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1 Inleiding 
 
Het zuidelijke deel van Nederland, ook wel het gebied beneden de grote rivieren genoemd, 

werd bevrijd in de herfst van 1944. De Amerikanen trokken op 12 september 1944 Zuid-
Limburg binnen en werden de eerste Nederlandse gemeenten bevrijd. De eerste gemeenten 
waren, Eijsden, Mesch, Mheer en Noorbeek. Waarna op 13 & 14 september 1944 Maastricht 

volgden. 
 
Vervolgens gingen de soldaten van het Amerikaanse, Canadese en Poolse leger (ook wel de 

geallieerden genoemd) verder het land in, met een risicovol plan, Operatie Market Garden, 
om in een keer de rivieren over te steken en zo Duitsland binnen te vallen, waarbij Nederland 
ook bevrijd kon worden. Deze operatie was tussen 17 en 25 september 1944 en eindigde in 

een Duitse overwinning in de slag om Arnhem. 
 
Op 6 november 1944, na de strijd om het zuidelijke deel van Nederland, die gewonnen is 

door de geallieerden, ontstond er een gebied tussen de rivieren en De Biesbosch. De Duitsers 
patrouilleerden over de rivier de Merwede, maar waagden zicht liever niet in de Biesbosch. 
Dit was dus de meest geschikte manier om naar bevrijd gebied te gaan. Groep Albrecht 

verzorgde de verbinding. Later in de maand november kwamen een aantal mannen bij 
elkaar om de verbindingen op te zetten tussen het bevrijde gebied en het bezette gebied. 
 

In totaal werden er ongeveer 374 crossings gemaakt, tussen Sliedrecht & Lage Zwaluwe en 
Werkendam & Drimmelen. 
 

Deze geschiedenis moet voor het nageslacht worden bewaard. Vanuit die gedachte zijn wij 
gestart met de Stichting Linie-crossers Sliedrecht. Op diverse manieren, zoals in dit beknopte 
plan beschreven, willen wij invulling geven aan het vastleggen en doorgeven van een 

indrukwekkende periode uit onze regionale geschiedenis.  
 
Willem van der Vlist 

Voorzitter 
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2 Missie/visie	
 
Helden	heel	dichtbij:	hernieuwde	en	brede	aandacht	voor	de	liniecrossers.	
	
Op	diverse	plaatsen	(archieven,	bibliotheken)	is	veel	nog	niet	eerder	vastgelegd	materiaal	
beschikbaar,	waaronder	documenten,	foto-	en	filmmateriaal	wat	zeer	waardevol	is	om	de	
nagedachtenis	aan	deze	heldendaden	in	leven	te	houden.	Door	het	uitgeven	van	een	boek,	het	
houden	van	presentaties	en	het	ontwikkelen	van	een	website	willen	we	deze	geschiedenis	voor	een	
zeer	breed	publiek	toegankelijk	maken.	
	

2.1 Doelstelling	
 
De	stichting	streeft	de	volgende	doelen	na:	
	
1.		de	nagedachtenis	van	de	Liniecrossers	die	hun	leven	in	de	waagschaal	hebben-	gesteld	om	Nederland	te	
bevrijden	van	de	bezetters	levend	te	houden,	door	middel	van	het	overbrengen	van	militaire	berichten	en	
personen	van	bezet	naar	bevrijd	gebied	en	op	de	terugweg	medicijnen	mee	te	nemen	naar	bezet	gebied	en	
aldaar	te	distribueren.	De	stichting	is	van	mening	dat	deze	personen,	die	zonder	enige	militaire	opleiding	en	
van	verschillende	achtergronden,	een	belangrijke	bijdrage	hebben	geleverd	aan	de	bevrijding	van	Nederland.	
De	stichting	wenst	dit	voor	hun	nagedachtenis	vast	te	leggen;	
2.		de	stichting	tracht	dit	te	bereiken	door	een	goede	en	vruchtbare	samenwerking	te	openen	en	te	
onderhouden	met	de	Gemeente	Sliedrecht,	stichting	"De	Line	Crosser"	Lage	Zwaluwe,	Verzetsgroep	"De	
Liniecrossers"	Lage	Zwaluwe-Drimmelen,	Prins	Bernhard	Fonds,	Stichting	40-45,	etcetera;		
3.	het	schrijven	van	een	boek,	berustend	op	een	zorgvuldig	onderzoek,	door	middel	van	bestudering	van	de	
originele	documenten	en	het	houden	van	interviews	met	de	nabestaanden	en	betrokkenen.	Dit	is	het	
belangrijkste	doel	van	de	stichting.	
4.		het	bouwen	van	een	website	waar	aanvullende	informatie	gevonden	kan	worden,	het	boek	besteld	kan	
worden	en	waar	men	verwijzingen	kan	vinden	naar	andere	boeken	omtrent	dit	onderwerp;		
5.		het	aanmaken	van	een	Wikipedia	pagina	die	beschermd	is,	met	relevante		informatie	en	verwijzingen	naar	
de	website	en	het	boek;		
6.		het	stimuleren	dat	het	verzetsmateriaal	uit	het	Biesbosch	museum	in	de	Brabantse	Biesbosch	weer	
tentoongesteld	wordt	of	verplaatst	(tijdelijk	uitgeleend)	naar	een	ander	museum	
7.		betrokken	zijn,	als	er	in	de	toekomst	een	serie	of	filmrechten	voortkomen	uit	het	boek.	
 

