Van 6 tot 13 mei 1967 reisde Ruyslinck op uitnodiging van de commissarisgeneraal van de Belgische regering, dr. Goris (beter bekend onder zijn
pseudoniem Marnix Gijsen), naar de Wereldtentoonstelling in Montreal om de
Vlaamse cultuur in Montreal te vertegenwoordigen. Hiervoor kreeg hij van de
Stad Antwerpen een week betaald verlof om tevens de door Museum PlantinMoretus aan de wereldtentoonstelling uitgeleende werken, waaronder een deel
van de wereldberoemde vijftalige bijbel, de in de Officina Plantiniana gedrukte
Biblia Polyglotta, te controleren. Van zijn verblijf schreef hij bij thuiskomst een
viertal verslagen 1 onder de noemer:

MONTREALIA
1. Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Dollar
Gazet van Antwerpen, 20 mei 1967
Ward Ruyslinck
Vlamingen toch hoogvliegers?
Waar je ook om je heen keek in het vliegtuig, gecharterd door het Belgisch commissariaatgeneraal voor de Wereldtentoonstelling, je zag alleen maar
bekende, befaamde, beroemde gezichten: Maurice Béjart en
zijn complete balletgroep, de Gilles van La Louvière,
Nobelprijs Pater Pire, commissaris-generaal voor Toerisme
Arthur Haulot, Herman Liebaars (hoofdconservator van de
Koninklijke Bibliotheek) en zijn echtgenote, Willy Van der
Steen, dichter Roger Bodart van de Franstalige Academie,
Jan Van Overloop van het Instituut voor Voorlichting en
Documentatie, en vele andere vriendelijke, norse,
Willy Vandersteen met enkele van
verwaande personaliteiten. i
zijn vele creaties.

De Gilles van La Louvière
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Het puik des vaderlands, jawel. Je gaat jezelf ook wel een beetje belangrijk voelen in dit
illustere gezelschap en je vraagt je terloops af wat een enorme klap het voor het culturele
thuisfront zou geven (letterlijk, maar vooral figuurlijk) als de Boeing SN 553 door
metaalmoeheid overmand werd boven de eindeloze, blauwe Atlantische Oceaan. Geen enkele
schoolatlas kan de eindeloosheid en het blauw ervan weergeven. Je moet dit zelf hebben
gezien van op een hoogte van 12.000 meter (wie zou nog durven beweren dat Vlamingen
geen hoogvliegers zijn?). ii
Belgisch paviljoen geen geheim
De journalisten, die al eerder vruchteloos hadden uitgekeken naar de beruchte olievlek voor
de Engelse kust, werden voor hun teleurstelling vergoed door een heel wat onvergetelijker
schouwspel : de ijsbanken in de buurt van Labrador. Ik heb nog nooit zo’n fantastisch abstract
schilderij gezien : glinsterende zilveren krachtlijnen in
een bauw magnetisch veld. À propos, lieve Marcus, het
Belgisch paviljoen is géén geheim, zoals jij onlangs in
de kolommen van deze krant durfde te veronderstellen,
en het is nog veel minder een flop. Integendeel, samen
met het Tsjechisch paviljoen staat het bij de bezoeker
van Expo 67 het hoogst gequoteerd – wat op zichzelf (ik
hoor het je al zeggen) inderdaad geen waarborg is voor
de goede smaak, maar wat toch het prestige van België
ten goede komt. Ik hoop trouwens in een volgende
aflevering jou én de door jouw insinuaties tot wantrouwen geïnspireerde lezers van de Gazet
ervan te overtuigen dat wij ons niet hoeven te schamen over de Belgische bijdrage tot de
Wereldtentoonstelling.
Z.K.H. Prins Dollar
Waarom dan ‘de informatie over het Belgisch paviljoen zo karig, zo fragmentarisch’ blijft?
Sla me dood, ik weet het niet. Ik weet alleen dat ik woensdag 10 mei te Montreal een verslag
van de Belgische dag (luchtpost, spoedbestelling) via de ‘mailbox’ van het hotel aan de
Canadese postdiensten toevertrouwde en … dat mijn proza pas een week later, op 17 mei de
redactie van Gazet van Antwerpen bereikte. Ik had nog wel de groom, die verantwoordelijk
was voor de ‘mail-box’, de naar mijn gevoel royale fooi van 1 dollar toegestopt. Was ik nog te
krenterig geweest? Mogelijk wel. De reusachtige internationale mallemolen, die Montreal
dezer dagen is, draait immers om de dollar, en liefst om het niet te versmaden veelvoud ervan.
Van de vele vorsten en staatshoofden, die sinds de Worldfair op 28 april jl.. de stad aan de St.Laurensrivier hebben bezocht of er nog verwacht worden, is er maar één die er voor de duur
van zes maanden resideert: Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Dollar. Zijn aanwezigheid
wordt door de regering van Quebec het hoogst gewaardeerd, aangezien zij de schatkist de
grootste diensten bewijst. Zoals te verwachten neemt echter de dans der dollars, ’s konings
balletmeisjes (even soepel als Béjarts ballerina’s) langzamerhand schandelijke afmetingen
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aan. Het bekende verschijnsel , dat ook
al wie de Expo 58 te Brussel bezocht
zich zal herinneren. De openbare opinie
te Montreal wordt er bepaald door
verontrust. Het plaatselijke blad The
Gazette liet op 8 mei al een noodkreet
horen: ‘Pricebattle goes on, but crowds
still turn up’.
