
Middelburg heeft ooit, naast een aantal
scheepswerven, een heus droogdok
gehad! Het dateerde uit 1875 en werd niet
specifiek gegraven of aangelegd: een deel
van de Middelburgse binnenhaven werd
hier namelijk voor gebruikt. Men metselde
de kademuren op, voorzag het van een
dokvloer en maakte het afsluitbaar door
middel van een drijvende deur, schipdeur
of bateau-porte genoemd. Hoogbejaarde
Middelburgers kunnen nog over dit voor-
malige dok meepraten: in 1927 werd hier
namelijk het laatste schip drooggezet.
Recentelijk werd het dok ten behoeve van
restauratiewerkzaamheden aan de muren
weer leeggepompt. Ik kon het hele proces
– als Middelburger natuurlijk zeer geïnte-
resseerd – op de voet volgen, vele foto’s
maken en in de geschiedenis duiken.
Thans is er helaas in mijn stad geen enke-
le werf meer aanwezig, nog niet eens een
fatsoenlijke jachtwerf!

Handels- en scheepsbouwstad
Vanwege de gunstige ligging van Middel-
burg bestond er van oudsher al een leven-
dige handel op Vlaanderen en de Oostzee-
landen. Middelburg deed er alles aan om
die handel en de daarmee verbonden
scheepsbouw en -reparaties naar zich toe
te trekken en te behouden. Tussen 1532
en 1535 werd er zelfs een kanaal naar de
Westerschelde gegraven om de stad voor
de scheepvaart beter toegankelijk te
maken, een havenkanaal waarvan het
tracé nog duidelijk in het landschap is te
herkennen. Na de oprichting van de Ver-
enigde Oostindische Compagnie (VOC) in
1602 werd Middelburg na Amsterdam de
tweede handelsstad van de Nederlanden.

Ook deelde Middelburg in 1620 mee in de
oprichting van de Westindische Compag-
nie (WIC). Het aandeel in de WIC was
echter geringer dan dat in de VOC. Daarna
volgde in 1720 nog de oprichting van de
MCC (Middelburgsche Commercie Com-
pagnie), een bedrijf dat zich voornamelijk
bezighield met de slavenhandel.
Uiteraard brachten deze activiteiten de
oprichting van scheeps- en reparatiewer-
ven met zich mee. De VOC bezat een werf
tussen de huidige Loskade en de Kinderdijk
en de WIC een werf meer westelijk hier-
van. Alleen een pakhuis scheidde de beide
werven. De MCC liet weer juist ten westen
van de WIC een werf aanleggen. De VOC
werd opgeheven in 1798, de WIC had haar
activiteiten al omstreeks 1747 gestaakt en
de MCC volgde in 1807. De MCC werd in
afgeslankte vorm als scheepswerf voortge-
zet. Vanaf 1747 had zij de voormalige WIC-
werf al gehuurd; in 1803 was de werf aan-
gekocht. In 1818 kreeg de MCC ook – in
erfpacht van de gemeente – de beschik-
king over de voormalige VOC-werf.
Samenvattend kan worden vastgesteld dat
de MCC de VOC- en WIC-werven met de
meeste opstallen in bezit kreeg.

Aanleg Kanaal door Walcheren
Na de Franse Tijd (1795-1814) raakte Mid-
delburg in verval. Trouwens, de hele
negentiende eeuw was voor ons land – in
economisch opzicht – een niet erg gunsti-
ge periode. Maar koning Willem I bracht
hier verandering in. Hij was een man met
visie en als een echte ondernemer drukte
hij de aanleg van wegen en kanalen
erdoor. Welvaart voor alle onderdanen,
was zijn devies.
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’t Dok weer droog
Geschiedenis van het Middelburgse Prins Hendrikdok
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In 1817 werd het kanaal van Middelburg
naar Veere geopend. Een gedenknaald die
herinnert aan de openingshandeling door

koning Willem I, staat nog steeds op de
Rouaansekaai. Het kanaal werd later die
eeuw doorgetrokken naar Vlissingen en in

1873, tegelijk met de ingebruikname van
een nieuwe spoorlijn, geopend. Middelburg

en Walcheren raakten uit hun isolement en
de scheepvaartactiviteiten zouden, naar
men hoopte, weer kunnen toenemen.

