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John Baxter nam zijn besluit toen hij met zijn familie het zie-
kenhuis verliet.

Elaine had met hem en met de andere familieleden uren vol
diep verdriet en innige liefde meegemaakt. Daardoor was er een
verbondenheid ontstaan zoals bij geen enkele andere gebeurtenis
die ze samen hadden beleefd. Hij hield haar hand vast terwijl ze
in stilte naar de auto liepen. Over een paar uur zouden ze alle-
maal bij elkaar komen in de Baxter-woning om met elkaar te
eten. Ze hadden er behoefte aan om samen te zijn, hadden er be-
hoefte aan om met elkaar te delen hoe het korte leven van de
kleine Sarah, zijn kleindochter, hen had geraakt en veranderd.

Maar ondertussen kon hij het gevoel diep vanbinnen niet
van zich afzetten, de overtuiging dat hij Elaine niet alleen op
dit soort momenten in zijn leven wilde, maar altijd.

Elaines auto stond vlak bij die van hem, maar voordat ze in-
stapte, bleef ze staan. ‘Wat ben je stil.’

Hij glimlachte en voelde zich rustiger worden. Hij was uit-
geput, maar niet langer wanhopig. Niet na wat hij de afgelopen
middag had meegemaakt in de ziekenhuiskamer van zijn doch-
ter. ‘Ik ben gewoon aan het nadenken.’

Elaine zou met hen mee-eten, maar ze ging eerst een paar
uur naar huis. Ze hadden allemaal wat tijd voor zichzelf nodig.
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De blik in haar ogen maakte hem duidelijk dat ze de hele dag
op de parkeerplaats zou blijven staan als ze hem daarmee kon
helpen. ‘Wil je erover praten?’ Ze hield haar hoofd schuin, haar
ogen stonden meelevend.

John merkte dat de warmte die hij in zijn hart voelde ook
zijn ogen bereikte. ‘God is bezig om duidelijk te maken dat ik
je heel hard nodig heb.’

Ze keek verrast en ontroerd en zelfs een beetje verlegen. ‘Dat
is fijn.’

‘We hebben het er later nog over.’ Hij omhelsde haar en ze
zeiden elkaar gedag.

Eenmaal alleen in zijn auto begon zijn beslissing vastere
vorm aan te nemen. Het beeld dat hij van de toekomst had,
veranderde erdoor. De rit naar huis leek langer te duren dan
anders en werd gekenmerkt door een nieuw soort emotie en
door een gevoel van eenzaamheid. Hij ging het oude huis bin-
nen, maar in plaats van de sleutels op het aanrecht te leggen,
bleef hij staan en leunde tegen de deurpost. Elke centimeter
van het huis bevatte nog altijd herinneringen aan Elizabeth, zo-
als dat altijd het geval zou zijn. Hij liep naar de slaapkamer en
weifelde bij haar foto op zijn ladekast. ‘Je was bij ons vandaag,
lieve schat. Dat voelde ik.’

Hij greep de ladekast vast en zijn gedachten dwaalden af naar
eerder die dag. Voordat hij was weggegaan uit het ziekenhuis,
had Ashley hem Coles tekening laten zien. De inspanningen op
papier van zijn achtjarige kleinzoon hadden hem de troost
 geboden waar hij zo’n behoefte aan haden dat gold ook voor
Ashley en haar man Landon. Niets was toepasselijker dan de te-
kening van Elizabeth in de hemel, waar ze de kleine Sarah vast-
hield, voor haar zorgde totdat ze allemaal weer samen zouden
zijn.

Hij liep naar het klaptafeltje dat hij bij het voeteneind van
zijn bed had neergezet. Elizabeths met de hand geschreven
brieven lagen verspreid over het tafelblad, wat beter geordend
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dan eerder en aan één kant lag een stapel die al gekopieerd was.
Dit vertrek was te klein geworden voor deze hele onderne-
ming en hij wilde alles later die avond naar de eetkamer ver-
plaatsen. Als hij alles had gekopieerd, zou hij zes stapels brieven
hebben – een voor al zijn kinderen. Bij elke vergeelde brief die
hij voorzichtig geopend en herlezen had, was hij doordrongen
geweest van Elizabeths aanwezigheid, waardoor hij haar meer
dan ooit miste. Maar nu lag het emotionele karwei dat met
uiterste precisie moest worden uitgevoerd bijna achter hem.
Hij was er bijna klaar voor om de brieven in plakboeken te
doen en aan zijn kinderen te overhandigen. Hij was ervan over-
tuigd dat er iets schuilging in Elizabeths woorden wat voor al
zijn volwassen kinderen een grote verandering zou betekenen.

Ook al was later die week de begrafenis van de kleine Sarah
gepland, hij zou zijn energie in de brieven stoppen. De tijd was
er rijp voor en hij zou er goed aan doen. Als hij daarmee klaar
was, dan kon hij die periode eindelijk op een goede manier af-
sluiten. Dan had hij eindelijk alles doorgenomen wat de vrouw
van wie hij nog steeds zoveel hield had achtergelaten. Hij had
er behoefte aan om die periode af te sluiten, omdat hij een uur
geleden een besluit had genomen. Het besluit dat hij binnen-
kort de stap zou zetten waarvan hij zeker had geweten dat hij
die nooit zou zetten.

Hij zou Elaine Denning vragen om zijn vrouw te worden.