De excessen, waartoe Zijne Hoogheid
Gezicht op een van de modernste hotels (toen) Seaway
aanleiding geeft in verband met de
Motor Inn, waar een deel van de Belgische delegatie werd
toeristische exploitatie, zijn op alle
ondergebracht, onder anderen de commissaris-generaal
terreinen van het openbaar leven
Albert-Jan Goris, Ward Ruyslinck en Roger Bodart.
merkbaar, niet het minst op de Expoterreinen. Wie niet in de aap, maar in een fatsoenlijke hotelkamer wil gelogeerd zijn betaalt
minstens 15 dollar, dit is ongeveer 700 Bfr. Het ontbijt is hierbij niet inbegrepen. Je kunt voor
dit bedrag dus alleen maar een flink tukje doen – als je tenminste niet wakker wordt gehouden
door het geraas van ‘the most vibrant town in Canada to-day’, zoals Montreal wordt
omschreven in de reisgids Know Canada – en je vermoeide lichaam reinigen van het Expostof. O ja, voor hetzelfde bedrag kun je eventueel ook op je kamer via televisie of radio een
uitzending volgen over de paviljoenen die je zelf niet hebt kunnen bezoeken, maar dit is niet
eens een buitensporige luxe, radio en TV horen op de kamer bij de normale accommodatie in
de middelgrote Canadese hotels. Het is een van de aspecten van de Amerikaanse
invloedssfeer in het Engelse Dominion, net zo goed als de grote sleeën in de avenues, de
wolkenkrabbers, de hotdogs en de Amerikaanse sandwiches. Voor deze laatste betaal je te
Montreal, met koffie erbij (of op zijn Amerikaans met een glas orange-juice) 2 dollar (96 fr.).
Voor een behoorlijk maal, met voor- en nagerecht mag je toch wel minstens 5 dollar
neertellen. En als je je ruige Vlaamse haar wat wil laten bijknippen door een Montrealistische
kapper ‘à la mode de Paris’ (het klinkt niet gek, maar dat is ook alles), kost je dat anderhalve
dollar.
Op St.-Helen’s Island, waar de Expo is ondergebracht, rinkelen de dollars zo nodig nog
harder. Om maar één voorbeeld te noemen : in het buffet van het Tsjechisch paviljoen
betaalde ik voor Pilsner Urquell 95 cent (42,50 fr.), wat zelfs voor een biertje van de kwaliteit
van de wereldberoemde Praagse pils geen akkevietje is. De hele Expo doet trouwens aan één
enorm rinkelend kasregister denken. De restaurants, souvenir-shops, coffee-shops en alle
mogelijke andere shops doen er, ondanks de vaak schrikwekkende prijzen, gouden zaken. 2
De Samaritaan in de Medical Arts Building
Toch hoeft de buitenlander niet aldoor het gevoel te hebben dat het vel hem over de oren
wordt gehaald. In die zee van keiharde ‘bussiness’ valt af en toe ook een druppeltje ‘milk of
human kindness’. Met die keerzijde van de medaille heb ik persoonlijk kennis gemaakt op de
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Deze door Ruyslinck genoemde ‘schrikwekkend hoge prijzen’ doen mij terugverlangen naar deze prijzen.
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derde dag van mijn verblijf te
Montreal. Ik had een lichte, maar
vrij pijnlijke en vooral bij het
eten hinderlijke tandvleesontsteking. De kamermeid
vertelde mij dat ik daarvan best
kon worden afgeholpen in de
Medical Arts Building op de
hoek van Guy Street en
Maisonneuve Street. Omdat het
mens er zelf bijliep met een gebit
als een afgebrand dorp,
boezemde haar referentie niet
veel vertrouwen in. Ik besloot
Medical Arts Building, Montreal
het er dan toch maar op te wagen
en ging naar het aangeduide adres. De genoemde building, een bescheiden wolkenkrabbertje,
bleek een volledig medisch centrum te herbergen. Ik had er de keus tussen zes tandartsen en
mikte zo hoog mogelijk, op de 11e verdieping, omdat ik vond dat ik de gelegenheid niet
voorbij mocht laten gaan om meteen een kosteloos panorama van de stad te genieten. In de
wachtkamer zat geen mens. Ik trok mijn stoute schoenen aan, deed de deur van het kabinet op
een kier en zag een gebrild oud heertje rondsloffen, met zijn hoed en mantel aan,
waarschijnlijk op het punt om weg te gaan. Toen ik hem vertelde wat er met me aan de hand
was, zette hij zijn hoed af, trok hij zijn mantel uit en diende hij me de nodige zorgen toe. Na
afloop van de behandeling tastte ik naar mijn portefeuille, maar hij maakte een afwijzend
gebaar: ‘It’s all right’. Ik staarde hem verbaasd aan. ‘It’s for the Expo’ zei hij en vergezelde
mij zelfs tot bij de lift. Pas toen ik tussen een astmatische neger en een oude blanke vrouw
met een omzwachtelde arm in, naar beneden zoemde, sloeg mijn verbazing om in ontroering.
Vanuit ‘little Belgium’ – de meeste Canadezen hebben er alleen een vaag idee van waar dit
ergens ligt – breng ik gaarne hulde aan dit levend sieraad van de medische wetenschap, deze
bescheiden filantroop, deze anonieme Dr. Schweitzer op de elfde verdieping van de Medical
Arts Building te Montreal. Thank you very much, Mister Samaritan !
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MONTREALIA
2. De onzichtbare mens en zijn tijd
Gazet van Antwerpen, 22 mei 1967
Ward Ruyslinck
Twee niet-gecanoniseerde heiligen
Behalve door Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Dollar wordt de Wereldtentoonstelling te
Montreal blijkbaar beheerst door twee niet-gecanoniseerde heiligen : Saint Exupéry, aan wie
het algemeen motto voor de Expo ‘De mens en zijn tijd’ ontleend werd, en Saint Exubérant,
de heilige overvloed van het Westen die op deze gonzende Canadese wereldmarkt wordt
uitgestald in een geest van internationale wedijver die het nuchtere feit negeert en zelfs
camoufleert dat twee derde van de wereldbevolking honger lijdt.
Het is een misvormde spiegel, die niet de volledige
werkelijkheid weerspiegelt, niet La Terre des Hommes die
Saint-Exupéry bedoelde, maar alleen de flonkerende facetten
ervan.
De onzichtbare mens
Niet alleen dáárom is het motto van de Franse vlieger-schrijver
een vlag die de lading niet dekt. De Mens, het scheppend
genie dat de fantastische hier gereconstrueerde microkosmos
ontwierp en verwezenlijkte, is zo goed als onzichtbaar
gebleven, naar de achtergrond verdrongen door zijn eigen
scheppingen. De benauwende visioenen van Huxley en Orwell
schijnen hier werkelijkheid te worden : de robot, de machine is in de plaats van de mens
getreden, en voor de mens werd nog geen nieuwe plaats uitgedacht in deze nieuwe wereld.
