem op kan-
toor werkte. Dat hoefde dus niets te beteke-
nen. Als ze het mamma vertelde, zouden
pappa en zij misschien ruzie krijgen. ‘Denk je
eraan hoe mooi je op het bal zult zijn?’
plaagde haar moeder. ‘De pukkel is nog niet
weg,’ zei Lindy. ‘Nou, als er iemand een ver-
grootglas bij zich heeft, zullen ze om de beurt

willen kijken, denk je ook niet?’ spotte Mar-
line. Maar haar dochter kon deze opmerking
kennelijk niet waarderen. ‘Kom, we gaan een
bloemetje kopen voor Brigit,’ begon Marline
over iets anders. ‘Is die nog steeds ziek?’
vroeg Lindy op een toon of ziekte iets min-
derwaardigs was. ‘Jammer genoeg wel. Ze
hebben het nu over een burn-out.’
‘Werkt ze zo hard?’
‘Dat zal het niet alleen zijn. Kom, we gaan.’
Ze wilde niet met haar dochter de problemen
van Brigit bespreken, temeer daar ze zelf ook
niet volledig op de hoogte was. Marline was
de tafel aan het dekken toen Eric belde, maar
het was Lindy die de telefoon aannam. Toen
Marline haar hoorde zeggen: ‘Pappa, alwéér?’
wist ze al hoe laat het was. ‘Wil je mamma
hebben? Oké, ik zal het tegen haar zeggen. Je
bent nooit meer thuis. Ja, tot morgen.’ Mar-
line keek haar dochter aan, maar zei niets. Dat
hoefde ook niet, want Lindy barstte al los:
‘Komt hij wéér niet thuis. Waar heeft hij het
toch zo druk mee. Zegt hij: “Omdat ik zo hard
werk, kreeg jij die laptop.” Dat is toch een
flauwe smoes. Ik heb liever mijn vader. We
zijn haast nooit meer allemaal samen.’
‘Nou, dat is een beetje overdreven,’ suste
Marline. ‘Waarom vraag je hem niet wat hij
uitvoert?’ vroeg Lindy scherp. ‘Wat hij uit-
voert? Volgens hem is het enorm druk en zijn
er vaak vergaderingen ’s avonds.’ Marline
ontweek de door dringende blik van haar
dochter. ‘Denk je dat hij een ander heeft?’
vroeg deze. ‘Natuurlijk niet.’
‘Wie heeft er een ander?’ Joris kwam op dat
moment binnen. De dagen dat Marline thuis
was, kwam hij tussen de middag thuis eten.
‘We hebben het over pappa,’ antwoordde
Lindy ‘Pappa? Een andere vrouw? Nee, dat
zou hij nooit doen.’ Marline wierp hem een
dankbare blik toe. Hij vertrouwde zijn vader
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blindelings. ‘Tims vader gaat wél met een
ander,’ zei Joris toen. ‘Tim krijgt nu ook een
kamer bij zijn vader. En een eigen televisie en
een computer. En hij mag mee met vakantie.
Maar ik geloof niet dat hij alles zo leuk vindt.
Zou jij… stel dat pappa…’
‘Hou toch je kop,’ viel Lindy uit. ‘Ophouden
jullie allebei. Pappa is gewoon aan het werk.
Dat zei hij immers, Lindy.’
‘Ja, maar dat zeggen ze toch altijd. En Simone
zei: vrouwen zijn zo dom. Die trappen er al-
tijd in.’ Simones ouders waren gescheiden.
Marline zuchtte. ‘Hebben jullie nu echt geen
ander on der werp om te bespreken?’
‘Ja, mijn wiskunderepetitie. Ik heb een onvol-
doende. Ik had pappa willen vragen mij te
helpen.’ En zo kwam ze weer bij haar vader
terecht, dacht Lindy ongelukkig. 