Dayne Matthews greep de houten balustrade van de veranda
vast en keek naar het water in de verte. Ondanks al het verdriet
van eerder die dag verspreidde de zon een deken van licht over
Lake Monroe. Binnen in hun huis aan het meer hoorde hij de
zachte stem van zijn vrouw Katy. Ze had haar impresario weer
aan de lijn, maar probeerde het gesprek kort te houden.

Dit was geen dag voor zakelijke gesprekken.

7

Huis van herinnering 1-352_Huis van herinnering 1-352  22-09-14  11:21  Pagina 7



Hij kneep zijn ogen half dicht tegen de schittering van het
water en zijn blik dwaalde naar de felblauwe lucht. Hij had op
door de jaren heen heel wat rollen gespeeld in Hollywood, heel
wat gevoelens overgebracht en die ook bij anderen gezien op
het witte doek. Maar de kracht en het geloof van zijn zus
Ashley had hij nog nooit meegemaakt.

De gebeurtenissen van de afgelopen uren kwamen weer tot
leven: het telefoontje van John Baxter, zijn vader, die hun vroeg
om snel te komen en hoe hij zich had gevoeld toen hij Ashleys
kamer in het ziekenhuis binnenliep. Zijn familie – Brooke,
Kari, Erin en Luke met hun partners en kinderen, de mensen
die hij tot voor kort had moeten missen in zijn leven – had zich
om Ashleys bed geschaard. Ze hadden alle ruimte die beschik-
baar was in beslag genomen.

Uiteraard hadden Ashley en Landon al maandenlang geweten
dat hun ongeboren kindje niet langer dan een paar dagen in le-
ven zou blijven. In dat opzicht was anencefalie meedogenloos.
Het wonder waar iedereen om had gebeden, bestond niet uit
een onverklaarbare genezing, maar uit alles wat er vandaag was
gebeurd in de paar korte uren van Sarahs leven.

Achter zich hoorde hij de hordeur en hij keek over zijn
schouder. Zelfs op een dag met zoveel verdriet was er in zijn
hart nog altijd ruimte voor het vertrouwde gevoel van verwon-
dering. Katy Hart was echt met hem getrouwd. Ze had haar
rustige leventje in Bloomington in Indiana vaarwel gezegd om
zich bij hem te voegen op de tocht die hij als beroemdheid in
alle openbaarheid aflegde.

Het was nu alleen zaak om die tocht tot een goed einde te
brengen.

Hij draaide zich om en stak zijn armen uit. ‘Kom eens even.’
Ze liep met trage, gelijkmatige passen, haar blik was verloren

en terughoudend, alsof het korte leven en de daaropvolgende
dood van hun nichtje Sarah haar volledig hadden uitgeput. Bij
hem aangekomen, sloeg ze haar armen om zijn middel en ze
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legde haar hoofd op zijn schouder. Lange tijd was het enige ge-
luid de schreeuw van een eenzame havik in een verre boom.

Uiteindelijk slaakte Katy een diepe zucht en zette ze een
stap naar achteren, zodat ze hem kon aankijken. ‘Het gaat ons
lukken toch, Dayne?’

Hij ging helemaal op in haar aanraking, in de tedere klank
van haar stem. ‘Wat precies?’

Ze zuchtte. In haar blik was zowel angst als vastberadenheid
te lezen. ‘De komende vier weken gebruiken om tot het besef te
komen wat er echt toe doet. Voordat de buitenwereld probeert
om ons weer uit elkaar te drijven.’

Vier weken. Dat was de tijd die hen nog restte om te genie-
ten van het leven dat hier in Bloomington zo normaal leek.
Om te genieten van hun huis aan het meer en de redenen te
overdenken waarom ze verliefd waren geworden. Maar vier
weken. De frustratie nam snel bezit van hem en de mooie ge-
voelens ebden een beetje weg. Hij vermande zich en keek heel
even langs haar heen naar de heuvels achter hun huis. Wat had
hem bezield, dat hij haar had aangemoedigd om samen met
hem in een film te spelen? Alsof de tabloids nog niet genoeg
hadden om van te smullen, zou over minder dan een maand de
eerste aflevering van het realityprogramma worden uitgezonden
over hun belevenissen tijdens de opnames. Zowel het programma
als de film waren verplaatst en zouden niet in januari, maar al
in het najaar te zien zijn. Zijn impresario had de wijziging aan
hen uitgelegd. ‘Op dit moment staan jullie tweeën in het mid-
delpunt van de belangstelling. Dat weten de studio’s ook.’ Ieder-
een die dacht ervan te kunnen profiteren, rekende op de on -
enigheid tussen Dayne en Katy. De koppen in de bladen
hadden voor hen bijna het einde betekend.

Maar dat was voordat ze weer waren thuisgekomen in Bloom-
ington. Hier konden ze opnieuw van elkaar houden en was dat
even natuurlijk als ademhalen. Tussen de uitgestrekte weilan-
den, de golvende heuvels en de vergezichten was de liefde er
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weer. Als een zomers briesje dat hen had overspoeld en hen
verzekerde dat alles goed zou komen. En dat kon toch ook niet
anders, in het gezelschap van de Baxters was Dayne omringd
door meer liefde dan ooit.

‘Je geeft geen antwoord.’ Katy’s blik verzachtte en er was nu
ook verdriet in haar ogen te zien.

Hij streek met zijn wang langs de hare. ‘Waren het maar vier
hele jaren.’

‘Of meer.’ Katy liet haar hoofd opnieuw op zijn schouder
rusten. ‘Er is geen ontkomen aan, hè?’