Vooral in de paviljoenen van de grote mogendheden valt de meeste nadruk op de technische
en wetenschappelijke evolutie. De Verenigde Staten, de Sovjet-Unie en Frankrijk maken er
een haast schaamteloos opdringerige show van. Een groot deel van het derde der
wereldbevolking, dat geen hongerlijdt, rolt al een paar weken lang in dichte drommen over de
roltrappen dezer spectaculaire paviljoenen binnen, haalt hefboompjes over, drukt knoppen in
en staart gefascineerd naar de meest ingewikkelde chemische en mechanische processen, naar
het geheimzinnige blubberen van gekleurde vloeistoffen en roterende ingewanden van een
turboreactor op verkleinde schaal, zonder er een barst van te begrijpen. In het paviljoen van
Québec kan de bezoeker nog intenser opgaan in de sensatie, deel te hebben aan de technischwetenschappelijke veroveringen van de mensheid : in een verduisterde, ronde liftkooi met
doorzichtige wanden, die een ruimtecabine suggereert, stijgt hij, begeleid door elektronische
muziek, langzaam opwaarts in het heelal, door zwermen meteoren.
Als Diogenes heb ik met mijn lantaarn door tientallen paviljoenen gedwaald, op zoek naar
de Mens, en niet zonder enige weemoed dacht ik aan het grapje dat Roger Bodart vertelde :
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toen de engel des Heren in het Paradijs een blad van een vijgenboom door de lucht zag
dwarrelen, zette hij grote ogen op en fluisterde verrukt ‘de onzichtbare mens’!
Vox populi
Ondanks de grote aantrekkingskracht, die de wonderen van de techniek en de ruimtevaart op
het publiek uitoefenen, gaat de voorkeur van de gemiddelde Expobezoeker toch uit naar
enkele kleinere paviljoenen met een ‘intiemer’ karakter. In mijn verslag van de Belgische dag
schreef ik vorige week woensdag al dat, blijkens een steekproef in de vorm van een enquête,
België en Tsjechoslowakije het hoogst in de gunst stonden. Dit hoeft niemand te
verwonderen. De cybernetische machines verbazen, maar ontroeren niet. De mens heeft het
gevoel dat hij erbuiten staat, niets laat hem toe zichzelf ermee te identificeren. Die
mogelijkheid wordt hem daarentegen wél geschonken in een aantal paviljoenen van
bescheidener en smaakvoller opzet, waar de nadruk ligt op de creativiteit van het individu,
waar de romantiek, de poëzie en het mysterie – en af en toe ook de tragiek – van het menselijk
bestaan wordt opgeroepen in vertrouwde beelden, of waar de geschiedenis van een volk wordt
uitgebeeld in zijn essentiële eigenschappen en voortbrengselen. Met de bedoeïen in het
Marokkaans paviljoen, met de zondagshengelaar in het paviljoen van de staat Maine en met
de houtvlotter in het Skandinaafs paviljoen kan de
bezoeker zich wél identificeren. Ik had zelfs de
indruk dat het groepje nonnen, dat in het Engelse
paviljoen (een grauwe betonnen kast zonder
vensters) met een schuchtere glimlach opkeek naar
de tien gigantische ijzeren naakten van Mario
Armengol, zich geconfronteerd zag met een
moderne projectie (in de stijl van Giacometti) van
het scheppingsverhaal.
Goede smaak
Of moet een deel van het succes van de genoemde kleinere paviljoenen niet worden
toegeschreven aan de overzichtelijke, sobere en directe wijze van voorstellen, de efficiënte
vlakverdeling, de juiste belichting en accentuering, met andere woorden aan de goede smaak?
Het lijkt me niet onwaarschijnlijk. Dit is in ieder geval een in het oog vallende eigenschap van
het Belgisch paviljoen. Maar daarover meer in de volgende aflevering.
Ook Israël munt ontegensprekelijk uit door soberheid en goede smaak. Het is dan ook geen
toeval, dat dit paviljoen tot de drukstbezochte behoort. Hoe gemakkelijk had het Israëlisch
commissariaat-generaal kunnen bezwijken voor de verleiding om een van de meest tragische
episoden uit de geschiedenis van het joodse volk, de jongste wereldoorlog namelijk, te
illustreren met schokkende foto’s en documenten die de bezoeker (nogmaals) herinnerden aan
het leed van de miljoenen joden in de concentratiekampen, getto’s en onderduikplaatsen? Een
passend gevoel voor voornaamheid en discretie heeft de inrichters hiervoor behoed. Het enige
wat rechtstreeks aan de nazi-gruwelen herinnert is een kleine vitrine met een paar afgetrapte
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kinderschoentjes, afkomstig van een jongetje dat het leven liet in de gasovens van Dachau.
Maar dit is dan ook een van de meest pakkende getuigenissen in de betonnen tempel van
Israël, heel wat schrijnender en onvergetelijker dan de eindeloze reeks schreeuwerige,
pamflettaire, opgeblazen propagandistische foto’s, affiches en filmbeelden waarmee Cuba
uitpakt. Castro had hier een enige gelegenheid om zijn revolutie voor de Westerse wereld te
rechtvaardigen. Die kans heeft hij echter jammerlijk verkeken door van het overigens niet zo
ruime Cubaanse paviljoen een goedkope, uitdagende politieke kermistent te maken.
Niet alleen Cuba, ook Italië zondigde naar mijn mening op onvergeeflijke wijze tegen de
goede smaak. De bezoeker wordt er door een labyrint van spelonken, die vermoedelijk de
Romeinse catacomben moeten suggereren, langs spookachtig verlichte nissen geleid waarin,
zonder enige duidelijke samenhang of overzichtelijkheid, devote taferelen, wapenarsenalen en
de boezem van Sophia Loren worden geëtaleerd, de laatste met audiovisuele middelen. Een en
ander deed mij zonder veel geestdrift terugdenken aan mijn bezoek aan ‘Montreals top
attraction’, het Wassen-Beelden-Museum aan de Queen Mary Road, het Canadese filiaal van
Madame Tussaud, waar je voor drie dollar (inclusief de fooi voor de gids) eveneens kon
afdalen in de onderaardse gewelven om lekker te griezelen bij het ‘levensechte’
spektakel van wassen leeuwen, die vrouwen en kinderen in de Romeinse arena
zitten op te peuzelen. Het bloed vloeide haast onder het hek door. Een verdieping
hoger kon je dan onder meer Paus Paulus VI in was vereeuwigd zien, naast… een
naakte Brigitte Bardot (hoe anders?) onder het stortbad. Als iets mij kippenvel
bezorgde was het niet de ‘top attraction’ maar de aanslag op de goede smaak.
