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nieuwsbrief 
 

nummer 21- februari 2019 

 

 

 

HET BEHOUDEN WAARD 
 

‘Zonder verhaal ben je niemand’ las ik onlangs in een boek. Dat geldt zeker ook voor een 

dorp. Verhalen over gewone mensen, hoe ze werkten en leefden. Verhalen die de ge-

schiedenis tot leven wekken. Die verhalen zijn niet alleen daarom interessant, maar ze 

leren je ook het heden beter te begrijpen.  

Mensen maakten ons dorp tot wat het nu is en juist hun verhalen brengen de vormge-

ving ervan tot leven. Een werf die voorziet in de behoefte van een verenigingsgebouw 

voor de bevolking, ondernemers die bijdragen aan het wel en wee van het dorp, locaties 

waar verdwenen ambachten uitgeoefend werden, bijna vergeten woorden, voordeuren. 

Als Stichting Dorpsbehoud willen we deze verhalen graag levend houden. Want histo-

risch besef zorgt voor meer waardering voor het unieke wat Hardinxveld-Giessendam 

van nu ons te bieden heeft. Het behouden waard! 
                Liesbeth Leenman 

     

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 Oude voordeuren  

 hebben veel  

 te vertellen.  

 

 

MET NAME 

KAMPANJE (1) 

 

Een begrip in ons dorp: Kampanje. Wie komt er niet regelmatig voor een feestje of een 

etentje? Maar wie denkt er bij na waar die naam vandaan komt? 

Een stukje historie. Deel 1: wat aan ‘Kampanje’ vooraf ging. 

In 1952 bestond Werf De Merwede 50 jaar. Uiteraard wilde men dit vieren. Voor het 

personeel werd een jubileumavond georganiseerd.  

In Hardinxveld of omgeving was hiervoor geen geschikte locatie aanwezig, waar het 

voltallige personeel in paste.  Daarom werd uitgeweken naar Rotterdam.  
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Maar De Merwede wilde nog iets doen, iets wat van blijvende waarde zou zijn. Niet al-

leen voor het eigen bedrijf, maar voor de gehele plaatselijke bevolking. Een monument 

werd afgewezen, want dat diende, afgezien van de kunstwaarde, ‘hoogstens ter ver-

fraaiing’, volgens bestuur en directie van de werf. Dan blijkt wat voor ondernemings-

geest er in het bestuur en directie schuilde. Hierbij moet ook worden bedacht dat Ne-

derland op dat moment nog volop bezig was aan de wederopbouw van het land na de 

Tweede Wereldoorlog. Er was sprake van ernstige woningnood en de regering moest 

veel geld beschikbaar stellen voor huizenbouw en infrastructuur. Voor extra voorzienin-

gen was geen geld. Bestuur en directie van Werf de Merwede wilden in dit manco voor-

zien en besloten tot het schenken van een verenigingsgebouw dat niet alleen een blij-

vende herinnering aan het jubileum zou zijn, maar ook zou voorzien in een grote be-

hoefte van de plaatselijke gemeenschap. 

Voor zakelijke en verenigingsbijeenkomsten waren op dat moment slechts enkele loca-

ties beschikbaar: in Hardinxveld ‘Zaal Den Toom’ (een café in het centrum) en in Gies-

sendam Hotel ‘De Zwaan’. Beide locaties waren prima, maar de sterk groeiende Werf De 

Merwede kon hiermee niet uit de voeten. Zakelijke relaties moesten vaak buiten het 

dorp worden ontvangen; wellicht is dit de belangrijkste reden geweest voor een eigen 

gebouw.  

 

 
  Werf Merwede stichting halverwege de jaren ‘50  

 

In de stichtingsakte staat waarvoor het was bedoeld: ‘Het bevorderen van de sociale, 

geestelijke en lichamelijke ontwikkeling en ontspanning van de bevolking van Hardinx-

veld en omstreken in het algemeen en van het personeel werkzaam op De Merwede in 

het bijzonder’.  

Op 2 oktober werd de stichting officieel opgericht en vervolgens werd het benodigde 

kapitaal door de werf aan de stichting geschonken. 