Ze doelde op de films die voor de deur stonden. Het feit dat
zij over een paar maanden naar Londen zou vliegen en hij naar
Cabo San Lucas in Mexico. Ze zouden tien weken lang van
 elkaar gescheiden zijn om aan hun verplichtingen te voldoen,
terwijl de bladen zich op hen stortten. Hij voelde zijn stem-
ming versomberen.

‘O, Katy.’ Hij hield haar dicht tegen zich aan. De vage geur
van haar parfum, van haar huid, drong tot hem door en leek de
ernstige toon van hun gedempte stemmen te versterken. ‘Mis-
schien ooit. Als het er allemaal op zit.’ Hij begon er niet over en
zij ook niet, maar stel dat ze het niet zouden redden tot aan die
dag in de verre toekomst? Stel dat hij helemaal werd opgeslokt
door de wereld waarin hij leefde en zij door háár wereld? En
stel dat ze zo ver uit elkaar werden gedreven dat ze de beloftes
uit het oog verloren die ze elkaar op het strand aan de Riviera
Maya hadden gedaan, iets wat nu jaren geleden leek?

Ze hadden het vaak over de toekomst, vooral nu ze thuis wa-
ren vanuit Los Angeles. Over de dag waarop ze Hollywood, het
acteren en alle facetten van hun leven als beroemdheid, vaarwel
zouden zeggen. De dag waarop ze zich definitief in Blooming-
ton zouden vestigen en misschien het Christelijk KinderTheater,
dat Katy zo miste, nieuw leven in konden blazen. Ze zouden
wandelingen maken langs de oever van Lake Monroe, op zon-
dagavond bij de Baxters eten en zelf kinderen hebben. Het
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beeld dat Dayne voor zich zag, werd steeds duidelijker en drong
door tot in elke vezel van zijn lichaam, want iets mooiers kon
hij zich niet voorstellen.

Maar voor het zover was, moesten ze eerst de strijd aangaan,
de strijd die ze zichzelf op de hals hadden gehaald door in te
stemmen met het realityprogramma. For real was bedoeld als
een witte vlag. Een manier om zich gewonnen te geven tegen-
over de paparazzi zonder daarbij volledig te worden opgeslokt.
Maar de fotografen en filmploegen waren niet op zoek geweest
naar scènes van een gelukkig stel toen ze op de set waren neer-
gestreken. Vanaf het begin waren ze bezig geweest deining te
veroorzaken, probeerden ze te zorgen voor koppen waar de twij-
fel en de ontrouw van afspatte.

En het programma was nog niet eens uitgezonden.
Dayne kuste haar op haar voorhoofd. ‘Wat had je impresario

te melden?’
‘Hij wilde er zeker van zijn dat ik een paspoort heb.’ Ze

klonk moe. ‘Ik heb tegen hem gezegd dat ik er uiteraard een
heb. Vanwege onze bruiloft.’

Heel even leek alles om hen heen te vervagen en leek het
wel of Dayne tot diep in haar ziel kon doodringen. Hij zag haar
zoals hij haar eerder had gezien, voor alle spanningen van de
 afgelopen paar maanden. ‘Het was prachtig, hè?’

Ze glimlachte. ‘Soms zie ik het allemaal weer levensecht voor
me. Dan lijkt het allemaal zo echt dat ik de zee kan ruiken.’

Hij wreef met zijn gezicht langs dat van haar. ‘Jammer dat
jouw film niet in Cabo kan worden opgenomen.’

De zon begon onder te gaan en de veranda werd van liever-
lee in schaduw gehuld, net alsof de problemen die in het ver-
schiet lagen, werden onderstreept. ‘Het is een beetje lastig om
de Big Ben vanuit Cabo te filmen.’

‘Dat is zo.’ Hij legde zijn handen aan weerskanten van haar
gezicht en drukte zijn lippen op de hare. Het was een intense
kus, met een schroom die voortkwam uit de spanning van de
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afgelopen weken. Maar er vlamde een hartstocht op die geen
grenzen kende; na een tijdje veranderde hun ademhaling en in
haar ogen was te lezen hoe ze zich voelde.

‘Ik hou van je, Dayne.’ Haar gefluisterde woorden waren in
tegenspraak met de intensiteit van haar gevoelens, met de ma-
nier waarop haar lichaam reageerde op het zijne.

Zelfs in de moeilijkste periodes van hun huwelijk was het
 lichamelijk gezien tussen hen bijna altijd goed – een geschenk
van de God in wie ze allebei geloofden. De God die Dayne in
zijn gebeden had gesmeekt om ervoor te zorgen dat ze de ko-
mende maanden bij elkaar zouden blijven, ook als het mis-
schien gemakkelijker zou zijn om er de brui aan te geven.

‘Ik ook van jou.’ Hij hield haar nog dichter tegen zich aan.
‘Je moet dat altijd tegen me blijven zeggen, goed? Dan doe ik
dat ook.’

Katy aarzelde. ‘Ik zal… ik zal het altijd blijven zeggen.’ Ze
kuste hem opnieuw en ging met haar mond naar zijn oor toe.
‘Zullen we naar binnen gaan?’

Hij slikte en vlocht zijn vingers door die van haar. Terwijl ze
naar binnen liepen en via de keuken en de gang naar hun slaap-
kamer gingen, was Dayne nog altijd niet overtuigd van de toe-
komst waar ze van droomden. Maar voorlopig hadden ze iets
anders, iets wat er voor het moment misschien meer toe deed.

