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ten geleide

wrr Working Paper 22 is het verslag van survey-onderzoek naar verliesgevoelens
in relatie tot de multi-etnische samenleving onder autochtone Nederlanders.
Onderzocht is in welke mate deze gevoelens aanwezig zijn onder de autochtone
Nederlandse bevolking en of deze verliesgevoelens samenhangen met individuele
kenmerken, zoals opleiding en leeftijd, en de mate van etnische diversiteit in de
woonomgeving.

Het onderzoek is verricht in opdracht van het project ‘Migratiediversiteit’, waarin
de wrr onderzoekt hoe (de)centrale overheden om kunnen gaan met de toegeno-
men migratiediversiteit in steden. In dit kader wil de Wetenschappelijke Raad
voor het Regeringsbeleid (wrr) de verschillende kansen, knelpunten en belevin-
gen rond migratiediversiteit in beeld brengen.

Het onderzoek is uitgevoerd door Anouk Smeekes en Laura Mulder van de Univer-
siteit Utrecht. Dr. Anouk Smeekes is universitair docent bij het European Research
Centre on Migration and Ethnic Relations. Als sociaal psycholoog doet zij vooral
kwantitatief onderzoek naar attitudes over immigranten en verlies- en thuisgevoe-
lens van meerderheidsgroepen. Laura Mulder is student-assistent bij de master
‘Migration, Ethnic Relations and Multiculturalism’ en loopt stage bij de wrr.

De serie ‘Working Papers’ omvat studies die in het kader van de werkzaamheden
van de wrr tot stand zijn gekomen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud
berust bij de auteurs.

Prof. dr. André Knottnerus                                               Dr. Frans W.A. Brom
Voorzitter wrr                                                                       Directeur wrr
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samenvatting

Een veelgehoord sentiment in het hedendaagse politieke en maatschappelijke
debat is dat autochtone Nederlanders hun land langzaam kwijtraken aan nieuwko-
mers. Er is tot op heden echter weinig onderzoek gedaan naar de omvang van deze
verliesgevoelens en of deze verliesgevoelens afhankelijk zijn van individuele ken-
merken, zoals opleiding en leeftijd, en de mate van etnische diversiteit in de woo-
nomgeving. Het doel van deze studie is daarom om dergelijke collectieve verlies-
gevoelens onder autochtone Nederlanders op grotere schaal in kaart te brengen en
uit te diepen.

In deze studie is er onderzocht in welke mate autochtone Nederlanders het gevoel
hebben dat zij zeggenschap verliezen ten opzichte van nieuwkomers. Hiertoe zijn
diverse stellingen voorgelegd aan een representatieve steekproef van 928 respon-
denten. Hieruit blijkt dat een aanzienlijk deel van de respondenten verlies van zeg-
genschap ervaart ten opzichte van nieuwkomers. De respondenten die deze verlies-
gevoelens ervaren zijn vaker lager- of middelbaar opgeleid, hebben meestal een
rechtse politieke oriëntatie en stemmen veelal op de pvv of vvd. Maar er komen
ook onder de hoger opgeleiden en stemmers van links-progressieve partijen hoge
percentages verliesgevoelens voor. Verliesgevoelens blijken niet afhankelijk te zijn
van geslacht of leeftijd.

Ook is er onderzocht of collectieve verliesgevoelens afhankelijk zijn van de etni-
sche diversiteit van de buurt en gemeente en de mate waarin deze diversiteit over
de afgelopen 8 tot 10 jaar veranderd is. Dergelijke effecten zijn echter niet gevon-
den.
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1 inleiding

Uit het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (cob) van het Sociaal en Cultu-
reel Planbureau (scp) blijkt dat samenleven, immigratie en integratie (naast
gezondheidszorg) door Nederlanders als grootste maatschappelijke problemen van
deze tijd worden gezien (scp 2015).1 Tevens zegt 42 procent van de Nederlanders
dat Nederland een prettiger land zou zijn als er minder immigranten zouden
wonen (vergeleken met 29 procent dat het hiermee oneens is; ibid.). Als redenen
worden aangedragen dat de voorzieningen, werkgelegenheid en de beschikbaar-
heid van woningen onder druk staan ten koste van de autochtone bevolking, er
culturele spanningen ontstaan, de criminaliteit toeneemt en dat de Nederlandse
cultuur verloren gaat (ibid.). Deze onvrede over de multiculturele samenleving
onder autochtone Nederlanders wordt ook wel omschreven als de ‘witte woede’
(De Gruijter et al. 2010). De ‘boze burger’ heeft weinig vertrouwen meer in de
overheid en ziet ‘buitenlanders’ vaak als oorzaak van maatschappelijke problemen
(Van Houwelingen 2011). Uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut blijkt dat
autochtone Nederlanders in buurten met een snel veranderende bevolkingssamen-
stelling de problemen in de buurt vooral toeschrijven aan immigranten en het
inadequaat optreden van de overheid (De Gruijter et al. 2010).

