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HUGO RAU, EEN GLOBETROTTER 
MET EEN HART VOOR WIJNEGEM 

Herman Luyckx 

Het is niet de eerste keer dat dit tijdschrift aandacht schenkt aan Hugo 
Rau, al was het maar omdat de man, nu 86 jaar (sinds 11 april), in 
1964 mee aan de wieg stond van de Heemkundige Kring Jan 
Vleminck. In die beginperiode was hij erg actief bij de opgravingen 
die de fundamenten blootlegden van het zestiende-eeuwse kasteel Ter 
Borcht, gebouwd op oudere grondvesten. In het eerste nummer van 
het heemkundig tijdschrift (1965) schreef hij al een artikel over een 
van de eerste kasteelbewoners, de intussen in heel Wijnegem 
beroemde Jan Vleminck, dichter en heer van Wijnegem. Hugo Rau is 
nog altijd een trouw lezer van het blad en sinds een vijftal jaren erelid 
van de kring. 

Eerste contact met Wijnegem 

Op een zonnige morgen staat Hugo Rau mij op te wachten op de 
Grote Markt van Oudenaarde. Sinds 1997 woont hij hier — niet in het 
centrum van de stad, maar in de landelijke deelgemeente Volkegem. 
Ik ben hem hier al enkele keren komen bezoeken, want hij heeft me 
warm gemaakt voor de geschiedenis van Oudenaarde, zijn historische 
beroemdheden (zoals de schilder Adriaan Brouwer) en zijn vele 
erfgoedmonumenten. Ik word daar ook altijd goed ontvangen. 
Voor deze namiddag heeft Hugo een stadsgids ingeschakeld om mij 
rond te leiden in de prachtige kerk van Pamele, aan de rechteroever 
van de Schelde. Maar eerst wil hij mij vandaag vertellen over... 
Wijnegem. Want onze kanaalgemeente heeft nog altijd een bijzondere 
plek in zijn hart. Die voorliefde heeft hij al van kindsbeen af, zoals uit 
dit gesprek zal blijken. 

Je bent toch pas in Wijnegem komen wonen in de jaren 1960, toen je 
al in de dertig was? 
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....,. 	_:,. 
75 jaarSint-Lievenscuilege 
Het geechieclenisboeR 

Ja, ik heb daar in 1963 of 1964 samen met mijn toenmalige vrouw een 
kantoor gestart als filiaal van een financiële firma. Ik kon toen kiezen 
tussen een aantal mogelijke vestigingsplaatsen in de omgeving van 
Antwerpen, en daar was Wijnegem bij. Dat ik toen voor Wijnegem 
koos, was helemaal niet toevallig. Wijnegem trok mij bijzonder aan 
omdat ik het dorp op een zeer aangename manier had leren kennen in 
mijn kinderjaren. Ik was er namelijk eens op uitstap geweest in de 
zomer van 1942, als tienjarige schooljongen. 

Tijdens de oorlog dus. Was dat een familie-uitstap? 

lk was leerling aan het Antwerpse Sint-Lievenscollege. Uit die tijd 
heb ik bijzonder goede herinneringen aan een cultureel bevlogen 
leraar, Walter Van Thillo, die een diepe indruk op mij heeft gemaakt. 
Die man was oprichter en bezieler van een leerlingenbond van het 
college, de Tijl-club. En met dat gezelschap gingen we dus op een 
zonnige dag wandelen in Wijnegem. Soms trokken we met die club 
naar andere plekken, zoals Sint-Anneke op de Linkeroever, maar die 
dag was het doel van de uitstap de groene omgeving van de Rode 
Dreef, waar toen nog weinig villa's stonden, en waar we een paar uren 
gingen spelen in de bossen en duinen die voor iedereen toegankelijk 
waren. 

Dal natuurgebied was tot ver in de jaren zestig ook goed bekend als 
speelterrein voor de Wijnegemse jeugd. Reden jullie toen vanuit 
Antwerpen met de tram tot voorbij het dorp om daar te geraken? 

Nee, we stapten op aan de `Geuzenhofkens' (zo noemde men toen de 
Rooscveltplaats) en reden tot aan het fort van Wijnegem, Fort 1 dus. 
Daar aten we tegen de berm van de weg, vlak bij de ingang van het 
fort een paar boterhammen die we in onze knapzak bij hadden. 

Hebben jullie het fort ook bezocht? 

Nee, dat was niet toegankelijk. Waarschijnlijk waren er in die periode 
Duitse soldaten gelegerd. We stapten rond het fort en dan via de 
Koolsveldlaan naar het dorpscentrum en de brug. De watertoren vond 
ik indrukwekkend en ook het sluizencomplex van het Albertkanaal. Ik 
herinner me dat we over de brug en via de Hippoliet Meeùsstraat naar 
dat beboste gebied wandelden. Het was een dag die ik nooit zal 

vergeten. We speelden in de duinen en struiken klassieke spelletjes als 
bedot en huske stamp. Walter Van Thillo liet ons ook zingen, een 
zangstonde met liederen die hij ons had aangeleerd: Zuid-Afrikaanse 
liedjes bijvoorbeeld, zoals Sarie Marais en Bobbejaan klim die berg. 
's Avonds namen we aan de brug de tram terug naar Antwerpen. 

Die meester was een man waar je erg naar opkeek, neem ik aan. 

Hij kon ook aangenaam vertellen, heel bevattelijk, op een manier die 
kinderen kon boeien. Ik vond het in ieder geval fascinerend. 

De cover van een boek over de geschiedenis van het college is 
een foto uit de jaren 1940 met Walter Van Thillo als verteller. 

Hij weidde graag uit over het lot van de Boeren in Zuid-Afrika 
bijvoorbeeld, en over hun `Grote Trek' vanuit Kaapstad naar streken 
als Transvaal en Oranje Vrijstaat. Zo vernam ik ook dat er tijdens de 
Tweede Boerenoorlog in dat land 27.000 vrouwen en kinderen zijn 
omgekomen van ziekte en ontbering in Engelse concentratiekampen. 
Het was de eerste keer dat ik dat woord — concentratiekamp — hoorde. 
Hij had het ook over de geuzenopstand in de Nederlanden in de 
zestiende eeuw. Ik herinner mij nog goed zijn verhaal over de moord 
op Willem de Zwijger, een van de helden van Van Thillo. 
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Was meester Van Thillo onderwijzer of geschiedenisleraar? 