Ze hadden vier weken samen.
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2

Ashley Baxter Blake hield Landons hand stevig vast terwijl ze
het zonlicht in stapten en hoorden hoe de automatische deur
van het ziekenhuis achter hen dichtschoof. Het leek wel of er
een week verstreken was sinds Landon haar in allerijl hiernaar-
toe had gebracht omdat de weeën waren begonnen. Maar de
prachtige, vreselijke momenten die verbonden waren met het
leven en de dood van hun dochtertje hadden pas de dag ervoor
plaatsgevonden.

Het was augustus en de zon verwarmde haar gezicht, maar
Ashley begon te rillen. ‘Het doet pijn, Landon… zo ontzettend
veel pijn.’

Landon verstevigde zijn greep om haar middel, maar hij
vroeg niet of ze zich nader wilde verklaren. Ze wist dat hij zich
precies zo voelde.

Ashley probeerde zich goed te houden, maar ze had de nei-
ging om op het trottoir te gaan zitten en te huilen. Ze stond
op het punt om tegen Landon te zeggen dat ze dit met geen
mogelijkheid aankon. Dat ze het niet zou redden om naar hun
auto te lopen met armen die zo leeg waren dat ze pijn deden,
toen een kleine vierdeursauto tot stilstand kwam.

Voordat Ashley zich kon bewegen, met haar ogen kon knip-
peren of kon ademhalen, sprong de bestuurder naar buiten.
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Hij holde voor zijn auto langs naar de hal van het ziekenhuis.
Ashley en Landon keken hem na en terwijl ze dat deden, zagen
ze waarom de man zo’n haast had. Achter de glazen deuren zat
een jonge vrouw in een rolstoel, haar gezicht was een grote
glimlach. Ze hield een in pastelkleurige dekentjes gehuld bun-
deltje dicht tegen zich aan.

Een pasgeboren kindje dat voor het eerst naar huis ging. Zo-
als de kleine Sarah van Ashley en Landon voor het eerst naar
huis had moeten gaan. Het lukte Ashley niet om haar blik af te
wenden. Ze zag hoe de man een karretje pakte dat was volge-
laden met roze bloemen, met ballonnen waarop Het is een meisje
stond en met allerlei andere cadeaus. Ze keek toe hoe de ver-
pleegkundige de rolstoel door de deuren naar buiten duwde.
Ze waren alle drie een en al glimlach.

De man nam de baby voorzichtig in zijn armen en droeg
haar naar de gereedstaande auto, op nog geen meter afstand. Hij
ging uiterst omzichtig te werk, legde de baby in het autostoel-
tje en trok de gesp en de riemen behoedzaam over haar hoofd-
je. De verpleegkundige hielp de vrouw overeind en de kersver-
se ouders, die zich helemaal niet bewust waren van de
aanwezigheid van Ashley of Landon, maar alleen van hun ge-
liefde dochtertje, namen plaats in de auto.

Ashley voelde de tranen prikken toen het gezinnetje weg-
reed. Haar ogen waren vochtig toen Landon haar over de par-
keerplaats vergezelde, een helling over, langs twee rijen auto’s
naar de SUV die ze een week voor de geboorte van de baby
hadden gekocht. Landon had tegen haar gezegd dat de wagen
een manier was om verder te kijken dan de ophanden zijnde
geboorte en het overlijden van hun dochtertje. Een manier om
te denken aan al die keren dat ze zouden gaan kamperen of vis-
sen, nu ze een gezin met jongens hadden.

Maar gedachten aan de toekomst veranderden niets aan hoe
Ashley zich voelde, ze brachten geen sprankje licht in de duis-
ternis. Ze deed haar ogen dicht en voelde hoe de warme tra-
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nen over haar wangen stroomden. Bloomington was niet zo
heel groot. Als Sarah zou zijn blijven leven, was ze misschien
naar dezelfde peuterspeelzaal gegaan als het baby’tje dat ze net
hadden gezien. Wellicht waren de meisjes samen op voetbal ge-
gaan of hadden ze in hetzelfde groepje cheerleaders gezeten.
Misschien waren ze hartsvriendinnen geworden.

Ashleys hart brak en ze sloeg haar armen om zich heen. Ze
was niet veel aangekomen tijdens haar zwangerschap en door
haar betrekkelijk platte buik voelde ze zich nog ellendiger. Ze
liet zich op de passagiersstoel zakken en leunde tegen Landon.
‘Ik mis haar zo ontzettend.’ Haar stem brak. ‘Ik heb haar maar
een paar uur vast kunnen houden.’ Ze bracht haar armen iets
omhoog, wist nog precies hoe ze gisteren haar kleine dochter-
tje had vastgehouden.

‘God is zo goed.’ Landons stem klonk schor. Hij had niet veel
gezegd, maar dat kwam alleen omdat hij het duidelijk ook zo
moeilijk had. ‘Ze had maar een paar uur, maar er is in zo’n
korte tijd nog nooit zoveel van een kindje gehouden.’

Er verscheen een glimlach rond Ashleys lippen, ook al bleven
de tranen komen. ‘Het was een wonder dat ze er zo gezond uit-
zag, dat iedereen er was om ons bij te staan.’ Ze snufte. ‘Dat zal
ik nooit vergeten.’

‘En God zal iets doen met haar leven. Daar moeten we op
vertrouwen.’