2.2 Strategie	
 
De	stichting	realiseert	haar	doelen	door	het:	
		

1. Meer	bekendheid	en	erkenning	te	realiseren	voor	de	helden	die	hun	leven	waagde,	De	Linie-
Crossers	uit	Sliedrecht.		

2. Meer	duidelijkheid	te	creëren	voor	geïnteresseerden	in	De	Geschiedenis	van	Sliedrecht	en	de	
tijden	van	de	oorlog.		

3. Meer	informatie	aanbieden	aan	geïnteresseerden,	scholieren	&	familieleden.		
	
Het	te	publiceren	boek,	de	website,	voorlichtingsactiviteiten	en	exposities	zijn	de	middelen	die	wij	
inzetten	om	deze	strategische	doelen	te	realiseren.			
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3 Huidige	situatie	
 
Het	belangrijkste	eerste	doel	van	de	stichting	is	het	opstellen	en	uitgeven	van	een	boek	over	de	Linie-
crossers.	De	stichting	heeft	militair	historicus,	journalist	en	auteur	Jelle	Simons	gevraagd	een	voorstel	
te	doen	voor	het	schrijven	van	een	boek	en	het	verzamelen	van	informatie	waarmee	een	website	en	
Wikipedia	kunnen	worden	ingericht.	De	heer	Simons	studeerde	geschiedenis	aan	de	Erasmus	
Universiteit	Rotterdam	en	University	College	Londen.	Hij	haalde	tevens	een	master	militaire	
geschiedenis	aan	de	Universiteit	van	Amsterdam	en	is	altijd	betrokken	geweest	bij	geschiedschrijving	
over	de	tweede	wereldoorlog.	
 

3.1 Lopende	activiteiten	
 
§ Promotionele	activiteiten	tijdens	diverse	herdenkingen	en	feestdagen	in	Sliedrecht	
§ Het	inrichten	van	een	expositie	over	de	Linie-crossers	in	het	plaatselijk	historisch	museum	
§ Het	creëren	van	content	voor	lesmaterialen	en	promotie	materialen	
§ Het	werven	van	fondsen,	om	dekking	te	genereren	voor	het	boek,	de	website	en	kosten	voor	

materialen	en	organisatie.	
 

3.2 Voorbeelden	van	activiteiten		
 
§ Op	woensdag	12	april,	vond	de	32e	officiële	overdracht	plaats	van	het	Cross-line	monument.	

Het	monument,	welke	op	het	Albrechtsplein	in	Sliedrecht	te	vinden	is,	is	overgedragen	aan	de	
volgende	groep	van	de	Henri	Dunantschool	(groep	7	en	8).	Door	deze	adoptie	proberen	ze	de	
kinderen	meer	begrip	en	kennis	te	krijgen	over	het	ontstaan	van	het	monument	en	hen	te	leren	
begrijpen	dat	de	linie-crossers	hun	leven	gaven	voor	de	bevrijding	van	het	bezette	gebied	van	
Nederland.	