De officiële naam luidde: ‘Werf Merwedestichting’. Later werd dat in de volksmond ver-

kort tot ‘Merwedestichting’ of gemakshalve gewoon ‘Merwestichting’.  
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KIJKEN IS WAT ANDERS  DAN ZIEN 

DE VOORDEUR  

Elk huis heeft een toegang, vaak twee, soms meer. Meestal een voordeur en een ach-

terdeur. Die achterdeur zit aan de achterzijde, soms aan de zijkant. De voordeur aan de 

voorkant, soms aan de zijkant. De voordeur is een zo’n algemeen iets, dat deze niet of 

nauwelijks opvalt. Kunt u zich op het moment dat u dit leest uw eigen voordeur precies 

voor ogen halen?  

Voordeuren in allerlei stijlen en kleuren  

 

Maar, wat is een voordeur nu eigenlijk? Om door een wand of muur te kunnen gaan heb 

je een doorgang nodig. Van oudsher was dit een opening, waar je doorheen kon lopen. 

Maar in onze koude streken had dit de lastige bijkomstigheid dat koude en wind en 

soms neerslag dan ook naar binnen kwamen. Vandaar dat er ooit iemand is geweest, die 

een soort luik heeft gemaakt, die de opening kon afsluiten. Wellicht pas veel later zal die 

door middel van scharnieren aan de wand of muur zijn bevestigd om deze op een een-

voudige wijze te kunnen openen en sluiten. Anders was het een hele sjouw geworden 

om dat luik telkens op te pakken en opzij te zetten om het vervolgens na het passeren 

weer terug te zetten.  

Een heel verhaal  om aan te geven wat de basis is voor een deur. Als je een woorden-

boek openslaat merk je al dat het lastig is om zoiets simpels als een (en het woord) deur 

te verklaren: 

 Het Groot woordenboek van de Nederlandse taal: door draaien of schuiven be-

weegbaar verticaal deel, toegang gevend tot een huis, vertrek, kast enzovoort.   

 Het etymologisch woordenboek van het Nederlands: beweegbare toegang tot huis, 

kamer enzovoort. Het blijkt een erfwoord te zijn dat in het Germaans en ook in an-

dere Indo-Europese talen voorkomt.  

Mooi verhaal, maar wat betekent deur nu eigenlijk? En wat wordt er bedoeld met dat 

woord? Het gekke is dat bij een verdere bestudering er wel een paar honderd verschil-

lende soorten deuren genoemd worden, van onderdeur tot bovendeur, van achterdeur 

tot voordeur en van alles daar tussen. Het woord deur lijkt teveel op door om niet te 

kunnen bedenken dat hier een verband moet zijn. Maar gek genoeg is er geen enkele 

woordenboek, die deze link legt.   

Laten we eens op een andere manier naar de deur gaan kijken. Gewoon vanaf de straat, 

de openbare weg. En dan alleen nog de voordeuren, want die bevinden zich heel vaak 
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aan de kant van de weg, de voorzijde. Hoewel je anno nu niet gek moet opkijken als de 

hoofdingang aan de achterkant te vinden is. Maar ook dan zou je kunnen blijven spreken 

van de voordeur… 

 

Er is heel wat te zien op het gebied van voordeuren in ons dorp 
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Voordeuren zijn feitelijk vaak een sieraad in een woning. Ze stralen iets uit: welstand, 

stijl, smaak, eenvoud enzovoort. Een voordeur geeft veelal aan in welke tijd een pand is 

gebouwd. Tenzij er later een nieuwe deur is geplaatst. Dan kwam er een deur in die op 

dat moment in de mode was. Aan de staat van onderhoud van de voordeur kan ook de 

staat van onderhoud van het hele pand worden afgemeten. Laten we afspreken eens 

wat meer naar voordeuren te gaan kijken! En niet alleen om te gewaren of er soms een 

touwtje uit de brievenbus hangt…  

 

MIJN DORP 

SPREKEND VERLEDEN 

Rondlopend in ons dorp zie je nog veel historische panden. Huizen die hele generaties 

mensen overleefd hebben. Als zulke huizen toch eens spreken konden… wat zouden er 

een verhalen loskomen, denk ik dan.  

Daarom ga ik eens in gesprek met het huis aan de Kerkweg waarin ik nu al 26 jaar woon, 

maar waarvan ik bepaald niet de eerste bewoner ben.  

