


We moeten onder ogen gaan zien dat de huidige
werkloosheid niet het gevolg is van een
bankencrisis. Als de financiële wereld weer 
op orde is, zal er niet ineens weer werk zijn 
voor de honderdduizenden die nu thuis zitten.
Voor het eerst zal ook de witteboordensector
sterk gaan krimpen, waardoor zich 
– bij gelijkblijvend onderwijsbeleid – 
een pakkenproletariaat zal vormen van 
hoogopgeleide, maar nauwelijks plaatsbare
professionals. We ontkomen er niet aan om 
na te denken over een andere verdeling 
van werk en een andere inrichting van het
onderwijs. Hoe bieden we jonge mensen
perspectief op zinvol werk in een 
evenwichtige samenleving?
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INLEIDING

Wondere wereld.
Vandaag alleen maar gepraat.
Toch een bord eten.

“Weet je wat ‘toegevoegde waarde’ is?” vraagt Dutoit me, nadat we in
de tuin zijn gaan zitten. Dutoit is voorzitter van de Kamer van Koop-
handel in Vereeniging, Zuid-Afrika. In 1992, in de maanden voor de
eerste vrije verkiezingen, ben ik daar om nieuw leven te blazen in de
stedenband tussen Eindhoven, Tilburg en de Vaalregio, het mijnbouw-
gebied ten zuiden van Johannesburg dat bekend werd door de gebeur-
tenissen in Sharpeville. Onze delegatie heeft voornamelijk afspraken
met leden van de zwarte bewonersorganisaties, maar gezien de veran-
deringen die op til zijn, willen we toch ook spreken met vertegenwoor-
digers van de blanke elite.

“Toegevoegde waarde betekent letterlijk, de waarde die je ergens
aan hebt toegevoegd door arbeid. Koop voor tien Rand een eikeltje en
kweek dat op tot een boom die je voor honderd Rand kunt verkopen.
Koop voor honderd Rand hout en maak er planken van die duizend
Rand waard zijn. Koop voor duizend Rand planken en maak er meu-
bels van die je voor tienduizend Rand kunt verkopen. Dat is toege-
voegde waarde.” Daarna volgt de bekende riedel over Zoeloes, Sotho en
Xhosa die niet gewend zijn te werken. “Als je naar de groothandel rijdt
om tien cassettebandjes te kopen en je verkoopt ze op een kleedje in de
straten van Sebokeng, dan creëer je niets. En dan zul je ook nooit voor-
spoed kennen.”

Later windt ons reisgezelschap zich op over het gemak waarmee
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deze man vanuit zijn lommerrijke tuin oordeelt over de volksaard van
de mensen aan wie hij zijn rijkdom te danken heeft. Het voedsel op zijn
bord, de kleren aan zijn lijf, zijn huis, het is allemaal verdiend met het
zweet – en bloed – van de mensen over wie hij zo zelfingenomen oor-
deelt. 

Pas heel veel later vraag ik me af wat míj zo anders maakt dan deze
man. Het enige voedsel dat ik ooit geproduceerd heb zijn een paar
aardbeien uit eigen tuin, die ik zonder keurmerk van de supermarkt ei-
genlijk niet goed durfde op te eten. In de eenenvijftig jaar dat ik op deze
aarde rondloop, is mijn bord altijd gevuld door anderen. Van mijn
vierde tot mijn dertigste zat ik op school, afgewisseld door perioden
met los-vast werk als muziekleraar en perioden in de bijstand. Ook
daarna leefde ik van publiek geld, omdat ik de publieke zaak diende als
leraar, consulent en adviseur. Ook mijn ouders en grootouders leefden
van inkomsten uit de publieke sector, de meesten in het onderwijs, een
bij het gemeentelijk energiebedrijf. 

Het is daarom misschien niet zo’n wonder dat ik de vraag van Du-
toit niet kon beantwoorden: “Weet je wat toegevoegde waarde is?” Ik
wist dat het de grondslag van het btw-stelsel is, maar van eikels, plan-
ken en meubels had ik geen weet. Ik wist wel wat (hard) werken was,
maar realiseerde me nauwelijks hoezeer mijn salaris betaald werd met
het zweet – en bloed? – van mensen die akkers bebouwen, erts delven,
bomen kappen en goederen produceren. Alleen dankzij die productieve
economie kon de overheid mij vrijstellen voor het uitvoeren van mijn
werkzaamheden. 