B.B. en de Bijbel
De Paus en Brigitte Bardot. Ook is dát kenmerkend voor de manier waarop in heel Amerika
zowel de godsdienst benaderd wordt als de liefde. Ze worden eigenlijk niet benaderd,
tenminste niet afzonderlijk. Je vindt ze vaak samen op één bord, zoals de sandwich en de
frites. In het begin kijk je daar als Vlaming wel wat raar bij op, maar na een tijdje stoort het je
al niet meer, omdat je gauw genoeg merkt dat iedereen hier op zijn manier tegelijk een beetje
religieus, mystiek en vrijzinnig is. Je zou haast kunnen zeggen, dat je naargelang van je
stemming en behoefte de godsdienst uit een automaat kunt halen. Je moet alleen opletten, dat
je de munt in het juiste gleufje steekt, anders haal je er, in plaats van de verwachte lafenis,
chewing-gum of sigaretten uit. Het Woord Gods is een accommodatie, die je in je hotelkamer
wordt geserveerd zoals schone lakens en handdoeken.
Toen ik bij aankomst in het hotel de la van mijn bedkastje openmaakte, lag daarin een heel
zindelijk gebonden exemplaar van ‘The Holy Bible’, een attentie van de fundamentalisten of
van het Leger des Heils, weet ik veel. Meteen wist ik dat Marnix Gijsen niet had overdreven,
toen hij in Lucinda en de Lotoseter schreef : ‘Er valt in dit land niet aan het zogezegde Goede
Boek te ontsnappen’. Het zou me niet verwonderen als je het ook in de bordelen aantrof, maar
zo ver reikt mijn ervaring niet.
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MONTREALIA
3. De vleespotten van België
Gazet van Antwerpen, 23 mei 1967
Ward Ruyslinck
Kleine, beschaafde natie
Zijn wij, Belgen, Menseneters? Eten wij met onze vingers en drinken wij rauw schapenbloed?
Zijn wij een heidense volksstam, die kinderen aan de stroomgod offeren? Dragen wij ringen
in neus en oren? Het antwoord op al deze vragen is gegeven in het Belgisch paviljoen te
Montreal, vlak bij de Place des Nations, het centrum van de Wereldtentoonstelling.
Miljoenen Amerikanen, Aziaten en Afrikanen, die in ’58 niet het vliegtuig of de boot naar
België hadden gemist, weten het nu, wie wij zijn, en miljoenen anderen zullen het vóór het
einde van het jaar vernemen. Wij hebben de wereld ons ware gezicht getoond: het gezicht van
een kleine beschaafde natie met een rijk cultureel verleden. Wij zijn het die de befaamde
Brugse en Brusselse kant aan de wereld hebben geschonken. Wij zijn het die pater Damiaan,
Jan Bolland, Ruusbroec, Charles De Coster, Maeterlinck, Simeon, Verhaeren, Gezelle,
Rubens, Jordaens, Brueghel, Van Eyk, Frans Floris, Landuyt hebben voortgebracht en die
Plantijn de gelegenheid hebben gegeven zich te ontplooien tot een groot drukker. Wij zijn een
volk van dichters, glasblazers en diamantslijpers. Wij
hebben ontelbare kloosters en kerken vol kunstschatten
en archieven vol kostbare oorkonden; het gouden 13eeeuwse reliekschrijn van St-Remaclus uit Stavelot is
daarvan slechts één getuige. Wij hebben de loop van
onze FN-geweren op het hart van de Europese
wapenmarkt gericht en zelfs premier Kosigyn tot de
gelukkige bezitter van een sierlijk jachtmodel gemaakt.
Wij zijn een volk, dat in de loop van zijn bewogen
geschiedenis herhaaldelijk in het harnas werd gejaagd,
en jawel, kijk, het staat er ook, het harnas. Wij hebben
op ons grondgebied de oudste maaimachine ter wereld
ontdekt, die van de Trevieren, uit de tijd van Julius Cesar (u weet wel, diegene die ons heeft
uitgeroepen tot de dapperste van alle Galliërs). iii
Ziedaar ‘de vleespotten van België’, zoals ze te
Montreal werden bijeengebracht tot een harmonisch
ensemble door dr. Jan-Albert Goris, die ons 15 jaar
geleden onder het pseudoniem Marnix Gijsen ‘de
vleespotten van Egypte’ liet uitschrapen. Niet alleen de
keuze van het materiaal, maar ook de opstelling ervan is
in alle opzichten verantwoord, en getuigt zelfs hier en
daar van een grote originaliteit en van psychologisch
raffinement. Ik denk aan het dominerende vlammendDe maaimachine van de Trevieren
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rode tapijtwerk van Landuyt vlak bij de ingangshal: de
indrukwekkende apocalyptische krijger, die in de vijver
weerspiegeld wordt. Ik denk aan de chirurgische
instrumenten, die tot een soort mobile aaneengeregen
werden. Nergens goedkope effecten, geen show, geen
pathos, geen chauvinisme. Het is alles verwonderlijk
goed uitgebalanceerd en in een sobere, suggestieve sfeer
gehouden.
Made in France
Men kan het natuurlijk betreuren, dat onze twee grote
surrealisten, Delvaux en Magritte, op het appel
ontbreken. Dit is des te verwonderlijker, omdat beiden
ten slotte in Amerika lang geen onbekenden zijn: de
invloed die Magritte uitoefende op de jonge
surrealistische schilders in de Verenigde Staten was
Octave Landuyt, De atomische tijd, tapijt.
bijzonder groot, en wie herinnert zich niet de deining
die in 1946 te New York ontstond rond de ‘Verzoeking van de H. Antonius’ van Delvaux?
