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INLEIDING

Felix Salten, allesschrijver

In een ongedateerde Nederlandse uitgave, op 5 december 1949 ge-
schonken aan ene ‘Vd Ronaart’ en sinds enkele jaren in mijn
bezit, staan een paar merkwaardige potloodnotities. Zo moest vol-
gens deze lezer een hele alinea worden geschrapt, waarin lyrisch
wordt beschreven hoe de hoofdpersoon, populair gezegd, ‘achter
de meisjes aangaat’. Elders is het woord ‘liefste’ vinnig wegge-
streept en in de zin ‘ze gingen samen weg en waren erg gelukkig’
moest volgens Vd Ronaart ook ‘en waren erg gelukkig’ worden
verwijderd, omdat het een verdekte verwijzing naar de parings-
daad betreft. De zin ‘je moeder heeft nu geen tijd voor je’, in de
context van het hoofdstuk een duidelijk eufemisme voor ‘ze is de
hort op want het is bronsttijd’, is daarentegen overeind gebleven
of, ook mogelijk, over het hoofd gezien. Hoe dan ook, ‘Vd Ronaart’
vond het boek kennelijk niet geschikt voor alle leeftijden. 

The Wall Street Journal stelde bij het vijfenzeventigjarig bestaan
van het boek op sarcastische wijze al evenzeer vast dat het geen
werk voor jeugdige lezers was. ‘U vindt het op de kinderafdeling
van de bibliotheek, een uitgelezen plek voor een boek van zo’n
200 pagina’s dat is volgepakt met bloedige actiescènes, seksuele
verovering en verraad,’ schreef James P. Sterba. ‘Dit boek beschrijft
een bos vol moordenaars en criminelen. Ik heb zeker zes moorde-
naars geteld, onder wie drie kindermoordenaars. Met de juiste
filmagent en een beetje bijgeschaafd script hebben we het hier
over een oorlog die schreeuwt om Hollywood.’ Met een vette knip-
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oog concludeerde Sterba dan ook: ‘Geen geintje. Disney heeft over-
duidelijk de verkeerde film gemaakt.’ 

De schrijver van het boek Bambi, eine Lebensgeschichte aus dem
Walde (Wenen, 1923), waarop Walt Disney zijn animatiefilm uit
1942 baseerde, had het bij publicatie ook helemaal niet als kin-
derboek bedoeld. De Hongaars-Oostenrijkse joodse auteur Felix
Salten, wilde degenen die in zijn tijd het ‘terug naar de natuur’
predikten voor ogen houden dat die natuur geen zonnig paradijs
of vermakelijk pretpark is, maar een levensgevaarlijke wereld
waarin niet alleen de mens moet worden gevreesd. Al kort na zijn
geboorte wordt Bambi met een gewelddadige dood geconfron-
teerd waaraan geen menselijke jager te pas komt, onweersbuien
teisteren het bos genadeloos, ‘buitenspelen’ is aan de strengste re-
gels gebonden en winterse voedselschaarste haalt het slechtste in
(bijna) ieder dier naar boven. 

Salten zou zich later meerdere malen beklagen over de infan-
tilisering van Bambi’s verhaal, niet alleen door de Disney-studio’s
maar ook door Amerikaanse uitgevers. Nadat hij in 1939 Bambis
Kinder had voltooid, waarin de bronsttijd van de reeën nog smeu-
ïger aan bod komt dan in het eerste Bambi-boek, kreeg hij het ver-
zoek van zijn toenmalige uitgeverij om het in de desbetreffende
passages ten behoeve van de jeugdige lezertjes wat kalmer aan te
doen. ‘Uw plan om de beschrijving van het paringsseizoen van de
reeën wat af te zwakken,’ schreef Salten in een verontruste reac-
tie, ‘jaagt me een beetje schrik aan.’ 

En, ging hij verder: ‘Ik verzoek u hierbij dringend om, nog af-
gezien van de beoogde afzwakkingen, mijn werk niet als een kin-
derboek aan te prijzen of het anderszins als zodanig te
bestempelen. Dit zou vanaf het allereerste begin de deur dicht-
gooien voor de grotere wereld van volwassenen, dierenvrienden,
vrouwen, jonge meisjes en zo verder. Verontschuldig me dat ik
mijn verzoek op dit punt ook baseer op mijn Bambi-ervaringen.
Bambi vond zijn weg van volwassen lezers naar kinderen op zo’n
manier, dat tot op de dag van vandaag zowel Amerikaanse kinde-
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ren als volwassenen me brieven schrijven. De weg vinden van kin-
deren naar volwassenen is echter vele malen langer en moeilijker.’

