
handeld voor kanker, ern-
stig is. „Haar borst moest
zo snel mogelijk worden ge-
amputeerd. Maar toen

puntje bij
paaltje kwam,
kon het pas
weken later.
Vanwege car-
naval hadden
ze het te
druk.” De toon
is gezet.
„Dankzij onze
huisarts kon-

den we terecht in een an-
der ziekenhuis, waar mijn
vrouw binnen vijf dagen is
geopereerd.”

Als blijkt dat de kanker
niet is uitgezaaid, kan het

tussen de weilanden van
Buinerveen. Als westerlin-
gen hebben ze nog nooit van
het Drentse gehucht ge-
hoord, maar
het is een
prachtig
huis met uit-
zicht over de
spruitjesvel-
den. „We wa-
ren volop be-
zig met de
verhuizing
toen tijdens
een standaardbevolkings-
onderzoek bleek dat er iets
niet goed was.”

In het ziekenhuis blijkt
dat de situatie van Petra,
die in 1994 al eens was be-

’Niemand
wilde mijn
vrouw goed
onderzoeken’

Gerard (68). „Ze zat hier op
de bank en schreef haar ad-
vertentie binnen de kortste
keren op. Ze liet het me le-
zen en zei: ’Als ik dood ben,
wil ik dat dit zo de krant in-
gaat’. Ik was het er helemaal
mee eens. De advertentie
was zó af en kwam zó recht
uit haar hart. Toen ze op
tweede kerstdag overleed,
heb ik ervoor gezorgd dat
haar woorden in De Tele-
graaf werden geplaatst als
algemene kennisgeving.”

In 2008 wil het echtpaar
eens echt van het leven gaan
genieten. Gerard gaat met
pensioen, de kinderen zijn
de deur uit en de twee ko-
pen een vrijstaande woning

„Het was een kleine
wraakneming
van mijn vrouw

via De Telegraaf”, zegt Ge-
rard Schuurmans. Hij zit
aangeslagen aan de eettafel
van hun droomhuis in Dren-
the. Op oudejaarsdag droeg
hij zijn grote liefde Petra,
met wie hij 48 jaar was ge-
trouwd, naar haar laatste
rustplaats. „Ik heb maan-
denlang gezegd dat ze het
nieuwe jaar niet zou halen.
Nou, dat bleek dus aardig te
kloppen”, zegt hij met een
verwrongen lachje.

Haar dood had niet zo
vroeg hoeven komen, wilde
Petra met haar advertentie
zeggen. „Door onkunde, ge-
makzucht, het elkaar de
hand boven het hoofd hou-
den van artsen in mijn om-
geving (...) heb ik nu vijftien
jaar te vroeg afscheid moe-
ten nemen van mijn gezin,
familie en bekenden”, no-
teert ze in april 2014 in een
van haar vele schrijfboek-
jes. 

„We hadden net te horen
gekregen dat ze niet meer
beter zou worden”, vertelt

lijk lange lijdensweg in het
ziekenhuis in Groningen
belandden, wilde niemand
mijn vrouw goed onderzoe-
ken. Geen bloedonderzoek,
geen scan, niks. De pijn
kwam door een verkeerde
houding, werd gezegd. We
moesten maar aan mensen-
dieck denken en ze moest
vooral meer bewegen.” 

Gerard: „Pas in april, toen
we weer op de pijnpoli te-
rechtkwamen, werd er een
foto gemaakt. Toen hebben
we ook direct te horen ge-
kregen dat Petra niet meer
beter zou worden. Er bleken
uitzaaiingen in haar rug en
rib. Precies de plekken die
ze al jaren als pijnlijk aan-
wees…” 

Ziekenhuizen aanklagen
gaat hij niet doen. „Je komt
in een tredmolen van een ja-
neespelletje met advocaten,
zo kom je er nooit van los.”
Ze wisten ook wel, zegt Ge-
rard, dat Petra geen hon-
derd zou worden. „Maar als
artsen naar haar geluisterd
hadden, had ze nog tien tot
vijftien jaar langer geleefd.
En met veel minder last en
pijn. Daarom heeft ze die
advertentie geschreven. Ze
wilde haar stem laten horen
en had de wens dat mensen
zich niet met een kluitje het
riet laten insturen door art-
sen. We hadden zelf ook een
andere arts moeten raad-
plegen. Maar da’s achteraf
makkelijk praten...”

voor het menselijke oog on-
zichtbare licht is afkomstig
van stelsels die ruim 12 mil-
jard lichtjaren van ons ver-
wijderd zijn. De sterren die
dit licht uitzonden zijn in-
middels al lang verdwenen.
We vangen het licht op van
miljarden sterren die rela-
tief kort na hun geboorte
met enorm veel geweld
stierven.”