Toen ik dr. Goris attent maakte op dit hiaat, troonde hij me mee naar zijn kantoor in de
hoek van de benedenverdieping: en daar hing, achter de
schrijftafel van de commissaris-generaal, uiteindelijk dan
toch een Magritte. ‘Uit mijn privéverzameling.’ Nou ja,
Magritte was dus wél present, spijtig genoeg in de
‘administratieve zone’. Het publiek kon niet eens door de
gordijntjes gluren, want het werd op een veilige afstand
van het hoofdkwartier gehouden door een stoere,
Belgische rijkswachter.’
Misschien heb ik niet goed gekeken, maar ik had de
indruk dat ook het openbaar muziekleven in ons land
weinig of geen aandacht had gekregen. Ik heb in ieder
Chirurgische instrumenten
geval vruchteloos uitgekeken naar enig document dat aan
de Internationale
Muziekwedstrijd Koningin Elizabeth herinnerde.
En tenslotte vraag ik me af welke geheimzinnige
hand in onze nationale tempel te Montreal het paar
ski’s had neergelegd met het duidelijk zichtbaar
etiketje ‘Made in France’.
Kleine mankementjes en schoonheidsvlekjes, die
pas bij een tweede of derde bezoek opvallen. Al bij al
heeft onze commissaris-generaal (niet minder dan
zijn medewerkers baron Nothomb en Mw. Clarysse
René Magritte, Les valeurs personnelles,
olieverf op doek, 1952.
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trouwens) de pluim, die hem door prins Albert
tijdens de persconferentie in de Bibliothèque St.Sulpice op de ambassadeurshoed werd gestoken,
dubbel en dik verdiend.

J. Jordaens, De koning drinkt (boven)
P.P. Rubens, Opvoeding van de H. Maagd (links).

Het mooie lelijke eendje
Een pluim ook voor architect René Stapels, die aan de hand van de plannen van zijn assistente
Nicole Feragen, het afdoende bewijs leverde wat je kunt doen met (Belgische) baksteen en
(Belgisch) glas. Het gebouw is namelijk bijna geheel met deze materialen opgetrokken. Op
het eerste gezicht is er niets opvallends aan – te midden van het omringende kleurenfeest
maakt het zelfs een ietwat grauwe en monotone indruk – en het is zeker niet zo revolutionair
van opvatting als bijvoorbeeld het wooncomplex Habitat 67 van de Israëlische architect
Mosje Safdie, maar juist door die sobere en functionele vormgeving is het op een bepaalde
manier toch wel mooi. Je zou het ‘het mooie lelijke eendje’ kunnen noemen. Binnen vertoont
het een eigenaardige constructie. Het bestaat uit drie of vier tussenverdiepingen, eerder
platforms, die door bordestrappen met elkaar verbonden zijn. Als je beneden in de hal staat,
merk je echter niets van deze vreedzame ‘escalatie’: de bordestrappen zijn onzichtbaar, het is
werkelijk of je je in één grote ruimte
bevindt. Merkwaardig is ook het feit,
dat de gevel- en binnenmuren elkaar
nergens loodrecht snijden, maar steeds
volgens een hoek van 75 graden. Een
prachtig uitzicht over de hal met de
vijver heeft men van op de zogenaamde
loopbrug.
Buitenzicht van het ‘sobere Belgisch paviljoen’
10

De ‘wishing-well’
Die vijver is niet alleen decoratief, maar
ook lucratief. De bodem is namelijk
bezaaid met muntstukken – vooral
koperen Canadese centen – die er door
bezoekers worden ingegooid onder het
prevelen van een wens. Als zodanig is de
beroemde Trevi-fontein al lang geen
unicum meer. In de Expo zijn dergelijke
‘wishing-wells’ schering en inslag.
Een aardige bron van inkomsten voor
de Belgische schatkist, als je ’t mij
vraagt. Het is niet ondenkbaar dat al die
vrome en minder vrome wensen bij het
sluiten van de Expo-deuren in september
een half miljoen fr. zullen hebben
opgeleverd.

Bij het sluiten van de Expo-deuren werd uit de wishing-well 8.053
dollar aan muntjes gehaald, omgerekend met de koers van die tijd
bijna 400.000 Bfr. De schatting van Ruyslinck was dus zo gek nog
niet, maar deze opbrengst spekte niet de Belgische schatkist: het
werd geschonken aan de blinden van Canada.

Waterzooi à la gantoise
Hé ja, er is ook een restaurant, beheerd door Mister Niels, laten we dat niet vergeten. Het is er
heel chic en dus ook heel duur. Er kan trouwens alleen worden gegeten op afspraak. De
specialiteiten van de Belgische keuken – Brussels lof, waterzooi à la gantoise, sole des
Brasseurs, young turkey à la Kriek – worden er opgediend met een ritueel, dat onze faam als
gastronomen bij de buitenlanders alle eer aandoet, behalve misschien bij de Chinezen en
Japanners, die ook wel weten wat cannair ritueel is.
Op een keer ben ik er met een lieve, jonge Canadese dame (honi soit qui mal y pense) gaan
dineren. Ik had ongeveer vijf minuten nodig om haar aan het heus niet zo kleine verstand te
brengen waaruit ‘waterzooi à la gantoise’ precies bestond. Toen ze het min of meer begrepen
had, bestelde ze met een verontschuldigende glimlach… een tournedos à la Rossini. Ik vroeg
de kelner of we ook een tournedos à la Puccini konden krijgen. Zonder een spier te vertrekken
zei de man, met een Brussels accent: ‘Hélas non, monsieur’.
‘Quand un gendarme rit…’
Kent u de Belgische gendarme? Ja natuurlijk kent u hem : de schrik van de Belgische
chauffeurs, de bullebak tegen wie men altijd beleefd en correct moet zijn en die zelf nooit
beleefd en correct hoeft te zijn. Jongens wat heb ik mijn ogen uitgewreven, toen ik voor het
eerst het Belgisch paviljoen binnenging en daar enkele van onze gendarmes in hun
indrukwekkend parade-uniform zag staan : lachend, vriendelijk, beleefd, gedienstig.
Sympathieke kerels, echt waar. Ik had me altijd al afgevraagd waar het populaire rijmpje
‘Quand un gendarme rit à la gendarmerie, tous les gendarmes rient’ vandaan kwam, want ik
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had nog nooit een gendarme zien lachen. Maar nu weet ik het : het slaat waarschijnlijk op
geëxporteerde gendarme.