Met het nodige respect voor zijn leeftijd ondervraag ik het. 

Ik: “U bent inmiddels zeer hoogbejaard, iets meer dan 100 jaar. Kunt u mij u iets uit uw 

jeugd vertellen? Hoe woonden de mensen hier toen?” 

Huis: “De tijd waarin ik gebouwd werd, was heel anders dan nu. Mensen stelden andere  

eisen aan hun woning. Een kamer met bedstede voor de ouders, slaapzolder voor de 

kinderen. Een schuur aan het huis met een plee en kooktoestel  en daarboven een zol-

der waar ’s winters appels enzo te drogen gelegd werden. Achter het huis een moestuin. 

Zo woonde men toen.” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Kerkweg 70 t/m 74 rond 1920 

 

Ik: ”Wie waren uw eerste bewoners?” 

Huis: “Ik ben de helft van een tweeling, zou je kunnen zeggen, ha ha.  De helft van een 

blok dat aanvankelijk door familie van de latere eigenaars bewoond werd.  

Een paar jaar later woonden er twee broers, twee Bomen, Jan en Goof. Ze hadden sa-

men een hoepmakersbedrijfje. Dat wil zeggen dat ze hoepels van wilgentenen maakten 

voor houten tonnen, maar ook voor zinkstukken in de rivier. Ja, ik was niet de enige in 



nieuwsbrief stichting dorpsbehoud hardinxveld-giessendam                         6              nummer een en twintig februari 2019 

Hardinxveld die zulke mannen herbergde. Vooral hier langs de Giessen, waar ik dus ook 

sta, woonden er heel wat. Handig voor de aanvoer van de wilgentenen met een boot.”  

Ik: “Maar maar werkten ze dan? In de schuur?” 

Huis: “Ook wel, zo ’s avonds nog wat. Maar hiernaast stond een mooie houten loods, dat 

was de werkplaats. Echt geen kleintje hoor, ik denk zo’n 12 meter lang, hij stond bijna 

tot aan de Giessen. Het benedengedeelte was gedeeltelijk open en werd o.a. gebruikt 

voor opslag. Maar werken deden ze boven. Daar stonden allerlei machines enzo. Ja, dat 

was een mooie tijd. Volop bedrijvigheid. Mannen met manchesterse broeken, sigaretje, 

vrouwen met schorten, pratend over de onderdeur. “ 

Ik:  “Maar die loods staat er nu niet meer.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             Kerkweg 70 t/m 74 rond 2000 

 

Huis: “Nee, al meer dan 80 jaar niet meer. Jan Boom, één van die hoepmakers, hield wel 

van verhuizen. Op een gegeven moment woonde hij iets verderop, op nummer 62. Kan 

wel zijn dat hij dat ook zelf gebouwd had. In 1933 was het over met de hoepelmakerij en 

liet hij een leuk punthuisje bouwen waar eerst de loods stond. Ik meen door die beken-

de architect, Donk. Daar is hij toen gaan wonen met zijn vrouw Naan. Zij hadden zelf 

geen kinderen, maar de broers van Jan, Goof (Govert) en Maus (Maurits), wel.  Nou, 

toen zag ik op een gegeven moment door de Bomen het bos bijna niet meer, ha ha!”  

Ik: “Hoe bedoelt u?” 

Huis: “Nou, het was hier een soort Bomen-enclave. In mij en aan mij vast woonden 2 

nichten Boom met hun mannen, naast mij een achterneef met zijn vrouw, twee huizen 

naar links een neef, twee huizen naar rechts ook weer één. Vraag me niet hoe en wat 

precies. Maar er werd hier heel wat afgeboomd, dat kan ik je wel zeggen, ha ha!” 

Ik: “Wanneer was dat en is dat nu nog zo?” 

Huis:  “Nou, ik denk van zo’n 40, 50 jaar geleden. Nu wonen er zelfs nog een paar. Ja, 

volgens mij was dat vroeger niet vreemd hier in Hardinxveld hoor, zoveel familie op een 

kluitje. Maar ook dat verandert. Ja, ik heb heel wat mensen zien gaan en komen in mijn 

lange bestaan.” 

Ik: “Bent u daar zelf ook door veranderd?” 