§ In	mei	2017	besteedt	het	Sliedrechts	Museum	aandacht	aan	de	Tweede	Wereldoorlog	met	een	
tentoonstelling	over	de	Liniecrossers;	21	mannen	die	tussen	eind	1944	en	mei	1945	hun	leven	
waagden	in	de	Biesbosch.	In	het	museum	is	ondermeer	een	originele	kano	te	zien	die	voor	de	
crossings	is	gebruikt.	Deze	kano	verzorgde	diverse	crossings	vanuit	het	Middenveer	via	de	
Helsluis	naar	het	bevrijde	Nederland.	

§ In	samenwerking	met	de	stichting	Liniecrossers	Sliedrecht	is	door	RTV	Dordrecht	een	
documentaire	gemaakt	over	wat	de	crossers	dreef	hun	leven	te	wagen	in	de	winter	van	1944	–	
1945.	Deze	film	is	getoond	tijdens	de	expositie	in	het	museum. 

	
	

4 Toekomst	
 
De	stichting	is	opgericht	om	duurzaam	het	verhaal	van	de	Linie-crossers	actueel	te	houden.	In	ieder	
geval	richten	we	ons	de	komende	tien	jaren	op	het	geven	van	voorlichting	aan	scholen:	de	jeugd	blijft	
zich	vernieuwen	en	het	is	belangrijk	dat	deze	geschiedenis	op	structurele	basis	wordt	overgedragen	
aan	nieuwe	generaties.	Bij	het	noemen	van	voorlichting	aan	scholen,	komt	dan	ook	direct	het	
ontwikkelen	van	lesmaterialen,	voorlichtingsmaterialen,	promotiematerialen		en	het	onderhouden	
van	een	website	met	een	informatief	karakter	in	beeld.	Het	boek	wat	gaat	komen	is	gebaseerd	op	
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gedegen	wetenschappelijk	onderzoek	en	zal	de	gehele	periode	als	basis	en	naslagwerk	voor	de	
diverse	activiteiten	kunnen	dienen.	De	stichting	vindt	het	belangrijk	om	de	investering	in	het	boek	te	
doen	en	daarmee	een	solide	basis	te	leggen	voor	de	toekomst.	Naast	de	huidige	activiteiten		-in	de	
opstartfase-		wil	de	stichting	zich	in	de	toekomst	nadrukkelijk	richten	op:	
	
§ Het	uitbreiden	van	het	netwerk	van	scholen	in	de	regio,	waar	lessen	over	de	geschiedenis	

kunnen	worden	gegeven.	
§ Het	uitbreiden	van	lokale	activiteiten	tijden	herdenkingsbijeenkomsten	en-feestdagen,	

waardoor	het	werk	en	de	betekenis	van	de	Linie-crossers	onder	breed	publiek	bekend	wordt.	
§ Deelnemen	aan	exposities	die	binnen	de	scope	van	verzetswerk	en	WOII	vallen,	waardoor	

mensen	direct	worden	geconfronteerd	met	de	omstandigheden	waaronder	helden	hun	werk	
deden.		

5 Organisatie	
 

5.1 Bestuur	
	
Voorzitter:		 	 dhr.	W.	van	der	Vlist	
Penningmeester:	 mevr.	E.	Brand	
Secretaris:		 	 dhr.	J.	van	Gool	
Bestuurslid:	 	 dhr.	A.	van	Gool	
Bestuurslid:	 	 dhr.	J.	van	der	Jagt	
 

5.2 Comité	van	aanbeveling	
	
De	stichting	wordt	ondersteund	door	een	comité	van	aanbeveling.	In	dit	comité	hebben	de	volgende	
personen	zitting	genomen:		
	
§ Dhr	G.	de	Kok,	burgemeester	van	de	gemeente	Drimmelen	
§ Dhr.	T.	van	Hienen,	werkzaam	bij	het	Ministerie	van	Defensie	
§ Dhr	J.	Visser,	kleinzoon	van	één	van	de	Liniecrossers	
§ Dhr.	B.	van	Hemmen,	burgemeester	van	Sliedrecht	

 

De	organisatie	heeft	verder	geen	werknemers.	De	meeste	uitvoerende	taken	worden	door	
bestuursleden	verricht.	Waar	nodig	wordt	tijdens	activiteiten	gebruik	gemaakt	van	vrijwilligers	uit	
het	eigen	netwerk.			
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6 Financiën		
 
