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‘The world is yours.’

Tony Montana in Scarface

Pizzamaffia 1-256 3e druk_Pizzamaffia 1-256 3e druk  07-08-19  15:30  Pagina 5



Pizzamaffia 1-256 3e druk_Pizzamaffia 1-256 3e druk  07-08-19  15:30  Pagina 6



Proloog

Pizzamaffia 1-256 3e druk_Pizzamaffia 1-256 3e druk  07-08-19  15:30  Pagina 7



MENUKAART PIZZAMAFFIA

Introduzione di personaggi importanti
Introductie belangrijkste personages

Brahim: neef van Haas, familiejongen, Antonio Banderas lookalike;
wil vrede, maar krijgt oorlog
Haas (Iljas): neef van Brahim, streetwise, beste slechte rapper, Gol-
den Power-junkie, irritante spijker met krullen.  
Alice: zorgzame habibi en sterke ziena
Oom Faris: vader Haas, eigenaar Melodia, lievelingsoom, soeppier
qualitait pizzabakker 
Amar: vader Brahim, eigenaar Novara, reumapatiënt, houdt voor-
al van dikke pakken floes
Mr. Woo: Zwarte draak van Weert, Chinese Rambo, heeft gevaarlijk
spul in huis

Introduzione personaggi meno importanti
Introductie minder belangrijke personages

Mienoesj: moeder (yemma) van Brahim, hart van het gezin, beste
ansjovisbakker
Robbie: snelle bezorger zonder richtinggevoel, gabberkop, stuiter-
bal
Jeffrey: kleine rat met gare stekeltjes 
Lieke: superpizzabakker en supervoetbalster
De zieke buikdanseres: zeer gevaarlijke verleidster 

En nog vele anderen 

Bevande (dranken)
Golden Power: wonderdrankje van Haas

Mangiare gustoso!
Eet smakelijk!
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Gebeurd is gebeurd

Gebeurd is gebeurd. Bijna alles is kapot. En wat nog niet

kapot is, gaat straks wel kapot.

De auto’s zoeven links en rechts voorbij, zoals ze de laatste

maanden voorbij zijn gezoefd. Het ging snel en met zoveel

problemen en fokking herrie dat ik geen tijd had om op adem

te komen. Het was werken en vechten. Vechten en werken.

Wallah, in anderhalf jaar ben ik veranderd van een kind in een

man. Ik kijk als een man. Ik luister als een man. Ik denk als

een man en vooral: ik vecht als een man. Grote mannen vech-

ten en maken alles kapot. Ik zal ook alles kapotmaken.

Er zit een beest in mij. Het kwam als een klein beestje en

is flink gaan groeien. Nu is het een groot, wild beest. En Haas

is mijn prooi. Ik laat hem niet ontsnappen. Ik buig me voor-

over op het stuur, druk er stevig op. Mijn hart bonst in mijn

keel. Mijn maag voelt zwaar aan. Alsof er een ijzeren bal in

zit of zo. Mijn lichaam staat strak. Mijn handen staan strak.

Mijn benen zijn gespannen. Natuurlijk van de zenuwen,

maar ook door alles wat ik vandaag gebruikt heb om al mijn

medelijden voor Haas weg te slikken. Dat ik niet weer ga

denken dat hij er ook allemaal niets aan kan doen en dat

mensen nu eenmaal kinderachtige klootzakken zijn die el-

kaar niets gunnen. Nee, mannen mogen niets of niemand

begrijpen of zielig vinden. Ze moeten de boel afbreken.
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Dus geef ik flink gas. Meer gas. Nog meer gas. Nog meer.

Arwiena! Ik ga de weg goed warm maken! Ik ga de weg laten

trillen! Alles mag kapot. Fok iedereen! De bestuurders van de

auto’s die ons voorbijscheuren tikken met hun wijsvinger op

hun voorhoofd. Gekken! Gekken! Zij hebben makkelijk pra-

ten, al die gare gasten. Zij rijden lekker naar een huis waar de

complete familie kaasblokjes eet en waar de kinderen op

hun kamer zitten met vrienden of hun liefje.

Ik mis Alice. Haas weet niet half wat hij allemaal heeft

aangericht.