Huis: “En of! Tenminste, in die zin dat ik flink verbouwd ben. Daar alleen kan ik al een 

boek over schrijven. Mijn vroegere schuur is al járen woongedeelte, jullie slapen in ka-

mers op de vroegere zolders in plaats van in de bedstede. Zelfs de moestuin is van ach-

ter naar vóór het huis verhuisd. Ik ben niet meer wie ik vroeger was, dat kun je gerust 

zeggen. Maar ook dat is onderdeel van mijn geschiedenis. Zo heb ik heel wat te vertel-

len.” 

 

Oude huizen spreken van geschiedenis. Ook van die van mij en mijn dorp. 
                             Liesbeth Leenman 
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OUDE BOMEN, GROENE MONUMENTEN (3) 

 

Bomen behoren tot de langstlevende organismen op aarde. Onder gunstige omstandig-

heden kunnen bomen honderden, soms zelfs duizenden jaren oud worden. Dat zien we 

ook in ons dorp. Denk aan de plataan bij de Koepel, zo’n 150 jaar oud. Van grote waarde 

voor de historische plek. Sfeer-en gezichtsbepalend. Maar veel bomen is dat niet gegund 

in ons dorp. Want hoewel veel bomen monumentaal zijn, ze zijn geen monument.  

En daarmee zijn zij vaak onbeschermd tegen kap. Helaas gebeurt het maar al te vaak dat 

deze prachtige bomen, die zoveel waarde hebben voor hun omgeving, klakkeloos het 

veld moeten ruimen voor praktische zaken als bijvoorbeeld parkeerruimte. Nog maar 

enkele maanden geleden stond er een monumentale kastanjeboom aan de Claversweer. 

Een boom, die ooit geschiedenis maakte op het schoolplein van de Openbare School IV 

aldaar. Een boom die niet alleen die herinnering levend hield, maar ook zorgde voor 

schoonheid, schaduw, zuurstof, bescherming van vogels en insecten. Van groot belang 

voor zijn omgeving. Nu staan er auto’s op zijn plek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     Kaalslag in Binnendams 

                      

In het algemeen ziet men in ons dorp niet op een boom minder. Niet voor niets scoort 

Hardinxveld-Giessendam heel laag op de lijst van groene woonplaatsen (nr. 382 op de 

lijst van 386!) Soms is kap nodig, zoals onlangs aan de Spoorweg.  

Gelukkig zorgt de provincie hier voor herbeplanting. Maar dat gebeurt lang niet overal. 

Dan is het letterlijk een kaalslag voor de omgeving. Denk aan de machtige populieren 

achter Binnendams 70-76. Beeldbepalend voor de omgeving, nu één voor één het veld 

ruimend. Prachtige bomen aan het einde van de Peulenlaan. Helaas, MacDonalds heeft 

prioriteit. 

Bomen bieden zoveel aan erfgoed, natuurwaarde èn schoonheid. Blijkbaar heeft men in 

ons dorp daar erg weinig besef van en worden er daarom te veel bomen omgehaald. Om 

in de juiste terminologie te blijven: kappen daarmee! 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
                            Geveld… 
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ZO KAN HET OOK 

Soms kan het niet anders, dan moet een boom gekapt worden. Maar als het om een 

boom gaat die zó sfeerbepalend is voor je huis, dan kan dat zeer doen. 

Zo ook voor de bewoners van Binnendams 26. De prachtige oude kastanjeboom naast 

de boerderij had echter zoveel geleden van de brand in het pand, 9 jaar geleden, dat hij 

niet meer te redden was.  

Maar toen de boom gekapt zou worden, ontstond er een ander idee. Nu wordt het erf 

gesierd door een prachtige uil op een boomstronk, geheel in stijl met zijn omgeving! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                              Eén met zijn omgeving 

 

50 JAAR  

BEDRIJFSKERN HARDINXVELD-GIESSENDAM (1) 
 

Hardinxveld-Giessendam is al eeuwenlang een dorp waar volop bedrijvigheid heerst. 

Denk aan de visserij, de hoepmakerij, de scheepsindustrie, de dijkverzwaring, de vee-

teelt. In de loop van de tijd ontstonden er steeds meer bedrijven die zich toelegden op 

het vervaardigen van specifieke produkten of vaardigheden. Bedrijven die los van elkaar 

opereerden. Totdat er een aantal ondernemers waren die de koppen bij elkaar staken. 