De eerste Amerikaanse uitgave van Bambi in 1928 werd tot het
pas in het leven geroepen fenomeen van ‘Book of the Month’ ver-
heven en alle marketing was nog geheel op volwassenen gericht.
Met Disney’s film, die van Bambi een aaibare kinderknuffelheld
maakte, raakte de rauwe, ware geschiedenis van de jonge ree uit
beeld, evenals zijn schepper. In de aankondiging van de film komt
de schrijver er in nauwelijks twee seconden bekaaid vanaf met
een ‘From the story by Felix Salten’. In veel pregnantere letters,
die langer in beeld blijven, is Bambi volgens het filmdoek ont-
staan ‘from the imagination of Walt Disney’. Salten vond de film
‘alleraardigst’, maar zou er altijd afstandelijk aan refereren als
‘Disney’s Bambi’. De disneyficatie heeft geen recht gedaan aan het
oorspronkelijke boek, noch aan zijn alleszins opmerkelijke au-
teur. 

Hoe groot Felix Salten in zijn tijd was, blijkt wel uit het liber
amicorum dat zijn uitgever Paul Zsolnay in 1930 ter gelegenheid
van de zestigste verjaardag van de schrijver uitgaf. De hele intelli-
gentsia van Wenen en daarbuiten leverde lovende bijdragen. De
schrijvers Max Brod, Gerhart Hauptmann, Heinrich en Thomas
Mann, Richard Beer-Hofmann, Franz Werfel, Arthur Schnitzler en
- in een postuum gepubliceerd stuk - de dichter Hugo von Hof-
mannsthal prezen Salten om diens vele literaire en journalistieke
werken. Ook de latere winnaar van de Nobelprijs voor de Litera-
tuur John Galsworthy, die het voorwoord bij de eerste Engelstalige
uitgave van Bambi had geschreven, en de grondlegger van de
psychoanalyse Sigmund Freud droegen een juichend hoofdstuk
bij. 

Felix Salten werd op 6 september 1869 als Siegmund Salz-
mann in Boedapest geboren, als zesde kind in het joodse gezin
van Philipp en Marie Salzmann. Drie weken na zijn geboorte ver-
huisden de Salzmanns naar Wenen, waar vader Philipp, tot dan
toe ingenieur in goeden doen, veel geld dacht te maken met een
pas ontdekte kolenmijn. Het werd een zware teleurstelling, niet
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de eerste en niet de laatste. Toen Felix zes was zag het gezin, nu
met zeven kinderen, zich genoodzaakt te verhuizen naar een
schamel tweekamerappartement in de volkse voorstad Währing.
Op zijn zestiende brak Felix het gymnasium af. Hij en zijn oudste
broer namen een baantje bij dezelfde verzekeringsmaatschappij
om in het onderhoud van het gezin te voorzien. Toen de Salz-
manns dankzij de broers tenslotte weer enigszins op stand kon-
den gaan leven, vond Salten de tijd gekomen om zich aan zijn
grote ambitie, het schrijven, te wijden. 

Zowel de troosteloosheid van Währing als het dorre verzeke-
ringsbaantje had Salten goedgemaakt met avondlijke zwerftoch-
ten door zowel chic, mondain als proletarisch Wenen en het
omringende bosland. Hij maakte voortdurend aantekeningen en
ontwikkelde een scherpzinnig gevoel voor details dat later al zijn
werken zou kenmerken. Zijn eerste novelle ging, toeval of niet,
over een dier. In 1890 kwam Der Vagabund, eine Hundengeschichte uit
over een eigenwijze onverbeterlijke dashond. In datzelfde jaar
leerde hij Arthur Schnitzler kennen en trad de autodidact Salten
toe tot de literaire kring Jung Wien met hun ‘Stammkneipe’
Griensteidl. 

Salten deelde met hen de liefde voor literatuur, voor erotische
avontuurtjes en voor bier en wijn. Met velen van hen had hij ook
zijn joodse achtergrond gemeen. Salten zou uiteindelijk een
hartstochtelijk aanhanger worden van de zionistische ideeën van
Theodor Herzl en in 1925, na een reis door Palestina, het wer-
vende boek Neue Menschen auf alter Erde schrijven. Hij was echter
geen praktiserend jood en beschouwde de boeken van het Oude
Testament vooral als ‘een verzameling onovertroffen allegorieën
op menselijk leven en lijden’. 

Felix Salten was ‘een man met vele gezichten’, zoals zijn bio-
grafe Beverley Driver Eddy in het gelijknamige boek stelt (Ariadne
Press 2010). Hij was een veelschrijver of, beter gezegd, een alles-
schrijver, die geen enkel genre uit de weg ging, zelfs het meest ge-
waagde niet. Hij schreef theaterkritieken, krantencolumns en
-cursiefjes, filmscenario’s, libretto’s voor operettes, toneelstukken,
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romans, dierenfabels én zeer waarschijnlijk het scabreuze, porno-
grafische maar vooral schelmachtige humoristische werk Josefine
Mutzenbacher oder die Geschichte einer Wienerischen Dirne von ihr selbst
erzählt. 

