
 
 

 



 
Het jaar 58 kan men terecht een 
mijlpaaljaar noemen, dat velen zich nog 
zullen herinneren als het jaar van Expo 58, 
een grootse gebeurtenis die plaats vond 
op de Heizel in Brussel. De ogen van de 
ganse wereld werden geopend voor dit 
nieuwe kunnen. 44 paviljoenen uit 
verschillende landen toonden er hun 
geloof in de onbegrensde mogelijkheden 
van wetenschap techniek en architectuur. 
Maar deze tentoonstelling had nog veel 
meer te bieden en betekende in vele 
andere domeinen van het dagelijkse leven 
een doorbraak.  
 
 
Vandaag kunnen we nog altijd in Brussel 
vol bewondering enkele restanten zien 
van deze grootse gebeurtenis, zoals het 
atomium en het Amerikaans paviljoen.  
 
Het atomium was ontegensprekelijk een 
toonbeeld van technisch vernuft en 
dynamisme. De negen bollen stellen de 
atomen voor van een ruim 150 miljard 
keer vergroot ijzeratoom. 
 
Het Amerikaans paviljoen was toen nog 
één van de grootste cirkelvormige 
gebouwen ter wereld. Onder de 
plexiglaskoepel werd ons de vooruitgang 
getoond van de maatschappij voor de 
toekomstige jaren ’60. 
We konden er ons toen vergapen aan de 
ongeziene luxe die ons werd 
gepresenteerd, van Amerikaanse keuken 
compleet met elektronische oven, 
vaatwasser en ijskast tot 
kleurentelevisieschermen in alle kamers. 
 
 

Heemkunde Houtem presenteert u graag 
deze brochure, met herinneringen van 
Bob Onkelinkx en Eddy Buyse en Marie-
Jeanne Pede, aan de 
wereldtentoonstelling te Brussel.  
Dit ter gelegenheid van de tweedaagse 
tentoonstelling Expo 58, die doorgaat in 
de foyer van het Cultureel Centrum De 
Fabriek, te Sint-Lievens-Houtem, op 12 en 
13 juni 2016 van 10 tot 17 uur. 
 
Heemkunde Houtem 



 

 

 
 
Tien jaar was ik in 1958 toen mijn ouders 
beslisten om met het ganse gezin een 
daguitstap te maken naar "den expo" te 
Brussel. 
We reden er naartoe met de camion 
waarmee we al eens eerder, met de buren 
uit de Coomansgang, naar de zee waren 
gereden. 
We keken er enorm naar uit want 
niemand van ons was al ooit in Brussel 
geweest. 
 
De dag voordien werd de camion 
leeggemaakt. De geïmproviseerde zitjes 
bestonden uit lege limonade bakken 
waarop een wollen deken werd gelegd. 
Een valies met eten en een bak Pamplina 
limonade en de reis kon beginnen. 
 
Mijn tante Elza, moeders' lievelingszus, en 
haar twee kinderen, Herman en Marie-
Louise, uit Sint-Maria-Latem reden met 
ons mee. 
Mijn moeder en tante zaten vooraan in de 
cabine met mijn broer Michel, de jongste, 
op hun schoot. Mijn neef van 19 jaar had 
eerder met school de expo bezocht. 
 
Toen we toekwamen boodt Herman zich 
al snel aan om als eerste de valies te 
dragen. We waren echter nog niet lang op 
de expo of mijn neef met de valies en ons 
eten was spoorloos verdwenen. Er was 
een massa volk op de been en we hebben 
hem de ganse dag niet meer teruggezien. 
 
Ik herinner mij nog een attractie waar mijn 
nicht en ik in een wagentje stapten en in 
volle snelheid naar boven vlogen. Het was 

er pikkedonker en van overal kwamen 
skeletten naar je toe. Ik was doodsbang. Ik 
heb mijn nicht wellicht halfdood genepen 
van schrik. Mijn ogen durfde ik niet meer 
te openen. Helemaal bovenaan reed het 
wagentje, een korte afstand, buiten en 
kwam je in het zicht van de mensen. Daar 
stond pietje de dood met een hamer in 
zijn hand. Toen heb ik wel mijn ogen even 
opengedaan want ik wou niet laten zien 
aan de rest, die beneden naar ons stonden 
te kijken, dat ik schrik had. 
 
Door al die drukte duurde het niet lang eer 
we weer iemand kwijt waren, mijn broer 
André (8 jaar). Toen waren we in grote 
paniek. Hoe gaan we die terugvinden in zo 
een massa volk? 

 
Mijn vader huurde een riksja (n.v.d.r. het 
werd ook wel pousse-pousse genoemd) en 
samen met mijn jongste broer Michel, die 
net mijn zijn hoofd er bovenuit stak, 
werden ze de hele expo rondgereden op 
zoek naar André tot we plots door de 
luidsprekers zijn naam hoorden afroepen. 



 

 

Hij was door iemand meegenomen en zat 
in een paviljoen samen met een zaal vol 
verloren gelopen kinderen. De kinderen 
werden er bezig gehouden en mijn broer 
zat in een kleurboek te kleuren.  
 