Door de komst van migranten kunnen groepen die historisch gezien de dominante
cultuur bepaalden, ontgoocheling en vervreemding ervaren vanwege hun teruglo-
pende aantal en verminderde culturele invloed (Jones 2016; Smeekes en Verkuyten
2015). Een deel van de Nederlanders is van mening dat Nederland onherkenbaar is
veranderd. Zij hebben het gevoel dat ze niet meer in Nederland zijn en in bepaalde
buurten voornamelijk allochtonen om zich heen zien (scp 2009). Naast verande-
ringen in de (zichtbare) fysieke omgeving, treden er ook veranderingen op in de
(minder tastbare) culturele omgeving. Volgens sommige Nederlanders is Neder-
land dusdanig veranderd dat langzaamaan de eigen cultuur en identiteit verloren
gaan (scp 2015). Dit gaat gepaard met het gevoel dat zij zeggenschap verliezen over
hoe het er in hun land aan toegaat door de komst van migranten. Voorbeelden zijn
de verhitte discussies en de hoogoplopende emoties rond de viering van Sinter-
klaas. Uit onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel (2015) blijkt dat 80 procent
van ruim 25.000 respondenten vindt dat het uiterlijk van Zwarte Piet niet moet
worden aangepast. Veel mensen hebben het gevoel dat zij dergelijke Nederlandse
tradities moeten opgeven door de komst van nieuwkomers: ‘Nederlanders worden
aan de kant geschoven door buitenlanders, tradities van ons worden bedreigd’ (scp
2014: p. 11).

Hoewel deze verliesgevoelens in relatie tot de multi-etnische samenleving een
prominente plek innemen in het hedendaagse politieke en maatschappelijke debat
is er tot op heden weinig onderzoek gedaan naar de mate waarin deze gevoelens
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aanwezig zijn onder de autochtone Nederlandse bevolking en of deze verlies-
gevoelens afhankelijk zijn van individuele kenmerken, zoals opleiding en leeftijd,
en de mate van etnische diversiteit in de woonomgeving. Het doel van deze studie
is daarom om dergelijke verliesgevoelens onder autochtone Nederlanders op gro-
tere schaal in kaart te brengen en uit te diepen (zie Kader 1 voor een overzicht van
het databestand). Hiertoe worden de volgende richtinggevende onderzoeksvragen
gesteld:
1. In welke mate zijn verliesgevoelens in relatie tot de multi-etnische samen-

leving aanwezig onder autochtone Nederlanders en wat zijn de kenmerken van
autochtone Nederlanders die deze verliesgevoelens ervaren?

2. Zijn verliesgevoelens onder autochtone Nederlanders sterker in gemengde dan
in homogene buurten en gemeenten? En zijn deze gevoelens meer aanwezig in
buurten en gemeenten met een sterk veranderde bevolkingssamenstelling?

Kader 1 Het databestand
Om bovenstaande vragen te beantwoorden is er gebruikgemaakt van een databestand dat is verzameld in
opdracht van het European Research Centre on Migration and Ethnic Relations (ercomer) aan de Universiteit
Utrecht. Dit databestand maakt onderdeel uit van grotere projecten over houdingen tegenover nationale iden-
titeit, Europa en culturele diversiteit onder autochtone Nederlanders. Naast vragen over de achtergrondken-
merken van de respondenten, zoals geslacht, leeftijd, opleiding, politieke voorkeur en sociaaleconomische sta-
tus, bevat het databestand ook gegevens over de buurt en gemeente waarin mensen wonen. Het databestand is
via internetvragenlijsten onder 928 respondenten verzameld door onderzoeksbureau tns nipo (Verkuyten,
Martinovic en Smeekes, 2011). De steekproef is representatief voor de volwassen autochtone Nederlandse
bevolking op het gebied van opleiding, leeftijd, geslacht en regio. Respondenten zijn aangemerkt als autochtone
Nederlanders als allebei hun ouders in Nederland geboren zijn.
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2 collectief verlies

Zowel psychologen als historici wijzen op het belang van het gevoel van oorsprong
en continuïteit voor het welzijn van individuen (Grever 2006; Grever en Ribbens
2007; Sani, Bowe en Hererra 2008; Sani 2008). Psychologisch onderzoek heeft
aangetoond dat mensen sterk hechten aan een gevoel van persoonlijke continuïteit
in hun leven, omdat het hun zekerheid en betekenis verschaft (bijv. Landau,
Greenberg en Solomon, 2008). Dit geldt niet alleen voor individuen, maar ook
voor groepen (Sani et al. 2008; Vignoles et al. 2006). De wens om belangrijke
aspecten van een groepsidentiteit door de tijd heen en in verschillende situaties
stabiel te houden verwijst naar een behoefte aan collectieve continuïteit. Onder-
zoek laat zien dat mensen behoefte hebben aan continuïteit van hun nationale
identiteit, omdat dit zorgt voor een gevoel van geworteld zijn en thuishoren
(Smeekes en Verkuyten 2013; 2014). Mensen tonen weerstand en negatieve emo-
ties wanneer deze continuïteit bedreigd wordt door ontwikkelingen zoals immi-
gratie of Europese eenwording (Jetten en Hutchison 2011; Jetten en Wohl 2012;
Smeekes en Verkuyten 2013). Deze sociale veranderingen ondermijnen de histori-
sche eigenheid van de nationale groep en vormen daarmee een bron van onzeker-
heid. Het gevoel dat de continuïteit van de groep wordt ondermijnd of verloren
gaat, kan omschreven worden als een gevoel van collectief verlies. Mensen ervaren
dan onzekerheid of bezorgdheid over het behouden van waardevolle elementen uit
het gedeelde verleden als gevolg van (ongewenste) veranderingen en ontwikkelin-
gen in het heden. Dit betekent dat individuen ook collectieve verliesgevoelens
kunnen ervaren zonder dat zij in hun eigen persoonlijke leven negatieve ervarin-
gen met de ongewenste ontwikkelingen hebben ondervonden.