Hij was een zeer bekwaam onderwijzer. Een voornaam iemand met 
veel uitstraling. Hij was ook actief in het NVSJ of een andere Vlaams-
nationale of Dietse jeugdbeweging. Op een dag zag ik hem toevallig 
over de speelplaats stappen in een groen uniformhemd, met een 
opvallende koppelriem, op weg naar een of andere vergadering. 
Anderen hebben dat misschien niet gezien, want het was een vrije dag. 

Heeft hij daar problemen mee gekregen na de oorlog? 

Dat zou ik nog moeten opzoeken, maar hij is altijd aan het Sint-
Lievenscollege verbonden gebleven. Hij is er na de oorlog nog 
directeur geworden van de lagere school. 

In ieder geval zijn veel van zijn lessen en verhalen mij heel mijn leven 
bijgebleven. Ik vond dat allemaal fantastisch en ik heb er ook veel aan 
gehad toen ik later ben gaan reizen. Zo herinner ik mij dat ik tijdens 
mijn verblijf in Zuid-Afrika, in de jaren vijftig, op bezoek was bij een 
protestantse jeugdbeweging en dat die jongeren verbaasd stonden 
omdat ik hun liedjes uit liet hoofd kende en ook het Zuid-Afrikaanse 
volkslied. Ik legde toen uit dat ik dat te danken had aan de Tijl-club 
van het Antwerpse Sint-Lievenscollege. Aan Van Thillo dus. 

En door de Tijl-uitstap naar de Rode Dreef is ook Wijnegem nauw 
verstrengeld met de indrukken die ik heb opgedaan in die 
ontvankelijke jaren. 

Heb je heel de lagere school in dal college gedaan? 

Nee, ik woonde in Hove en deed het eerste en het tweede leerjaar in 
Mortsel. Door de oorlogsomstandigheden heb ik mijn lager onderwijs 

Enig opzoekwerk, o.a. in het schoolarchief van het Sint-Lievenscollege, wijst 
uit dat de Tijl-club in 1935 door Walter Van Thillo werd opgericht en dat die 
bond vóór de oorlog inspiratie vond bij Jong Dinaso, de jeugdbeweging van het 
Verdinaso. Van Thillo is na de oorlog zonder onderbreking onderwijzer geble-
ven, dus hij is vrijwel zeker niet vervolgd voor zijn politieke sympathieën, laat 
staan voor enige vorm van collaboratie met de bezetter. In 1963 werd hij 
directeur van de lagere school, wat hij gebleven is tot aan zijn pensioen in 1972. 
Hij bleef nog dirigent van het schoolkoor `Zingt Jubilate' tot in 2001 en stierf in 
2003. 

op maar liefst zes verschillende plaatsen gehad, als ik de maanden 
meetel dat ik huisonderwijs kreeg in Hove, na het tweede leerjaar. De 
school in Mortsel is trouwens in april 1943 getroffen door een groot 
bombardement, toen de Amerikanen de Duitse ERLA-fabriek wilden 
treffen maar per vergissing het centrum plat legden, met honderden 
doden als gevolg, waaronder veel schoolkinderen. Tot aan de grote 
vakantie zijn de Mortselse scholen toen dicht gebleven. lk heb ook 
drie maanden les gehad in het Sint-Jan Berchmanscollege, tot er eind 
1944 V1-bommen op Antwerpen begonnen te vallen, onder andere op 
cinema Rex, zodat ook daar alle scholen voor enige tijd moesten 
sluiten. 

Erg bewogen jaren dus. 

Zeker. Maar het essentiële van wat ik over die jaren wilde vertellen, is 
dat meester Van Thillo in het Sint-Lievenscollege mij dingen heeft 
geleerd die ik niet van thuis uit had meegekregen. Hij heeft bij mij de 
basis gelegd van mijn belangstelling voor politiek, cultuur en geschie-
denis. En tegelijkertijd ook — heel toevallig — van mijn interesse voor 
Wijnegem. 

Op wereldreis 

En wellicht ook van je reislust. Want voor je in Wijnegem kwam 
wonen, heb je veel gereisd. Je ondernam zelfs een wereldreis. Hoe hen 
je op dat idee gekomen? 

Na de middelbare school heb ik een journalistieke opleiding gevolgd 
aan het Persinstituut in Brussel. Want ik was ertoe aangespoord om 
van schrijven mijn beroep te maken door weer een leerkracht die voor 
mij van veel betekenis was, ditmaal aan het Antwerpse Atheneum. 
Mijn leraar Nederlands in de retorica2  had namelijk ontdekt dat ik daar 
talent voor had. Ik herinner mij bijvoorbeeld dat ik veel waardering 
kreeg voor een vrij opstel, waarin ik vertelde hoe het standbeeld van 
Rubens op de Groenplaats mij toesprak en er zijn beklag over maakte 
dat hij daar dag in dag uit in regen en wind op post moest staan. De 
leraar, niemand minder dan de toen al bekende schrijver Aster 

2  Laatste jaar van de Grieks-Latijnse humaniora. 
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Berkhof, vond die aanpak origineel en hij las het opstel voor in de 
klas. Toen begreep ik dat ik daar iets moest mee doen: een schrijvend 
beroep kiezen. Ik ging dus studeren aan het Persinstituut in Brussel, en 
daar besloot ik om mij te bekwamen in de onderzoeksjournalistiek. 
Dat hield in dat ik landen zou gaan bezoeken, niet om toeristisch over 
de wuivende palmen en de heerlijke blauwe lucht te schrijven, maar 
om door te dringen tot de politieke en culturele problematiek van die 
landen. 

Aster Berkhof (°1920, Het Laatste Nieuws) en Gerard Walschap 
(1898-1989, Kadvc KU-Leuven). 