Ik heb mijzelf de opdracht gegeven uit te zoeken hoe we het in
Nederland, in Europa en in de hele Westerse wereld voor elkaar hebben
gekregen om een steeds grotere klasse van pratende en schrijvende pro-
fessionals vrij te stellen van productieve arbeid. Waarom heb ik vijftig
jaar lang goed te eten gehad terwijl ik nooit een spade in de grond ge-
stoken heb? Misschien wilde ik dit boek schrijven uit schuldgevoel over
mijn eigen luxe. Er was zeker ook ergernis over het gemak waarmee de
mensen om mij heen, vaak tweeverdieners in dienst van de overheid of
van gesubsidieerde instellingen, zich afzetten tegen mensen die hun
geld verdienden met buffelen in het bedrijfsleven. Ik ben afkomstig uit
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een grote familie waar sommige kinderen van de boerenzoon die mijn
opa was de kans hadden gekregen om te studeren en anderen jong
waren gaan werken in het bedrijfsleven. Ik kon nooit helemaal begrij-
pen waarom mensen die uit de schatkist betaald worden zich beter
zouden moeten voelen dan mensen die de schatkist vullen.

Daarnaast had ik ook een filosofische interesse in de vraag hoe het
kan dat hele gemeenschappen ontstaan die allemaal ongeveer dezelfde
dingen normaal vinden. Gemeenschappen die dezelfde woorden ge-
bruiken, dezelfde tv-zenders kijken, dezelfde boeken lezen, maar ook,
die zich afzetten tegen dezelfde verschijnselen in de boze buitenwereld.
Ik schreef eerder een boek over de wonderlijke wereld van de woning-
corporaties, waar grote groepen professionals hetzelfde volle vertrou-
wen hadden in oplossingen waarvan elke twaalfjarige direct doorzag
dat ze niet zouden gaan werken. Ik ontdekte dat twee soms meer weten
dan een, maar dat tien vaak weer minder weten dan twee. Hoe groter
de gelijkenis tussen de leden van een gemeenschap, hoe blinder ze wor-
den voor de overduidelijke signalen dat er ook wel eens iets anders aan
de hand zou kunnen zijn. 

Het meest overtuigende antwoord op de vraag waarom groepen
professionals dezelfde dingen normaal vinden vond ik in het werk van
filosoof en wetenschapshistoricus Thomas Kuhn. Zijn theorie over
paradigmaveranderingen in de natuurwetenschappen geeft – mutatis
mutandis – ook handvatten om te begrijpen waarom gemeenschappen
in het sociale of economische veld op enig moment samen dezelfde
dingen normaal vinden. Daar hebben ze goede redenen voor, want de
normale wetenschap geeft bruikbare antwoorden op de belangrijkste
vragen van een tijdperk. Maar als de wereld verandert, blijft de ge-
vestigde orde vasthouden aan de oude recepten terwijl voor buiten-
staanders allang zichtbaar is dat we haar niet meer met de oude
begrippen, waarden, idealen en procedures kunnen begrijpen. Kuhn
beschrijft hoe een ooit succesvol paradigma op een bepaald moment
ontoereikend blijkt te zijn, terwijl de nieuwe antwoorden nog niet voor
handen zijn. In tijden van gewijzigde gezagsverhoudingen en techno-
logische revoluties volstaan de oude oplossingen vaak niet meer, maar
de zittende beleidsgemeenschappen zijn vaak nauwelijks in staat de ra-
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dicaliteit van hun tijd te begrijpen. Dat gold aan het einde van de 15e
eeuw, toen de reformatie, de ontdekkingsreizen en de uitvinding van de
sterrenkijker de astronomie van die tijd omvergooiden. Het gold in de
vroege 19e eeuw, toen de stoommachine en elektriciteit de wereld op
zijn kop zetten. En het geldt in onze tijd: alles wordt anders, maar we
kunnen dat nauwelijks begrijpen met de wetenschap van gisteren.