Het is een raar gezicht: twee op de snelweg racende scoo-

ters met opvallende pizzakisten achterop. De rode van No-

vara Pizza’s en de blauwe van Melodia Pizza’s. Sommige au-

tomobilisten maken zwaaiende bewegingen met hun

armen, waarmee ze willen zeggen dat we aan de kant moe-

ten. Ze zullen wel denken: die pizzabezorgers lopen hier

maar wat te dollen. Kowed fuckers. Kowed, jullie kunnen al-

lemaal kapotvallen! Jullie weten niet hoe wij hier op de snel-

weg zijn geraakt! Onze blik staat op oneindig, het beest is los.

Ik pers mijn tanden op elkaar. Ik zie hoe die stinkende Haas

probeert uit te wijken naar de vluchtstrook.

Met een ruk kijkt hij achterom en crost dan wat meters op

zijn achterwiel. Tazz, alsof hij me daarmee nog kan intimi-

deren. Fok of, man. Al gaat hij ondersteboven rijden of voor

mijn part vliegen, het kan me geen fuck schelen. Ik ben nu

een man. En ik ga hem pakken. Niemand kan mij nog bang

maken.

Haas kijkt nog een keer om. Hij ziet dat ik hem belachelijk

maak door ook op mijn achterwiel te crossen. En dan na-

tuurlijk wel wat langer dan hij. Hij is echt goed scared. Die
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spijker met krullen weet heel goed wat hij kapot heeft ge-

maakt en wat voor straf hem te wachten staat.

Nog een paar meter. Meer gas. Blazen. Blazen. Tot de li-

miet. De scooter trilt. De scooter huilt. De scooter brult. Ik

tril ook. Ik huil ook. En ik brul ook. Gas. Meer gas! Meer gas!

Meer! Hij gaat echt gillen! Arwiena!

Bijna. Ik kan zijn uitlaat zowat aantikken met mijn voet.

Hij slalomt als een gek om auto’s heen. Die gaan daardoor

langzamer rijden. De bestuurders kijken verdwaasd toe. Het

interesseert me geen ruk. Ze kunnen kijken wat ze willen,

maar dit is dus geen show. Dit is de realiteit, weet je. Dit is

een gevecht tussen grote mannen. Tony Montana tegen

Tony Banana. Met zijn hoofd vooruitgestoken racet Haas op

de linkerrijstrook. Wat een stripfiguur! Auto’s toeteren. Ieder-

een kijkt. De snelweg is van ons tweeën. Straks voor mij al-

leen. Dat weet ik zeker. Ik word almaar nerveuzer en ner-

veuzer, bang dat de verkeerspolitie ons van de weg komt

halen. Wat zal ik antwoorden als ze vragen: waar ben je mee

bezig?

Waar zal ik dan mee beginnen? Met de pizzaoorlog? Met

wraakgevoelens? Met het geschreeuw van mijn vader? Met

de zieke buikdanseres?

Of zal ik vertellen over het vertrouwen dat ik had in oom

Faris? Of toch maar meteen over mijn neef Haas? Echt, ze

zouden helemaal lijp worden. Net als ik nu.

Het is bijna over. Ik zie hoe Haas klemgereden wordt door

auto’s. Hij kan dus niet naar de rechterrijstrook uitwijken.

Daar is totaal geen ruimte. Op deze kans heb ik geaasd.

Ik beweeg de scooter tot krijsen, piepen en snorren. Gas!

Gas! Gas! Via de vluchtstrook snor ik hem voorbij. Haas kan
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toch niet meer terug. De auto’s pushen hem: nu moet hij wel

naar rechts. Ha! Fok jou, Haas!

Ik ga veel langzamer rijden. Ik laat Haas iets verder door

crossen en vlieg vervolgens als een raket langs hem heen. Nu

slingert hij tussen mij en de vangrail in. Mijn hart dondert er

zowat uit. Ik proef zijn bloed. Haas kan echt geen kant meer

op. De Haas is bijna gevangen. Nog een klein stukje. Ik kan

erbij. Ik kan erbij. Met alle kracht die ik nog over heb, geef ik

die blauwe klotepizzakist van Melodia shitpizza’s een zet.

Haas slingert wat en klapwiekt met zijn scooter uiteindelijk

naar rechts, zo tegen de vangrail. Baf! Hij vliegt eroverheen

en valt met een harde smak in de berm.