Maar eerst moet ik nog vertellen dat mijn journalistieke werk eigenlijk 
begonnen is tijdens mijn legerdienst. Aanvankelijk zat ik in een 
artillerieregiment in Aken maar toen las ik dat een tijdschriftje, 
bestemd voor de soldaten in Duitsland, een journalistieke medewerker 
zocht. Ik sprak mijn commandant daarover aan en heeft hij mij 
gestimuleerd om die kans te grijpen. Dat was in 1953. Mijn 
legerdienst duurde 21 maanden en ik had het geluk dat ik mij vanuit 
Keulen kon bezig houden met het schrijven van artikelen voor dat 
tijdschrift. Het heette Vici — "ik heb overwonnen". Om de veertien 
dagen moest ik een lijvig artikel klaar hebben. De onderworpen mocht 
ik zelf kiezen: Ik schreef bijvoorbeeld over film of over literatuur. 
Eenmaal ben ik Gerard Walschap gaan bezoeken in de Lemanstraat in 
Antwerpen en dat leidde tot een uitgebreid artikel over die schrijver, 
zijn werk, zijn familie en zijn kijk op literaire voorbeelden. Zo leerde 
ik het vak en kreeg ik de smaak te pakken om daarin verder te gaan. 

Hoe bracht je later die onderzoeksjournalistiek in de praktijk? 

Wel ja, ik onderzocht in de landen waar ik kwam de meest ken-
schetsende of op dat ogenblik meest actuele vraagstukken, spanningen 
of cultuuruitingen. Zo herinner ik me dat ik bij mijn aankomst in 
Brazilië een stevig artikel heb geschreven over Oscar Niemeyer, de 
veel besproken en internationaal bekende architect die onder meer het 
modernistische gebouw van het ministerie van Onderwijs in Rio de 
Janeiro gebouwd heeft en later ook een grote rol heeft gespeeld bij het 
ontwerpen van de nieuwe hoofdstad Brasilia. Over Bolivia, waarin ik 
lang heb rondgereisd, heb ik een boek geschreven: 13olivië, onbekende 
in Zuid-Amerika. Ik merkte ook dat in haast alle Zuid- en Midden-
Amerikaanse landen de haat groeide tegen de Verenigde Staten, die ze 
beschouwden als uitbuiters van hun economie. Het enthousiasme over 
de revolutionaire strijd die Fidel Castro toen voerde tegen de door de 
VS gesteunde Cubaanse dictator Batista, was vrijwel algemeen. 

Na Bolivië ben ik, meestal al liftend, in Colombia terechtgekomen, 
waar net een revolutie was uitgebroken tegen de dictator Rojas Pinilla. 
Op de ambassade (waar ik stelselmatig passeerde om boeken en foto's 
via de zogenaamde diplomatieke valies naar België te krijgen) kreeg 
ik de raad om tijdens die revolutie niet in het land te blijven. 
Journalisten waren daar immers loslopend wild en liepen het gevaar 
om gekidnapt te worden met het oog op een losprijs. Toen heb ik met 
de hulp van de ambassade een ticket kunnen krijgen om met een filiaal 
van de luchtvaartmaatschappij KLM over te vliegen naar de Neder-
landse Antillen, waar het veilig was. Zo kwam ik in Curaçao, Aruba, 
Bonaire en de Bovenwindse Eilanden. Ik kon daar lezingen geven in 
het Nederlands, o.a. in Willemstad, op Aruba en Sint-Maarten. En zo 
kwam ik in contact met het Algemeen Nederlands Verbond3. Ik sprak 
daar, op basis van informatie die ik van het ANV kreeg, hoofdzakelijk 
over het thema Vlaanderen in de wereld: over prominente Vlamingen 
die zich op vele plaatsen in de wereld gevestigd hadden. 

3  Het Algemeen Nederlands Verbond (ANV) werd opgericht in 1895. Het is een 
vereniging die ijvert voor de samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland. 
Vanuit het ANV is in 1980 het verdrag inzake de Nederlandse Taalunie tot stand 
gekomen, wat dan weer samenhing met de oprichting van De Brakke Grond in 
Amsterdam. 
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Was de reis doorheen die Zuid-Amerikaanse landen je eerste grole 
reisproject? 

Nee, ik was daar geraakt nadat ik eerst door Europa en Afrika had 
gereisd. Het begon in juli 1955. lk trok eerst door Frankrijk en Spanje 
en stak over naar Noord-Afrika. Ik heb bijvoorbeeld geschreven over 
de onafhankelijkheidsstrijd in Algerije. Bijna wekelijks leverde ik 
namelijk artikelen aan Gazet van Antwerpen, waarin ik rapporteerde 
over mijn belevenissen en bevindingen. 
Daarna ging het dwars door de Sahara, naar West-Afrika, Nigeria en 
zo naar Congo, waar de eerste opstanden bezig waren die zouden 
leiden tot de onafhankelijkheid, en waar onder andere Lumumba actief 
was. Het interessante van Congo voor mij was het feit dat er toen 
honderdduizend Belgen woonden, ongeveer 60.000 Vlamingen en 
40.000 Franstaligen. Ik vond dus gemakkelijk kopers voor de 
steunkaartjes die ik verkocht om mijn reis te financieren. 

Links: Patrice Lumumba (1925-1961, wikimedia commons). Rechts: steunkaart 
met Hugo Rau en een reisgezel met wie hij in Afrika een tijdje samen optrok. 

Het waren kaartjes met het schema van mijn reisroute en het opschrift 
Autostop door Europa-Afrika-Amerika. Op de achterzijde stond in zes 
talen: Zonder geld de wereld rond! / Op trektocht door vier wereld-
delen. En daar had ik succes mee als ik ging spreken in hotels waar 
die blanken verbleven. 

Mijn lezingen werden aangekondigd in een weekblad voor Vlamingen 
in Leopoldstad. Dat bracht behoorlijk wat geld op, zodat ik o.a. een 
radiootje kon kopen en nieuwe kleren. Maar ook vliegtickets om naar 

andere steden verder in het binnenland van Congo te reizen. Zelf 
overnachtte ik doorgaans bij de Witte Paters. Van hen vernam ik hoe 
de lokale zwarte bevolking geen kansen kreeg om zich te ontwikkelen, 
omdat alle interessante baantjes voor de blanken waren. Die paters 
leefden tussen het volk, ze spraken de talen van de zwarten en zo 
voelden ze goed aan dat er iets op til was, dat vele zwarten die situatie 
niet langer aanvaardden. En die informatie kwam via de paters dus 
ook tot bij mij. Op een dag heb ik in Stanleystad persoonlijk met 
Lumumba gesproken, die op dat moment op een postkantoor werkte in 
Stanleystad. 
Vanuit Congo ging het naar Rhodesië en dan naar Zuid-Afrika. 

En intussen bleef je voor de krant schrijven als een soort buitenlandse 
correspondent zonder vast adres? 