In ieder geval heb ik dankbaar gebruik gemaakt van deze uitzonderlijke gelegenheid om
met een van onze rijkswachters ook eens een vríéndelijk gesprek te hebben. Op mijn vraag of
ze al hadden moeten optreden, of er bijvoorbeeld nog geen incidenten waren geweest, vertelde
hij me (in het Vlaams, is dat niet fijn?) dat ze alleen een paar jongetjes aan de deur hadden
moeten zetten, die met opgerolde broekspijpen de ‘wishing-well’ waren ingegaan om er het
geld uit te halen. Dat was toch wel erg stout van die jongetjes, nietwaar? Het optreden van
onze waterkanonniers was hier zeer zeker gerechtvaardigd.
Pikant is ondertussen de vaststelling, dat diezelfde gendarmes de grote vedetten van het
Belgisch paviljoen zijn. Ze hebben het vreselijk druk met het beantwoorden van alle
mogelijke vragen, met het uitdelen van autografen, het maken van (of ontwijken van
uitnodigingen voor) afspraken met charmante meisjes… Een Amerikaans toerist in het hotel
toonde me niet zonder fierheid zijn paspoort, waarin een Belgische rijkswachter de
aandoenlijke opdracht in het Nederlands had geschreven: ‘U bent steeds welkom in België.
Ons land is klein, maar schoon.’ De buitenlandse paspoorten worden inderdaad niet alleen
gebruikt als legitimatiebewijs, maar ook als ‘carnet de souvenirs’ : stempeltjes van de
bezochte paviljoenen (er wordt voor aangeschoven in lange rijen), opdrachten en dergelijke.
Nu zit ik er de hele tijd aan te denken hoe gek het er wel toegaat
in deze wereld : een heleboel mensen lopen zich het vuur uit de
sloffen voor een autograaf van een gegalonneerde Belgische
gendarme, die straks weer als een anonieme dienstklopper met zijn
bonboekje in het Antwerps of Brussels verkeer staat, terwijl
diezelfde mensen de kans verkijken om een autograaf van Nobelprijs
Pater Pire, op bezoek in het paviljoen, in de wacht te slepen. Tja wat
wil je dan, dat de mensen zo maar meteen het gezicht van een
Nobelprijswinnaar herkennen, als hij onder dat gezicht geen martiale
Dominique Pire.
uniform draagt, maar het onopvallend clergypak van de moderne
vredesapostel?

Nobelprijs voor de Vrede, 1958.
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MONTREALIA
4. De Canadese taalstrijd
Gazet van Antwerpen, 25 mei 1967
Ward Ruyslinck
Het laatste avondmaal
Die vrijdagavond – gelukkig nog net de 12e, en niet de 13e ! – waren mijn Waalse confrater
Roger Bodart en ik de gasten van een uitgelezen gezelschap van Franssprekende Canadese
schrijvers. Het diner, dat plaats had in een exclusieve club ergens tussen de Cité Doutremont
en het Park Jarry, stond al van meet af in het teken van een dubbel toeval.
Het gelukkige toeval hield verband met de keuze van de kleur
van de kaarsen in de driearmige tafelkandelaars: de voorzitter,
Monsieur Charbonneau, hield vol dat het zwart-geel-rood zonder
enig bewust opzet was gekozen.
Het minder gelukkig toeval werd na het aperitief geopenbaard,
toen bleek dat we met z’n dertienen aanzaten. Er was geen sprake
van iemand doorsturen, al scheen de medeaanzittende jonge,
dynamische Belgische consul Luc Ceyssens (van Limburgse
afkomst) wel bereid zich op te offeren. Ten slotte had hij bijna
dagelijks de gelegenheid om exclusief te eten. Voor het overige kon
je het Bodart goed aanzien dat hij zich, als enige gebaarde van het
Roger Bodart (1910-1973)
gezelschap, een beetje als de Judas op dit laatste avondmaal voelde.
Mademoiselle Safari
Van de aanwezige Canadese gastheren en -dames heb ik, mea culpa, niet alle namen en
literaire activiteiten onthouden. Jean Ménard bleek een dichter te zijn, auteur van Les Myrtes.
Jacques A. Lamarche was, behalve redacteur van het tijdschrift Citéé Libre en als
penningmeester van de Frans-Canadese PEN-Club, bekend als schrijver van de roman La
pelouse des lions (een titel die het in Vlaanderen wel zou doen, eventueel zonder de ‘pelouse’.
Verder waren aanwezig: Marcel A. Gagnon, Jean-Jacques Lefebvre (een archivaris), Madame
de Saint-Martin (hoofdredactrice van een populair Canadees weekblad) en, last but not least,
Mademoiselle Savary, die in haar land vrij grote bekendheid geniet als dramaturge en
romanschrijfster. Een charmante verschijning, Mademoiselle Savary, ‘un tout petit peu
Parisienne’. Zij praatte met ontzag over een zekere ‘monsieur Léopard’ die ook aanwezig had
willen zijn, maar op het laatste moment verhinderd was.
Hoewel de consul haar verschillende malen de juiste uitspraak van mijn naam had
voorgezegd, bleef ze me met haar Frans-Canadees gehemelte halsstarrig ‘monsieur
Ruslingue’ noemen met de langgerekte i van ‘épingle’. Dit wekte zozeer mijn altijd
sluimerende boosaardige gevoelens op, dat ik besloot haar als ‘mademoiselle Safari’ aan te
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spreken en haar heimelijk, in mijn wraakzuchtige verbeelding, met de verhinderde meneer
Léopard op schoot te zien zitten.