De	stichting	is	in	november	2016	opgericht	en	in	2017	actief	geworden.	Derhalve	is	er	geen	
jaarrekening	over	2016.	Het	eerste	boekjaar	betreft	2017	en	daarover	zal	eerst	in	2018	verslag	
worden	gedaan.	De	exploitatiebegroting	voor	2017	ziet	er	als	volgt	uit:	
	

	
	
	
De	grootste	post	betreft	het	samenstellen	en	uitgeven	van	het	boek.	Hiertoe	is	een	onderzoeksopzet	
gemaakt	waarin	de	te	ondernemen	activiteiten	en	bijbehorende	kosten	worden	verantwoord.		
	
Het	werven	van	gelden	
Stichting	de	linie-crossers	wil	haar	fondsen	werven	door	diverse	cultuur-	en	historische	fondsen	om	
een	bijdrage	in	de	kosten	te	vragen.	Daarnaast	kan	iedereen	die	de	stichting	een	warm	hart	
toedraagt,	een	donatie	doen.	Publiekswerving	vindt	plaats	tijdens	activiteiten,	maar	ook	via	de	
website.	Nadat	de	investeringen	in	het	historisch	onderzoek	en	het	boek	zijn	gedaan	(het	grootste	
financiële	project	nu),	zal	de	stichting	naar	verwachting	met	een	exploitatie	van	enkele	duizenden	
euro’s	de	doorlopende	activiteiten	kunnen	financieren.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Begroting	Stichting	Linie-crossers	Sliedrecht (excl	btw) (incl	btw)

Samenstellen	boek,	verrichten	literatuur-	en	veldonderzoek	(650	uur) 29.700€													 35.343€									

Drukwerk	uitgeverij,	1000	exemplaren	boek	in	eigen	beheer 15.000€													 17.850€									

Inrichten	en	beheer	website	(kosten	voor	5	jaar) 1.250€															 1.488€												

Reclamemateriaal 1.000€															 1.190€												

Fotomaterialen	voor	website	en	ondersteuning	activiteiten 1.500€															 1.785€												

Reiskosten	bestuur		pm -€																								 -€																				

Diverse	merchandise			pm -€																								 -€																				

Totaal	exploitatiebegroting 48.450€													 57.656€									
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7 Bijlage:	uittreksel	van	de	opzet	van	het	onderzoek.	
 
Wie	is	de	auteur	en	onderzoeker?	
De	stichting	heeft	militair	historicus,	journalist	en	auteur	Jelle	Simons	gevraagd	een	voorstel	te	doen	
voor	het	schrijven	van	een	boek	en	het	verzamelen	van	informatie	waarmee	een	website	en	
Wikipedia	kunnen	worden	ingericht.	De	heer	Simons	studeerde	geschiedenis	aan	de	Erasmus	
Universiteit	Rotterdam	en	University	College	Londen.	Hij	haalde	tevens	een	master	militaire	
geschiedenis	aan	de	Universiteit	van	Amsterdam	en	is	altijd	betrokken	geweest	bij	geschiedschrijving	
over	de	tweede	wereldoorlog.	Hieronder	kunt	een	deel	van	de	onderzoeksopzet	lezen.	
	
De	opzet	van	het	onderzoek.		
	
De	werk	van	de	line-crossers	was	van	essentieel	belang	voor	landelijke	verzetsorganisaties,	de	
geallieerde	inlichtingendiensten	en	de	Nederlandse	regering	in	ballingschap.	Hierdoor	is	dit	verhaal	
interessant	voor	een	brede	doelgroep:	een	ieder	die	zich	interesseert	in	de	geschiedenis	van	
Nederland	tijdens	de	Tweede	Wereldoorlog.	
Om	het	verhaal	voor	een	breed	lezerspubliek	aantrekkelijk	en	inzichtelijk	te	maken,	mag	het	
onderzoek	zich	niet	alleen	richten	op	de	gebeurtenissen	die	tussen	november	1944	en	mei	1945	
plaatsvonden.	De	line-crossers	besloten	immers	niet	van	de	ene	op	de	andere	dag	hun	leven	in	de	
waagschaal	te	stellen.	Om	hun	daden	te	doorgronden	zullen	we	meer	te	weten	moeten	komen	over	
hun	persoonlijkheden,	religieuze	overtuiging,	beroepen,	leefomgeving	en	wat	dies	meer	zij.	
Daarnaast	zal	het	gedrag	dat	de	Duitsers	en	de	NSB	in	en	rond	Sliedrecht	in	de	jaren	voorafgaand	aan	
de	crossings	vertoonden,	onderzocht	moeten	worden:	razzia’s,	deportaties,	represailles	op	
verzetsdaden	etc.	
Om	een	zo	goed	mogelijk	beeld	te	krijgen	van	de	aanleiding,	het	verloop	en	de	impact	van	de	
Biesbosch	crossings	moeten,	in	mijn	optiek,	de	volgende	punten	in	ieder	geval	onderzocht	en	
behandeld	worden.	Uiteraard	betreft	dit	een	voorlopige	selectie,	daar	ik	slechts	summier	onderzoek	
verricht	heb.	De	ervaring	leert	dat	gedurende	het	onderzoek	nieuwe	invalshoeken	en	vragen	boven	
komen	drijven.	
	