Eerdere studies naar verliesgevoelens hebben dit vooral onderzocht in relatie tot
gebeurtenissen uit het persoonlijke leven, zoals het verliezen van een baan of een
partner (e.g., Gillies en Neimeyer 2006; Stroebe, Hansson, Stroebe en Schut 2001).
Er zijn nauwelijks studies die hebben gekeken naar verliesgevoelens in relatie tot
de groepen waartoe mensen behoren. Het verschil tussen persoonlijke en collec-
tieve verliesgevoelens heeft te maken met het verschil tussen persoonlijke en
sociale identiteit. Volgens de sociale identiteitstheorie (Tajfel en Turner 1979) heb-
ben mensen naast een persoonlijke identiteit (unieke kenmerken van een indi-
vidu) ook een sociale identiteit: het deel van identiteit dat men ontleent aan lid-
maatschap in bepaalde groepen of sociale categorieën. Iemand ontleent zijn identi-
teit dus niet alleen aan zijn of haar unieke individuele eigenschappen, maar ook aan
het feit dat hij of zij bijvoorbeeld een Nederlander is of fan is van een bepaalde
voetbalclub.
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Op basis van deze sociale identiteit kunnen mensen ook emoties en sentimenten
ervaren (Mackie, Devos en Smith 2000). Zij kunnen bijvoorbeeld collectieve
schuld of schaamte ervaren voor dingen die groepsleden hebben gedaan zonder dat
zij daar zelf bij betrokken waren (Rees, Allpress en Brown 2013). Op dezelfde
manier kunnen zij ook gevoelens van verlies ervaren in relatie tot de groepen waar-
toe zij behoren. Dit speelt vooral wanneer men het gevoel heeft dat de groep veran-
dert en daarbij belangrijke aspecten van de groep, zoals gebruiken en tradities, ver-
loren gaan. Hoewel collectieve verliesgevoelens verschillende oorzaken kunnen
hebben, zal er in dit onderzoek gekeken worden naar collectieve verliesgevoelens
in relatie tot de multi-etnische samenleving onder autochtone Nederlanders. Ook
verliesgevoelens in relatie tot de multi-etnische samenleving kunnen verschil-
lende oorzaken hebben. In dit onderzoek zal de aandacht specifiek uit gaan naar een
ervaren verlies van zeggenschap ten opzichte van nieuwkomers. Dit gaat over de
mate waarin deze ‘oorspronkelijke bewoners’ het gevoel hebben dat zij zeggen-
schap verliezen en 'hun' land en cultuur kwijtraken door de groeiende aanwezig-
heid van andere etnische groepen.
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3 verliesgevoelens in relatie tot de multi-
etnische samenleving

Om verliesgevoelens in relatie tot de multi-etnische samenleving meetbaar te
maken wordt er in deze studie gebruik gemaakt van stellingen (zie Kader 2 voor
een nadere toelichting). De volgende stellingen zijn aan 928 autochtone Nederlan-
ders voorgelegd: “Autochtone Nederlanders raken Nederland langzaam kwijt aan
nieuwkomers”, “Omdat er veel allochtonen wonen hebben autochtone Nederlan-
ders het steeds minder voor het zeggen”, en “Soms lijkt het wel of autochtonen
zich moeten aanpassen aan allochtonen in plaats van andersom”. Deze stellingen
zijn samengevoegd tot één indicator voor collectieve verliesgevoelens in relatie tot
de multi-etnische samenleving. Een kanttekening bij deze stellingen is dat het
mogelijk is dat respondenten deze stellingen verschillend interpreteren. Zo kun-
nen respondenten de stelling “Omdat er veel allochtonen wonen hebben autoch-
tone Nederlanders het steeds minder voor het zeggen” bijvoorbeeld interpreteren
als een objectieve waarneming van een veranderende politieke machtsverdeling in
plaats van een subjectief gevoel van verlies. Uit nadere analyse blijkt echter dat de
respondenten die hoog scoren op deze stelling ook hoog scoren op de andere twee
stellingen. Hieruit blijkt dat deze stellingen wijzen op eenzelfde soort gevoel en
samen kunnen worden genomen als indicator van verliesgevoelens.

Kader 2 Het gebruik van stellingen
Zoals gebruikelijk in sociaalwetenschappelijk onderzoek is er gebruik gemaakt van stellingen om het beoogde
construct ‘verliesgevoelens’ meetbaar te maken. Respondenten kregen stellingen voorgelegd waarbij zij konden
aangeven in welke mate zij het eens of oneens waren met deze stellingen. De antwoordmogelijkheden lopen
van 1 (helemaal niet mee eens) tot 7 (helemaal mee eens). In de weergave van de resultaten zijn antwoord catego-
rieën samengevoegd. Respondenten die 1 (Helemaal niet mee eens), 2 (Sterk niet mee eens) of 3 (Een beetje niet
mee eens) hebben geantwoord worden gerekend tot de categorie ‘Geen verliesgevoelens’. Respondenten die
4 (Niet mee eens, niet mee oneens) hebben geantwoord worden gerekend tot de categorie ‘Neutraal’. Respon-
denten die 5 (Een beetje mee eens), 6 (Sterk mee eens), of 7 (Helemaal mee eens) hebben geantwoord zijn samen-
gevoegd tot de categorie ‘Wel verliesgevoelens’.
 