Ik rem. Zou nu dan eindelijk alles echt kapot zijn? 

12
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Anderhalf jaar eerder
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Panjabipizzamixdonderdag

‘Een pizza is geen wieldop! Niet erin flikkeren, maar met lief-

de zachtjes in de doos leggen!’

Oom Faris wist goed hoe hij leiding moest geven.

Het was druk, druk, druk. Pizza hier, pasta daar. Doos

open, doos dicht, hup, op de stapel. Calzone, Vesuvio, Sal-

siccia Picante, Funghi, Maffioso, een Mamma Mia… hup, al-

lemaal in de thermobag en wegsturen. Door, door. Zied a,

conio!

‘Robbie! Robbie! Deze met spoed naar de Hendrikskade!’

schreeuwde ik.

‘Waar is dat?’

‘Daar waar je moeder woont, nou goed. Ze moeten maar

eens een navigatiesysteem in je kop stoppen. Schiet op,

man! Je weet toch wel waar de Hendrikskade is? Bij het Mon-

driaancollege!’

‘O ja.’

‘Ja, o ja. Als je langer dan een dag op school had gezeten,

zou je dat wel onthouden hebben, kale Pipo.’

‘Ik heb op school geleerd waar je zus woont, Bram. Dat

was meer dan genoeg.’

‘Gaan we bijdehand doen, gabberkop?’

‘Jongens! Geen discussie! Hup, tiempo! Wegwezen! Maak

de weg warm, Robbie!’

15
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Dat riep oom Faris dus altijd als hij bedoelde dat er snel

bezorgd moest worden: maak de weg warm!

Donderdag was het echt altijd superdruk. Om zowat vier

uur ’s middags begon het lawaai al.

Onze zaak ligt vlak bij winkelcentrum Hexagon. Het is

best groot daar. En op koopavond moet al het personeel

daar tot laat werken. Dan bestelden ze zowat allemaal pizza

bij ons. Echt, wallah, ze vraten zich helemaal geel aan onze

pizza’s. Maar goed, eerlijk is eerlijk: we hadden dankzij oom

Faris dan ook wel de lekkerste pizza’s. En we gaven die gare

klanten ook van die spaarkaarten mee. Daar waren ze echt

helemaal gek op.

TIENDE PIZZA GRATIS!

Maar donderdag was vooral de meest relaxte en gezelligste

dag. Echt, iedereen was er dan. Mijn oom Faris, Haas, Rob-

bie, Jeffrey en ik. Op die laatste donderdag, toen alles nog

goed was dus, bakte oom Faris zoals bijna altijd pizza’s. Mijn

neef Haas en kale Robbie bezorgden. Jeffrey, die kleine rat

met die gare stekeltjes van hem, die een paar dagen per

week wat uurtjes bij ons werkte, nam de bestellingen aan de

balie aan en deed de kassa. Hij was een toffe gast en hij kon

als het echt moest ook pizza’s maken of helpen met bezor-

gen. Iedereen die bij Novara werkte was tof en moest zowat

honderd handen hebben en alles kunnen. Zelf nam ik de te-

lefoon aan en tussendoor bakte ik de kleine bijgerechten en

zo. Niet dat dat nou veel voorstelde: wat gebakken champig-

nons of aubergine met olijven, tomatensaus en knoflook.

Dat soort shit.
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‘Brahim!’ riep mijn oom. ‘Brahim! Heb je die Melanzana

en een Trifolati klaar?’

Shit, tfoe, helemaal vergeten dus!

‘Melanzana en Trifolati! Ja, komt eraan!’

Ondertussen ging ook nog eens de telefoon.

‘Hallo, pizzeria Novara, met Brahim.’

‘Ja hallo, spreek ik met Novara?’

‘Hallo? Hallo?’

‘Spreek ik met pizzeria Novaria?’

‘Novara, ja. Mag ik uw bestelling alstublieft?’

‘Ik wil een pizza Calzone di Mare en een Vegi… Vegitin…’

‘U bedoelt een Vegetariana.’

‘Ja die, die ja… die is toch zonder salami?’

‘Ja, vegetarisch, ja.’

‘Helemaal vegetarisch?’