Marline ging die middag naar Brigit. Ze
kende haar al jaren. Haar vriendin had een
heel ander leven dan zijzelf. Ze woonde sinds
haar scheiding, enkele jaren geleden, alleen.
Haar Marokkaanse echtgenoot was na een va-
kantie in zijn geboorteland niet meer terugge-
komen. Zelfs de scheidingspapieren had hij
opgestuurd. Dat kon natuurlijk heel goed de
reden zijn dat het niet echt goed ging met Bri-
git. Kin de ren waren er nooit gekomen en
Marline had de indruk dat dat feit toch wel
erg zwaar woog, vooral bij Hassan. Mar line
dacht bij zichzelf dat Brigit waarschijnlijk
niet zat te wachten om de problemen van haar
vriendin aan te horen. Aan de andere kant had
zijzelf ook al heel vaak een luisterend oor 
geboden. Daar waren ze toch vriendinnen
voor. Brigits ouders hadden haar echtgenoot
maar moeilijk geaccepteerd. En nu ze weer 
alleen was, waren ze zo overduidelijk opge-
lucht dat Brigit hen voorlopig niet meer wilde
zien. Marlines ouders waren geregeld in het

buitenland. Ze genoten van hun geld en vrije
tijd. Dus wat bleef er meer over dan een ver-
trouwde vriendin? Brigit bewoonde een ruime
eengezinswoning. Financieel kon ze zich best
redden, haar baan bij een grote verzekerings-
maatschappij betaalde goed. Maar Marline
vroeg zich weleens af hoelang zij haar nog
zouden doorbetalen, ze was nu al maanden
thuis. Maar ze durfde Brigit er niet naar te
vragen. Sinds Brigit alleen woonde, had Mar-
line een sleutel en ze liet zichzelf binnen.
Haar vriendin lag op de bank, gekleed in een
oud joggingpak. Marline voelde zich ineens
niet op haar gemak in haar dure jeans en het
leren jasje. Haar naaldhakken tikten op de la-
minaatvloer. Waarom verzorgde Brigit zich zo
slecht, dacht ze geërgerd. Ze ging naast haar
op de bank zitten. ‘We hadden een afspraak
om in de stad iets te gaan drinken,’ zei ze ta-
melijk kortaf. ‘Ik zie het niet zitten.’
‘O, Brigit.’ De ander kwam wat overeind.
‘Heb je iets nodig? Bij voor  beeld kleren?’
vroeg ze met een blik op Marlines keurige
outfit. ‘We hoeven niet te winkelen. Gewoon
maar voor de gezelligheid. Maar goed, als je
liever hier blijft… Zal ik koffiezetten?’
‘Oké.’ Marline verdween naar de keuken. Ze
wilde Brigit niet onder druk zetten. Zij kon
tenslotte niet beoordelen hoe ziek haar vrien-
din zich voelde. Toen ze met de koffie de
kamer in kwam had Brigit haar haren opge-
stoken en wat lippenstift opgedaan. ‘Alles
goed bij jullie?’ vroeg ze. Marline aarzelde.
‘Dat weet ik niet zeker.’
‘Toch geen ernstige dingen?’
‘We leven nog,’ zei Marline ironisch. ‘En je
hebt een goede baan en een mooi huis, een
aardige man en twee gezonde kinderen. Tel je
zegeningen, zou ik zeggen.’
‘Je kijkt er maar bovenop. Er is iets met Eric.’
‘Hoezo? Heeft hij een ander?’
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‘Hij zegt van niet.’
‘En waarom ben jij daar dan toch onzeker
over? In mijn ogen is er voor Eric maar één
persoon belangrijk en dat ben jij.’
‘Hij is bijna elke avond laat thuis. Hij heeft
nauwelijks aandacht voor mij en de kinderen.’
‘Je bent verwend, Marline. Misschien zijn er
wat problemen op zijn werk. De kredietcrisis
wordt overal gevoeld. Ik bijvoorbeeld ben
ontslagen.’ Marline zette haar koffie neer.
‘Hoe kunnen ze dat doen? Je bent ziek!’
‘Daarom juist. Ik ben gekeurd en volgens die
arts kan ik werken, wat niet zo is.’
‘Je zult een advocaat moeten raadplegen. Vol-
gens mij kan dat niet zomaar. Misschien kan
Eric je helpen.’
‘Is hij dan advocaat?’
‘Hij weet best wel wat van dit soort zaken,’
zei Marline, een beetje beledigd door Brigits
neerbuigende toon. ‘Ze kunnen niets lichame-
lijks vinden, Marline. Dus ik sta wel erg
zwak.’
‘Misschien moet je dan toch proberen te wer-
ken,’ opperde Marline voorzichtig. ‘Begin jij
nu ook al! Ik weet heus wel dat het voor een
deel psychisch is, maar daarom is het nog niet
simpel op te lossen.’
‘Gaat het om Hassan?’
‘Als ik kinderen had gekregen, zou alles an-
ders zijn. Weet je dat ik aan een spermadonor
denk?’ Marline bleef haar aankijken. ‘Je zou
er wel alleen voor staan,’ zei ze voorzichtig.
‘Nou en? Er zijn zo veel alleenstaande moe-
ders.’
‘Jij bent ziek, Brigit. Ik wist trouwens niet dat
dit voor jou nog zo belangrijk was.’
‘Nee, dat komt omdat je alleen met jezelf
bezig bent en met je eigen comfortabele le-
ventje. Jij hebt gemakkelijk praten.’
‘Nou, wat let je,’ zei Marline, die boos be-
gon te worden. ‘Als dat de oplossing is van je