Ashley knikte. Dat geloofde zij ook. Hoe groot de pijn ook
was door het verlies van Sarah, Ashley twijfelde niet aan God.
Tijdens haar zwangerschap had God haar er verschillende ke-
ren in een zachte fluistering aan herinnerd dat ze naar Hem op
zoek moest gaan. En vervolgens, in Sarahs laatste uur, was Cole
er geweest, haar oudste zoon. Hij had in haar oor gefluisterd dat
hij een tekening had gemaakt van Ashleys moeder in de hemel,
die de kleine Sarah stevig tegen zich aan hield.

Zelfs vanochtend nog, voordat Landon haar was komen op-
halen, had Ashley gemerkt dat God zich tot haar richtte. Ze was
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sinds het overlijden van haar moeder nog niet zo verdrietig
geweest en had haar bijbel gepakt, die op het nachtkastje in
haar kamer lag. Daarna had ze Psalm 46 had opgezocht. Bijna
aan het eind las ze de regels die haar al vaker hadden geholpen.
De regels die ze al zo lang niet gelezen had. Staak de strijd en
erken dat ik God ben, verheven boven de volken, verheven boven de
aarde.

Op dit soort momenten verlangde God niet van Ashley dat
ze gelukkig was of met een glimlach op haar gezicht rondliep.
Hij verlangde alleen maar van haar dat ze rustig bleef, dat ze 
de strijd staakte en besefte dat ze niet overal een antwoord 
op hoefde te hebben, omdat God zelf die allemaal paraat had.
Staak de strijd en erken dat ik God ben… Ja, ze geloofde nog steeds.

‘Ash…’ Landons stem klonk kalm en teder. ‘We moeten gaan.
Cole en Devin zijn thuis, met je vader.’ Hij kuste haar kruin.
‘Gaat het?’

Ze knikte en wreef met de rug van haar handen over haar
gezicht. Ze rechtte haar rug en met het kleine beetje energie
dat haar nog restte, trok ze de gordel om zich heen en maakte
hem vast. ‘Als mam even iets anders wil doen dan Sarah vast-
houden’ – Ashley richtte haar betraande ogen op de man van
wie ze zo intens veel hield – ‘dan weet ik wel wie haar van haar
zal overnemen.’

‘Wie dan?’ Hij stak het sleuteltje in het contact en wachtte.
‘Irvel.’ Ashley glimlachte bij de herinnering aan die lieve, in-

nemende vrouw uit het bejaardencentrum Sunset Hills, Ashleys
vriendin in de tijd ze daar werkte.

Landon grijnsde en zijn gezicht klaarde ervan op. ‘Denk je?’
‘Ja.’ Ze snufte opnieuw. ‘Irvel en mam drinken een kop munt-

thee met elkaar en Sarah zal bij hen zijn.’
Het was een troostende gedachte en Ashley en Landon hiel-

den dat beeld vast, hun in elkaar gevlochten handen vormden
het enige contact dat nodig was tussen hen.

Ashleys vader had waarschijnlijk beseft hoe zwaar de rit naar
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huis moest zijn geweest, want toen ze via de voordeur naar bin-
nen gingen, was het stil in huis.

Cole stak zijn hoofd om de hoek van de keuken. Hij glim-
lachte aarzelend naar hen en stak heel even zijn hand op. ‘Hoi.’
Hij liep naar hen toe. ‘Opa heeft Devin in bed gestopt om een
dutje te doen. Hij zei dat dat misschien beter was. En Devin
was moe.’

‘Hoe is het, Coley?’ Ashley stak haar armen uit. Ze sprak in
stilte een kort gebed uit, dankte God dat haar zoons geen anen-
cefalie hadden gehad. Dat ze hier waren, gezond en wel.

Cole kwam naar haar toe, iets langzamer dan gebruikelijk.
Hij keek Landon aan. ‘Gaat het goed met mam? Ik bedoel, mag
ik haar een knuffel geven?’

Landon grinnikte zachtjes. ‘Ze maakt het prima. Je kunt haar
gerust een knuffel geven, makker.’ Terwijl hij de woorden uit-
sprak, keek hij naar Ashley en ze wisselden een veelbetekenen-
de blik uit. Ze maakte het niet prima en hij al evenmin. Mis-
schien zou dat op een dag wel zo zijn, maar het zou nog heel
lang duren voordat ze dat woord konden gebruiken en het ook
echt zouden menen. Toch was het belangrijk om voor de jon-
gens alles weer normaal te laten verlopen. Vooral voor Cole, die
zo opmerkzaam was en zo bezorgd was om zijn hele familie.

Cole glimlachte opgelucht. Hij sloeg zijn armen om Ashley
heen, langer dan anders. ‘Je buik is al bijna weer dun.’

‘Ja. Bijna.’ Ashley glimlachte en ze streek met haar hand over
Coles hoofd. Hij was allang geen baby meer, maar als hij haar
een knuffel gaf dan wist ze weer hoe het had gevoeld toen dat
wel zo was. Dat besef verzachtte de pijn die ze de hele ochtend
al een beetje voelde.

Landon kwam naar hen toe en hij sloeg zijn arm om Coles
schouders. ‘Voel je je verdrietig?’

‘Een beetje.’ Cole tuurde door zijn wimpers naar Landon en
vervolgens naar Ashley. ‘We hadden vandaag eigenlijk een feest-
je moeten hebben voor Sarah en dan zou ik op haar moeten
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letten, anders was Devin misschien te wild met haar. Ik wilde
hem laten zien hoe je een grote broer moet zijn.’ Hij dacht
even na. ‘Baby’s zijn eigenlijk te klein om naar de hemel te
gaan, vinden jullie niet?’