Bij het interpreteren van de resultaten is het belangrijk om te vermelden dat het gaat om het achterhalen van de
percepties van respondenten, en niet om het staven van feiten. Ook naar de respondenten is duidelijk gecommu-
niceerd dat het gaat om hun eigen mening en dat er geen goede of foute antwoorden mogelijk zijn. Omdat een
concept als verliesgevoelens zich moeilijk laat meten door één enkele stelling, kregen de respondenten meer-
dere stellingen voorgelegd die tezamen een betrouwbare indicator voor verliesgevoelens vormden (Cronbach’s
alpha = .90).
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Uit de resultaten blijkt dat meer dan de helft van de respondenten (60,6 procent)
verlies van zeggenschap ervaart, terwijl 28,6 procent deze gevoelens niet ervaart en
10,9 procent aangeeft neutraal te staan tegenover deze stellingen. Dit laat zien dat
een groot deel van de autochtone Nederlandse bevolking verlies van zeggenschap
ervaart.

Niet alle autochtone Nederlanders ervaren verliesgevoelens echter in dezelfde
mate. Zo is er ten eerste een verschil tussen opleidingsniveaus waar te nemen
(Figuur 3.1). Verlies van zeggenschap ten opzichte van nieuwkomers zijn vooral
sterk onder lager en middelbaar opgeleiden.2 Bijna 70 procent van hen ervaart ver-
liesgevoelens in relatie tot nieuwkomers. Hoewel deze percentages een stuk lager
liggen onder hoger opgeleiden, valt wel op dat dit aantal toch nog substantieel is:
42,7 procent ervaart deze verliesgevoelens. Dit laat zien dat deze verliesgevoelens
niet beperkt zijn tot lager opgeleiden.

Figuur 3.1 Autochtonen met verliesgevoelens (N = 559) naar opleidingsniveaua,
autochtone Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder (in procenten)
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a Het totaal aantal respondenten per opleidingsniveau is als volgt: Laag (N = 276), Midden (N = 365),

Hoog (N = 281).

Daarnaast verschillen verliesgevoelens op basis van politieke voorkeur (Figuur 3.2).
Deze verliesgevoelens zijn vooral sterk onder rechts georiënteerde respondenten.
Van deze groep ervaart meer dan 80 procent verliesgevoelens in relatie tot de
multi-etnische samenleving. Ook zijn deze verliesgevoelens sterk aanwezig onder
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midden en centrumrechts georiënteerde respondenten; meer dan 50 procent geeft
aan deze gevoelens te ervaren. Hoewel verliesgevoelens voor links en centrum-
links georiënteerde respondenten duidelijk minder sterk aanwezig zijn dan die van
rechts georiënteerden, rapporteert meer dan 30 procent van deze groep verliesge-
voelens te ervaren. Dit toont aan dat hoewel verliesgevoelens sterker aanwezig zijn
onder respondenten met een rechtse politieke oriëntatie, zij niet beperkt zijn tot
deze groep.

Figuur 3.2 Autochtonen met verliesgevoelens (N = 562) naar politieke voorkeura,
autochtone Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder (in procenten)
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a Het totaal aantal respondenten per politieke oriëntatie is als volgt: Links (N = 99), Centrum links

(N = 161), Midden (N = 409), Centrum rechts (N = 173), Rechts (N = 86).

De mate waarin verliesgevoelens gerelateerd zijn aan politieke voorkeur, is nader
gespecificeerd door te kijken naar de politieke partij die mensen het meeste aan-
spreekt (Figuur 3.3). Deze verliesgevoelens zijn vooral sterk onder respondenten
die zeggen op de pvv te stemmen: bijna 90 procent van hen ervaart verliesgevoe-
lens. Daarnaast is te zien dat ook een hoog percentage vvd- en sp-stemmers ver-
liesgevoelens ervaart. Van de cda-stemmers ervaart rond de 50 procent verlies van
zeggenschap ten opzichte van nieuwkomers. Wat opvalt, is dat verliesgevoelens
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ook vrij sterk aanwezig zijn onder mensen met een voorkeur voor partijen met
progressieve ideeën over migratie en integratie, zoals de PvdA en D66. Van deze
stemmers ervaart meer dan 40 procent verliesgevoelens.

Figuur 3.3 Autochtonen met verliesgevoelens (N = 562) naar politieke partija b,
autochtone Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder (in procenten)
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a Er is enkel gekeken naar de grotere politieke partijen in Nederland, in verband met het lage aantal

respondenten dat op een andere partij stemt en verliesgevoelens ervaart.
b Het totaal aantal respondenten per politieke partij is als volgt: vvd (N = 163), pvv (N = 115), cda

(N = 89), D66 (N = 82), PvdA (N = 98), sp (N = 115).