Middelburgsch Welvaren
Vanwege het naar Vlissingen doorgetrok-
ken kanaal kreeg de voormalige VOC-werf,
nu in gebruik bij de MCC, met een lagere
waterstand te maken. Daardoor moesten
de werfactiviteiten gestaakt worden. In
1874 werden enige terreinen van de werf
door de Rotterdamse reders Van Zeijlen
en Decker van de MCC in erfpacht overge-
nomen. De door hen opgerichte werf kreeg

de hoopvolle naam Middelburgsch Welva-
ren. Kennelijk zagen Van Zeijlen en Decker
dus nog wel brood in een werf. Ze hadden

hoge verwachtingen van de aanleg van het
doorgetrokken kanaal. Middelburg was
ineens beter bereikbaar geworden en dat

zou zeker een hernieuwde expansie van
scheepsbouw en scheepsreparatie tot

gevolg hebben, zo meenden zij. Tevens
waren ze van plan eigen schepen vanuit
Middelburg uit te reden. Ze waren ook van
mening dat er een droogdok moest komen,
hun schepen moesten compleet droogge-
zet kunnen worden om ze te kunnen ‘knip-
pen en scheren’. Van Zeijlen en Decker
moeten ongetwijfeld ondernemers met
visie, durf en lef geweest zijn om in het
ingeslapen Middelburg een moderne werf

27

Een marineschip midden in de stad, ca. 1900.
(Zeeuws Archief, Zeeuws Genootschap, Zelan-
dia Illustrata P-02455)
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en dok in te richten. Van de gemeente kre-
gen ze een subsidie van ƒ 50.000,– om in
het dok te investeren.

Aanleg en constructie
Van de bestaande niet meer intensief
gebruikte haven werden de kaden ver-
hoogd en versterkt. Er werd een zware
muur gemetseld die, afhankelijk van het
straatniveau om het toekomstige dok heen,
ongeveer een halve meter tot ruim een
meter hoog was. Ongeveer op een derde
van de afstand, gerekend vanaf de ingang
van de haven, lag nog een brug, de Dam-
brug. Die moest weggehaald worden, en
de kade ter plaatse werd rechtgetrokken.
Het dok was uniek in Nederland, omdat
het een zogenaamd opzettingdroogdok
betrof. Het ontwerp was van J. Dirks,
hoofdingenieur van Rijkswaterstaat.
Een droog te zetten schip kwam eerst in
een bassin terecht. Het bassin werd afge-

sloten en het water werd zover omhoogge-
pompt dat het schip boven de dokvloer
kwam te liggen. Als het opgepompte water
het juiste niveau had bereikt, kwam het
schip via een tweede deur uiteindelijk in
het feitelijke droogdok terecht. Het was
voorzien van een houten vloer, die er nog
steeds in ligt. De tweede deur werd geslo-
ten en het water werd weggepompt in de
hoop dat het schip precies op de dokblok-
ken zou komen te staan. De tweede deur
was een zogenaamde valdeur: hij schar-
nierde aan de onderkant over de hele
breedte en kon met kettingen neergelaten

en opgehaald worden. De afsluiting van
dok en bassin gebeurde door een drijvend
lichaam, een zogenoemde bateau-porte of
schipdeur, een Franse uitvinding die in
veel vaste droogdokken gebruikt werd. Aan
de zuidzijde van het bassin, juist aan de
buitenkant van de bateau-porte, werd een
– thans verdwenen – gebouw met schoor-
steen en stoompompen neergezet.
Een mooi voorbeeld van een bateau-porte
vinden we terug in het Jan Blankendok te
Hellevoetsluis. Dit dok wordt thans geheel
gerestaureerd en is voorzien van een
echte bateau-porte. De Middelburgse
bateau-porte is al lang verdwenen, dus
bezocht ik Hellevoetsluis om nog wat

28

De bateau-porte en het stoomgemaal van het
Droogdok, 1933. Geheel links de gedenknaald
van de opening van het nieuwe havenkanaal in
1817. Op de achtergrond de Dwarskaai, op z’n
Middelburgs het ‘Smalkaaitje’ genoemd. (foto J.
Henning, Zeeuws Archief, Historisch-topogra-
fische atlas Middelburg, nr. B 922 I)
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detailfoto’s van zo’n bateau-porte te kun-
nen schieten.