Ashley kreeg een brok in haar keel en met haar vrije hand
wreef ze over haar hals. ‘Dat vind ik ook. Veel te klein.’

‘Maar,’ Landon glimlachte breed, ondanks het verdriet in zijn
ogen, ‘ik weet wel zeker dat jij vanochtend heel goed voor
Devin hebt gezorgd.’

Ze hoorden voetstappen vanuit de woonkamer komen en
Ashleys vader kwam de hoek om. ‘Hij heeft het geweldig ge-
daan.’

Cole begon te stralen bij het zien van zijn opa. ‘Vertel maar
hoe ik en Devin met die giga-legostenen hebben gespeeld en
dat we de grootste brug van de hele wereld hebben gebouwd!’

‘Het was zeker de allergrootste brug.’
‘Hij was zo groot dat Devin erop wilde klimmen, maar ik

heb tegen hem gezegd dat dat zo niet werkt, bij bruggen van
lego.’ Cole zette een stap opzij en grijnsde naar zijn opa. ‘Toch?’

‘Ja. Dat heb je tegen hem gezegd.’ Ashleys vader woelde door
Coles blonde haar en hij keek Ashley en Landon met bezorgde
blik aan.

‘Hé!’ Er leek Cole iets te binnen te schieten. ‘Ik ga even kij-
ken of de brug nog heel is voordat pap en mam hem komen
bekijken.’ Hij stoof weg en was halverwege de eetkamer toen
hij inhield en zachter ging lopen. Waarschijnlijk dacht hij eraan
dat Devin nog altijd sliep. ‘Dat ging veel te hard,’ fluisterde hij.
‘Sorry!’

Toen Cole buiten gehoorsafstand was, legde Ashleys vader
een hand op haar schouder en ook een op die van Landon. ‘Ik
ga zo. Jullie hebben tijd met elkaar nodig.’ Hij boog zich naar
zijn dochter toe en kuste haar op de wang. Vervolgens richtte
hij zich tot Landon. ‘Jullie kunnen dit aan. Jullie geloof zal jullie
erdoorheen slepen.’
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Landon knikte. ‘En ik heb het gevoel dat de hele familie ons
daarbij zal helpen.’

Nadat Ashleys vader was vertrokken, sloeg Landon zijn ar-
men om haar heen en hij hield haar lange tijd vast. Ze hoorden
Cole verderop in de speelkamer. Hij liep wat heen en weer, was
blijkbaar aan het controleren of alle legostenen nog stevig op
hun plaats zaten.

Ashley liet haar hoofd tegen Landons borstkas rusten. Ze was
nog steeds zo moe. Over twee dagen zou de sobere, besloten
begrafenis zijn, maar nu werd ze overmand door alleen al de
gedachte aan al dat verdriet. ‘Denk je dat hij zich Sarah zal blij-
ven herinneren?’ Ze keek op. ‘Over één jaar? Vijf jaar?’

‘Ik weet het niet.’ Landons blik was intens, nadenkend. ‘Maar
die kleine meid zal bij ons blijven, bij ons saampjes… Ze zal
deel van ons zijn totdat we haar opnieuw zien.’

‘Pal naast mijn moeder.’
‘En Irvel.’
Ashley glimlachte en vervolgens gingen ze naar Cole toe. In

de tien minuten die volgden, verbaasden ze zich over de brug,
die groter was dan Cole en Devin samen. Landon pakte zijn
 fototoestel en maakte wat foto’s. Niet lang daarna werd Devin
wakker en met zijn vieren zaten ze in kleermakerszit op de
vloer van de speelkamer, waar ze de brug afbraken en de stenen
gebruikten om er een toren van te bouwen.

Af en toe was het Ashley bij het horen van alle vrolijke ge-
luiden van hun gezin pijnlijk duidelijk dat er iets ontbrak.

De zachte, dierbare kreetjes van haar pasgeboren dochter.



De uitvaartdienst was kort en aangrijpend – net als het leven
van de kleine Sarah. Ashley zat met Landon en de jongens op
de voorste rij in de kerk en ze werden omringd door de rest
van de familie Baxter. Alleen Ashleys vader nam het woord. Hij
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las voor uit Psalm 139 – de verzen die erover gingen dat God
een baby’tje al kende voordat het was geboren en dat alleen
Hij een kind kon weven in de buik van de moeder. Hij ver-
wees ook naar Jeremia 29:11, dat God plannen had voor Zijn
volk.

‘Zijn grootse plannen voor Sarah overstijgen dit leven.’ Haar
vader keek naar de gezichten op de eerste paar kerkbanken.
Zijn ogen waren vochtig, maar hij glimlachte toch. ‘We kijken
uit naar die prachtige dag waarop we allemaal samen zijn, thuis
in de hemel. Waar we zelf kunnen zien welke plannen God had
met ons dierbare meisje.’

Ashley richtte haar blik op de kleine witte kist, die bedekt
was met in elkaar gevlochten rozen en gipskruid. De in tere lij-
nen uitgevoerde kist was zo miniem, zo hartverscheurend klein.
Een seconde lang had Ashley de onweerstaanbare neiging om
naar voren te lopen, het deksel op te tillen en haar dochtertje
nog één keer in haar armen te nemen. Ze deed haar ogen dicht.
Sarah is daar niet. Ik weet dat dat zo is, zei ze tegen zichzelf. Help
me, God. Wilt U ervoor zorgen dat ik haar in mijn moeders armen zie,
zoals Cole haar zag?