Tot slot is er ook gekeken naar de mate van verliesgevoelens onder mannen en
vrouwen, en onder verschillende leeftijdsgroepen. Mannen (53,9%) ervaren deze
verliesgevoelens wat meer dan vrouwen (46,1%). Tussen leeftijdsgroepen zijn er
weinig verschillen (Figuur 3.4). In alle leeftijdsgroepen ervaart rond de 60 procent
van de respondenten verlies van zeggenschap ten opzichte van nieuwkomers.
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Figuur 3.4 Autochtonen met verliesgevoelens leeftijda, autochtone Nederlandse
bevolking van 18 jaar en ouder (in procenten).
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a Het totaal aantal per leeftijdscohort is als volgt: 18-30 (N = 149), 30-40 (N = 123), 40-50 (N = 176),

50-60 (N = 176), 60-70 (N = 167), 70+ (N = 137).
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4 verliesgevoelens en de
bevolkingssamenstelling van de buurt
en gemeente

Een aanzienlijk deel van de autochtone Nederlandse bevolking blijkt verlies van
zeggenschap te ervaren ten opzichte van nieuwkomers. In deze studie is ook geke-
ken of deze verliesgevoelens verband houden met de bevolkingssamenstelling van
de buurt en gemeente of veranderingen hierin. Uit onderzoek van Van der Paauw
en Flache (2012) blijkt dat een hoger percentage niet-westerse immigranten in de
gemeente samenhangt met meer stemmen voor de pvv. In het geval van verlies-
gevoelens is het mogelijk dat mensen in buurten en gemeenten met een hoge con-
centratie etnische minderheden meer verliesgevoelens ervaren. Een andere
mogelijkheid is dat mensen verliesgevoelens ervaren als zij in buurten of gemeen-
ten wonen die in de afgelopen jaren sterk veranderd zijn in hun bevolkingssamen-
stelling. Daarom wordt er ook gekeken of er een verband is tussen verliesgevoelens
en een snel veranderde bevolkingssamenstelling. Verder wordt er onderzocht of de
relatie tussen (veranderingen in) diversiteit van de buurt en verliesgevoelens
afhankelijk is van bepaalde individuele kenmerken, zoals leeftijd, geslacht en
opleiding. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat het wonen in een buurt waarin de
bevolkingssamenstelling sterk veranderd is, een sterker gevoel van verlies veroor-
zaakt voor mensen met een lage dan mensen met een hoge opleiding. Zie Kader 3
voor een uitgebreide uitleg over de meting van etnische diversiteit in de buurt en
gemeente.

Uit de resultaten blijkt dat er geen verband is tussen verliesgevoelens en de etni-
sche diversiteit (en de verandering daarvan) op zowel buurt- als gemeenteniveau.
Geen van de indices voor etnische diversiteit (of de verandering daarvan) vertoont
een significante relatie met verliesgevoelens. De relatie tussen etnische diversiteit
en verliesgevoelens blijkt ook niet afhankelijk te zijn van geslacht, leeftijd of oplei-
ding. Een overzicht van al deze relaties is te vinden in Appendix A. Er moet bij de
interpretatie van deze bevinding echter rekening worden gehouden met het feit
dat er in de analyse niet is meegenomen dat mensen met negatieve houdingen
tegenover de multi-etnische samenleving vaak al eerder vanuit etnisch diverse
buurten naar andere buurten zijn verhuisd; een verschijnsel dat de ‘witte vlucht’
wordt genoemd (Van Ham en Clark 2009). Daarentegen blijven personen die posi-
tief staan tegenover de multi-etnische samenleving, juist vaak in de buurt wonen
of verhuizen zij zelfs naar deze buurten toe. Dit zou een alternatieve verklaring
kunnen vormen voor deze bevinding.
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Kader 3 Meting van etnische diversiteit in de buurt en gemeente
Als indicator van het buurtniveau is het viercijferige postcodegebied van de respondent gebruikt en als indicator
van het gemeenteniveau is de cbs-gemeentecode gebruikt. Elke gemeente in Nederland heeft een unieke
gemeentecode en voor elke respondent in het databestand is bekend in welke gemeente zij wonen. Deze
buurt- en gemeentecodes zijn gekoppeld aan cijfers over de bevolkingssamenstelling van het cbs.
Als meting van etnische diversiteit is er gewerkt met de Herfindahl-Hirschmann Index (hhi).1 Deze index geeft
aan wat de kans is dat twee willekeurig geselecteerde individuen uit de populatie (in de buurt of gemeente) een
verschillende etnische achtergrond hebben. Deze index is veel gebruikt in onderzoek naar de effecten van etni-
sche diversiteit op indicatoren van sociale cohesie, zoals interetnisch contact en onderling vertrouwen (bijv.
Lancee en Dronkers 2008; Tolsma et al. 2009). De hhi is berekend voor verschillende groepen op zowel het
buurt- als gemeenteniveau.
Ten eerste is de hhi berekend voor twee groepen (hhi2), namelijk: westerse versus niet-westerse Nederlanders.
Ten tweede is de hhi berekend voor drie groepen (hhi3), namelijk: westerse allochtonen, niet-westerse alloch-
tonen en autochtonen. Ten derde is er gewerkt met de hhi voor zeven groepen (hhi7), waarin onder andere de
vier grootste migrantengroepen in Nederland zijn opgenomen: Surinamers, Antillianen, Turken, Marokkanen
en daarnaast overige niet-westerse allochtonen, westerse allochtonen en autochtonen.
Om de verandering in bevolkingssamenstelling van de buurt in kaart te brengen, zijn de verschillende hhi’s bere-
kend voor het jaar waarin de data zijn verzameld (hhiheden) en voor acht of tien jaar eerder (hhiverleden).2 Vervol-
gens is de verschilscore berekend (hhiverschil = hhiheden- hhiverleden).
Om de effecten van de verschillende hhi’s op verliesgevoelens in kaart te brengen is er gewerkt met stapsge-
wijze lineaire regressiemodellen. Deze modellen zijn voor elke hhi apart geschat (zie Appendix A). In stap 1 is
gekeken naar de hhi (of verandering daarvan). In stap 2 zijn de individuele kenmerken van respondenten toege-
voegd (leeftijd, geslacht en opleiding) en in stap 3 is er gekeken naar de interacties tussen deze individuele ken-
merken en de hhi’s.3