problemen, ga er dan voor. Je bent vijfender-
tig, dus het kan nog.’
‘Ik heb aan Eric gedacht.’ Door deze opmer-
king schoot Marline overeind. ‘Eric? Hoe had
jij je dat dan voorgesteld? Ik geloof niet dat
ik daar achter kan staan.’ Marline vroeg zich
af of Brigit haar alleen op stang wilde jagen.
Zij kon dit toch niet serieus menen? ‘Het gaat
er niet om wat jíj ervan vindt. Ik hoef niet met
Eric naar bed. Er zijn andere mogelijkheden.’
‘Daar ben ik van op de hoogte. Maar waarom
zou je een kind van Eric willen? Waarom juist
híj?’
‘Omdat ik hem goed ken. Hij is aardig en in-
telligent. Hij ziet er goed uit. Jullie wonen bij
mij in de buurt. Ik zou hem af en toe om raad
kunnen vragen bij de opvoeding.’
‘Ben je echt serieus van plan hem dit te vra-
gen?’
‘Ik denk er wél over. Maar als jij het niet
goedvindt, zal Eric misschien alleen al om die
reden weigeren, dus het valt me tegen dat jij
zo negatief reageert. Maar zou je er met Eric
over willen praten?’ Marline dacht dat dit wel
het laatste onderwerp was waar ze op dit mo-
ment met Eric over wilde praten. ‘Het is op
dit moment wat moeilijk om met Eric een ge-
sprek te beginnen, dus ik kan je niets belo-
ven.’ Marline stond op. Ze kreeg het ineens
benauwd in de niet al te ruime kamer met Bri-
git die iets onmogelijks van haar verwachtte.
‘Ik dacht dat jullie de eersten waren die ik het
zou kunnen vragen,’ zei Brigit. ‘We zijn al
jaren vriendinnen, Line. Ik heb er ook aan ge-
dacht om jou te vragen draagmoeder te zijn,
maar ik wil zelf zo graag een zwangerschap
meemaken. Als dat zou kunnen. Ik denk dat
onze kinderloosheid aan Hassan lag, al zou hij
dat nooit toegeven.’
‘Ik zou dat laatste ook absoluut geweigerd
hebben,’ zei Marline. ‘Zwanger zijn, een kind
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krijgen voor iemand anders… Jij denkt er wel
heel gemakkelijk over.’ Ze keek naar haar
vriendin alsof ze haar voor het eerst zag. ‘Het
lijkt of ik je helemaal niet ken,’ zei ze lang-
zaam. ‘Dat is waarschijnlijk ook zo. Wij staan
zo ver van elkaar af. Jij moet er niet aan dén-
ken dat je goedgeordende leventje op zijn kop
komt te staan. En je hebt nooit gezien hoe
moeilijk ik het had.’ Marline liep nu naar de
deur. ‘Ik weet niet wat er ineens tussen ons is
gekomen, maar het lijkt me beter dat we dit
gesprek nu even stopzetten.’ Brigit zei niets
en met een onbehaaglijk gevoel stapte Mar-
line even later in de auto. Ze voelde zich
schuldig, en dat was absurd. Kon zij het hel-
pen dat ze financieel geen problemen had?
Was het haar verdienste dat ze twee gezonde
kinderen had? En een stabiel huwelijk, al-
thans, dat hoopte ze. Ze was opeens nergens
meer zeker van. Ze moest hier echt met Eric
over praten. In deze toestand was haar vrien-
din in staat Eric te bellen en hem haar verzoek
voor te leggen. Natuurlijk zou ze niet met
hem naar bed gaan. Maar ook als ze voor een
andere oplossing koos met Eric als donor, zou
ze Erics kind dragen. En dat zou zij, Marline,
haar nooit kunnen vergeven. En Eric waar-
schijnlijk ook niet. Hij zou zich verantwoor-
delijk voelen voor het kind. Ze was er ineens
niet meer zeker van dat Eric een dergelijk ver-
zoek van Brigit zou weigeren. Ze dacht aan
vijf jaar geleden. Haar eigen onverwachte en
zeker niet geplande zwangerschap. Een zwan-
gerschap die ze zonder Erics medeweten had
laten afbreken. Marline reed haar auto naar
een parkeerhaven en stopte. Het zweet brak
haar aan alle kanten uit als ze daaraan terug-
dacht. Wat was Eric woedend geweest. Het
was een wonder dat hun huwelijk die storm
had doorstaan. Als ze met hem over Brigits
wens sprak, zou alles ongetwijfeld weer