De opening en daarna
De eerstesteenlegging vond plaats op 23
september 1875 en de officiële opening
vond plaats op 30 juni 1876 met de inlating
van het fregatschip Minister Fransen van
de Putte. Dit schip was een van de twaalf
schepen in eigendom van Van Zeijlen en
Decker. Het dok werd Prins Hendrikdok
genoemd, naar de jongere broer van
koning Willem III.
Het dok had geen goede start. Een aantal
dagen na de opening liep het door lekkage
vol en ook de tussendeur bleek niet hele-
maal waterdicht te zijn. Grondverzakkingen
en extra reparaties waren het gevolg. Uit-
eindelijk kon het dok pas op 12 mei 1877
wederom in dienst gesteld worden.
Maar toen was het dok ook meteen een
succes. Een van de topjaren was 1890,
waarin 33 schepen werden gedokt. Het

lekkageprobleem bleef echter manifest en
er moest – tot de opheffing van het dok in
1927 – voortdurend gepompt worden om

het droog te houden als er een schip in lag.

Teloorgang
De exploitatie van de scheepswerf en het
dok door de pioniers Van Zeijlen en Decker
werd in 1877 overgedragen aan mede-
firmant Joseph Frederik van Leeuwen en
uiteindelijk in 1893 beëindigd.
Het dok werd toen publiekelijk geveild en
kwam in handen van de in 1875 opgerich-
te Koninklijke Maatschappij De Schelde.
Een van de eerste karweien was de ver-
lenging van het in 1883 door De Schelde
gebouwde s.s. Batavia.
Een greep uit het Scheldearchief. In 1896
werd het dok bezocht door zestien stoom-
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Het Droogdok, ca. 1910. (Zeeuws Archief,
Zeeuws Genootschap, Zelandia Illustrata P-
02459)
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Ten tijde van de restauratie van de kademuren in april 2003. Puin, fietsen, winkelwagentjes en ande-
re rommel bedekken de oude houten dokvloer. Duidelijk te zien zijn de voormalige dokblokken, waar-
op ontelbare schepen hebben gestaan. Het was 76 jaar geleden dat het dok voor de laatste keer werd
drooggelegd, en dat was voor de reparatie van een schip. (Foto A.R. Koppejan)

Bij de aanleg van de nieuwe Beatrixbrug in 1998 kwam het voormalige pompkanaal van het dok
bloot te liggen. Het gewelf werd gerestaureerd en opnieuw opgemetseld. De nieuwe brug werd er
later overheen gelegd. (Foto A.R. Koppejan)
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en twee zeilschepen, maar de verdiensten
verdwenen in noodzakelijk onderhoud aan
dok en machines. In 1917 onderging de

dokmuur een grote hersteloperatie. Het
laatste schip werd gedokt in 1927 en offi-
cieel werd de exploitatie in 1930 beëin-

digd. De bateau-porte werd in 1939 ver-
vangen door een vaste brug, de Beatrix-
brug. Het werk hieraan werd uitgevoerd
door De Schelde en was mede bedoeld
als een soort afkoop door de gemeente
Middelburg. In 1998 werd de brug vervan-

gen door een groter en moderner exem-

plaar. Hoogbejaarde Middelburgers heb-

ben het echter nog altijd over de battepor

en niet over de Beatrixbrug.

De restauratie
Anno 2003 was de dokmuur op vele plaat-
sen gescheurd, verzakt en her en der door
vegetatie overwoekerd. Een opknapbeurt
was dus wel op zijn plaats.
In het voorjaar 2003 werd de restauratie
van de dokmuren aanbesteed aan aanne-
mer Verstraaten te Hansweert. Hij voer een
paar zolderschuiten naar binnen om vanaf
deze boten te kunnen werken.
Eind januari 2003 werd bij de Beatrixbrug
een damwand geslagen om het waterpeil 
te kunnen beheersen. Aanvankelijk werd
het waterpeil maar een meter of twee ver-
laagd, maar gedurende enige weken heeft
het dok toch vrijwel drooggestaan en stond
er maar een ‘voetje’ water op de voormali-
ge dokvloer. Na inspecties bleek dat de
muren er slechter aan toe waren dan aan-
vankelijk was gedacht, zodat ook de res-
tauratie langer duurde. Na drooglegging
werden de houten vloer en dokblokken
goed zichtbaar. En een troep dat daar lag!
Alleen de ‘grotere’ stukken, waaronder veel
fietsen en winkelwagentjes, werden eruit

gehaald. Het is de bedoeling dat het (ver-
vuilde) slib, door middel van een drijvende
zuiger, ook nog verwijderd wordt.