Ook de 42-jarige Labbé is
een autoriteit op het gebied
van de astronomie, een tak
van sport waarin Neder-
land sinds mensenheuge-
nis vooroploopt met abso-
lute topwetenschappers.
De grondlegger was wis-,
natuur- en sterrenkundige
Christiaan Huygens. De
uitvinder die in 1690 (!)
ontdekte dat licht een ver-
schijnsel is dat zich in gol-
ven verplaatst.

Zijn motivatie, die hem
uiteindelijk tot in de armen
van de sterren dreef, was
aanzienlijk aardser. Labbé:
„Ik had al vroeg in mijn stu-
die de mogelijkheid om te
werken bij het Mauna Kea-
observatorium op Hawaï.
Het observatorium staat op
de 4200 meter hoge piek

Twee jonge aanstor-
mende sterrenkundigen
hebben onze positie op
het gebied van de astro-
nomie wereldwijd fors
verstevigd. Het duo heeft
maar liefst 2500 uur
’priority waarneemtijd’
gekregen op de Ameri-
kaanse Spitzer-ruimtete-
lescoop. De toekenning is
uniek, want voor dit
broertje van de vermaar-
de Hubble-telescoop
staan wetenschappers
rijendik voor het hek.

Dr. Ivo Labbé van de Leid-
se Sterrenwacht van de Uni-
versiteit Leiden en dr. Kari-
na Caputi, universitair do-
cent van Kapteyn Astrono-
misch Instituut van de
Rijksuniversiteit Gronin-
gen, gaan met hun onder-
zoek letterlijk terug in de
tijd. Om precies te zijn 13,2
miljard jaar. Dat is slechts
500 miljoen jaar verwijderd
van ’Big Bang’, de mega-ex-
plosie die de geboorte van
ons heelal inluidde. 

Tuin
Karina Caputi lag als

meisje van 13 in het hoge
gras van haar ouders tuin ’s
avonds uren lang gebiolo-
geerd naar de fonkelende
sterrenhemel te kijken.
Haar opa woonde in een

klein dorp op de Argentijnse
hoogvlakte en nergens an-
ders waren de nachten zo
helder. Karina besloot op
die plek om als ze groot was
’iets’ met sterren te doen. 

Inmiddels behoort dr.
Karina Caputi tot de jonge
generatie talentvolle Ne-
derlandse astronomen. De
hoofddocent van het Gro-
ningse astronomisch insti-
tuut heeft de nodige onder-
zoeksprijzen in de wacht
gesleept. Haar nieuwste en
grootste uitdaging tot nu
toe is de reconstructie van
vroege sterrenstelsels. Het
onderzoek kan voor de we-
tenschap belangrijke puz-
zelstukjes opleveren.

„Ik mag nu als hoofdon-
derzoeker gebruikmaken
van een van de meest bege-
renswaardige ’sterrenkij-
kers’, de Amerikaanse Spit-
zer-ruimtetelescoop. De be-
schikbare onderzoekstijd is
zeer beperkt, maar Ivo en ik
krijgen liefst 2500 uur!” 

Ze waren concurrenten in
de race voor Spitzertels-
coop. „Maar onze aanvragen
waren beide van zulk kali-
ber, dat de Amerikanen in al
hun wijsheid besloten ons
alle twee toe te kennen.”

Want opmerkelijk genoeg
is er nog een Nederlander
met vrijwel dezelfde missie:
dr. Ivo Labbé van de Leidse
Sterrenwacht van de Uni-
versiteit Leiden. Ook hij wil-
de de telescoop gebruiken
voor zijn speurtocht naar
infraroodlicht. Labbé: „Dit
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Hou t kort,
Bert Dĳkstra

Nu we zijn uitgedemonstreerd en ons fijn
even allemaal Charlie mochten noemen…
Nu we onszelf weer hebben wijsgemaakt

dat de dreiging in het extremisme schuilt en níét
in de islam… Nu we al die wereldleiders zo lief
knuistje aan knuistje hebben zien staan… Nu is
het tijd om de ogen te openen.

Eén van de hypocriete Charlies in die politieke
hand-in-hand-kameraden-parade was premier
Davutoglu, namens het reliregime van Turkije.
Ondertussen probeerde zijn baas Erdogan thuis
de mond te snoeren van ’n welingelichte klok-
kenluider. ’Erdogan komt zélf met terreuraan-
slagen’, beweert de man. ’Om z’n ’ongelovige’
vijanden de schuld te kunnen geven’.

Hij voegt er ook nog even fijntjes aan toe: ’Er-
dogan werkt in het geheim samen met IS en
Al-Qaeda’. Soennieten onder elkaar, zeg maar.
Dit soort teksten kun je niet hard genoeg de kop
indrukken. Die Turkse premier… Hij kwam naar
Parijs om de wereld te tonen: ook wíj zijn voor
vrijheid van meningsuiting. Zolang we er, in
Allahs naam, thuis maar geen last van hebben. 