Interessante conclusies
Er werd, vanzelfsprekend, heel wat geboomd over literatuur, schrijvers en uitgevers. Daarbij
kwamen al spoedig een viertal interessante conclusies naar voren:
primo, dat wij, Belgen, hoegenaamd niets afwisten van de Canadese literatuur, en dat onze
gastheren en -dames op hun beurt niets afwisten van de Belgische schone letteren
(met uitzondering van Simenon en ‘Matterlingue’);
secundo, dat de Vlaamse romanciers, met hun oplagecijfers schommelend tussen 5.000 en
10.000 exemplaren en hun potentieel Nederlands lezend afzetgebied van 18 miljoen
zielen, het voorwerp dreigden te worden van de afgunst van de Frans schrijvende
Canadezen, wier oplagen zelden boven de 1.000 exemplaren uitstijgen (voor het
eerst in mijn leven voelde ik me, als Vlaams auteur, benijd);
tertio,
dat Bodart en ik fysionomisch nog steeds de sporen vertoonden van eeuwen
Spaanse overheersing;
quarto, dat er ook zo iets als een Canadese taalstrijd bestond tussen de Franssprekende en
Engelssprekende gemeenschappen.
De Frans-Canadese olievlek
Tot deze laatste conclusie was ik trouwens persoonlijk al veel eerder gekomen. De
hatelijkheden, die door de aanwezige dames en heren werden gedebiteerd aan het adres van
hun Engelssprekende landgenoten, lieten hieromtrent geen twijfel bestaan. Het feit dat twee
derde van Montreal, dat 2 miljoen inwoners telt, uit francofone bestaat, verleent deze
afstammelingen van immigranten uit Normandië blijkbaar een superioriteitsgevoel, dat te
vergelijken is met het superioriteitsgevoel van de francofone Brusselaar. Men zou kunnen
zeggen dat Montreal – bovendien de grootste stad van Canada, viermaal groter dan de
hoofdstad Ottawa – de Frans-Canadese ‘olievlek’ is. Een olievlek die geen direct gevaar
oplevert voor de anglofonen, aangezien er geen duidelijk afgetekende taalgrens bestaat. De
beide taalgemeenschappen leven er naast elkaar en op het eerste gezicht is er dan ook weinig
of niets merkbaar van spanningen in het openbaar leven. Maar het bestaan van aparte scholen,
eethuizen, clubs, verenigingen, enz. is voor de aandachtige buitenlander al een voldoende
symptoom. De overkoepelende Vereniging van Canadese schrijvers bijvoorbeeld, werd in
1935 opgeheven, nadat de Frans-Canadezen onder hen zich hadden gegroepeerd in een eigen
vereniging, de ‘Société des écrivains canadiens-français’. Ook de Engelssprekenden zijn hun
eigen weg gegaan, en niet alleen op het gebied van de literatuur. Het onderwijs bijvoorbeeld
stelt de regering van Québec – de volksontwikkeling is in Canada een provinciale
aangelegenheid – voor min of meer ernstige problemen. Zo is de anglofone Mac Gill
University in overwegend Franssprekend Montreal een doorn in het oog van de francofonen,
te meer daar deze hogeschool, samen met die van Toronto, als de belangrijkste van het land
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geldt. Tot een ‘casus belli’ zoals te Leuven is dit probleem gelukkig nog niet uitgegroeid. Ik
heb tenminste niemand horen schreeuwen : ‘Mac Gill français !’. iv
Montreal by night
Na afloop van de alleszins vruchtbare en rijkelijk met Bordeaux besproeide samenkomst
hebben Bodart en ik ons, met onze beminnelijke consul als gids, nog een ritje per consulaire
wagen door nachtelijk Montreal veroorloofd. We hebben wat souvenirs gekocht – o.a. een
Eskimo-fetisj van zeehondenvel, Ookpik genaamd, en gewaarborgd als zijnde authentiek
handwerk van de Eskimo-nederzetting te Fort-Chimo – en zijn vervolgens naar Place Ville
Marie gereden, waar de 42 verdiepingen hoge, pas 5 jaar geleden voltooide wolkenkrabber
verrijst, die de trots van de stad uitmaakt. Voor wie van statistieken houdt : niet minder dan
12.000 bedienden zijn in deze hemelhoge, betonnen plek overdag werkzaam, terwijl het
enorme winkelcentrum in het souterrain dagelijks door nagenoeg 50.000 personen bezocht
wordt.
Ten slotte zijn we nog even, in het
onverminderd druk nachtelijk verkeer, de
Berg opgesnord. De Berg is de 700 meter
hoge Mont Royal, waaraan de stad haar
naam ontleent. Van op de ‘bellevueesplanade’heeft men een indrukwekkend
uitzicht over de miljoenenstad : visioen van
een metropool in de afgrond, badend in het
Mont Royal bij Montreal gezien vanuit de lucht
licht, adembenemend uitgestrekt. Als witte,
rode, oranje, blauwe en groene lichtguirlandes kruizen de duizenden streets en avenhues
elkaar aan weerszijden van de St. Laurens River, mijlen ver. Hoog daarboven, aan de
helderehemel, staat een ijle maansikkel; je zou zweren dat ze is opgestegen van de gevel van
het Turks paviljoen op St. Helen’s Island.
Op de plaats waar wij stonden, betoverd door het irreële schouwspel, stond in 1535 de
Franse zeevaarder, ontdekker van Canada en stichter van Montreal, Jacques Cartier. Doch hij
zag toen nog niet wat wij vandaag zien. Hij trof hier alleen een Indiaanse nederzetting aan,
Hochelaga genaamd. De indianen zijn vandaag verdwenen, verdreven naar het Noorden. Hun
plaats werd ingenomen door de ‘bleekgezichten’, de vreemde veroveraars, de immigranten uit
Europa en Midden-Amerika, en door de ‘sightseeing-tourists’, die verrukt plaatjes schieten
met dure camera’s, vuurwater drinken op de terrassen van de Bellevue-hotels en hun
plastieken ijscobekertjes weggooien in het gras tussen de ahornbomen, op de plaats waar, wie
weet, voor vier eeuwen Cartier de vredespijp rookte met het Grote Opperhoofd.
Ook wij zijn, om het programma af te ronden en vervuld van een heel klein beetje
heimwee naar de ‘weiden als wiegende zeeën’ nog een vuurwatertje gaan drinken in de
Village Africain, ‘downtown’.