Ik werkte als freelancemedewerker. Dus ik kon zelf bepalen waarover 
ik schreef, bijvoorbeeld ook over kunst. Dat sloot goed aan bij mijn 
ervaringen als redacteur van dat militaire tijdschrift Vici. 

In Zuid-Afrika, waar je dus van jongs af veel belangstelling voor had, 
heerste toen nog het Apartheidsbeleid waar de zwarten zich tegen 
verzetten en dat ook internationaal op veel tegenkanting stuitte. Heb 
je daar ook over gerapporteerd? 

Toen ik daar rondtrok was het ANC-verzet nog niet zo hevig, en in 
ieder geval niet zo zichtbaar als in de jaren zestig. Ook de boycot-
acties tegen Zuid-Afrikaans fruit en wijn kwamen pas later. Ik zag wel 
in de parken de zitbanken waar bordjes op hingen met alleen vir 
blanke. En ik merkte ook het misprijzen dat vele blanken hadden ten 
opzichte van de zwarte bevolking, maar ik was geen getuige van rellen 
of rassengeweld. Ik kende een arts die echt neerkeek op de zwarten, 
maar hij zou ze zeker geen behandeling weigeren. 
ln mijn gesprekken met blanke Zuid-Afrikanen of met toeristen viel 
het me op dat Nederlanders eerder geneigd waren om met de zwarten 
te sympathiseren, terwijl de Vlamingen het doorgaans opnamen voor 
de blanke regering. Die Nederlanders hadden ook een voorkeur voor 
Engelse kranten, terwijl de Vlamingen meer werden aangetrokken 
door de Afrikaanse taal en de Zuid-Afrikaanse kwestie als een 
taalstrijd zagen. 
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Soms ging ik op zondag in Johannesburg kijken naar de stamdansen 
van Rhodesische, Zimbabwaanse en andere zwarte gastarbeiders, die 
daar in de mijnen werkten maar op zondag vrij waren. Ik was een van 
de weinige blanke toeschouwers op de tribune en vond dat dansen 
prachtig, maar sommige van mijn kennissen begrepen dat niet en 
noemden mij een `kaffervriendje'. Zelf probeerde ik in die discussies 
objectief te blijven, en in mijn krantenartikelen pleitte ik ervoor om 
oog te hebben voor de standpunten van beide kanten. 
Anderzijds moet ik er ook op wijzen dat ik tijdens mijn verblijf in 
Washington, enkele maanden later, gelijkaardige vormen van rassen-
discriminatie tegenkwam. Toen ik daarover praatte met een zwarte 
taxichauffeur, boeide dat onderwerp mij zo dat ik hem voorstelde om 
daar wat verder over door te bomen in een café. Dat vond de chauffeur 
geen goed idee, want hij kende geen café waar hij toegelaten zou 
warden. 

Wanneer heb je Zuid-Afrika verlaten? 

In juni 1956 nam ik in Kaapstad de boot naar Brazilië, want er waren 
toen nog geen luchtvaartverbindingen tussen die twee landen. En in 
Brazilië begon dus het Amerikaanse deel van mijn wereldreis, die mij 
in 36 verschillende landen heeft gebracht. 

Na de Zuid- en Midden-
Amerikaanse landen die ik al 
noemde, bezocht ik ook 
Noord-Amerika. 1k kwam 
vanuit Mexico in San Diego, 
reisde naar Californië in het 
westen en dan helemaal naar 
de grote steden aan de oost-
kust. De totale lengte van 
mijn wereldreis, die duurde 
tot in het najaar van 1958, 

schat ik op 65.000 kilometer. Om precies te zijn heeft de reis drie jaar, 
twee maanden en elf dagen geduurd. Mijn motto was dus Al liftend de 
wereld rond. Dat was ook de titel van een boekje dat ik geschreven 
heb, een bundeling van teksten die al in kranten en dergelijke waren 
verschenen. 

En na je terugkeer gaf je dan voordrachten over die landen en hun 
culturele bijzonderheden. 

lk deed dat onder meer aan de hand van films die ik gemaakt had. 
Over mijn tocht door de Sahara, hoe ik liftend met vrachtwagens 
meereed van oase naar oase. Of over het scherpe contrast in Nigeria 
tussen het islamitische noorden en het animistische4  zuiden van dat 
land, een contrast dat nog altijd bestaat. 
Ik verzorgde ook uitzendingen voor de radio, meer bepaald voor 
Omroep Antwerpen. Er waren twee reeksen: El rancho grande met 
muziek uit Latijns-Amerika en later Onze muzikale wereldreis. Dat 
heeft jaren gelopen. Ook voor televisie heb ik programma's gemaakt 
over reizen: een reeks die Reisroutes heette. Dat was een tegenhanger 
van het Franstalige Exploration du Monde, dat verbonden was aan het 
Brusselse Paleis voor Schone Kunsten met onder andere programma's 
op de Franstalige omroep. Ik heb ook uitzendingen van de schoolradio 
verzorgd. Uit dat radio- en televisiewerk is dan mijn engagement in 
Ontdek de wereld voortgekomen, ook aan het Paleis voor Schone 
Kunsten. lk kreeg die functie aangeboden door de vroegere verant-
woordelijke, die een opvolger zocht. 

Wijnegem 

En hoe ben je dan in Wijnegem terechtgekomen? 

Naast dat reportagewerk en die voordrachten was ik beroepshalve 
verbonden geraakt met een firma in de financiële sector. lk kon een 
eigen kantoor oprichten voor hypotheken, verzekeringen en immo-
biliën. Toen ik besloten had om voor Wijnegem te kiezen — ik heb al 
gezegd waarom — werd ik daarbij geholpen door een kennis die een 
appartement had in de Hippoliet Meeùsstraat, niet toevallig de straat 
die ik me nog zo goed herinnerde uit mijn eerste bezoek met de Tijl-
club. De man was ook eigenaar van een leegstaand pand op de 
Turnhoutsebaan, ongeveer tegenover begrafenisondernemer Peeraer 
en naast het restaurant Mustafa. Daar vestigden mijn vrouw en ik dus 

4  Het animisme is een verzamelnaam voor allerlei lokale natuurreligies die ook 
aan dieren, planten, bepaalde rotsen en natuurfenomenen een ziel en magische 
kracht toeschrijven. 
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ons bescheiden hypotheek- en immobiliënkantoor. Het heette HuMa, 
naar onze namen: Hugo en Maria. 
Ik werkte in dat kader ook voor een tijdschrift, De Verzekerings-
wereld, dat een jaarboek uitgaf. Ik was hoofdredacteur, zocht teksten 
bij elkaar, al schreef ik zelf geen artikels. Maar persoonlijk vond ik dat 
professionele werk nogal saai. Ik vond er weinig voldoening in. Mijn 
interesse lag meer op het culturele vlak. 