Kijk ons eens!

Reageren: bdijkstra@telegraaf.nl

Göteborg va. € 129
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Verblijf in een 3* hotel o.b.v. logies en ontbijt
Sint Vituskathedraal, Glasfabriek, Praagse burcht
» Excursiepakket zeer voordelig bij te boeken!
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Jonge Nederlandse sterrenkundigen gaan terug in
tijd met Amerikaanse supertelescoop

DROOM IN ZICHT

’Nog nooit zo
dicht bij
oerknal
geweest’

door Mark Veldkamp

van de slapende vulkaan
Mauna Kea en geldt als een
van de belangrijkste obser-
vatoria ter wereld. 

Maar mijn keuze werd
vooral ingegeven omdat je
daar zo mooi kunt golfsur-
fen! Tot mijn vreugde werd
ik uitgenodigd. Daar is het

gebeurd. Ik kan mij het mo-
ment waarop ik voor het
eerst de foto’s van verre
sterrenstelsels onder ogen
kreeg nog goed herinneren.
Ik was verliefd en dat is
nooit meer overgegaan.”

Fascinatie
Vanaf dat moment scha-

kelde Labbé op naar warp-
snelheid. „Ik heb de schade
ingehaald. Inmiddels bepa-
len de sterren zo’n beetje
mijn leven. Ik heb mogen
meewerken aan de wonder-
schone foto’s van sterren-

stelsels die zijn gemaakt
met de Hubble ruimteteles-
coop. Wie deze foto’s kent,
begrijpt mijn fascinatie." 

De twee internationale
teams waaraan het duo lei-
ding zal geven, willen weten
waarom er zoveel stervor-
ming was en waarom er zo’n

snelle groei plaats-
vond. Labbé: „Dat is
nog steeds een raad-
sel. We zijn zwaar ge-
fascineerd en nog
nooit zo dicht bij de
oorsprong geweest.”

Voor het tweetal is
het universum in z’n
huidige vorm niet in-

teressant. Karina: „Het is
oud en relatief inactief. Er
worden nauwelijks nog ster-
renstelsels gevormd. Dat
was vlak na de Big Bang wel
anders. Uit gas ontstonden
met veel geweld kolossale
sterren, reuzen veel groter
dan de huidige exemplaren.
Wij kijken terug in de tijd,
naar een periode waarin ra-
zendsnel stelsels ontston-
den met miljarden sterren.
En vrijwel al die sterren wa-
ren vele malen groter dan
onze eigen zon. Het was nog
eens een heftige tijd.”

Dr. Ivo Labbé en dr. Karina Caputi gaan op jacht naar de oerknal met de Amerikaanse Spitzer-ruimtetelescoop. „We vangen het licht op van honderden miljarden sterren die
relatief kort na hun geboorte met enorm veel geweld stierven.
FOTO HENK BOUWMAN

Petra Schuurmans (68) maakte op sterfbed in advertentie gehakt van artsen

Ze was zó boos, zó
gegriefd en zó ont-
zettend kwaad dat
Petra Schuurmans
(68) op haar sterf-
bed een blocnote
pakte en haar eigen
overlijdensadver-
tentie schreef. Ze
maakt daarin ge-
hakt van haar art-
sen.

door Esther Wemmers

echtpaar eindelijk verhui-
zen. Helaas krijgt Petra al
snel weer pijn. „Tijdens de
vele controles in het zieken-
huis nemen ze haar echter
niet serieus. Het zal wel fan-
toompijn van de borstam-
putatie zijn, kregen we te
horen.” Maar Petra en Ge-
rard hebben het gevoel dat
het om een uitzaaiing gaat.
„Een ’verpleegster met aan-
tekening’ hield dat voor on-
mogelijk. We konden op on-
ze kop gaan staan, maar ze
weigerde een arts te halen.”

Ook bij de pijnpoli, waar
de huisarts Petra heen
stuurt, denkt niemand aan
uitzaaiingen. „Zelfs toen we
in januari 2014 na een letter-

Weduwnaar Gerard Schuur-
mans, alleen in het droomhuis
waarin hij met zijn vrouw Petra
(kleine foto) oud had willen
worden. „Er bleken uitzaaiingen
in haar rug en rib. Precies de
plekken die ze al jaren als
pijnlijk aanwees.”
FOTO 
JOS SCHUURMAN

Uit De
Telegraaf
van 31
december
jl.’Een kleine 

wraakneming’

Als meisje al
gebiologeerd
door fonkelende
hemel



<<
  /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