 
¹ Deze indicator is als volgt berekend: 1 – ((aandeel bevolkingsgroep1)²) + ((aandeel bevolkingsgroep2)²) + …
+ ((aandeel bevolkingsgroep n)²). Voor het buurtniveau is de cbs data ‘Kerncijfers wijken en buurten’ gebruikt.
Dit zijn data over de bevolkingssamenstelling per viercijferig postcodegebied.
² Het cbs heeft pas vanaf 2004 cijfers beschikbaar over het aandeel van de vier grootste migrantengroepen per
postcodegebied in het totaal aantal niet-westerse allochtonen. Deze cijfers zijn gebruikt voor het berekenen van
de verschilscore van hhi7. Deze data zijn verzameld in 2012, dus daarom gaat deze verandering over acht in
plaats van tien jaar eerder.
³ Er is niet gewerkt met multi-levelanalyse, omdat er in deze dataset niet of nauwelijks sprake is van nested-data.
In de meeste postcodegebieden woont maar één respondent en bij hoge uitzondering wonen er twee of meer
mensen in een postcodegebied. Het maximale aantal mensen in een postcodegebied is vijf en dit komt slechts
in twee postcodegebieden voor. Ook wonen er in de meeste gemeenten maximaal tien respondenten, met een
aantal uitzonderingen. Het maximale aantal respondenten dat in één gemeente woont, is 36 en dit komt slechts
eenmaal voor.
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5 conclusie en discussie

Een veelgehoord sentiment in het hedendaagse politieke en maatschappelijke
debat is dat autochtone Nederlanders langzaam hun land kwijtraken aan nieuw-
komers. Er is echter tot op heden weinig onderzoek gedaan naar de omvang van
deze verliesgevoelens en de kenmerken van de mensen die dergelijke verliesgevoe-
lens ervaren. Het doel van deze working paper is om verliesgevoelens van autoch-
tone Nederlanders in relatie tot de multi-etnische samenleving in kaart te brengen.
Dit is gedaan middels twee gerichte onderzoeksvragen die hieronder een-voor-een
beantwoord zullen worden.

De eerste onderzoeksvraag ging over de mate waarin verliesgevoelens in relatie tot
de multi-etnische samenleving aanwezig zijn onder autochtone Nederlanders en
wat de kenmerken van de mensen zijn die deze verliesgevoelens ervaren. Om deze
verliesgevoelens in kaart te brengen zijn meerdere stellingen voorgelegd aan een
representatieve steekproef van de autochtone Nederlandse bevolking. Deze stel-
lingen gaan over verlies van zeggenschap ten opzichte van nieuwkomers (bijv.
“Autochtone Nederlanders raken Nederland langzaam kwijt aan nieuwkomers”).
Een groot deel van de autochtone Nederlanders, denk hierbij aan de helft of meer,
geeft aan verliesgevoelens te ervaren. Deze bevindingen sluiten aan bij recent
onderzoek van het scp, dat laat zien dat 42 procent van de Nederlandse bevolking
vindt dat Nederland een prettiger land zou zijn als er minder migranten zouden
wonen (scp 2015). Bij de interpretatie van deze bevindingen moet wel vermeld
worden dat het onduidelijk is aan welke personen respondenten denken wanneer
zij gevraagd worden naar hun opvattingen ten opzichte van nieuwkomers. Zo kan
het zo zijn dat de ene respondent bij nieuwkomers denkt aan Midden- en Oost-
Europese arbeidsmigranten, terwijl een ander denkt aan de (voormalige) Turkse en
Marokkaanse gastarbeiders, en weer een ander denkt aan vluchtelingen.

Autochtone Nederlanders die verliesgevoelens ervaren, zijn vaak lager of middel-
baar opgeleid, hebben meestal een rechtse politieke oriëntatie en stemmen veelal
op de pvv of vvd. Verliesgevoelens zijn echter niet beperkt tot stemmers van deze
partijen. Ook onder stemmers van de meer links-progressieve partijen, zoals PvdA
en D66, worden verliesgevoelens ervaren (meer dan 40 procent). Verliesgevoelens
blijken ietwat sterker te zijn voor mannen dan voor vrouwen, maar de verschillen
zijn klein. Verliesgevoelens blijken niet afhankelijk te zijn van leeftijd. Dit laatste is
opvallend, aangezien uit voorgaand onderzoek in het algemeen blijkt dat een
hogere leeftijd samenhangt met het ervaren van een sterkere etnische dreiging en
minder openheid voor contact met ander groepen (Van der Paauw en Flache 2012).
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Van de lager en middelbaar opgeleiden ervaart meer dan de helft verliesgevoelens
in relatie tot nieuwkomers. Negatieve opvattingen over nieuwkomers worden in
de literatuur vooral verklaard vanuit de etnische competitietheorie (Scheepers,
Gijsberts en Coenders 2002). Volgens deze theorie hebben personen die meer
concurrentie ervaren van een bepaalde groep, negatievere opvattingen over leden
van deze groep. Aangezien immigranten in Nederland in het algemeen in lagere
sociaaleconomische posities verkeren, ervaren vooral autochtone Nederlanders
met een lagere opleiding en een lager inkomen concurrentie en hebben zij als
gevolg daarvan negatievere opvattingen (Schlueter en Scheepers 2010; Gijsberts en
Dagevos 2005). In deze studie is het echter opvallend dat ook een groot aantal
hoger opgeleiden aangeeft verliesgevoelens te ervaren. Deze bevindingen tonen
aan dat verliesgevoelens weliswaar meer voorkomen onder lager opgeleiden, maar
zeker niet beperkt zijn tot deze groep.

