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Wie de geschiedenis van de Vlaamse (Nederlandse) Beweging een klein beetje kent en de naam Filip 
de Pillecyn hoort, denkt onwillekeurig aan de Frontbeweging, waarin hij een leidende functie 
bekleedde.  
 
Vóór en na de eerste wereldoorlog was Filip de Pillecyn actief als journalist, achtereenvolgens bij De 
Standaard en De Tijd, een krant die in 1925 fusioneerde met Het Volk. Van 1926 tot 1933 gaf de 
germanist De Pillecyn les aan het atheneum van Malmédy. Zijn verblijf in het grensgebied van het 
Eifelgebergte gaf aanleiding tot twee literaire pareltjes, de novelle Monsieur Hawarden en de roman 
Hans van Malmédy. (1) In 1933 werd hij tot leraar benoemd in Mechelen. De Pillecyn was o.m. actief 
in het Verbond van Vlaamse Oudstrijders, het Davidsfonds en het IJzerbedevaartcomité. In mei 1940 
sloot hij aan bij het VNV en bij de DeVlag van Jef van de Wiele. In mei 1941 werd hij benoemd tot 
algemeen directeur van het middelbaar onderwijs en, je kan het al raden, in 1944 werd hij afgezet als 
ambtenaar en in 1947 veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar. Hij kwam echter al vrij in juli 
1949. Hij bleef ook tijdens en na zijn gevangenschap actief als auteur en meer in het bijzonder 
Mensen achter de dijk verscheen in 1949, als vrucht van gevangenisarbeid. Je zou op de duur de 
repressie nog als een zegen gaan beschouwen. 
 
Niemand hoeft zich af te vragen hoe het komt dat Filip de Pillecyn intussen wat in de vergeethoek is 
geraakt. Hij werd weliswaar ooit de Prins van het Nederlandse proza genoemd (2) maar hij werd door 
het literaire en politieke establishment ook vakkundig in dezelfde zwarte hoek gedrumd waarin ook 
Wies Moens, Felix Timmermans, Ernest Claes, Valère Depauw en zelfs Stijn Streuvels zitten.  
 
Kwaliteit kan je echter nooit helemaal uit de markt prijzen. Er zijn altijd wel opnieuw mensen te vinden 
die verhinderen dat wat echt cultureel waardevol is volledig verloren gaat. Zo werd in 2003 het Filip de 
Pillecyn-comité opgericht onder het voorzitterschap van prof. dr. Emmanuel Waegemans. Meteen 
werd het jaar 2004 uitgeroepen tot een Filip de Pillecynjaar, al is het niet onmiddellijk duidelijk wat er 
zo speciaal was aan dat kalenderjaar m.b.t. de Prins van het Nederlandse Proza. De Pillecyn werd 
immers geboren te Hamme op 25 maart 1891 en overleed te Gent op 7 augustus 1962. Het heeft ook 
niet zoveel belang. Wel belangrijk is te weten dat op zaterdag 24 april 2004 een gedenkplaat werd 
onthuld aan zijn geboortehuis te Hamme in de Plezantstraat 19, dat op 28 augustus 2004 een 
academische zitting plaatshad, dat dezelfde dag in de Peperstraat te Hamme een borstbeeld werd 
onthuld gemaakt door de kunstenaar Jo Bocklandt en dat nog dezelfde dag een Russische vertaling 
van de roman Mensen achter de dijk werd voorgesteld. En in het najaar 2004 verscheen dan bij het 
Davidsfonds een nieuwe Nederlandse uitgave van hetzelfde boek, zeer mooi geïllustreerd met 
tekeningen van de Hamse kunstenaar Luc Verbist. 
 
Mensen achter de dijk speelt zich af in de geboortestreek van Filip de Pillecyn, zeg maar Hamme, 
gelegen tussen Durme en Schelde. Het was in Hamme dat Wies Moens voordrachten gaf over o.a. 
Conscience, Gezelle en Streuvels in een dagschool voor werkloze arbeiders, waarbij hij noteert: 
“Hamme was een van die gemeenten waar de tragiek van Arm Vlaanderen, over welk Vlaanderen de 
jezuïet dr. A. Stracke zulk ’n aangrijpend boekje had geschreven, zich in meer dan één van haar 
aspecten vertoonde. Hamme telde boven de 50 % ongeletterden. Talrijk waren er de kinderen die van 
hun zevende of zesde jaar, soms eerder nog, wat schamele centen moesten meeverdienen aan het 
lijndraaierswiel. Zeer vele vrouwen en meisjes werkten in normale tijd naast de mannen in de fabriek. 
De industriëlen hadden alles te zeggen. Geld was hun macht, en die lieten zij voelen op ieder terrein 
en naar elke richting ! Hetgeen deze franskiljonerende uitbuiters, voor wie de eer van de arme even .. 
weinig waarde bezat als z’n spierkracht, hun beschavingsgoed noemden, was enkel de vergulde afval 
van de Parijse tafelen; hun zogenaamd fatsoen: een dunne laag vernis, waar de doffe, schimmelige 
plekken door heenkeken0” (3) 
 