In februari 1969, precies een halve eeuw geleden, werd de Industrie Kern opgericht: 

‘een sociëteit van en voor industriëlen te Hardinxveld’. Bij deze oprichting waren 10 

ondernemers betrokken. 



nieuwsbrief stichting dorpsbehoud hardinxveld-giessendam                         9              nummer een en twintig februari 2019 

Tegenwoordig heet het Bedrijfskern Hardinxveld-Giessendam, inmiddels een begrip in 

ons bedrijvige dorp. Een vorm van samenwerking tussen ondernemers die nog steeds 

goed functioneert. 
 

Bedrijvigheid in Boven-Hardinxveld 

 

Aanvankelijk was het een ontmoetingsplaats om met elkaar van gedachten te wisselen. 

Mede-oprichter was de heer T. Groeneweg, directeur van de toenmalige Raiffeisenbank.  

Hij kende vanuit die functie veel ondernemers. Daardoor ging hij nadenken over een 

vorm van samenwerking tussen hen. Dit gaf tenslotte bepaalde voordelen onderling. De 

ondernemers leerden elkaar beter kennen en konden zaken met elkaar bespreken. Maar 

tegelijk kon men maatschappelijke betrokkenheid tonen. Ondernemers staan tenslotte 

midden in de samenleving.  

Zo geschiedde. De eerste actie die direct werd uitgevoerd was het schenken van nieuwe 

uniformen aan muziekvereniging EMS. Meteen een daad van betrokkenheid bij de sa-

menleving. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             Muziekvereniging EMS, door de Bedrijfskern in het nieuw gestoken 

 

Maar daar bleef het niet bij. Vertegenwoordigers van de bedrijfskern namen zitting in 

veel gemeentelijke en regionale commissies, zoals bijvoorbeeld de energiecommissie 

Zuid-Holland of de SOAV. En of het nu ging over dijkversterking, verbreding van de rijks-

wegen, de Betuwelijn of het centraal beveiligen van industrieterreinen, de mening van 

de bedrijfskern werd gehoord en telde mee. Ook waren er vanaf het begin goede con-

tacten met gemeente. Zo werd er jaarlijks overleg gepleegd met de burgemeester en de 

betrokken wethouders. Overleg waarin allerlei ontwikkelingen bij beide partijen bespro-

ken werd. Volgens de toenmalige burgemeester vormde de bedrijfskern een welkome 

bijdrage aan een gezonde gemeentelijke beleidsvisie met betrekking tot de industriële 

bedrijvigheid in ons dorp.  

 

 

 



nieuwsbrief stichting dorpsbehoud hardinxveld-giessendam                         10              nummer een en twintig februari 2019 

(BIJNA) VERGETEN WOORDEN 

’T SCHOMPES 
In onze tijd, waar burn-outs meer regel dan uitzondering zijn, is de oude uitdrukking 

‘ ’t schompes’ wellicht zeer van toepassing.  

Zich het schompes werken is namelijk: zo hard werken dat je erbij neervalt 

Voorbeeld: de man werkte zich het schompes, maar zijn baas was nooit tevreden.  

 

 

 

 

 

 

 
                                              Zich het schompes werken 

 

Schompes, ook wel gespeld als schompus, is een verzonnen ziekte. Het gebruik van het 

lidwoord varieert: het schompes lijkt de gebruikelijke vorm, maar de schompes komt 

ook voor. Combinaties als je het schompes werken/eten/lachen/lopen/schrikken enz. 

behoren tot het informele taalgebruik. Je kunt ook ergens het schompes van krij-

gen (‘ergens zenuwachtig van worden’, ‘je aan iets ergeren’). 

Het is helaas niet duidelijk waar schompes/schompus vandaan komt: waar en wanneer 

het woord is bedacht, is niet bekend, laat staan door wie. 

