
Speuren naar sporen
’Stille getuigen’ in Maand
van het Spannende BoekDEN HAAG, vrijdag

Het is een wat grijze
dag, begin februari. Het
stereotype fantasieloze
bedrijventerrein in Den
Haag-Zuid ligt er wat
treurig bij, zonder identi-
teit. Dat vindt kennelijk
ook het navigatiesys-
teem in de auto, want dat
raakt al gauw het spoor
bijster. Maar met een
beetje hulp wordt toch
het doel bereikt: een
groot, vierkant, enigszins
anoniem aandoend pand.
Zwart. Geheimzinnig.

Wat gebeurt er achter deze
muren? En wie zijn toch die
mensen, heel gewone mensen
zo te zien, die een beetje
schuchter richting de ingang
lopen? Wie antwoorden wil
vinden, moet zoeken. De deu-
ren door dus. Binnen, in een al
even kale hal, hebben de men-
sen zich in een slordige rij op-
gesteld. Er wordt gepraat on-

derling, men schijnt elkaar te
kennen. Zachtjes gepraat, dat
wel, onder invloed van de om-
geving. 

De rij leidt naar een loket,
waar paspoort en andere gege-
vens moeten worden overhan-
digd. Naast het loket prijkt een
bord met ge- en verboden voor
betreders van het pand. Dat is
wel nodig ook, zo is de bood-
schap, want dit is het onderko-
men van het Nederlands Fo-
rensisch Instituut. Het klop-
pend hart van – grof gezegd –
het sporenonderzoek in ons
land. 

En die mensen dan, die een
hal verder nog wat onwennig
samenklonteren? Het zijn
tientallen thrillerauteurs, die
in dit heilige der heiligen een
kijkje mogen nemen, voorlich-
ting krijgen, ja, zelfs vragen
mogen stellen. Bekendere en
minder bekende hoofden kij-
ken nieuwsgierig rond: Tomas
Ross is er, René Appel, Aad
van den Heuvel, Dick van den
Heuvel, Simone van der Vlugt,
Carla de Jong… 

Een tocht door de klinisch

aandoende gangen van het in-
stituut volgt, met uitleg door
experts. De intrigerende sec-
tieruimte, zoals we die kennen
van tv-series als CSI of Waking
the Dead. Laboratoria met
mensen in witte kledij die in
microscopen turen: vormspo-
ren, biologische sporen, com-
puteronderzoek, haaronder-
zoek, handschriftenonder-
zoek, te veel om op te noemen.
De spannende schietbaan
waar de ’impact’ van een kogel
kan worden gemeten, met an-
nex een uitgebreide wapenka-
mer. 

En dan moet het nog begin-
nen. Want elke auteur wordt
gekoppeld aan een NFI-specia-
list. In de ruimte waar die ge-

sprekken plaatsvinden is het al
gauw een zacht zoemende ka-
kofonie. We schuiven aan bij
Aad van den Heuvel, die ’ge-
matcht’ is met Bart Blankers,
forensisch specialist (en klein-
zoon van Fanny Blankers-
Koen), die erg veel weet van
dna-onderzoek op bijvoor-
beeld sigarettenpeuken. Hoe
er een spoedtraject is dat bin-
nen 48 uur resultaat kan ople-
veren. Maar het kunnen ook
weken zijn. Het belang van de
databank en hoe lang gegevens
daar mogen blijven. Hoe mooi
de vondst van een bivakmuts
is, met al z’n haartjes en huids-
chilfers. Van den Heuvel is
een en al oor.

Uitnodiging
En dat mag ook wel, want de

schrijvers zijn hier mede op
uitnodiging van het CPNB, de

club die het Nederlandse boek
promoot. Het idee is dat elk
van de auteurs een kort ver-
haal schrijft met als basis de in-
formatie die bij het NFI is op-
gedaan, gebundeld als Stille ge-
tuigen. 

Het is half mei en het boek
ligt er. De lakmoesproef: wat
heeft Van den Heuvel opge-
pikt? Zijn verhaal De dubbel-
ganger brengt een glimlach
van herkenning op de kaken.
Hij heeft goed naar Blankers
geluisterd, want het onder-
zoek in zijn verhaal krijgt een
wending door de snelle analy-
se van peuken en een foutje in
de databank. Mooi initiatief,
dit kijkje in de keuken.

’Stille getuigen’ is te verkrij-
gen vanaf 1 juni, in de Maand
van het Spannende Boek. Gratis
voor leden van een openbare
bibliotheek, € 7,50 in de winkel.