‘Vegetarisch is vegetarisch, mevrouw. We hebben geen

halve vegetarische. Snapt u? Die dan maar doen?’

Ik zuchtte maar eens diep. Trage kechie, dacht ik. Tfoe!

Schiet op! Schiet op!

Ondertussen begon oom Faris ook nog eens harder te

pus hen.

‘De pizza’s voor Blokker zijn bijna klaar, Brahim! Die Me-

lanzana en die Trifolati moeten nu echt komen! Anders kan

ik de bestelling niet rondmaken! Handen los. Focus, neef!

Tiempo! Tiempo! Zied! Zied! Arwiena! Arwiena! ’

Ik lachte me altijd zowat kapot als mijn oom hard riep:

‘Arwiena!’ Dat betekent zoiets als chaos, geloof ik. Met mijn

vrije hand pakte ik snel twee kleine pannen en smeet ze op

het vuur. Wat olijfolie erin en dan een handje aubergines in

de ene pan en champignons in de andere.

17
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‘Hallo, bent u er nog?’ Dat zieke mens liep nog steeds in

mijn oor te blazen.

‘Ja, ja.’

‘Kan er wat salami op die Vegi?’

‘Vegetariana? Dat kan. Maar waarom bestelt u dan niet de

Valtellina, daar zit salami en groente op.’

‘Ja, maar die is niet echt vegetarisch.’

‘O, zo. U heeft helemaal gelijk, mevrouw. Die is niet echt

vegetarisch. Dat was het?’

‘Ja, dat was het. O ja, heeft u er trouwens nog een bakje

ketchup bij? Kan dat?’

‘Ketchup? Bij de pizza? Is prima, mevrouw Waaier. Onge-

veer een half uurtje, mevrouwtje, het komt eraan.’

‘Ik vind het altijd zo leuk dat jullie “mevrouwtje” tegen me

zeggen. En ik wil jullie nogmaals complimenteren met die

heerlijke pizza’s. Ik…’

‘Dank u, mevrouwtje. Pizza met ketchup voor u. Tot zo!’ Ik

hing op. ‘Oom! Azizi! Oom Faris! Een Calzone di Mare en een

Vegetariana met wat salami!’

‘Wat? Waarom bestelt ze dan geen Valtellina?’

‘Weet ik veel. Het is die zieke tante van het uitzendbureau

hier om de hoek.’

‘O ja, die is vreemd maar wel lekker. Die heeft geen Valtel-

lina maar wat vaseline nodig.’

‘Haha, ze wil trouwens ook wat ketchup bij haar pizza!’

‘Ja dag, rot op zeg. Ik ben hier geen frietzaak. Oké, jongens.

Alles eruit!’ Oom Faris haastte zich snel naar de oven. ‘Arwie-

na!’ riep hij nog maar eens.

En zo ging het de hele donderdag door, tot we ’s avonds

laat met een blikje Red Bull in de hand de deuren sloten. En
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dan gingen we elkaar met deegballetjes te lijf en zetten we

wat wrede muziek op, vooral van die Panjabishit van Panja-

bi Hit Squad, je weet wel, van die gare Indiase currydance-

muziek. Echt cool is dat. Daar ga je dus echt sneller van

schoonmaken. Om onze pizzagabber Robbie blij te maken,

draaiden we ook een nummertje van dat harde hamer-en-

zaag-werk, jumpstyle. En wat later op de avond beatboxte

Haas erop los en zong oom Faris zoals altijd weer iets sme-

rigs, iets zieks, iets gaars. Wallah, er zat toen echt veel ener-

gie in pizzeria Novara. Ook die laatste superdonderdag was

weer gruwelijk. 
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Vette ansjovis en dikke
vette pakken floes

Mijn vader houdt van vette ansjovis en van het wantrouwen

van mensen.

‘Die… die duivelszoon loopt me te belazeren!’ brulde hij de

dag na superdonderdag. Net toen ik hem wilde vertellen dat

ik voor de tweede keer een tien had gehaald voor wiskunde.

Als een militair zwaaide hij met zijn armen. Hij ijsbeerde

als een stadswacht door het huis en rookte de ene na de an-

dere sigaret. Het was raar om hem zo te zien, met zoveel

temperament voor iemand met flink wat pijn in de botten

vanwege de reuma. Hij liep er dan ook bij als een of andere

hotdogverkoper of casinomedewerker. Een klein mannetje

met een dikke buik (waarschijnlijk kwam dat door het eten

van veel ansjovis). En dan die gestreepte vesten van hem.