Tot op de dag van vandaag wordt deze roman uit 1906 over
een vrouw van lichte zeden die uiterst openhartig en zonder spijt
of schaamte over haar leven vertelt, herdrukt en herlezen. In
Wenen werden enkele jaren geleden zelfs nog Mutzenbacher-wan-
delingen georganiseerd langs de meest in het oog springende
plaatsen waar Josefine haar beroep uitoefende. Een cijferfetisjist
schijnt eens te hebben geturfd dat Josefine Mutzenbacher het vor-
stelijke aantal van 394 verschillende benamingen voor het man-
nelijk lid telt. 

Aanvankelijk werd aangenomen dat het boek was geschreven
door Felix Salten en Arthur Schnitzler, die zijn vriend was in
meer dan alleen literaire bezigheden, en mogelijk was bedoeld als
parodie op de pornografische geschriften uit hun tijd. Schnitzler
heeft zijn bemoeienis met Josefine echter altijd ontkend; Salten
nimmer. Inmiddels wordt het boek sinds jaar en dag uitsluitend
aan Felix Salten toegeschreven. Naast dat alles schreef Salten ten-
slotte zijn bekendste boek Bambi, volgens John Galsworthy in zijn
voorwoord bij de eerste Engelse vertaling ‘een klein meesterwerk’. 

Ondanks al zijn toneel- en librettowerk en uitstapjes naar film-
scenario’s en cabaret is de journalistiek uiteindelijk, onder ge-
bruikmaking van talloze pseudoniemen, Saltens grootste
constante gebleken en tevens zijn belangrijkste inkomstenbron,
hoe ontoereikend vaak ook want hij hield van een leven op grote
voet. Hij was, aldus zijn kleindochter Lea Wyler, een verkwister
maar evenzeer royaal met geschenken aan familie en vrienden.
Schnitzler vroeg zich eens af hoe Salten het toch voor elkaar had
gekregen om zich met een mager krantensalaris van 60 gulden
een paraplu van 24 gulden te kunnen veroorloven, die hij bij hof-
leverancier Rodeck had gekocht. Het raadsel werd deels opgehel-
derd, toen uitkwam dat Salten dure boeken, die hij van Schnitzler
had ‘geleend’, bij antiquariaten had verpatst. 
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Het jaar 1933 betekende in vele opzichten een keerpunt in Saltens
leven. Het is het jaar, waarin hij de filmrechten van Bambi voor de
somma van 1000 dollar verkocht aan Sidney Franklin, producer
en regisseur bij de MGM-studio’s. Franklin had Bambi met levende
dieren willen filmen, maar toen hij daar de onmogelijkheid van
inzag, gingen de filmrechten in 1937 over in handen van Disney.
1933 was ook het jaar, waarin Salten het voorzitterschap neer-
legde van de Oostenrijkse afdeling van de internationale schrij-
versvereniging PEN, dat hij sinds 1927 had bekleed. Dat gebeurde
na een onverkwikkelijk dispuut over de consequenties die getrok-
ken moesten worden uit de zwarte lijst van ongewenste auteurs,
die de nazi’s in Duitsland dat jaar hadden opgesteld. 

De naam Salten ontbrak volgens officiële bronnen die op inter-
net zijn te raadplegen in 1933 nog op deze ‘lijst van schadelijke en
ongewenste geschriften’, maar dit verzuim werd in 1935 rechtge-
zet. De ‘sämtliche Werke’ van Salten, Bambi incluis, al werd de
titel niet specifiek vermeld, moesten in beslag worden genomen
en vernietigd op de brandstapel. Deze gebeurtenissen brachten la-
tere recensenten ertoe om met wijsheid achteraf Bambi te interpre-
teren als allegorie op de Jodenvervolging in Europa, zoals er ook
recensenten waren die in Disney’s Bambi-film, die uiteindelijk in
1942 in de bioscopen kwam, een allegorie zagen op de Japanse
aanval in december 1941 op Pearl Harbor. ‘Het is heel wel moge-
lijk dat Salten noch Disney bewust op een allegorie uit waren,’
aldus biografe Beverley Driver Eddy. ‘Maar hun publiek las die uit
beide werken af.’ 

Salten ontvluchtte het door Duitsland genaaste Oostenrijk ten-
slotte in 1939. Ongevraagd bood de Amerikaanse consul Salten,
‘uit persoonlijk respect voor Bambi’, hulp aan bij het verkrijgen
van een visum voor de Verenigde Staten. Maar Salten verkoos
Zwitserland waar zijn dochter Anna woonde, die was getrouwd
met een Zwitserse toneel- en filmacteur. Thomas Mann gaf Salten
later in een brief gelijk met deze keus. ‘De illusie dat mensen hier
(in de VS) zitten te wachten op Duitse schrijvers is snel vervlogen.’
Salten stierf, zwak en moe, op 8 oktober 1945 in Zürich. Veel van

10

BAMBI

BAMBI.BW  16-09-14  13:17  Pagina 10





<<
  /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