En vond je dal in Wijnegem? 

1k was meteen aangenaam verrast door het grote aantal culturele 
verenigingen en initiatieven in mijn nieuwe woonplaats. Ik ga ze niet 
allemaal opnoemen, maar behalve de twee traditionele harmonieën, de 
KWB en de Vrouwengilde waren er o.a. een toneelvereniging, een 
1Jzerbedevaartcomité, een gemengd zangkoor Fidelitas, waar jouw 
vader Omer Luyckx voorzitter van was, en een Davidsfondsafdeling. 
Die afdeling bestond al van in 1927. Behalve boeken verspreiden die 
nationaal werden uitgegeven, organiseerde ze elk jaar tal van voor-
drachten, muziek- en kleinkunstavonden, eigen toneelopvoeringen, 
gezelligheidsevenementen zoals een Bruegelavond, en Guldensporen-
vieringen. Bovendien had Raymond Brems met enkele anderen een 
soort cultuurraad opgericht, die een aantal van die verenigingen 
overkoepelde; de raad droeg de wat vreemde naam Kultureel Centrum 
Wijnegem. 

Waarschijnlijk heb je niet lang geaarzeld om ook actief te worden in 
dat verenigingsleven. 

Ja, dat trok me wel aan. Je kwam er ook veel interessante mensen 
tegen. Ga maar eens na wie toen allemaal in het bestuur zat van het 
Davidsfonds in Wijnegem. Ik denk aan mensen als Jef Nauwelaerts, 
een leraar die in de jaren vijftig een tijdje voorzitter was geweest, 
Remi Helsen, secretaris en penningmeester, Jules Wuyts, hoofdonder-
wijzer in Wijnegem en auteur van een boekje over de geschiedenis 
van de gemeente. Ook Stan Spaepen en de latere schooldirecteur 
Fernand Anthoni waren lid van het bestuur, alsook Jos Beyens, de 
directeur van de Kredietbank. 
Ik was klant van de Kredietbank, en op een dag in 1963 of 1964 nam 
de heer Beyens mij even apart. Hij stelde mij een ongewone vraag — 

toch voor een bankdirecteur: hij vroeg mij of ik gelovig was. Een 
beetje bevreemd knikte ik ja, en toen legde hij uit dat het niet goed 
ging met het bestuur van het Wijnegemse Davidsfonds. Zijn volgende 
vraag was of ik afdelingsvoorzitter wilde worden. Dat wilde ik wel 
overwegen. Kort daarna kwam hij samen met Leo Nuyts en Richard 
Wils bespreken wat ik zoal zou kunnen bedenken om de afdeling weer 
te doen opleven. Ik stelde voor om een tentoonstelling te organiseren 
over Wijnegem vroeger en nu en bij de bevolking op te roepen om 
daar tijdelijk oude foto's en voorwerpen voor af te staan. 

Links Hugo Rau aan het Albertkanaal in 1970. Rechts Jos Beyens (G. Beyens). 

Was je toen al lid van het Davidsfonds? 

Jazeker. En binnen het Davidsfonds kende men mij omdat ik v66r 
mijn Wijnegemse jaren al herhaaldelijk in verscheidene afdelingen 
lezingen had gegeven in het kader van Ontdek de Wereld. 

Voor die tentoonstelling werkte je dus samen met de heemkring? 

De heemkring bestond nog niet toen ik voorzitter werd. Die 
tentoonstelling was een activiteit van het Davidsfonds. Het evenement 
had echter een geweldige weerklank en er was ook een publicatie aan 
verbonden. Dat succes heeft een aantal mensen ertoe aangezet om 
aansluitend een heemkundige kring op te richten, die zich daarna los 
van het Davidsfonds verder heeft ontwikkeld. 
Rond dezelfde tijd werd ook begonnen met de opgravingen van het 
Vleminckkasteel, waaraan ik heb meegewerkt. 
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Wie was op het idee gekomen om met die opgravingen te beginnen? 

De grote bezieler was Kamiel Franssens, voorzitter van de heemkring. 
Ook architect Bilmeyer heeft zich er erg voor ingespannen. Dokter 
Prové volgde de opgravingen op de voet, maar kon zich vanwege zijn 
praktijk zelden vrijmaken. 
Het was toen ook dat ik Raymond Correns leerde kennen. Hij werd 
mijn beste vriend. Samen hebben we vele uren opzoekwerk besteed 
aan de figuur van Jan Vleminck en aan de complexe familie Vleminck 
en aanverwanten. Dat werk is uitgemond in een uitgebreid gevierd 
Vleminckjaar 1968 — vierhonderd jaar na zijn overlijden — en in een 
lijvig boek over Jan Vleminck en zijn familie. Dat boek is heel lang in 
manuscript gebleven en kon door omstandigheden pas in 2014 worden 
gepubliceerd, vijftig jaar na de oprichting van de heemkring.5  

Heb je in die jaren nog vaak in de wijk van de Rode Dreef gewandeld? 

Ja. Bijvoorbeeld toen ik voor een of andere vereniging of activiteit 
`lotjes' ging verkopen, deur aan deur. Bij de bewoners van de villa's 
in die wijk ging dat nogal vlot. 

Je gaf in die tijd nog altijd lezingen over je reiservaringen. Ik herinner 
me dat ik zelf zo'n avond heb bijgewoond in de Familiazaal. 

Dat ging toen over de koppensnellers van Oost-Ecuador. Toen ik 
destijds die streek bezocht, was het koppensnellen, een praktijk van de 
Auca- en Jivaro-bevolking, officieel verboden, maar ik heb zelf nog 
hutten bezocht waarin je kon zien dat het in het geheim nog werd 
voortgezet: ik heb die geprepareerde hoofden, zanza 's, gezien. En ik 
vernam hoe ze gemaakt werden. De hoofdhuid van vermoorde mensen 
werd van de schedel afgetrokken en gevuld met verhit zand. Dat 
opgezette hoofd werd dan op een stok geplaatst. Men geloofde dat bij 
de geboorte van een kind de kracht van de dode werd overgedragen op 
het kind door de aanwezigheid van zo'n zanza. Overigens stonden die 
Auca's en Jivaro's erg vijandelijk tegenover elkaar... 

