
Het dorp achter de dijk

75 jaar VKT  
in Hamme
Tekst en foto’s: Willy Ost

Een huisje in Kastel, een deelgemeente 
van Hamme – of is het omgekeerd? – dat 
ooit veel te dicht bij de weg werd gebouwd. 
Twee – of waren het drie? – koeien en een 
paard die soms met zwaar kettinggeweld 
hun aanwezigheid tot in de kleine 
woonplaats-keuken manifesteerden. Op 
het binnenkoertje schreven Rochus’ duiven 
veelvuldig hun naam op de grond, met 
geveinsde ‘colère’ van Maria tot gevolg.

Het huis bestaat nog, zij het in gerenoveerde 
vorm. Maria en Rochus hebben al enkele 
decennia geleden de wereld van Kastel 
verwisseld voor een andere, een eeuwige. 
Wie ze nooit gekend heeft, zal tijdens het 
voorbijrijden niets van hun aanwezigheid 
voelen. Maar voor wie er op nieuwjaarsdag 
ooit een jenever of een Elixir d’Anvers dronk 
in de ‘schoonste’ plaats die slechts één maal 
per jaar gebruikt werd, voor die mensen zijn 
ze er nog altijd ...

Zoals het originele huis van Maria er niet 
meer is, zo bestaat ook de wereld tussen 
de twee rivieren van Filip de Pillecyn niet 
meer. Wat vooruitgang heet, veranderde 
het land tussen Schelde en Durme. Beide 
rivieren duwen echter nog altijd met vaste 

regelmaat hun water stroomopwaarts 
om het zes uur later vermoeid aan de 
zee terug te geven. Wie voorzichtig 
langs de rietkragen stapt, wie zich stil 
en bij voorkeur helemaal alleen over de 
binnendijken tussen de hoge populieren 
waagt, zal flarden van de Pillecyns wereld 
opvangen. Want zoals ook Maria en Rochus 
nog tussen de tronken langs de weilanden, 
de akkers en de bosjes van het broek, de 
Kraag en het Zwijn tot ons spreken, zo leeft 
het landschap van De Pillecyn verder in het 
geheugen van de Schelde-  
en Durmeboorden...

Ter gelegenheid van onze 75ste verjaardag 
nodigt VKT jullie vriendelijk uit om kennis 
te maken met wat rest van deze boeiende 
wereld van groen en water. Verwacht er 
geen Bokrijktaferelen meer, want ook 
Hamme heeft de trein van de moderniteit 
niet gemist. Maar misschien zal er iemand 
van de Pillecyns mensen van achter de dijk 
je een welkom toeroepen.  
Misschien kom je op een binnendijk zelfs 
Maria tegen terwijl ze de ‘schover’ naar de 
akker brengt waar Rochus en zijn on -
afscheidelijk boerenpaard aan het ploegen 
zijn. Misschien ... Tot in Hamme! 
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INSCHRIJVINGSFORMULIER         FEESTWEEKEND 75 JAAR VKT 
7 tot 10 april 2023

Naam:                          E-mail:  

Adres: 
VKT-lidnummer:

Aantal volwassenen: Aantal kinderen:

      Caravan                 Tent                  Motorhome - 3,5 T                  Motorhome + 3,5 T

Deelnameprijs per eenheid voor 3 overnachtingen: € 45 
Avondmaal zaterdag:  
Stoofvlees: aantal:                x € 17   =
Vol-au-vent: aantal:                x € 17   =
Avondmaal zondag: 
Barbecue: aantal:                x € 17   =

Inschrijving Lippenbroek-wandeling (gratis)
Zaterdag   10u00: aantal:  13u30: aantal:
Zondag 10u00: aantal: 13u30: aantal:

Inschrijvingsformulier doorsturen naar: 75jaar@vkt.be of per post naar: VKT 75 jaar, Sint Elooistraat 11, 1750 Lennik  
of invullen op www.vkt.be/75-jaar. Uw inschrijving is slechts geldig na het betalen van het volledige bedrag (€ 45 + maaltijden)  
op rekeningnummer BE65 4460 2439 1196 van Vlaamse Kampeertoeristen. Vergeet niet uw naam en lidnummer te vermelden  
en de mededeling 75 jaar VKT. Inschrijven vóór 20/3/2023.

STILLEVEN ACHTER DE DIJK

‘Het is er zoals in het begin der dagen, in die hoek tussen stroom en rivier. Een 
schoonheid waarnaar men steeds verlangt als men ze niet bezit; zij is in mijn 
leven gegroeid en hoe ouder ik word hoe vaster ik het beeld in mij sluit van 
groen en water, zon en lis, en het geheimzinnige van lage boompjes tussen de 
sloten.(...)

Het is goed alleen te zijn. Water en groen zijn gezelschap en het is geen 
dromen als men ligt onder de notelaar en ziet hoe aan de ene zijde de 
Durme naar de Schelde toe stroomt en aan de andere zijde de weiden met 
het stevige, brede gras vol gele bloemen staan. En al die hoven waar alles 
wild doorheen groeit rondom de mispelbomen. Als men over de sloot komt 
waar het water altijd hoog en stil staat, is men in een wereld vol benauwde 
schoonheid. Het gonst er van het onzichtbare leven van bijen en vogels en het 
is alsof de struiken en het gras in nooit onderbroken gefluister zijn. Licht en 
warmte doordringen nooit helemaal de verborgenheden van deze wildernis 
tussen de sloten. Steeds is er een sterke geur van modder en het groen riekt 
er met dezelfde felheid als afgesneden en vertrappeld lis. Alleen wanneer de 
mispels worden geplukt lopen er mensen in. Daarna blijft voor maanden alles 
in stille ongeschondenheid en groeit er voor zichzelf.’

Filip De Pillecyn, fragment uit ‘Mensen achter de dijk’, 1949
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