’t Zou zomaar door een hardwerkende Hardinxvelder bedacht kunnen zijn… 
 

EEN OMMETJE ANDERSOM 
 

Wandelen kun je overal. Maar het is het meest leuk om te wandelen op een plek waar 

wat te zien is. Maar om dat zien goed te kunnen uitoefenen, moet je weten wat er te 

zien is. Loopt u even mee? We starten deze keer bij tankstation De Koffiepolder. Wat is 

dat, hoor ik u zeggen? Dat is nu Van Lopik , Rivierdijk 383. Ooit stond hier een pracht van 

een tankstation, gebouwd onder architectuur, passend bij de jaren zestig. Design, zou-

den we het noemen.   

Vandaar uit lopen we richting Neder-Hardinxveld, dus in westelijke richting. We lopen 

links van de weg, zoals dat vanwege de veiligheid hoort en kijken dus vanzelf ook eerst 

naar links. In de kom van de haven hier was ooit Baggermaatschappij Holland gevestigd, 

een zusterbedrijf van Scheepswerf De Holland, iets verderop in Het Kromme Gat.  

Met dezelfde eigenaar. Die had daar ergens ook nog een zeepfabriek. Duifjeszeep, was 

daarvan de merknaam.  

 

 

 

 

 
 

 

 

Baggermaatschappij Holland in vroeger jaren 
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Na de kom verrijst het complex van Van Noordenne Staal. Ongelofelijk hoeveel tonnen 

staal daar worden verwerkt. Daar was eertijds de hooipors. Een centrale hooipersinstal-

latie, waar de boeren uit de wijde omgeving hun hooi tot balen konden laten verwerken. 

Ook hadden veel Boven-Hardinxveldse vissers hier hun vaste ligplaats.   

Dan passeren we Da Capo, waar continu riviercruiseschepen worden betimmerd. Die 

schepen doorkruisen heel Europa. En dan langs wat nu Holland Shipyards is. Iets verder-

op was de mattenschuur en daarna kwam Van Mill.  

Maar inmiddels gaan wij naar rechts en lopen de omgelegde dijk op, het echte Kromme 

Gat. Die dijk werd hier omgelegd omdat men na een hevige dijkdoorbraak geen kans zag 

om de oude dijk te herstellen. Onze voorvaderen lieten de boel de boel en legden er 

gewoon een dijk omheen. Weer lopen we links, maar we kijken even rechts. Daar staat 

een huis met een naam. Dat huis stond eerst op de Nieuweweg, moest daar wijken voor 

de aanleg van de rijksweg en werd hier herbouwd.  Dan zien we Van der Meijden Luxury 

Interiors. Dat was ooit de Blikfabriek. Kees de Jong was daar eigenaar van. Het was een 

van de vijf grootste blikfabrieken van ons land.  

 

Het Kromme Gat met de voormalige blikfabriek. 

Nu even naar links kijken. Grienden, de oude begraafplaats en de Potterswetering. Loop 

eens even die begraafplaats op en waan u ergens in Parijs op een oud kerkhof…  Wat 

een rust straalt dit uit.  

Iets verder Ritmeester Tuincentrum, naast de watertoren. Ook daarvan is het nodige te 

vertellen. Zowel van Ritmeester als van die watertoren. Een volgende keer misschien. 

We lopen terug naar waar we begonnen. Komen nog wat oudere huizen tegen, maar zo 

langzaamaan wordt de nieuwbouw ook hier overheersend. Ergens ter plekke van Den 

Dunnen was ooit een oude boerderij, die zo laag stond dat de nok van het dak op de-

zelfde hoogte lag als het dijkniveau. Wat verder Zevenhuizen. Ooit stond hier een oude 

boerderij, waarin zeven huizen waren gemaakt. Terug waar we begonnen kijken we 

even de stoep af. Drijvershof heette het eertijds. Mooie naam! Een eerbetoon aan de 

Hardinxveldse vissers.  
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SEIZOENSPLAATJES 
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Hardinxveld-Giessendam- sprookjesland 

 

WILT U DE NIEUWSBRIEF OOK GRATIS ONTVANGEN?   

STUUR UW E-MAILADRES NAAR     NIEUWSBRIEF.SDB@GMAIL.COM 

COLOFON 
Redactie           : Liesbeth Leenman 

Tekst           : Liesbeth Leenman en Dick de Jong 

Foto’s           : Liesbeth Leenman en anderen 

Fotobewerking  : Liesbeth Leenman 
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