Echt lachwekkend.

‘Weer minder geld verdiend dan vorige maand!’ brulde

hij. Hij wapperde met zijn handen in de lucht en de sigaret

tussen zijn vingers – op een manier alsof hij het te warm

had, weet je. ‘Dat is toch niet mogelijk? Dat kan toch niet? Ik

zie alsmaar meer bestellingen en volgens de teller op de

deur komen er steeds meer klanten binnen. Dus o God, o

Allah, waar blijft hij met de grote floes? Waar? Eet hij dat

soms op? Gokt hij? Bestelt hij dames van plezier?’

De ouwe was behoorlijk aan het ronken. En dat deed hij
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op een manier alsof hij die vragen aan mij stelde. Ik hield me

maar stil. Dat was het beste, dacht ik zo.

‘Laat toch,’ probeerde mijn moeder hem te kalmeren.

‘Vertrouw je broer.’

Ondertussen bakte ze van die ansjovissen in een grote

pan. Echt, ik kon die dwergvisjes niet meer zien. De geur

ervan hing soms dagenlang in huis of aan je huid. En als je

er eenmaal van gegeten had, plakten je vingers de hele dag

zowat aan elkaar van het vet. Ze had weer een berg klaar en

schepte ze op een groot bord.

‘Ga lekker zitten,’ zei ze tegen de ouwe. ‘Je hebt de hele

dag niet gegeten.’

De ouwe nam plaats.

‘Faris heeft nu veel onkosten,’ zei mijn moeder. ‘Het is niet

meer zoals vroeger. Een kilo meel kostte toen maar tien

cent.’

Mijn vader peuzelde snel een ansjovisje op. Hij leek wel

een aangeklede ijsbeer.

‘Denk je nou echt dat ik achterlijk ben, Mienoesj?’ vroeg hij

kauwend, terwijl hij aan de volgende vis begon te plukken.

‘Huh? Denk je dat echt? Ik weet toch heus wel wat dat kost?’

‘Je moet leren vertrouwen, Amar.’

De ouwe propte het volgende visje met graat en al in zijn

mond. Daarna schoof hij het bord opzij, veerde op en keek

mij strak en verwijtend aan.

‘Mensen vertrouwen alleen hun kinderen,’ zei hij. Hij likte

zijn vingers af. ‘Als ik gewoon net als alle andere mannen op

deze wereld een echte kerel op de wereld had gezet, dan was

dit dus allemaal niet gebeurd.’

Wallah, het stelde niet veel voor, maar ik voelde me dus
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echt vernederd. Ik was boos en verdrietig tegelijk. Het liefst

wilde ik uit het raam springen, maar ik bleef staan als een

standbeeld en keek toe hoe hij met zijn wijsvinger slaande

bewegingen maakte, richting mij.

‘Hij,’ snauwde hij. ‘Hij hier… deze slaapmuts. Deze sche-

tenkweker. Deze ballenpoetser. Deze kontenkrabber…’ Het

was alsof hij het woordenboek voor scheldwoorden uit zijn

hoofd aan het leren was. Hij ging maar door en door. ‘Deze

tenenkaasvreter had allang in de zaak van zijn vader moeten

staan.’

‘Mijn Brahim?’ vroeg mijn moeder, terwijl ze met een

doek over de tafel ging. ‘Je draait nu echt door. Hij is prak-

tisch nog een kind.’

‘Ja, en ik ben praktisch nog een schaapherder. Wat maakt

het uit? Jouw Brahim? Praat maar lekker tegen hem als tegen

een baby. Mijn Brahim dit, mijn Brahim dat. Weet je, jij hebt

hem slap gemaakt, Mienoesj. Jij behandelt mijn enige zoon

alsof hij de sjeik van Dubai is.’

‘Eten ze in Dubai trouwens ook ansjovis?’

‘Nee, alleen zand.’

Hoezeer mijn moeder ook haar best deed om het gesprek

een andere kant op te sturen, hij ging maar door in zijn eigen

richting. En alsof hij mij nog niet genoeg had beledigd, zette

hij ook nog een vrouwenstemmetje op.