Yolanda Entius schrijft graag over dingen die dichtbij zijn.
Over ouders en hun kinderen, en over herkenbaar verdriet.
Datzelfde doet ze in haar nieuwe roman, Het kabinet van de fa-
milie Staal. Daarin analyseert ze meedogenloos het verdriet in
een doorsnee jarenzestiggezin.

’We wachten zwijgend af’

In de van haar bekende ge-
serreerde stijl vertelt ze daarin
over Kobe, egocentrische man
van Muis, die met zijn ge-
dweeë vrouw drie dochters
heeft. Dat er ook ooit een jon-
getje was, drie weken na de ge-

boorte aan zuurstofgebrek
overleden, hangt als een zwar-
te wolk boven het gezin. „Nie-
mand zegt iets, we wachten
zwijgend af.” Dat is de overle-
vingsstrategie bij de familie
Staal. De schone schijn ophou-
den, een vader die geen tegen-
spraak duldt, een subversieve
moeder die het liefst truien
breit en zwijgt, een gebrek aan
liefde binnen het gezin: het
zijn de geijkte ingrediënten
voor gefrustreerd nageslacht.
En dat gebeurt. Dochter Ilse,
vaders oogappel, blijkt op late-
re leeftijd psychisch labiel,
Do, de oudste, te dociel en
Mees tegendraads. Levensge-
luk is voor de meisjes geen
vanzelfsprekende zaak. 

Vanuit het perspectief van
Mees laat Yolanda Entius zien
dat haar zoektocht naar (ou-
derlijke) erkenning lastig is.
Moeder Muis kiest uiteinde-
lijk niet voor het welzijn van
de dochters, maar voor haar ti-
rannieke man: een getormen-
teerde ziel is het gevolg.

Entius vlindert door een fa-
milieleven, raakt dat aan,
toont de scheuren, maar legt
niet uit. Het fragmentarisch
inzoomen op de verschillende
stadia van een ploeterend en
zwijgzaam naoorlogs gezin
oogt authentiek, en zegt ge-
noeg. Dat de schrijfster het ge-
storven broertje op zeker mo-
ment een stem geeft, is een
vondst. Het verlost de roman
even van het aardse en geeft
de eigenzinnige Mees de diep-
gang die ze verdient. Een ver-
dienste is ook dat Entius de
verleiding weerstaat de ou-
ders op leeftijd sympathiek te
maken. Grimmig is de sfeer
binnen de familie Staal aan
het begin, idem dito aan het
eind. Lies Schut

Yolande Entius, ’Het kabinet
van de familie Staal’; 222 blz.;
€ 18,90; Cossee

Nieuwe roman 
Yolanda Entius
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KUNST CULTUUR
Portret
zonder
gezicht

Zelfportretten, kunstenaarsportretten, kinderpor-
tretten, oorlogsportretten. Op de twaalfde editie van
het FotoFestival Naarden komen we veel verschillende gezich-
ten tegen. In de Grote Kerk exposeren de gerenommeerde foto-
grafen Joost van den Broek, Koos Breukel en Stephan Vanflete-
ren voor het eerst samen. Een rondgang langs de tien festivallo-
caties levert nog meer boeiende ’ontmoetingen’ op. 

gen er ook bijhoren. Dus hoe
onschuldig zijn ze eigenlijk?” 

De fotografe daagde zichzelf
uit om zowel on-
schuld als emotie
in één beeld te van-
gen. Dat lukte. De
(met Photoshop)
weggewerkte on-
effenheden en het
subtiele kleurge-
bruik geven de fo-
to’s een serene uitstraling, ter-
wijl de manier waarop de kin-
deren in de camera kijken on-
rustig maakt. 

„Mensen vinden de portret-
ten indringend, hemels, soms
eng. De ouders van de kinde-
ren waren heel verrast, som-

Of het fanfarelid op de foto
van Niels Helmink een man of
een vrouw is, daar komen we
niet achter. We zien alleen de
rug van de figuur, die een
mooi, knalrood uniform aan-
heeft. Het achterhoofd wordt
bedekt door iets wat eruit ziet
als een lange zwarte paarden-
staart, maar bij navraag iets an-
ders blijkt te zijn. 

Voor zijn serie HaFaBra
(verzamelnaam voor de ver-
schillende types blaasorkes-
ten en harmonie, fanfare en
brassband) onderzocht Hel-
mink de wereld van muziek-
verenigingen. Hij legde niet al-
leen de leden in uniform vast,
maar maakte ook portretten
van hun instrumenten en foto-
grafeerde de interieurs van de
clubhuizen. Elders hangt ook
een foto waarop het gezicht
van een fanfarelid wel zicht-
baar is. 