Ashley keek weer naar haar vader. Hij was zijn toespraak
aan het afronden, zei dat God elke morgen nieuwe weldaden
schenkt. Vervolgens stapte hij het podium af en nam zijn plaats
naast Elaine weer in.

De organist speelde Groot is Uw trouw en daarna, toen de
dienst voorbij was, reed iedereen naar de begraafplaats. De
plechtigheid daar duurde maar een paar minuten en aanslui-
tend – na elkaar met stille tranen te hebben omhelsd – ging
 iedereen naar zijn eigen huis. Ashley had besloten dat ze niet de
energie had om met elkaar bij hen thuis te eten. Meer dan de
begrafenis kon ze niet aan.

Uiteindelijk stonden alleen Ashley, Landon en de jongens
naast Sarahs kist. Landon had Devin in zijn armen en zonder
een woord te zeggen, stak hij zijn hand uit en hij raakte de rand
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van de houten kist aan. ‘Vaarwel, Sarah,’ fluisterde hij. Daarna
haalde hij voorzichtig één roos uit het bloemstuk en bracht die
naar zijn gezicht. Hij sloot heel even zijn ogen en zijn gezicht
was vertrokken van verdriet.

Ook Ashley pakte een roos en ze legde haar andere hand op
de gladde bovenkant van de kist. ‘Op een dag, meisje… op een
dag zien we je weer.’ Ashley merkte dat de tranen over haar
wangen rolden, maar verder voelde ze zich lamgeslagen. Het
enige wat ze wilde, was thuis zijn, met haar gezin. Weg van deze
afschuwelijk verdrietige plek.

Cole had hen gadegeslagen en met de punt van zijn schoen
trok hij cirkels in het gras, alsof hij niet goed wist wat hij moest
doen of zeggen. Maar nu liep hij naar de grafsteen naast de
plaats die voor Sarah was gereserveerd. ‘Hier ligt oma begraven,
toch? Er staat Elizabeth Baxter.’

‘Ja, Coley.’ Ashley raakte zijn schouder aan. ‘Hier zijn ze bij
elkaar.’

Cole knikte. Hij staarde een paar seconden lang naar de graf-
steen, streek vervolgens met zijn vingers over het opschrift. ‘Bij
elkaar, net als in de hemel.’

‘Dat klopt.’
Landon bad en met zijn vieren bleven ze nog een paar mi-

nuten. Daarna liepen ze naar hun nieuwe auto om naar huis te
gaan.

Pas toen Landon en de jongens sliepen, begaf Ashley zich naar
de kinderkamer. Eerder had Landon haar ertoe weten over te
halen om even te gaan liggen en ze was erin geslaagd om een
paar uur te slapen. Maar nu lukte dat niet meer. Wat zou deze
nacht er anders hebben uitgezien als ze Sarah urenlang had
kunnen wiegen, lachend om hun gebrek aan slaap.

Ashley liep op haar tenen door de gang langs Devins kamer.
Voordat Sarahs ziekte was vastgesteld, hadden ze met een paar
ideeën voor de babykamer gespeeld. Ze konden Devin en Cole
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in één kamer onderbrengen – iets wat de beide jongens het
liefst wilden. Maar het huis was al ouder, de kamers waren nau-
welijks groot genoeg om een tweepersoonsbed en een kast te
herbergen. Zelfs met een stapelbed zouden de jongens in die
ene kamer op elkaar gepropt zitten.

In plaats daarvan hadden ze besloten om Ashleys schilderka-
mer te veranderen in een kinderkamer. Ze schilderde meestal
in het huis van haar vader en ze kon haar schilderijen daarnaar-
toe verplaatsen. Op die manier zouden alle kinderen hun eigen
kamertje hebben. Voor het eind van de derde maand van haar
zwangerschap had Ashley de mandwieg uit de garage gehaald
en hem schoongemaakt. Ze kwam de lakentjes met de pastel-
kleurige sierrand tegen die haar moeder haar bij Coles geboor-
te had gegeven. Ze deed al haar verf in dozen, zette haar ezel
in de kast en mijmerde of de kamer blauw of roze zou worden.

Maar nadat ze hadden gehoord dat hun kindje een aangebo-
ren afwijking had – ook al zei ze maand in, maand uit tegen
zichzelf dat het om een foute diagnose ging of dat God voor
een wonder zou zorgen – kon Ashley zich er niet toe zetten
om in de kinderkamer aan de slag te gaan. Alsof ze ergens in
haar onderbewuste wel beter wist. Er waren momenten dat ze
naar de kamer ging en rondkeek, met haar blik onafgebroken
op de prachtige wieg gericht en in de stille hoop dat haar
dochtertje daar ooit zou slapen. Toen de feiten over Sarah pijn-
lijk duidelijk werden, had ze – net zomin als Landon – niet de
kracht kunnen vinden om de wieg weg te halen.

Het was stil in huis. Nog steeds uitgeput van alle emoties van
die dag liep Ashley het kamertje binnen en ze leunde tegen de
muur. Ze waren van plan om de schommelstoel uit Devins
 kamer hier neer te zetten, omdat hij de extra ruimte dan kon
gebruiken voor zijn speelgoed. Maar dat was er nooit van ge-
komen en nu zag de kamer er kil en eenzaam uit – alleen de
mandwieg stond er.