Deze voor de franskiljonse industriëlen van die tijd vernietigende woorden van Wies Moens, schetsen 
een kernachtig sfeerbeeld dat identiek is met dat van Mensen achter de dijk. Niet het verhaal van de 
individuele mensen in de roman van De Pillecyn is belangrijk, maar wel de situatie waarin het volk 
toen leefde: de materiële rijkdom en geestelijke armoede van een zeer kleine, egoïstische en 
franskiljonse kaste en de uitzichtloze ellende van zeer velen die zich dag na dag moesten afvragen 
hoe ze zichzelf en hun kinderen moesten voeden en kleden. Op de priesters die De Pillecyn ten tonele 
voert, moesten die arme volksgenoten ook al niet rekenen: schijnheiligheid en meeheulen met de 
rijken zijn eigenschappen die haaks staan op wat mensen toen en ook nu van priesters verwachten, 
nl. naastenliefde, rechtvaardigheidsgevoel en sociaal engagement. 
 
Schrijft Wies Moens over de toestand te Hamme tijdens de eerste wereldoorlog, dan mogen we 
aannemen dat we de roman van De Pillecyn kunnen situeren in de periode 1870 – 1900. In elk geval 
verwijst de auteur expliciet naar de schoolstrijd die volgde op de wet-Van Humbeeck op het lager 
onderwijs van 1879, krachtens welke alle gemeenten verplicht werden om een officiële lagere school 
te hebben, terwijl ze verbod kregen om de vrije scholen nog langer te subsidiëren. Bovendien werd 
het godsdiensonderwijs afgeschaft en vervangen door een cursus zedenleer. Men kan zich de woede 
van de katholieke kerk en haar gelovigen levendig voorstellen en de tegenmaatregelen zijn dan ook 
zeer begrijpelijk. Maar zoals steeds leiden actie en tegenreactie op het terrein soms tot ongewilde, 
onbegrijpelijke, perverse en zonder meer af te keuren situaties. In Mensen achter de dijk wordt de 
enige onderwijzer die de gemeenteschool rijk is, een zeer gelovige en pratikerende kaholiek die 
intussen vergroeid is met zijn school, door de plaatselijke katholieke overheid bestempeld als een 
goddeloze, om de enige reden dat hij wil blijven lesgeven in dezelfde school. Zijn leven en dat van zijn 
al ziekelijke vrouw, worden vernietigd. 
 
Er staat wel meer in Mensen achter de dijk dat stof geeft tot nadenken. Het schrijnende priestertekort 
in onze tijd staat in schril contrast met de overvloed tot zowat één à twee generaties geleden. Naast 
vele andere oorzaken is het geringe aantal priesters ook te wijten aan het gegeven dat tegenwoordig 
geen roepingen meer “georganiseerd” worden. Te veel jonge mannen werden vroeger moreel 
gedwongen priester te worden en te blijven. De Pillecyn slaagt erin ook deze pijnlijke problematiek op 
een magistrale wijze bloot te leggen. In een gesprek tussen de ik-figuur die worstelt met de vraag of hij 
priester moet worden en een kapelaan, zegt deze laatste waar het echt op aankomt: “Luister, mijn 
jongen (0), het is een geluk priester te zijn als ge in u voelt wat ze roeping noemen. Maar de roeping 
komt van God en niet van de mensen. En het is een groot ongeluk opgesloten te zijn in het kleed van 
de priester als het hart in de wereld is.” (blz. 49) 
 
Mensen achter de dijk is een sublieme roman, die een waarheidsgetrouw beeld schetst van ons volk 
in de Durmevallei in de tweede helft van de negentiende eeuw. Hij verschaft niet alleen enkele uren 
leesplezier maar draagt wezenlijk bij tot de kennis van de geschiedenis van ons volk, wellicht meer 
dan menig essayistisch of historisch werk. Dit boek mag dus in geen enkele nationalistische 
bibliotheek ontbreken. 
 
Noten 

(1) Hans van Malmédy werd opgenomen in de bij het Davidsfonds in 1985 uitgegeven Omnibus, naast de 
romans Vaandrig Antoon Serjacobs en Aanvaard het leven en de novelle De Boodschap. Voor een 
korte recensie, zie Kort Manifest nr. 13, blz. 7 en 8. 

(2) Zie: Jan Vorsselmans, “Prins van het Nederlandse proza”, Filip de Pillecyn overleed 25 jaar 
geleden, Gazet van Antwerpen, 7 augustus 1987 en Wim Persoon, Wereldoorlogen tekenden leven 
van Filip de Pillecyn. “Prins van het Vlaamse proza” 100 jaar geleden in Hamme geboren, Gazet 
van Antwerpen, 25 maart 1991 

(3) Wies Moens, Het activistisch avontuur en wat er op volgde, Proza III, 1972, blz. 12 - 13 

 

 


