
Filip De Pillecyn comité - Hamme 

Groepsuitstap naar Ligneuville en Malmédy. 
Beste leden en sympathisanten van het Filip De Pillecyncomité, 

op onze nieuwjaarsreceptie te Sint Amands werden we er aan herinnerd: in juni 1931 voltooide  

Filip De Pillecyn het manuscript van zijn roman ‘Blauwbaard’. De slotregel luidt:  

‘Malmédy juni 1931’ 

Hij was toen door toedoen van minister Kamiel Huysmans benoemd als leraar aan het Koninklijk 

Atheneum te Malmédy. In die sfeervolle streek ontstond ook de novelle ‘Monsieur Hawarden’ die hij 

in 1935 voltooide. 

In een anthologie uit 1963 schrijft recensent Prof. Jean Weisberger (ULB): “Monsieur Hawarden past 

in de traditie van stylistische eenvoud die Elschot introduceerde, maar De Pillecyn orienteerde ze meer 

in de richting van het poëtisch getint mysterie”. 

Wij bieden onze leden de gelegenheid om van de authentieke ‘De Pillecyniaanse atmosfeer’ te 

proeven op 

zondag 16 juni 2019, met een excursie naar Ligneuville,  Malmédy en Stavelot. 

Programma: 

08:00 u : Vertrek met bus op het marktplein te Hamme. 

10:30 u : Begraafplaats Ligneuville, bezoek aan het graf van Meriora Gillibrand, alias ‘Monsieur 

Hawarden’ met korte toelichting ter plaatse. 

12:30 u : Middagmaal in “Restaurant du Moulin” te Ligneuville 

Menu : 
• Ardeense ham uit eigen rokerij, salade van mâche, parmesaanschilfers en cèpes 

(paddesoelen)  uit Bordeaux met olijfolie.  

• Lamsgebraad in kruidenkorstje/seizoensgroente/ vleesjus met thym.  

• Koffie en koekje. 
 

 
14:30 u : Bezoek aan het museum van de abdij van Stavelot. 
18:00 u : Vertrek naar Hamme 
21:00 u : Geschatte aankomst te Hamme. 
 

Prijs per deelnemer: 

Inbegrepen: Busreis, middagmaal, inkom abdij van Stavelot: 60 € per persoon 

Voor eigen rekening en ter plaatse af te rekenen: Dranken in het restaurant 

Inschrijvingen graag ten laatste op  15/05/2019 door overschrijving van 60 € per deelnemer op 
rekening IBAN:BE57738041953835 met vermelding van naam van de deelnemer(s). 
 
Let op: Uw inschrijving is pas geldig na ontvangst van de storting. 
 

 