Ashley liep ernaartoe en ging met haar vingers naar de kap met
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sierstroken. Er welde verdriet in haar op en ze streek met haar
vingers over het zachte flanellen lakentje dat over het dunne ma-
tras lag. De plek waar Sarah op dit moment had moeten slapen.

Ik kende haar nog maar net, God. Ashley staarde naar de lege
wieg. Maar ik mis haar zo ontzettend…

Ashley deed haar ogen dicht en ze zag het gezichtje van haar
dochtertje voor zich – haar fijne gelaatstrekken, haar grote
blauwe ogen, haar zachte lippen. Hoelang zou het duren voor-
dat dit beeld van Sarah, de herinneringen aan haar van die ene
dag, vervaagde en een verre droom leek? Ze hield haar adem
in en heel even kon ze haar dochtertje bijna ruiken, haar zijde-
zachte huid bijna voelen.

Ik vertrouw op U, God; echt waar. Maar waarom zij? Waarom Sarah?
Ze werd verscheurd door verdriet, want ze kon de afstand

tussen Sarah en haar op geen enkele manier overbruggen, niet
in dit leven.

Ashley greep de zijkant van de wieg met beide handen vast
en terwijl ze dat deed, klonk er diep in haar hart een stem, kalm
en duidelijk. Staak de strijd, dochter en erken dat ik God ben…

De opluchting stroomde door Ashley heen en meteen kwa-
men er nog meer tranen. Ja, Heer, wilt U me helpen om de strijd
te staken? Me helpen om het te begrijpen?

Opnieuw was de reactie onmiskenbaar. Dochter, ik ben verhe-
ven boven de volken, verheven boven de aarde.

Ashley liet de woorden tot zich doordringen, dacht erover na
en er begon haar iets te dagen. Ze had zich niet speciaal gericht
op het laatste gedeelte van het vers, alleen op het begin. Want
meer hoefde ze op dit moment toch niet te weten? Alleen dat
het volstond om de strijd te staken, dat God altijd God zou zijn
en dat het aan haar was om de strijd te staken?

Maar nu leek de betekenis van het laatste deel van het vers
opeens overduidelijk. Ze zag het tafereel in de ziekenhuiskamer
heel helder voor zich. Haar hele familie had zich om haar bed
geschaard en ze wist met zekerheid dat Sarahs korte leven en
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haar vredige dood allerlei veranderingen teweeg hadden gebracht
bij de mensen van wie ze hield. Wonderen die anders misschien
niet gebeurd zouden zijn.

In die uren en op die plek leek het alsof de spanning tussen
haar broer Luke en zijn vrouw Reagan volledig verdwenen was.
Ze hadden zich aan elkaar vastgeklampt en aan hun dierbare
kinderen Tommy en Malin. De onenigheid en de afstandelijk-
heid tussen Ashley en haar zus Brooke werden met elke foto
die Brooke maakte minder. Met elke seconde dat ze aan het fil-
men was, met elke blik die ze – met de tranen in hun ogen –
met elkaar wisselden.

En dan waren er natuurlijk haar oudere broer Dayne, die nog
maar pas in hun leven was en zijn vrouw Katy. Wat de tabloids
hun in de eerste maanden van hun huwelijk ook hadden aan-
gedaan, hoe groot de spanning van het beroemd zijn ook was
geweest – zoals ze in de kamer vol familieleden hadden gestaan
en deelgenoot waren geweest van het korte leven van de kleine
Sarah, twijfelde Ashley er niet aan of ze zouden het redden. Ze
zouden het allemaal redden en dat zouden ze doen met liefde,
met een lach en met het geloof dat elk moment in het leven
waardevol is.

Dat zou Sarahs nalatenschap zijn. Maar nu, terwijl Ashley
bleef denken aan het Bijbelvers, besefte ze dat het niet alleen
Sarahs nalatenschap zou zijn, maar ook die van God. Bij het
grote verdriet om het verlies van Sarah wilde God dat ze één
ding begrepen: Hij was verheven boven de aarde. Terwijl om
hen heen alle banden hechter werden, zou hun hemelse Vader
boven hen verheven zijn. In het geval van Dayne en Katy – als
ze de komende maanden de onvermijdbare aanvallen van de
media wisten te overleven, dan zou God boven de hele wereld
verheven zijn.

Precies zoals het Bijbelvers beloofde.
Er liepen rillingen over Ashleys armen en iets van haar ver-

driet werd vervangen door een overweldigende vreugde en
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vastberadenheid. Vreugde om alles wat God een paar dagen ge-
leden in de volle ziekenhuiskamer in gang had gezet. En vast-
beradenheid omdat ze opeens wist hoe ze het verdriet om het
verlies van haar pasgeboren dochter te boven moest komen.
Met de kracht van God zou ze de vredestichter zijn in de le-
vens die het meest waren geraakt door de paar uur dat Sarah
bij hen was geweest. Ze zou zichzelf daarvoor opwerpen en zo
veel mogelijk de helpende hand bieden. Ze zou bidden voor
Luke en Reagan, voor Brooke en haar en voor Dayne en Katy
en daarbij wist ze twee dingen heel zeker; God was verheven
boven de aarde. En Sarahs dood zou niet tevergeefs zijn.

25

Huis van herinnering 1-352_Huis van herinnering 1-352  22-09-14  11:21  Pagina 25



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /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
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