Een andere opvallende bevinding is de mate waarin stemmers van de pvv verlies-
gevoelens in relatie tot multi-etnische samenleving ervaren (rond de 90 procent).
Deze bevinding sluit aan bij onderzoek van De Gruijter et al. (2010) en het scp
(2015), waaruit blijkt dat autochtone Nederlanders die ontevreden zijn over de
multi-etnische samenleving anti-immigratie partijen als de pvv vaak als mogelijke
oplossing zien voor deze problemen. Ook strookt deze bevinding met het partij-
programma van de pvv, waarin verliesgevoelens onder autochtone Nederlanders
als gevolg van toegenomen immigratie (met name uit islamitische landen) een
prominente plek innemen (pvv 2012).

De tweede onderzoeksvraag ging over of verliesgevoelens onder autochtone
Nederlanders sterker zijn in homogene buurten en gemeenten en of zij meer aan-
wezig zijn in buurten en gemeenten met een sterk veranderde bevolkingssamen-
stelling. Uit onze bevindingen blijkt dat verliesgevoelens niet gerelateerd zijn aan
de bevolkingssamenstelling van de buurt en gemeente of de verandering hiervan.
In dit onderzoek is er echter geen rekening gehouden met het feit dat mensen met
negatieve houdingen jegens etnische minderheden minder geneigd zijn om in
diverse buurten of gemeenten te gaan of blijven wonen (Van Ham en Clark 2009).
Daarom dienen deze bevindingen met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd te
worden.

kanttekeningen en invalshoeken voor
vervolgonderzoek

Bij de interpretatie van bovenstaande bevindingen moet rekening gehouden wor-
den met de grootte van de steekproef, namelijk 928 respondenten. Hoewel de
steekproef op het gebied van geslacht, leeftijd, opleiding en regio representatief is
voor de autochtone bevolking, kunnen er door het beperkte aantal respondenten
in deze studie niet al te sterke conclusies getrokken worden voor de gehele autoch-
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tone bevolking. Vooral wanneer collectieve verliesgevoelens opgesplitst worden
naar individuele kenmerken, zoals opleiding, politieke voorkeur en leeftijd, blijven
er in sommige gevallen maar weinig respondenten per categorie over. Toekomstig
onderzoek zou zich kunnen richten op verliesgevoelens in grotere steekproeven.

Het feit dat er geen effecten van etnische diversiteit in buurten en gemeenten
wordt gevonden, kan wijzen op twee mechanismen die tegen elkaar in werken
(Schlueter en Scheepers 2010) en het effect uiteindelijk opheffen. Het eerste
mechanisme is afgeleid van conflicttheorieën (Campbell 1965; Sherif en Sherif
1969; Scheepers et al. 2002; Stephan en Stephan 2000), die voorspellen dat een
hogere mate van etnische diversiteit leidt tot het ervaren van een sterkere econo-
mische en/of symbolische dreiging onder autochtone Nederlanders. Het ervaren
van een dreiging impliceert dat diegene bang is om bepaalde (door diegene gewaar-
deerde) zaken te verliezen. Als autochtone Nederlanders dus een sterkere dreiging
van etnische groepen ervaren, zullen zij meer verliesgevoelens hebben. Hiertegen-
over staat het tweede mechanisme, dat is afgeleid van Allports contacttheorie (All-
port 1954). In tegenstelling tot conflicttheorieën, voorspelt de contacttheorie dat
etnische diversiteit juist een positief effect heeft op relaties en opvattingen tussen
etnische groepen. Een hogere mate van etnische diversiteit zorgt voor een grotere
kans op interetnisch contact, hetgeen allerlei wenselijke uitkomsten met zich mee
zou brengen, zoals minder vooroordelen, meer tolerantie en meer solidariteit (Pet-
tigrew en Tropp 2006). Hieruit afleidend zou men kunnen beargumenteren dat als
een persoon meer interetnisch contact heeft, hij of zij ook minder verliesgevoelens
ervaart. Samenvattend kan men op basis van conflicttheorie meer verliesgevoelens
verwachten en op basis van contacttheorie minder verliesgevoelens. Als beide
mechanismen tegen elkaar in werken, is het mogelijk dat zij samen het effect van
etnische diversiteit opheffen. Eerder onderzoek naar het effect van etnische diver-
siteit op houdingen tegenover de multi-etnische samenleving vindt ook geen of
nauwelijks effect (Havekes 2014; Savelkoul et al. 2011).

Ook moet worden opgemerkt dat er naast individuele factoren (zoals opleiding en
geslacht) en kenmerken van de buurt en gemeente ook andere contextuele factoren
zijn die een rol kunnen spelen bij de totstandkoming van verliesgevoelens onder
autochtone Nederlanders. Een overzicht van de electorale geografie van Nederland
laat zien dat de pvv ook een substantiële aanhang heeft in gemeenten met een lage
etnische diversiteit (De Voogd 2010; Van Dam 2016). Dit betekent dat verlies-
gevoelens onder autochtone Nederlanders in relatie tot de multi-etnische samen-
leving mogelijk ook veroorzaakt of versterkt worden door beeldvorming in de
media. Dit is een interessante invalshoek voor vervolgonderzoek.