Ik denk dat je die lezing nog altijd zou kunnen geven. 

lk heb dat onderwerp inderdaad heel vaak gebracht. Het gaf me ook 
de gelegenheid om uit te weiden over de relaties en tegenstellingen 
tussen de verschillende bevolkingsgroepen in Ecuador. 

De Volksunie 

Het was ook in die jaren dat de Volksunie in Wijnegem actief werd en 
zijn eerste leden wierf in de verenigingen die je hebt genoemd... 

... en dat op het Marktplein het café Vleminckhof werd geopend in een 
pand van Leo Blom, bestuurslid van de Volksunie, die ook een tijdje 
een uitleendienst voor grammofoonplaten heeft opengehouden. Dat 
was een afdeling van de Nationale Discotheek van België. Aanvan-
kelijk had de Volksunie een gezamenlijke afdeling Schilde-Wijnegem. 
Maar in het Vleminckhof, waar achterin een zaaltje was dat afgesloten 
kon worden, kwamen maandelijks ook nationale politici van de 
Volksunie zitdagen houden voor wat toen `dienstbetoon' heette. 

Ik moet wel zeggen dat de Volksunie in Wijnegem helemaal los stond 
van de pure cultuurverenigingen. Er waren natuurlijk enkele leden en 
bestuursleden van het Davidsfonds, de heemkring en zo die zich bij de 
Volksunie aansloten, maar dat deden ze lang niet allemaal. Ook de 
CVP stond sterk in die verenigingen, terwijl anderen dan weer geen 
interesse hadden voor partijpolitiek. 
Ja, in die jaren was de Vlaamse Beweging in Wijnegem heel levendig: 
het IJzerbedevaartcomité trok elk jaar met bussen naar Diksmuide, er 
werd opgeroepen om deel te nemen aan de Marsen op Brussel tegen 
de verfransing van de hoofdstad, er waren acties om op Vlaamse 
feestdagen de Leeuwenvlag uit te hangen en dan was er natuurlijk in 
1967-1968 de actie Leuven Vlaams die vele mensen aansprak. 

In dat klimaat had de Volksunie dus de wind in de zeilen. 

Ja, maar we werden als partijafdeling pas echt actief tegen de gemeen-
teraadsverkiezingen van 1970, toen we voor het eerst in Wijnegem 
opkwamen. 
We hadden met de Volksunie voordien al wel actief deelgenomen aan 
de polemiek die was losgebarsten over de bestemming van het `goed 
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Raymond Correns, Hugo Rau en Marc Van de Cruys, Het leven en de tijd van 
Jan Vleminck, heer van Wijnegem (1526-1568), 2014. 
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van Mols'.6  Wij stelden voor om dat gebied aan te kopen als 
gemeentepark, maar burgemeester Michielsens had daar absoluut geen 
oren naar. Hij vond ons voorstel nogal utopisch en onrealistisch: wat 
kon z'n kleine gemeente met een park in eigen beheer doen? Dat was 
trouwens onbetaalbaar. Hij wilde er aanvankelijk, samen met kasteel-
heer Mols, appartementsblokken zetten. Uiteindelijk is het dan toch 
een park geworden.' 

 

bijvoorbeeld over onderschatte uitgaven en overschatte inkomsten. Je 
kan je voorstellen dat de meerderheid daar niet gelukkig mee was. 
Burgemeester Michielsens werd bleker en bleker telkens als wij op 
fouten en ongeloofwaardige cijfers wezen. Of als we de vinger konden 
leggen op overdreven uitgaven ten voordele van bevriende leveran-
ciers. En als we meenden een schepen of de secretaris in verlegenheid 
te kunnen brengen, brachten we dat ter sprake in ons tijdschriftje 
Reinaert. Voor een oppositiepartij waren dat natuurlijk heel plezante 
momenten. 

Maar intussen was ik beginnen werken in Brussel, in het Paleis voor 
Schone Kunsten, waar ik verantwoordelijk was voor de Nederlands-
talige activiteiten. Geen gemakkelijke situatie was dat, want ik werd 
tegengewerkt door de sterke Franstalige leiding van `de Beaux Arts'. 
De Franse sprekers, waarvoor men ook samenwerkte met de Franse 
ambassade, kregen veel meer faciliteiten, o.a. om ook in Vlaanderen te 
komen spreken, voor de franskiljonse milieus in Ronse, Kortrijk of 
Antwerpen. Vlaamse sprekers moesten zich op eigen kosten verplaat-
sen, en met Nederlandse sprekers werd helemaal niet samengewerkt. 
Het argument was dat de taal van de Nederlanders zo verschilde van 
het Vlaams, dat het publiek geen belangstelling zou hebben voor 
sprekers uit het noorden. Regelrechte anti-Vlaamse discriminatie dus, 
waar ik zelf middenin zat. 

Feit was dat de instelling staatssubsidies kreeg die niet werden aan-
gewend voor Nederlandstalige activiteiten zoals theatervoorstellingen, 
cabaretvertoningen, voordrachten en dergelijke. Ik protesteerde daar-
tegen en kreeg steun van minister Rika De Backer (CVP). Ik klopte 
ook aan bij de partijraad van de Volksunie, waar kopstukken als 
Maurits van Hagendoren, André De Beul en 1-lugo Schiltz voor mij 
opkwamen. De rivaliteit tussen CVP en Volksunie om die subsidies 
eerlijker tot hun recht te laten komen, kon ik goed gebruiken, maar het 
heeft niet veel geholpen. 
Ik ben uiteindelijk aan de kant gezet omdat de raad van bestuur zich 
danig stoorde aan mijn politiek engagement — het FDF had toen veel 
invloed in die instelling. 

Uiteindelijk ben je dan ook uit Wijnegetn vertrokken. 
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De drie VU-verkozenen in het partijblad Reinaert, oktober 1970 (arch. HK). 

We hadden in oktober 1970 meteen drie verkozenen: ikzelf, Huguette 
Blom en Raoul De Smet, die vooral beslagen was in verkeers- en 
vervoersproblemen. 

Tot wanneer heb je in Wijnegem gewoond? 