‘Heb je al gegeten, mijn Brahim? Heb je al gedronken,

mijn Brahim? Wil je nog een sapje, mijn Brahim?’ En toen

weer met zijn normale stem: ‘Die jongen kan niet eens zijn

eigen brood smeren, laat staan de pizzazaak van zijn vader

runnen.’ Hij stak een arm in de lucht en maakte een vuist.

Echt, hij leek wel een kleine hooligan. ‘Een man moet vech-
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ten! Een man moet een leeuw zijn! Een man moet ruw zijn.

Een man moet… moet, eh… ja… hij moet sterke schouders

hebben, waarop hij een hele familie kan dragen. En een

moeder moet daarop toezien.’

‘Dus je beweert dat ik gefaald heb? Laat hem toch kind

zijn,’ zei mijn moeder kalm.

‘Noem je dat een kind? Hij heeft kloten zo groot als een

voetbal!’

‘Gedraag je, Amar.’

‘Kijk, dan… Hij steekt wel een kop boven mij uit!’

‘Maar jij bent ook wel een heel klein mannetje,’ zei mijn

moeder lachend. Je zag duidelijk dat ze haar best deed om

mijn vader wat te kalmeren.

‘Toen ik zo oud was als hij, vocht ik met jakhalzen en leeu-

wen.’

‘Overdrijf niet, Amar. Dat waren andere tijden. Hier heb je

geen leeuwen.’

‘Nee, maar wel de belastingdienst! Elke tijd is hetzelfde.

Elke tijd kent gevaren en problemen. En elke tijd brengt ster-

ke mannen of kinderen voort. En ik ben er nog niet helemaal

uit wat die jongen hier is. Een man of een kind.’

Ik liet mijn hoofd zakken en staarde maar wat naar de

vloer. Ik wilde zijn ogen niet zien. Ik wilde zijn minachting

niet zien. Ik wilde zijn teleurstelling niet zien. Wat was er de

laatste tijd toch met mijn vader aan de hand? Hij was al een

paar weken zo bezig. Ik werd er echt zo gek van dat ik ergens

haat tegen hem begon te voelen. Maar niet zoveel. Want ik

dacht ook: misschien heeft hij wel gelijk. Misschien moet ik

maar snel een man worden.

‘De vraag is: is Brahim een man of een kind?’ raasde de
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ouwe. Hij pushte en pushte maar door. Ik stond op springen.

Ik wilde schreeuwen dat hij een ouwe gek was en dat hij mij

dus echt net zo para aan het maken was als hijzelf was. Maar

ik hield mijn mond en ontweek zijn blik.

‘Willen jullie misschien nog wat ansjovis?’ vroeg mijn moe -

der, alsof er niets aan de hand was.

‘Heb je niets anders te doen in je leven?’ snauwde de ou -

we tegen haar en hij klopte nerveus op de tafel. Toen veegde

hij zijn voorhoofd af en waggelde al leunend op zijn krukken

de kamer uit, de trap af naar beneden.

‘Je vader heeft een warm hoofd,’ zei mijn moeder. ‘Het zal

wel van de medicijnen komen.’

Ik staarde haar aan. Ik zag dat ze haar verdriet probeerde

te verbergen. Ze beet op haar onderlip. Maar ik zag ook dat

haar ogen nat waren, weet je. Echt, ze heeft dezelfde ogen als

ik. Blauwgrijs. Mensen vragen mij vaak: ‘Mocro’s hebben toch

allemaal bruine ogen?’ Dan zeg ik: ‘Nee, de Berbers heb ben

ook blauwe en groene ogen.’

Ik wilde mijn moeder troosten, zoals Alice mij altijd

troostte als ik verdrietig was. Dan pakte Alice mijn hand vast

en legde die tegen haar hals. Ik voelde haar hartslag kloppen

als muziek.

Taktak, taktak, taktak.

‘Het komt allemaal goed,’ fluisterde Alice in mijn oor, ter-

wijl ze met de achterkant van haar vingers mijn wang streel-

de. ‘Brahim is mijn mannetje van de maan.’ Ze kneep in mijn

hand en vervolgens omhelsde ze me. Als ze dat deed, voelde

ik me zo sterk als een beer. Alice was echt mijn wonder.