„Ik vind trotse mensen zo
mooi om naar te kijken”, zegt
de fotograaf. „Vooral tijdens
het uitoefenen van hun hobby.
Dan zie je hun passie.” 

De detailleringen en de
beeldscherpte versterken dat
gevoel. Die techniek keek Hel-
mink af van topfotograaf Er-
win Olaf, voor wie hij acht jaar
werkte. „Wat ik ook van hem
heb geleerd, is dat alles wat je
op de foto ziet een functie
heeft. Het grote verschil is al-
leen dat Erwin nieuwe werel-
den creëert voor zijn foto’s.
Ook zijn modellen zoekt hij
daarbij uit. „Terwijl ik mijn
onderwerpen uit de maat-
schappij haal en juist gebruik
maak van het bestaande.”

In Bastion Oranje zien we
een heel andere kant van Niels
Helmink. Drie zelfportretten
die hij maakte in de periode
dat hij chemothepie moest on-
dergaan nadat er zaadbalkan-
ker bij hem was ontdekt. Heel
confronterend is het portret
dat hij nam op het moment dat
zijn haar uitviel. 

Ook indringend, maar op
een heel andere manier, zijn
de kinderportretten van foto-
grafe Flokje van Lith. Met hun
bleke gezichtjes en spierwitte
hemdjes aan lijken de kinde-

ren rustig en onschuldig. Maar
zodra je ze in de ogen kijkt,
blijkt hun blik levenswijs.

„De puurheid van kinderen
was mijn uitgangspunt”, ver-
telt Van Lith, die haar fotose-
rie de titel Eyes of Innocence
gaf. „Gaandeweg realiseerde
ik me dat kinderen, hoe jong ze
ook zijn, vaak al veel hebben
meegemaakt. Ze weten dat het
leven niet alleen uit aandacht
en cadeautjes krijgen bestaat,
maar dat pijn en teleurstellin-

migen schrokken omdat ze een
gezichtsuitdrukking van hun
kind zagen die ze niet ken-

den.” 
Tegenover haar

Eyes of Innocence
hangt de serie The
Eyes of War, van de
gevestigde foto-
graaf Martin Roe-
mers.

Vanaf morgen t/m 19 juni op
diverse locaties in Naarden.
Info: www.fotofestivalnaar-
den.nl. Lezers van De Tele-
graaf kunnen een fotoboek
winnen van fotograaf Henk
Wildschut, ’Shelter’. Zie verder
www.filmenuitgaan.nl

Twaalfde
editie

FotoFestival
Naarden

AMSTERDAM, vrijdag
Ter gelegenheid van de hon-

derdste geboortedag van An-
nie M.G. Schmidt verscheen
bij uitgeverij Querido de ver-
zamelbundel 100 x Annie. In
dit fraaie voorleesboek ont-
breken uiteraard bekende fi-
guren als Otje, Pluk, Wiplala,
Floddertje en het Beertje Pip-
peloentje niet.

Maar daarnaast zijn er tal
van verrassingen in de vorm
van verhalen, versjes en
sprookjes, die in de vergetel-
heid waren geraakt. Bijvoor-
beeld het mooie verhaal Spie-
geltje Rondreis, dat Annie
Schmidt in 1964 voor de KLM
schreef. Het gaat over een oma
en opa die dankzij hun tover-
spiegel verre reizen maken
naar hun gefantaseerde klein-
kinderen in Japan, India, Ara-
bië en de Noordpool. 

„Met deze bundel hebben
we geprobeerd een doorsnede
te geven van haar werk”, zegt
samensteller Dik Zweekhorst.
„Ik sta elke keer weer versteld
hoe tijdloos haar versjes en
verhalen blijken te zijn. Op
een enkele uitzondering na
zijn ze nog steeds actueel en
grappig. Alleen de boekjes die
ze ooit voor beginnende lezers
in het onderwijs maakte en
haar bundel Het Fornuis,
waarin ze bewust roldoorbre-
kende moeders neerzet die
timmeren en zo, zijn inmid-

dels achterhaald. Van de ver-
halen over Jip en Janneke la-
ten we ook wel eens iets weg
wat niet meer herkend wordt,
zoals de schillenboer en de ko-
lenkelder. Maar voor de rest is
het niet storend als de taal hier
en daar een beetje ouderwets
klinkt. De verhaaltjes staan

tenslotte model voor de veili-
ge en overzichtelijke kinder-
wereld van zo’n vijftig jaar ge-
leden.”