Toen we daar toekwamen waren we zo blij 
hem terug te zien, dat we hem 
overlaadden met alles wat we al bijeen 
hadden gesprokkeld, o.a. mijn mini 
Sabena vliegtuigje, dat ik liever zelf had 
gehouden. 
 
Toen we terug naar de auto gingen zat 
mijn neef Herman ons op te wachten.  
Kort nadat hij ons was kwijtgespeeld is hij 
nogal vlug naar de camion getrokken want 
de expo had hij toch al gezien.  
Veel andere herinneringen aan de expo 
zijn mij niet bijgebleven.  

Ik denk dat mijn ouders nadien twee keer 
nadachten om met hun kroost nog eens 
aan zo een avontuur te beginnen. 
 
Marc Govaert vertelde me onlangs dat zijn 
vader Henri (groothandelaar likeuren) ook 
een paar keer, met mensen uit Houtem, 
naar de expo is gereden. In zijn camionet 
was het comfortabel zitten.  
Voor ze Brussel binnen reden stopte Henri 
aan een bos en iedereen stapte uit om nog 
een laatste plasje te doen voor ze de expo 
binnen gingen.  
Wellicht is op de expo het betalend plasje 
ontstaan. Betalen om te plassen, dat 
waren de Houtemnaren alleszins niet van 
plan. 
 
-Marie-Jeanne Pede-

 
 

 
Houtemnaren op bezoek in café Vrolijk Belgie – Collectie Mariette Strijmeersch  



 

 

 

 
Op, voor ons Belgen, een uitzonderlijke zonovergoten dag zei ons moeder tegen me dat we 
met het ganse gezin en nonkel Urbain (suikernonkel van moeder) naar Brussel zouden gaan 
om er den Expo te bezoeken. 
 
Als 10-jarige knaap, zo onwetend als een 
pasgeboren lam, was ik in de zevende 
hemel. Stel je voor als manneken van den 
buiten een trip naar Brussel ondernemen 
met de auto van nonkel Urbain (een DKW 
- 2 takt met versnellingen aan het 
dashboard) langs de pas aangelegde 
autostrade Brussel - Oostende. Wat een 
onderneming!!! Dat puffende vehikel 
scheerde bij mijn inschatting aan 
duizelingwekkende snelheid over de 
nieuw gegoten betonstroken naar Brussel, 
wetende dat het de eerste keer was in 
mijn leven dat ik in de  auto op een 
autostrade reed. Wat een beleving. 
Onderweg gaf nonkel Urbain een 
uitvoerige uitleg over de 
wereldtentoonstelling. Wat ik me nog 
vaag herinner is dat alles in het teken 
stond van de vrijheid, sociale en 
economische vooruitgang (deze 
profetische woorden besefte ik pas later, 
want de snelheid en de reis op zichzelf 
sprak mij meer aan). 
Aangekomen in Saint Gilles en na 
kennismaking met suikertante Emma 
reden we met de tram naar de 
Heizelvlakte. Amaai zeg, wat een massa 
uitbundige mensen. Duizenden en 
duizenden in alle geuren en kleuren. 
Zwarten, gelen en roden die buiten ons 
dialect van die vreemde talen spraken, 
waar ik geen jota van verstond. Waar was 
ik nu beland, mij afvragend of ik wel in 

onze hoofdstad Brussel was? Ogen te kort 
om alles te kunnen zien en proeven. Van 
proeven gesproken, daar at ik voor eerst 
in mijn leven een driekleurig ijsje, een 
EXPO (misschien een tip voor de 
ondernemers onder ons om tijdens het 
voetbal EK. terug op de proppen te komen 
met het driekleurig ijsje), en proefde ik 
een Amerikaanse frisdrank, Coca Cola 
genaamd. Was dat lekker zeg. 
Als eerste grote blikvanger zag ik in de 
verte een constructie met welgeteld 
negen grote blinkende bollen.  

 
Wat was dat voor iets? Volgens ons pa 
was dat het Atomium, het symbool van 
den Expo. Ik snapte niet waarom onze 
nationale trots een uitvergroting was van 
een ijzerkristal. Ik dacht bij mezelf; wat 
gaan ze mij nog allemaal wijsmaken? 
Verder stappend door de grote menigte 
zag ik voor het eerst in mijn leven van die 



 

 

gondels die zich in de lucht voort bewogen 
op lange kabels en, jawel, met mensen 
erin. Wat een attractie. Later vernam ik 
dat die fameuze gondelbaan ergens in het 
Heuvelland nog dienst doet. 