Mijn moeder is ook een groot wonder, maar ik omhelsde

haar niet. Ik pakte haar hand niet eens vast. En al wilde ik
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dat toen, ik zei ook niet dat ik van haar hield. Ik staarde haar

alleen maar aan als een gare idioot. En ik keek naar haar

mooie, smalle handen vol groeven. In een van die handen

hield ze de vork waarmee ze zoveel ansjovisjes had omge-

draaid in de pan. Voor mijn twee oudere zussen, voor mij,

maar vooral voor mijn vader. Bergen ansjovis.

Zij begrijpt me, dacht ik bij mezelf. Want ze heeft dezelfde

ogen als ik. Van die blauwgrijze Berberogen. Ik hoefde dus

niets te zeggen. Maar misschien begreep ze me toch niet.

Toch zei ik maar niks. Best raar allemaal eigenlijk. Dat je

tegen mensen tegen wie je echt van die grote dingen wilt

zeggen, die in je hart zitten en zo, niets zegt of alleen van die

kleine dingen. Snap je?

‘Wil je een keer iets anders dan een melkbroodje?’ vroeg ze.

Ik schudde van nee.

‘Wil je geen ansjovissen? En ze zijn zo lekker.’

‘Nee, nee.’

‘Wil je pannenkoek? Ik heb vanmorgen pannenkoeken

gebakken. Een donut? Ik heb ook donuts.’

‘Nee, yemma.’

‘Zal ik anders een linzensoepje voor je opwarmen?’

Ik zuchtte en liet mijn armen hangen. ‘Mam, ik hoef niets

te eten. Ik heb echt geen honger!’

Toen nam ze zelf een donut en na twee happen zei ze: ‘Trek

je er niets van aan, zoon. Het gaat snel over. Het is de reuma.’

‘Soms denk ik erover om weg te gaan,’ zei ik. ‘Ver van hier.

Naar Frankrijk, Amerika of Afrika of zo. Studeren, mensen

ontmoeten… eh… met leeuwen vechten.’

Ma lachte. Gelukkig maar. Ze zette een kopje thee en een

zakje met melkbroodjes voor me neer op tafel.
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‘Je moet nooit weglopen, Brahim. Je vader is ook ooit weg-

gelopen. Niet naar Amerika, Afrika of de leeuwen. Maar naar

de pizzazaak. Sinds hij de pizzazaak heeft, is hij nooit meer

thuisgekomen. Het zou beter zijn voor iedereen en vooral

voor zijn gezondheid als hij die zaak gewoon verkocht.’

Ze vulde een glaasje met water en dronk het leeg.

‘Waarom doet hij dat dan niet?’ vroeg ik. ‘Later word ik

toch econoom.’

‘Dat zou hij als een nederlaag ervaren.’

‘Ik begrijp niet waarom. Wat is nou toch een nederlaag?

En wanneer heb je nou eigenlijk gewonnen? Ik begrijp zulke

dingen niet. Wat heeft hij nou gewonnen met die pizza’s?’

Ze legde een wijsvinger op haar lippen, waarmee ze be-

doelde dat ik wat kalmer en met meer respect moest praten.

‘Heel zijn leven zit daarin, Brahim,’ zei ze zowat fluis-

terend. ‘Dat moet je gewoon accepteren en begrijpen. Die

zaak is veel en veel ouder dan jij. Realiseer je je dat wel?’ 

‘Maar waar doet hij het allemaal voor, yemma? Hoe lang

zijn we al niet echt op vakantie geweest? Alice gaat wel drie

keer per jaar met haar ouders op vakantie.’

‘Dat is niet belangrijk, Brahim.’

‘Wat is dan wel belangrijk? Waarom leef ik? Waarom ga ik

dan naar school? Waarom sta jij hier elke dag in de keuken?

Mensen laten zien dat je een mooie pizzazaak hebt?’

‘Daar kom je nog wel achter, Brahim.’

‘Misschien wil ik daar niet achter komen, yemma.’

‘Je gaat er wel achter komen. Hoe dan ook.’ 

26

Pizzamaffia 1-256 3e druk_Pizzamaffia 1-256 3e druk  07-08-19  15:30  Pagina 26



<<
  /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