Volgens Dik Zweekhorst is
Annie M.G. Schmidt nog
steeds een bron van inspiratie
voor schrijvers van kinder-
boeken. „Vooral haar poëzie,

die nog steeds als fris en bij-
zonder wordt ervaren, is een
voorbeeld voor veel dichters

nu. Door de lichtheid
van haar verhalen ver-
geet je dat ze wel dege-
lijk maatschappelijke
thema’s aansneed. Zoals
bij Pluk, die in zijn een-
tje alle dieren redt. Maar
ook bij Otje, waar de

werkwillige vader niet aan de
bak komt omdat hij niet de be-
nodigde papieren heeft. Hoe-
wel vrijheid haar belangrijk-
ste thema is, had Annie
Schmidt als domineesdochter
wel degelijk een boodschap.
Alleen serveerde ze die als een
heerlijk taartje.”

Bij de honderd versjes en
verhalen in de bundel staan
plaatjes van tal van illustrato-
ren. Natuurlijk van Fiep Wes-
tendorp en van Wim Bijmoer,
die in 1950 haar eerste versjes-
bundel Het Fluitketeltje illus-
treerde. Maar ook van Harrie
Geelen, Carl Hollander, Phi-
lip Hopman, Thé Tjong-
Khing, Martijn van der Lin-
den en Marije Tolman. „Mijn
favoriete verhaal is Kroezebe-
tje uit 1966 over een schaap
met kunststofkrulletjes”,
zegt Dik Zweekhorst.

De voorleesbundel ’100 x
Annie’ is uitgegeven door
Querido en kost € 24,95. Voor
de activiteiten ter gelegenheid
van 100 jaar Annie Schmidt
zie: www.anniemg.com

door THEA DETIGER

door MAAIKE STAFFHORST

■ THRILLER

door BERTJAN TER BRAAK

Honderd jaar
Annie M.G.

Schmidt 

NOG STEEDS INSPIREREND

• Kroeze-
betje, het
schaapje
met
kunststof
krulletjes.
Illustratie
Fiep Wes-
tendorp.
Uit de
bundel
’100 x
Annie’.

• Een 
wapen-
expert van
het NFI laat
de thriller-
schrijvers
op de
schietbaan
de impact
van kogels
zien.

FOTO:
SERGE 
LIGTENBERG

• Niels 
Helmink
legde de
wereld van de
muziek-
verenigingen
vast in zijn
serie ’HaFa-
Bra’. 
Fanfarelid in
vol ornaat en
van achteren
(inzet).

• Portretten
door Flokje
van Lith:
Levana (l.)
en Elija. 

Wilt u adverteren
in deze rubriek?

Bel 020-585.9100

Nachtlicht

De schilders van het
nieuwe licht 1880-1940

Museum Flehite
Amersfoort
5 april t/m 26 juni 2011
www.museumflehite.nl

Eindhoven

V E I L I N G
k ij k d a g e n

27 – 28 – 29 mei
www.vandersommen.nl

040 2432432

Anton Pieck
‘t Oude Stadhuis te Rotterdam

Amateurs over oudjes
WAK, de Week

van de Amateur-
kunst, is overal in
Nederland in volle
gang. Zoals in Koog
aan de Zaan, waar
PPG Paletkwartet uit
Wormer Ouder-
domsvlekken van
Don Duyns speelt.
Een typisch voor-
beeld van de kracht
van wat al die acht

miljoen amateurkun-
stenaars kunnen
bereiken.

Zes oude vrouwen
in een onbestemde
ruimte, zeg maar de
recreatiezaal van
een bejaardentehuis.
In ochtendjas, nacht-
hemd of pyjama,
feesthoedjes op het
hoofd. Alles wat ooit
zacht was, is nu

hard, alles wat ooit
hard was, is nu
zacht. 

De vrouwen zijn
zich vaker niet dan
wel van elkaars
aanwezigheid be-
wust en kijken,
ieder afzonderlijk,
op een leven vol
strijd terug. Ze ver-
langen, maar weten
niet meer naar wat.

• PGG
Palet-

kwartet
leeft zich
uit in de

WAK-
week.

FOTO:
MICHEL

SCHNATER

• Yolanda Entius schreef een moeizame familiegeschiedenis.
FOTO: LIESBETH SLUITER



<<
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /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 100
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /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 550
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2001
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (ISOnewspaper26v4)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Ghent PDF Workgroup - 2008 Specifications version 4 \(PDF/X-1a:2001 compliant\))
    /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.)
  >>
  /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 [1270 1270]
  /PageSize [14173.229 14173.229]
>> setpagedevice