§	 De	geschiedenis	van	de	Biesbosch	en	haar	omliggende	gemeenten	(Sliedrecht	in	het	
bijzonder).	
§	 Sliedrecht	en	omliggende	gemeenten	aan	de	vooravond	van	de	oorlog.	Wat	voor	mensen	
woonden	er.	Welke	beroepen	oefenden	ze	uit?	Welke	kerk(en)	bezochten	ze	en	hoe	belangrijk	was	
hun	religieuze	overtuiging	in	het	dagelijks	leven?	Hoe	zag	hun	sociale	leven	eruit?	Kortom,	wat	is	de	
volksaard	en	de	tijdgeest	in	Sliedrecht	en	omliggende	gemeenten	in	mei	1940?	
§	 De	actoren.	Het	is	uiteraard	te	vroeg	om	vast	te	stellen	wie	dat	precies	allemaal	zullen	zijn.	
Dat	zal	het	nader	onderzoek	uitwijzen.	Uiteraard	zullen	Bertus	van	Gool	en	de	andere	line-crossers	
centraal	staan,	maar	er	zijn	ongetwijfeld	andere	betrokkenen	die	niet	onbesproken	mogen	blijven.	
Het	is	van	belang	om	zoveel	mogelijk	over	de	hoofdrolspelers	te	weten	te	komen.	Wat	voor	types	
waren	het?	Religieuze	overtuiging,	echtelijke	status,	karaktereigenschappen	etcetera,	etcetera.	
Hiervoor	zal	ik	zoveel	mogelijk	kennissen	en	familieleden	moeten	traceren	en	interviewen.	Daarnaast	
vormen	brieven	en	dagboeken	waardevolle	bronnen	van	informatie.	
§	 De	eerste	oorlogsdagen.	Wat	gebeurt	er	in	de	meidagen	van	1940?	Hoe	beleeft	Sliedrecht	en	
omgeving	de	invasie	van	Nederland?	Er	is	rondom	de	Moerdijk	en	Dordrecht	flink	gevochten.	Wat	
kregen	de	inwoners	van	Sliedrecht	en	omgeving	daarvan	mee?	
§	 De	eerste	oorlogsjaren:	veel	Nederlandse	verzetsorganisaties	ontstaan	als	reactie	op	
gewelddadige	acties	van	de	Duitsers.	Zo	ontstond	de	eerste	verzetsgroep	(de	Geuzen	in	Rotterdam)	
mede	door	woede	over	het	bombardement	op	Rotterdam,	terwijl	de	Februaristaking	in	Amsterdam	
een	direct	gevolg	was	van	maatregelen	tegen	Joodse	Amsterdammers.	
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§	 Wat	gebeurt	er	in	Sliedrecht	en	omgeving?	En	hoe	reageert	de	burgerbevolking	hierop?	Denk	
aan	de	moord	op	Wouter	Smit	(14-04-1944)	en	de	daaropvolgende	razzia	(Merwedegijzelaars).	Of	de	
deportatie	van	de	kleine	Joodse	gemeenschap	die	in	Sliedrecht	en	omgeving	woonde.	Is	er	een	link	
tussen	deze	gebeurtenissen	en	het	ontstaan	van	het	verzet?	
§	 Duitsers	en	de	NSB.	Welke	onderdelen	waren	er	gelegerd	in	en	rondom	Sliedrecht	en	welke	
personen	waren	er	verantwoordelijk	voor	de	opsporing/bestrijding	van	het	Sliedrechtse	verzet?		
§	 Operatie	Market	Garden	i.e.	de	slag	om	Arnhem,	Dolle	Dinsdag,	de	Spoorwegstaking	van	
1944	en	de	geallieerde	opmars	naar	de	rivieren.	Essentieel	om	de	strategische	context	rondom	de	
crossings	inzichtelijk	te	maken.		
	