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Eindnoten
Voor de illustraties is gebruik gemaakt van de krantenartikelen, Gedenkboek, Het Belgisch
paviljoen op de Internationale Wereldtentoonstelling van Montreal 1967, uitgegeven door het
Commissariaat-Generaal van de Belgische Regering, 1987, internet en het programmaboek
Ballet du xxème Siècle du Théatre Royal de la Monnaie, Holland Festival 1962.
i

Van 9 tot 13 mei gaf het Ballet van de XXe Eeuw diverse voorstellingen in het paviljoen van
België. Eén van deze voorstellingen heeft Ruyslinck bezocht en hij was vooral het ballet ‘Le
sacre du Printemps’ op de muziek van Igor Strawinsky diep onder de indruk. Thuisgekomen
kocht hij van deze muziek op een LP, waarna – luisterend naar de muziek - hem de beelden
van het ballet in de choreografie van Maurice Béjart voor ogen kwamen.
Maurice Béjart (in 1974 bekroond
met de Erasmusprijs voor zijn
Culturele verdiensten) zegt in het
programmaboek voor het Holland
Festival van zijn ballet onder meer:
‘Lente. Wat is zij anders dan de
overweldigende, primitieve kracht,
die onder de mantel van de winter
ingeslapen, plotseling losbarst en alle
leven in zich sluit? […]
Laat dit ballet dus, gezuiverd van de
onoprechtheid die zich in het
schilderachtige verschuilt, de lofzang zijn van het samengaan van man en vrouw in hun
diepste wezen, een verbintenis tussen hemel en aarde, een dans van leven of dood, eeuwig als
de lente.’

ii

.In Ruyslincks huldeadres aan Marnix Gijsen, zijn voorganger in de Koninklijke Academie
voor Nederlandse Taal- en Letterkunde op 24 november 1976 refereerde hij ook aan zijn
ontmoetingen met de commissaris-generaal Jan-Albert Goris op de Wereldtentoonstelling in
Montreal. Hij zei onder meer:
Op 6 mei kwam ik in het pas uit de arctische winter ontwakende Montreal aan in
gezelschap van Roger Bodart, de charmante Waalse dichter en voorzitter van de
Franstalige Academie. Bodart en ik werden gehuisvest in de ‘Seaway Motor Inn’ en bij
onze aankomst in het hotel stond Marnix Gijsen ons in de lounge op te wachten. Hij
nodigde ons onmiddellijk uit om het ijs van de gelijkvloerse officiële begroeting in zijn
suite te komen breken met ‘een blinde passagier uit de Europese wijnkelders’. Dit bleek
dan een authentieke Châteauneuf-du-Pape te zijn, mise d’origine. Onze verraste uitroepen
en verheerlijkte gezichten inspireerden hem tot het ironische commentaar (in het Frans uit
hoffelijkheid tegenover Bodart): ‘Les châteaux du Pape, mes amis, on le trouve partout’.
Zie: Huldiging van Marnix Gijsen in de Academie op 24 november 1976.
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iii

La Moissonneuse des Trévires - De Maaimachine van de Trevieren
https://www.stapperloot.be/maaimachine-trevieren/
De Romein Plinius de Oude begint halverwege de 1e eeuw van onze jaartelling met het
publiceren van een soort encyclopedie, Naturalis historia, waarvan hij in deel XVIII over
o.m. de akkerbouw iets schrijft over een vallus, een machine om gewassen te maaien. In de 4e
eeuw komt deze machine ook ter sprake in een van de delen van de Opus Agriculturae, een
boekwerk over landbouw van Palladius. Die schrijft dat leden van de stam der Trevieren
gebruik maken van maaimachines om te oogsten. Die Trevieren wonen in wat vandaag
Belgisch Lotharingen omvat met als hoofdplaats Augustus Treverorum, vandaag Trier.
Sprekende stenen vertellen hun verhaal
Omdat een afbeelding van zo’n vallus was niet opgenomen, bleef de constructie onbekend,
totdat in 1854 nabij Arlon een steen wordt gevonden, waarop het achterste deel van een
maaimachine wordt afgebeeld. Honderd jaar later, in mei 1958, ontdekt de Tiense archeoloog
Jozef Mertens in Buzenol een oude verdedigingswal met 43 gebeeldhouwde blokken, die
afkomstig blijken te zijn van grafstenen van de Trevieren met voorstellingen van het dagelijks
leven. Op één ervan staat het lang gezochte voorste stuk van de maaimachine in hoog reliëf,
waardoor samen met de Arlonse afbeelding een duidelijk idee is verkregen over constructie.
Gemonteerd op een tweewielige as zie je een bak, waar vooraan een aantal naast elkaar
bevestigde ingetande planken uitsteken, als een soort zaag. Aan de bak zijn twee lange houten
palen bevestigd, die als bomen dienen voor enerzijds het inspannen van een ezel of os met de
kop naar voren om de maaier te duwen, anderzijds om met beide handen zowel de machine te
sturen, als om de snijtanden vooraan tegen de halmen te houden, zodat de aren afgesneden
worden en in de bak belanden. Daarmee werd vooral spelt – een voorloper van onze tarwe –
geoogst voor de voeding van de Romeinse legioenen die de Rijngrens verdedigden tegen
Germaanse invallen.
De proef op de som
Om te zien of zo’n maaimachine werkt, laat Edmond Fouss van het Musée gaumais in 1960
zo’n tuig construeren. En inderdaad blijkt dat het oogsten op velden in Dampicourt en Virton
met zo’n maaimachine tien keer sneller gaat dan met een zeis. Deze Gallische uitvinding is
rond de vijfde eeuw verdwenen door de strijd van Keltische en Germaanse stammen om de
Romeinen te verdrijven. Daarmee is ook veel kennis van de Galliërs verloren gegaan.
iv

De uitbreiding van het Frans in de Vlaamse randgemeenten rond Brussel in de jaren 60
werd gezien als een zich uitbreidende olievlek, die moest worden ingedamd.
De kreet ‘Leuven Vlaams !’ werd in 1967 luidkeels uitgeroepen in de taalstrijd rond de
Katholieke Universiteit van Leuven. De strijd om de deels Franstalige Leuvense universiteit
geheel Nederlandstalig te maken culmineerde begin 1968, met als resultaat de opsplitsing van
de universiteit in een volledig Nederlandstalige KU Leuven in Leuven en een Franstalige
Université catholique de Louvain in de in 1970 nieuw te bouwen stad Louvain-la-Neuve op
ongeveer 20 kilometer ten zuidoosten van Brussel in de provincie Waals-Brabant.
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