Helemaal aan het eind van het dok bevindt
zich een ingemetselde gedenksteen die
herinnert aan de eerstesteenlegging in

1875. De steen is groot genoeg, maar der-
mate ver uit het gezichtsveld gelegen dat

het opschrift nauwelijks leesbaar is. De
tand des tijds heeft er ook haar invloed op
gehad. Door op een werkponton te klim-
men kon ik de tekst op de steen lezen.
Volgens een uitvoerder zal de steen ook
nog een restauratiebeurt krijgen.

Een ooggetuige
De Middelburgse kunstenaar Han Reijn-
hout (1934) weet zich het volgende te her-
inneren. “Die tussendeur werd in de oorlog
opnieuw aangebracht als ‘waterhouder’.
Toen was de werking van eb en vloed nog
aanwezig en de tussendeur hield het water
vast dat was bedoeld als bluswater voor de
stad. Ook herinner ik me dat er op een
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De gedenksteen van de eerstesteenlegging in
1875. (Foto A.R. Koppejan)
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gegeven moment in de oorlog twee PSD-
veerboten in het dok gevaren werden. De
ene was gloednieuw en de andere was

een uitgebrand wrak. Om deze schepen
erin te krijgen, moest de toen net nieuwe
Beatrixbrug doorgebrand en eruit gehaald

worden. Ik weet ook nog dat die boten van
schutkleuren werden voorzien; ze moesten
huizen voorstellen. Maar ze zijn maar een
maand huis geweest en toen werden ze
weer grijs geschilderd. De bateau-porte
heeft jarenlang aan de Loskade gelegen

als opslag voor oud ijzer en schroot, totdat

hij zelf tot schroot verwerkt werd. Mijn

moeder wist me te vertellen dat wanneer

er een schip gedokt werd, het water over

de dokmuren liep. Die overlast kon zo erg

zijn dat de bewoners rondom het dok hun

voordeuren met klei moesten dichtstoppen.”

A.R. Koppejan

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in De
Blauwe Wimpel (december 2003) en is
aangepast voor De Wete.

Geraadpleegde bronnen:
– A.F. Franken, ‘Scheepswerven in Zeeland’,
Goes 1996.
– G.A. de Kok e.a., ‘De koninklijke weg, hon-
derd jaar geschiedenis Koninklijke Maatschap-
pij De Schelde te Vlissingen, 1875-1975’, Mid-
delburg 1975.
– P.W. Sijnke, ‘Middelburg verleden tijd’, Rijs-
wijk 1980.
– C. Heijkoop, ‘Maritiem Zeeland, op de grens
van land en water; 125 jaar Zeeuwse scheep-
vaart in woord en beeld’, Vlissingen 1988.
– A. Roose te Middelburg, krantenknipsels,
fotokopieën e.d.
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In elke familie doen verhalen de ronde
over het voorgeslacht, over de daden en
schelmenstreken van grootvaders en
ooms, maar zelden achterhalen we de
waarheid.
Onlangs stuitte ik op verhalen over de
familie van mijn overgrootmoeder, de
vrouw aan wie ik mijn Walcherse bloed te
danken heb. Ze was afkomstig uit een
landbouwersfamilie in goeden doen: de
Olijslagers.
Al mijn overgrootmoeders waren trotse,
sterke vrouwen met een bijzondere levens-

wandel. Mijn ‘eerste’ overgrootmoeder (zij
was getrouwd met mijn overgrootvader
Hangoor) bracht een versje mee dat ik als
kind leerde. Het blijkt echter dat er nauwe-
lijks mensen van mijn generatie zijn die het
kennen, alleen de babyboom-generatie
van mijn ouders en de generaties daarvoor
kunnen die twee bekende regels nog
opzeggen:

Als Olijslager dood is,
dan krijgen we misschien
de helft van z’n centen
en nog een vliegmachien.

Een speurtocht naar een bekend versje op Walcheren

Het ‘vliegmachien’ van Olijslager

De Wete jaargang 33 nummer 2 (april 2004) / Heemkundige Kring Walcheren (www.hkwalcheren.nl)



<<
  /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 false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 550
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /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 [2400 2400]
  /PageSize [14173.229 14173.229]
>> setpagedevice