Ik heb me regelmatig afgevraagd of ik de professionele bagage heb
voor een boek over arbeidsmarkt en economie. Ik ben het toch maar
gaan schrijven, want gebrek aan expertise is niet altijd een probleem. In
tijden van systeemcrisis geeft de bewezen wijsheid van de gevestigde
orde niet meer de antwoorden die we nodig hebben en moeten we
ruimte maken voor nieuwe ideeën, ook – of juist – als die van buiten-
staanders komen. Kuhn maakt duidelijk dat de geborneerdheid van de
oude garde nooit bewust gehanteerd wordt: het is niet zo dat de econo-
men van onze tijd geen andere antwoorden willen, maar het wezen van
een paradigma is dat je er niet zomaar uit kan stappen. De ‘mensen die
het weten kunnen’ in de economie danken die wijsheid aan een lange
initiatie in de normale wetenschap. Hun wetenschap heeft ook lang ge-
werkt, of leek te werken. We zijn twee eerdere kredietcrises te bovenge-
komen met de economische principes die nu in de partijprogramma’s
staan: stimuleren van bedrijvigheid en economische groei, investeren
van publiek geld, werken aan koopkracht, creëren van arbeidsplaatsen,
en vooral, zwaar inzetten op zoveel mogelijk onderwijs. Anderen die
net als ik twijfelen bij het herstel van de expansie-economie kunnen
daar moeilijk tegenop, want de bewijslast voor nieuwe modellen is nog
flinterdun, al is het maar omdat de bewijzen in het beste geval in de
marges van de normale wetenschap moeten worden verzameld.

De dominante oplossingen waren vaak goede, werkzame oplossin-
gen (of hadden op zijn minst een sterke overtuigingskracht). Ze waren
in de eerste plaats goed voor de leden van de economische en politieke
gemeenschap zelf. Het principe van vrijstelling (een deel van de be-
roepsbevolking vult de schatkist zodat een ander deel zich met publieke
werken kan bezighouden) zorgde er millennialang voor dat velen uit-
dagend, veilig en verheven werk konden doen; heel veel anderen kre-
gen een veel beter leven dankzij de schoonheid, de zingeving, de zorg
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en de wijsheid die de vrijgestelden teruggaven aan de samenleving. De
kenniseconomie bood slimme jongens en meisjes, ook van eenvoudige
komaf, de kans op publieke en commerciële topfuncties. De door mij
in dit boek scherp bekritiseerde leerplicht gaf aangenaam en boeiend
werk aan honderdduizenden die hun brood verdienden als docent;
miljoenen Nederlanders konden gelukkig en welvarend worden dank-
zij de beschikbaarheid van goed onderwijs.

De economische mechanismen die in dit boek worden beschreven
werkten. Maar dat maakt ze niet onaantastbaar. In de eerste plaats zul-
len we zien dat het gegeven dat iets goed is, niet betekent dat je er niet
te veel van kan hebben. Maar dat is een lastig punt voor de gevestigde
orde. Dat belastingheffing het mogelijk maakt om nuttige collectieve
goederen te realiseren, betekent niet dat er geen grenzen zijn aan de be-
lastbaarheid van producenten. Dat elk kind enig onderwijs moet heb-
ben, betekent niet dat we ze niet ook te veel en te lang naar school
kunnen sturen. 

Het inzicht dat je te veel van het goede kunt hebben, ontwikkelt zich
meestal pas in een tijd waarin een verzadigingspunt is bereikt en over-
schreden; en zelfs dan moeten we nog lang aan de gedachte wennen.
Dat zien we in de woningmarkt, waar aan het begin van de jaren 60
duidelijk sprake was van een naar internationale standaarden laag
eigen woningbezit. Het had toen zin om de koop van woningen te sti-
muleren. Er braken dertig jaar aan waarin er altijd een markt was voor
nieuwe koopwoningen. Dat maakt het in onze tijd lastig voor de men-
sen die in die dertig jaar in het vak zaten om de knop om te zetten en
in te zien dat de oude modellen ineens niet meer lijken te kloppen. En
dat geldt in het onderwijs, dat ooit 1% van de Nederlanders opleidde
tot een hogere opleiding, en nu ruim 25%. Zelfs als we glashelder kun-
nen aantonen dat we met de 25% meer dan genoeg van het goede heb-
ben, dan nog is dat vanuit het normale onderwijsbeleid nauwelijks te
bevatten en blijven we ons inspannen om nog meer mensen hoog op te
leiden. 

Nogmaals, het is de gemeenschap van bewezen wijsheid niet per-
soonlijk aan te wrijven dat ze de tekenen van de nieuwe tijd proberen
te doorgronden met de versleten logica van gisteren. Hoewel deze ge-

11

INLEIDING

PAKKENPROL.BW  03-06-14  20:11  Pagina 11





<<
  /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 1.3
  /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 (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 100
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 550
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1270
  /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 (GWG_GenericCMYK)
  /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>
    /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>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Ghent PDF Workgroup - 2005 Specifications version3 \(x1a: 2001 compliant\))
  >>
  /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