§	 Het	ontstaan	van	de	verzetsgroep	de	Line-crossers/Biesboschgroep.	Waren	de	crossers	al	
betrokken	bij	verzetsactiviteiten	voor	november	1944?	En	zo	ja,	wat	voor	activiteiten	waren	dat	dan?	
Kunnen	we	achterhalen	waarom	de	actoren	in	verzet	kwamen?	(zie	punt	5)		
§	 De	crossings.	Dit	is	uiteraard	het	belangrijkste	onderdeel	van	het	boek.	Hoe	organiseerden	de	
crossers	zich,	wat	vervoerden	ze,	welke	vervoermiddelen	gebruikten	ze,	wat	waren	de	risico’s,	hoe	
verliepen	de	contacten	met	de	geallieerden,	de	inlichtingendiensten,	de	Nederlandse	regering	in	
ballingschap	(Wilhelmina	en	Bernhard?)	Successen	en	tegenslagen.	Helden	en	verraders.	De	crossers	
werkten	niet	alleen,	maar	waren	de	spil	in	een	omvangrijk	netwerk.	Denk	aan	Albrechtgroep,	LKP,	
LO,	de	‘Lekgroep’	en	de	belangrijke	rol	van	de	(veelal)	vrouwelijke	koeriersters.	Hoe	verliepen	de	
contacten	tussen	de	crossers	en	deze	verschillende	takken	van	het	verzet?		
§	 Bijzondere	gebeurtenissen.	Denk	aan	de	75	Duitse	krijgsgevangenen,	de	executie	van	de	
SS'ers,	de	Duitse	poging	tot	infiltratie,	het	transport	van	geallieerde	piloten	en	soldaten	naar	bevrijd	
gebied,	het	tragische	lot	van	Arie	‘Aike’	van	Driel.		
§	 Impact.	Wat	was	de	impact	van	de	crossings.	Kunnen	we	een	inschatting	maken	hoeveel	
levens	zij	gered	hebben	met	hun	activiteiten?	Hoe	belangrijk	waren	de	door	de	crossers	vervoerde	
inlichtingen	voor	de	geallieerde	inlichtingendiensten	en	de	Nederlandse	regering	in	ballingschap?	
Hoeveel	onderduikers/piloten	zijn	er	in	veiligheid	gebracht?	Bij	welke	verzetsgroepen	belandden	de	
wapens	en	explosieven	die	noordwaarts	werden	vervoerd?	Zijn	hier	noemenswaardige	verzetsdaden	
mee	gepleegd?	En	–	last	but	not	least	–	wat	gebeurde	er	met	de	enorme	hoeveelheden	medicijnen	
die	de	crossers	naar	bezet	gebied	brachten?		
§	 Epiloog.	Welke	onderscheidingen	hebben	de	betrokkenen	na	de	oorlog	gekregen?	Welke	
andere	vormen	van	erkenning	is	hen	ten	deel	gevallen?	Denk	aan	de	brief	van	Montgomery.	Welke	
rol	speelde	Prins	Bernhard	hierin?		
	
Onderzoeksbronnen	
	
Naast	interviews	met	diverse	(nabestaanden	van)	betrokkenen	in	de	regio,	zal	er	onderzoek	worden	
verricht	op	de	volgende	locaties:	
	
§	 NIOD	(Nederlands	Instituut	voor	Oorlogsdocumentatie	(Amsterdam)		
§	 Koninklijke	Bibliotheek	(Den	Haag)		
§	 Regionaal	Archief	Dordrecht	Centraal	Archief	Bijzondere	Rechtspleging	(Den	Haag)		
§	 Instituut	voor	Beeld	en	Geluid	(Hilversum)		
§	 Bundesarchiv	(Freiburg)	
	
	
	
	
	
	