boven komen. Maar misschien had haar vrien-
din hem al gepolst en was hij daarom zo af-
wezig. Ze wist niet meer of ze haar vriendin
nog kon vertrouwen. Ze móést vanavond met
Eric praten.
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Een ogenschijnlijk gewoon gezin, 
maar niets is minder waar. 

Een familieroman pur sang waarbij het 
draait om een kind.

Eric van Zweeden reist regelmatig naar Parijs voor zaken. 
De laatste maanden is Eric echter veranderd en gedraagt 

hij zich afstandelijk. Marline vraagt zich af wat er is. Als hun 
dochter Lindy een ongeluk krijgt en Marline Eric dringend 
nodig heeft, kan ze hem niet bereiken. Bij navraag op de 
zaak blijkt dat hij vrije dagen heeft opgenomen. Dan komt 
het hoge woord eruit: hij heeft een zoon en de moeder van 
de jongen is ongeneeslijk ziek. De jongen komt naar Ne-
derland, maar daarmee is het probleem niet opgelost, inte-
gendeel! Kunnen Eric en Marline ooit nog in harmonie met 
elkaar leven?

Karin Peters schrijft levensechte romans, met moderne the-
ma’s. Meer dan tachtig boeken heeft zij inmiddels op haar 
naam staan. Eerder verscheen in de VCL-serie ook: De stilte 
om Leandra. 

www.vclser ie.nl

ISBN 978 90 5977 488 9  NUR 344

Van deze auteur verscheen ook:

Als Nienkes moeder sterft, staat ze er op haar 
negentiende jaar alleen voor. Ze besluit 
naar Limburg te vertrekken, waar haar vaders 
beste vriend woont en vindt er werk op de 
Mariahoeve. Daar verzorgt ze de gehandicap-
te moeder, die met haar twee zoons op de 
boerderij woont. Korte tijd later maakt ze 
kennis met Justin van Rosmalen, de eigenaar 
van de Cederhof, maar ook onderwijzer Mat-
thias ziet ze regelmatig. Matthias en Nienke 
worden verliefd, wat kwaad bloed zet bij Jus-
tin. Hij probeert van alles om zich voor haar 
te winnen, goedschiks of kwaadschiks. Is hun 
liefde daartegen opgewassen?

Van deze auteur verscheen ook:

De levens van Paul Storms en het meisje Le-
andra zijn beiden getekend door gebeurtenis-
sen in de oorlog. Pauls vader maakte een ver-
keerde keuze en Leandra werd als Joods kind 
gered en liefdevol opgenomen in het gezin 
van Chris en Ditte Terschegge. Het zwijgen 
van Leandra zet Paul aan tot de zoektocht 
naar haar familie. Als hij haar broer Jozef te-
rugvindt, lijkt het tij voor Leandra te keren. 
Maar niets is minder waar. De komst van haar 
broer betekent ruzies op de boerderij, want 
dochter Clara Terschegge laat geen middel 
onbeproefd om Jozef voor zich te winnen. En 
intussen staat de relatie tussen Chris en Ditte 
op gespannen voet…

ISBN 978 90 5977 278 6
Verkrijgbaar in de boekhandel of
via www.kok.nl

ISBN 978 90 5977 378 3
Verkrijgbaar in de boekhandel of
via www.kok.nl

OngewenstKind.indd   1 23-03-2010   19:55:08



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'ScanLaser'] Scan Laser prefered distill settings)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