Het precieze jaartal weet ik niet meer, maar ik heb vanaf 1971 enkele 
jaren in de gemeenteraad gezeten.8  We hadden met de hulp van enkele 
bekwame partijgenoten9  geleerd een begroting te lezen en daarover te 
interpelleren, we waren dus goed voorbereid. De burgemeester had de 
gewoonte om de jaarlijkse begroting op vijf minuten door de 
vergadering te jagen, maar wij stelden indringende, kritische vragen, 

 

 

 

6  Die polemiek werd door de Volksunie o.a. gevoerd via het partijblad Reinaert. 
De gronden werden eind 1969 verworven door de staat na een ingewikkelde 

ruiloperatie met een deel van de fortgronden. De details van die operatie werden 
door Theo Michielsens uiteengezet in het door de heemkring uitgegeven 
interviewboek Herinneringen aan Wijnegem (2000), blz. 96-97. 
8 
 Na enige controle blijkt dat Hugo Rau de gemeenteraadszittingen bleef 

bijwonen tot eind 1975. 
`' O.a. André De Beul, later volksvertegenwoordiger en op dat moment bestuurs-
secretaris van het Antwerpse provinciebestuur. 
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Van het Paleis voor Schone Kunsten 
in Brussel (visit Flanders) naar De 
Brakke Grond in Amsterdam rechts 
(Brakke Grond). 

Ik moest elke dag over en weer naar Laken. Dikwijls moest ik om zes 
uur 's morgens vertrekken. Samen met het gegeven dat ik in die 
periode van mijn eerste vrouw gescheiden ben, was het inderdaad dat 
ongemakkelijke pendelen waardoor ik halverwege de jaren 1970 
Wijnegem heb verlaten. Ik wilde niet in Brussel gaan wonen, dus 
zocht ik een huis in Mechelen, niet ver van het station. Daar ben ik 

blijven wonen tot in 1981 De Brakke 
Grond werd opgericht, het Vlaams 
Cultureel Centrum in Amsterdam, en 
ik daar benoemd kon worden als 
kaderlid in de culturele staf. 

Wat was de juiste benaming van die functie? 

Aanvankelijk was ik inspecteur, en toen ik in 1997 met pensioen ging 
was ik ere-adjunct-directeur. Ik hield in die Amsterdamse jaren nog 
wel contact met Wijnegem via mijn goede vriend Raymond Correns. 
Hij is mij daar trouwens een paar keren komen opzoeken, en we 
hebben in De Brakke Grond eens een tentoonstelling georganiseerd 
met schilderijen van de aquarelgroep waarin hij actief was. 

Intussen was je opnieuw getrouwd. Is jouw tweede vrouw de band met 
Oudenaarde? 

lk heb haar in Brussel leren kennen en we trouwden in de tijd toen ik 
in Mechelen woonde. Op een winters reisje naar mijn schoonouders in 
Oudenaarde raakte ik betoverd door de heuvelachtige sneeuwland-
schappen van de Vlaamse Ardennen — ook onder meer bekend door de 
schilderijen van Albert Saverijs. Toen besloot ik om na mijn pensioen 
daar te gaan wonen. 

Hugo Rau in Oudenaarde, februari 2018 (foto Herman Luyckx). 

Ik weet dat je ook in Azië en Australië hebt gereisd. Was dat voor of 
na je Wijnegemse jaren? 

Nadien. Terwijl ik in Mechelen woonde heb ik eens een reis naar 
Taiwan gemaakt, waarover ik verslag uitbracht in het blad van het 
Algemeen Nederlands Verbond. Ik schreef onder andere over het 
thema Nederlanders in Taiwan. Delen van Taiwan zijn immers ooit, in 
de zeventiende eeuw, Nederlands bezit geweest, tot de kolonisten daar 
verjaagd zijn door een Chinese krijgsheer. Nederlands-Formosa heette 
dat gebied toen. lk bestudeerde daar eigenlijk de figuur van François 
Caron, een Zuid-Nederlander uit Brussel die destijds in dienst van de 
VOC10 in Fort Zeelandia carrière maakte en nog gouverneur van 
Nederlands Formosa is geworden. 

Esperanto 

Het zou ons te ver leiden als we hier zouden ingaan op al jouw 
interessevelden, bestuursfuncties, publicaties en stokpaardjes — ik 
denk bijvoorbeeld aan je speurwerk in o.a. Haarlem en Amsterdam 
naar de plaatsen waar vooraanstaande Antwerpenaars en andere 
Zuid-Nederlanders gingen wonen toen ze eind zestiende eeuw uit het 

10 Vereenigde Oostindische Compagnie, een handelsonderneming die tussen 
1602 en 1800 het monopolie had over een groot deel van de overzeese handel 
van de Nederlandse republiek. 
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zuiden zijn gevlucht, je passie voor de Keltische (aal en voor de 
archeologie, je voorzitterschap van de vereniging van Vlaams-
Nationale Auteurs, je politieke netwerk in Oudenaarde en de Vlaamse 
Ardennen, en zoveel meer. Maar laten we toch nog één onderwerp 
aansnijden waaruit jouw belangstelling en inzet voor internationale 
relaties blijkt: het Esperanto. Wanneer ben je je voor die taal gaan 
interesseren? 

Vlak na mijn Wijnegemse jaren, dus toen ik in Mechelen woonde in 
de jaren zeventig, heb ik daar een cursus Esperanto gevolgd. Dat was 
een van de taalcursussen die de VTB organiseerde. Het Esperanto 
fascineert mij nog altijd geweldig. Ik blijf het jammer vinden dat die 
neutrale kunsttaal niet echt is doorgebroken als wereldtaal. 

Komt dat niet omdat het Esperanto vooral gebaseerd is op West-
Europese talen, zodat ze niet echt universeel is? 