Tot slot heeft dit onderzoek zich alleen gericht op verliesgevoelens onder autoch-
tone Nederlanders. Het is echter ook mogelijk dat deze gevoelens bestaan onder
etnische minderheidsgroepen. Zo is er bijvoorbeeld aangetoond dat de pvv onder
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Surinamers een substantiële aanhang heeft (Soeroedjbali 2012). Toekomstig onder-
zoek is nodig om collectieve verliesgevoelens van verschillende etnische minder-
heidsgroepen in Nederland in kaart te brengen.
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appendix a lineaire regressiemodellen met
verliesgevoelens in relatie tot
de multi-etnische samenleving
als afhankelijke variabele
(n  = 928)

Tabel A1 Relaties tussen etnische diversiteit in de buurt, individuele kenmerken en
verliesgevoelens in relatie tot multi-etnische samenleving
(gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten)

HHI2 HHI3 HHI7

Model 1 Model 2 Model 3 Model 1 Model 2 Model 3 Model 1 Model 2 Model 3
HHIheden .01 .01 -.04 -.00 .00 -.05 -.01 -.00 -.05

Geslacht (ref. man) .03 -.02 .03 -.07 .03 -.06

Leeftijd -.04 .01 -.04 -.01 -.04 .01

Opleiding -.29*** -.26*** -.29*** -.24*** -.29*** -.24***

HHI*Geslacht .09 .12 .11

HHI*Leeftijd -.06 -.04 -.05

HHI*Opleiding -.04 -.05 -.05

R2 .00 .08*** .08*** .00 .08*** .09*** .00 .08*** .09***

Noot: ***p < .001

Tabel A2 Relaties tussen verandering in etnische diversiteit in de buurt, individuele
kenmerken en verliesgevoelens in relatie tot multi-etnische samenleving
(gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten)

HHI2 HHI3 HHI7

Model 1 Model 2 Model 3 Model 1 Model 2 Model 3 Model 1 Model 2 Model 3
HHIverschil .03 .01 .05 .01 -.01 .01 -.02 -.03 -.01

Geslacht (ref. man) .02 .03 .03 .03 .06 .06

Leeftijd -.04 -.03 -.04 -.04 -.06 -.06

Opleiding -.29*** -.28*** -.29*** -.28*** -.33*** -.33***

HHI*Geslacht -.06 -.02 .01

HHI*Leeftijd -.05 -.01 -.04

HHI*Opleiding -.01 -.03 -.03

R2 .00 .08*** .09*** .00 .08*** .08*** .00 .11*** .11***

Noot: ***p < .001

3 1



Tabel A3 Relaties tussen etnische diversiteit in de gemeente, individuele kenmerken
en verliesgevoelens in relatie tot multi-etnische samenleving
(gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten)

HHI2 HHI3 HHI7

Model 1 Model 2 Model 3 Model 1 Model 2 Model 3 Model 1 Model 2 Model 3
HHIheden -.02 -.01 -.06 -.02 -.02 -.06 -.02 .00 -.06

Geslacht (ref. man) .03 -.05 .03 -.10 .03 -.09

Leeftijd -.04 -.01 -.04 .01 -.04 .02

Opleiding -.29*** -.19*** -.29*** -.18*** -.29*** -.19***

HHI*Geslacht .11 .15 .14

HHI*Leeftijd -.04 -.05 -.07

HHI*Opleiding -.09 -.12 -.12

R2 .00 .08*** .09*** .00 .09*** .09*** .00 .08*** .09***

Noot: ***p < .001

Tabel A4 Relaties tussen verandering van etnische diversiteit in de gemeente,
individuele kenmerken en verliesgevoelens in relatie tot multi-etnische
samenleving (gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten)

HHI2 HHI3 HHI7

Model 1 Model 2 Model 3 Model 1 Model 2 Model 3 Model 1 Model 2 Model 3
HHIverschil .00 .01 -.03 -.03 -.02 -.06 -.02 -.01 -.05

Geslacht (ref. man) .02 -.01 .02 -.02 .02 -.02

Leeftijd -.04 -.02 -.04 -.04 -.04 -.03

Opleiding -.30*** -.30*** -.30*** -.29*** -.30*** -.29***

HHI*Geslacht .07 .07 .08

HHI*Leeftijd -.03 -.01 -.02

HHI*Opleiding -.03 -.01 -.01

R2 .00 .09*** .09*** .00 .09*** .09*** .00 .09*** .09***

Noot: ***p < .001

3 2
v e r l i e s g e v o e l e n s  i n  r e l a t i e  t o t  d e  m u l t i - e t n i s c h e  s a m e n l e v i n g  o n d e r  a u t o c h t o n e
n e d e r l a n d e r s



noten

1 In het derde kwartaal van 2015 hebben 950 respondenten meegedaan aan het cob. De steek-

proef is representatief voor geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en internetgebruik. Burgers

met een niet-Nederlandse achtergrond zijn echter sterk ondervertegenwoordigd.

2 De opleidingscategorieën zijn als volgt samengesteld: lager opgeleiden (geen onderwijs,

basisonderwijs, lbo, vbo, vmbo, mavo), middelbaar (mbo, havo/vwo), hoger opgeleiden

(hbo/wo bachelor/kandidaats, wo doctoraal/master).

3 3





<<
  /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 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /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 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /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 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /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>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /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 [612.000 792.000]
>> setpagedevice