IIelemaal niet. De woordenschat is weliswaar in grote mate gebaseerd 
op Romaanse en Germaanse talen, maar er zijn bijvoorbeeld ook 
woorden bij van Russische oorsprong. En vooral de eenvoud van de 
grammaticale structuur van het Esperanto sluit goed aan bij de 
oosterse talen. In ieder geval was er veel belangstelling voor het 
Esperanto in Azië. Nog altijd. 
Op een bepaald ogenblik werd het wereldverbond voor het Esperanto, 
waar om de vier jaar een andere voorzitter wordt verkozen, geleid 
door een Zuid-Koreaan, een professor aan de universiteit van Seoul. 
Het is trouwens bewezen dat het aanleren van het Esperanto, door zijn 
eenvoud en het ontbreken van uitzonderingen in de grammaticale 
regels, tienmaal sneller gaat dan dat van gelijk welke andere taal. Op 
die manier had het alles in zich om overal aanvaard te worden als 
universele taal op basis van gelijkheid. Dat zou toch mooi geweest 
zijn. 
Eigenlijk, als je de geschiedenis van het Esperanto bekijkt — de taal 
was sterk in opmars in de jaren 1930, onder andere in Duitsland — is 
het de Tweede Wereldoorlog die aan die bloei een einde heeft 
gemaakt. Niet alleen omdat het Engels van de geallieerden nadien al 
snel dominant werd, maar ook omdat Hitler een sterk tegenstander 
was van het Esperanto. in Mein Kampf had hij dat een `Judensprache' 
genoemd, want de taal was eind negentiende eeuw bedacht door 

Lejzer Zamenhof, een Poolse oogarts van joodse afkomst. Bovendien 
zou het Esperanto volgens Hitler de wereldwijde verspreiding van het 
Duits in de weg staan. Dus werd het Wereldcongres dat op een 
bepaald moment in Keulen zou doorgaan, geboycot en toen de oorlog 
uitbrak werd het Esperanto verboden. Er waren hier en daar ook wel 
nationaal-socialisten die de voordelen van het Esperanto inzagen, 
maar Hitler was fervent tegen en vele activisten voor het Esperanto 
zijn zelfs in concentratiekampen beland. 

Lodewijk Lazarus (Lej=er) Zamenhof (1859-1917, wikimedia commons). 

Ik heb onlangs ontdekt dat er bijvoorbeeld ook in Oudenaarde een 
bloeiende afdeling van Esperantosprekers heeft bestaan die in de jaren 
veertig door de Duitse bezetters werd opgedoekt. Vlak voor de oorlog 
had de afdeling ongeveer 150 leden, er werden drie cursusreeksen 
tegelijk gegeven en één daarvan werd geleid door een Tsjech die 
uitsluitend in het Esperanto communiceerde. Na de oorlog is die 
afdeling niet meer heropgericht. In zekere zin kun je zeggen dat Hitler 
op dat vlak zijn slag heeft thuisgehaald. 

Heb je ooit zelf in het Esperanto met anderstaligen gecommuniceerd? 

Zeker. In mijn Amsterdamse tijd heb ik deelgenomen aan een 
wereldcongres voor Esperanto in Australië, samen met een zestigtal 
andere Esperantosprekers — uit de hele wereld dus. Dat congres vond 
plaats in de stad Adelaide en duurde een week. Een onvergetelijke 
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ervaring. Stel je voor: ik zit daar aan een tafeltje met een Japanner en 
een Libanees en we converseren zonder tolk in het Esperanto. 
Het Esperanto is nu gestagneerd op een laag niveau. Maar wist je dat 
er in Kortrijk nog altijd een grote Esperantobibliotheek is? Ze bezit 
ruim 10.000 boeken en ongeveer evenveel ingebonden tijdschriften! 
Die verzameling is de belangrijkste na de Esperantobibliotheek van 
Wenen. 

Merkwaardig toch dat je als wereldreiziger met een grote belang-
stelling voor zovele volkeren, culturen en talen, toch ook een boontje 
had en nog altijd hebt voor Wijnegem. 

Juist, maar zoals ik heb uitgelegd, heb ik dat in de eerste plaats te 
danken aan de Tijl-club van het Sint-Lievenscollege. 1k kan dat niet 
genoeg benadrukken en herhalen: dank zij Walter van Thillo, die ook 
in grote mate bepalend was voor mijn politiek engagement en mijn 
culturele interesses, heb ik Wijnegem ontdekt. Dat eerste bezoek als 
tienjarige jongen heeft een zodanige indruk op mij gemaakt, dat ik mij 
onmiddellijk goed thuis voelde toen ik later in het dorp kwam wonen. 

KELTISCHE INVLOEDEN IN HET 
NEDERLANDS 

Hugo Rau 

(Ons erelid Hugo Rau is een veelzijdig man, zoals we in het vorige 
artikel konden lezen. Zo is er zijn belangstelling voor talen, vooral die 
van geminoriseerde volkeren. In 2013 schreef hij bijvoorbeeld voor de 
Vereniging van Vlaams-Nationale Auteurs een brochure van dertig 
pagina s over 'de Keltische component in onze taal: Nederlandse 
woorden van Keltische oorsprong'. 
Het oudste Keltisch, Proto-Keltisch genoemd, was één van het dozijn 
talen — naast het Germaans, het Latijn, het Slavisch, het Indisch e.a. — 
die zich een paar duizend jaar geleden hebben afgesplitst van het zgn. 
Indo-Europees of Indo-Germaans, de oertaal van bijna alle Europese 
en een groot deel van de Aziatische volkeren. Maar net zoals van het 
Indo-Europees zelf zijn er van de oude Keltische eenheidstaal geen 
teksten bewaard gebleven. De taal is hoofdzakelijk van reconstructies 
bekend. Ze leefde wél voort in vele afzonderlijke talen, die gesproken 
werden door Keltische volkeren over het hele Europese continent. Op 
hun hoogtepunt, rond de vijfde eeuw voor Christus, woonden er 
Kelten in een gebied dat zich uitstrekte van Ierland tot aan de Zwarte 
Zee. In 390 v.C. nam een Keltische legermacht zelfs Rome in. 
In onze streken werden ze Galliërs genoemd, een naam die ze van de 
Romeinen hebben gekregen. In de eerste eeuw v. C. waren het immers 
de Romeinen — Julius Caesar! — die op hun beurt West-Europa onder-
wierpen. De Gallo-Romeinse cultuur van bij ons werd zo een mengsel 
van Keltische en Romeinse invloeden. Maar toen in de vijfde eeuw 
n. C. ook de Franken, een Germaans volk, uit het noordoosten kwamen 
aangewaaid, betekende dat voor het Keltisch zo goed als het einde. 
Het kon zich enkel handhaven in enkele uithoeken van West-Europa: 
Ierland, Schotland, Wales, het eiland Man, Bretagne... In deze streken 
zetten de Keltische talen ook vandaag nog hun overlevingsstrijd voort, 
nu tegen de dominantie van het Frans en (vooral) van het Engels. 

25 
24 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13