 
En zoveel moderne gebouwen van veel 
staal, beton en glas, had ik nog nooit 
gezien. Daar stond ik dan met mijn mond 
vol, met nog enige melktanden. Oh ja, het 
Russisch paviljoen met de eerste 
Spoetnikken en de hond Laika die als 
eerste levend wezen in de ruimte had 
gevlogen, zo vele kilometers van onze 

moeder aarde. Voor mij totaal 
onvoorstelbaar dat zoiets mogelijks was 
terwijl we op school nog met pen en 
inktpot omgingen. Het Amerikaans 
paviljoen met zijn ronde vormen, het 
Congolees dorp en van die vreemde 
tempels. Och here, wat had die nieuwe, 
voor mij onbekende, wereld toch heel wat 
te bieden naast de Coca-Cola, de 3-
kleurige ijsjes en de chocolade repen 
Jacques met prentjes van Expo 58. 
Om al die drukte te ontwijken en de 
dorstigen te laven, begaven we ons met 
de familie naar Vrolijk België. Waar    
natuurlijk het lekkere Belgische bier 
stroomde met hectoliters en voor ons  
kleine nieuwe wereldburgers ook de Cola 
meer dan lekker smaakte.  
Dan maar terug naar Saint-Gilles bij nonkel 
en tante om te overnachten en te dromen 
van een onvergetelijke dag op den Expo. 
Een moment om nooit meer los te laten 
en niet te vergeten de terugreis. 
 
-Eddy Buyse-

 

 
Toegangsticket Vrolijk België – Collectie Charles De Kerpel 



 

 

 
 
 
Het begon al meteen slecht. In dat expo-jaar werd ik 15. In ‘52 waren wij van Landen 
verhuisd naar Laken. Gedaan met ravotten in dat grote dorp dat helemaal van ons was, veel 
te druk en te gevaarlijk in Laken …. en dus maar naar de Chiro, en wat was onze grote 
speeltuin? Jawel, dat uitgestrekte park van Laken, enorme grasvelden en de avontuurlijke 
‘Kattenbergen’. Net dààr gingen ze die Expo’58 planten.  
Ik daar naartoe gaan? Nooit! Jamais! 
 
Elke ochtend stonden we op de trappen 
van het gemeentehuis op de bus te 
wachten. Aan de overkant van het grote 
Bockstaelplein de brug over de diepere 
spoorweg, een groot ‘gat’ tussen de hoge 
huizen, met onbelemmerd zicht op het 
Atomium, dat een goeie 2 km verder uit 
de grond groeide.  
Wat een beklijvend gebeuren, eerst die 
onderste bol, en van daaruit de centrale 
liftkoker steeds hoger en hoger de lucht 
in. Arbeiders (acrobaten zeg maar) 
onvervaard als behendige apen in- en 
doorheen die stalen gebinten, soms aan 
touwladders, en die we ‘in rappel’ langs 
kabels naar beneden zagen glijden.  
 
Heel dat enorme park was één grote werf, 
maar wij kenden de plaatsen waar we zo 
dicht mogelijk konden geraken om dat 
fascinerende Atomium meter per meter 
naar de lucht te zien groeien. Er is weinig 
documentatie over heel die bouw, er is 
maar één film, gemaakt door amateurs 
dan nog, maar door veel professionele 
mensen geprezen. Aanrader dus en te zien 
op 
https://www.youtube.com/watch?v=FfXza
mRQryE&spfreload=10 
 

 
 
Ik kan me niet meer herinneren of ik er 
dag 1 bij was, waarschijnlijk niet, wel dat 
ik er ruim 60 keer geweest ben. Ik had een 
abonnement en was ‘gids van dienst’ 
telkens er familie op bezoek kwam, heel 
dikwijls dus, voor zoveel nonkels, tantes, 
neven en nichten uit ons- en uit 
Nederlands Limburg. Alleen ’s avonds was 
ik nooit van de partij, dan trokken ze naar 
“Vrolijk België”, een nieuwgebouwd oud 
en vrolijk dorpje, met 170 oude huizen, 60 
cafés, 6 restaurants, 5 schouwburgen, 
nachtclubs en een feestzaal. Het record 
pinten op één dag: 52.000, jawel twee-en-
vijftig-duizend, een zéér zéér vrolijk België 
dus.  



 

 

 
Wat mij meest aantrok was Congo-
Rwanda, één van de eerste paviljoenen als 
ik door de Benelux-poort de expo 
binnenkwam. Ik ben daar zelden 
voorbijgegaan, het had een speciale 
aantrekking op mij, dat vreemde en aparte 
gebouw. Ik herinner mij zeer goed het 
Congolese dorp. Ik was te jong om het 
vernederende van heel dat opzet goed te 
begrijpen, maar ik snapte al wel het 
dierentuinachtige, het ‘zwarte-mensen 
kijken’. Toen al was ik gedegouteerd door 
de potsierlijke pretentie waarmee 
madams over het bolletje van die zwartjes 
wreven en handjes gaven of snoepjes, 
precies of ze hadden daarmee al hunne 
hemel verdiend. Ik voelde schaamte.  
Net als in andere paviljoenen was er de 
‘basis-tentoonstelling’ en daarnaast 
wisselende expo’s en activiteiten 
allerhande. Ik herinner me als gisteren een 
optreden van ‘De Troubadours van Koning 
Boudewijn’ een koor van Congolese 
kinderen en jongeren, prachtige stemmen 
met die Afrikaanse, begeesterende 
sonoriteit. Congo boeide me, in mijn 
hoofd zaten al veel verhalen van familie 
die we ginder hadden, mijn al oude oom 

Tuur in Landen had een Congolese 
papegaai - en vertelde rustige verhalen 
over zijn neven en nichten in dat verre 
vreemde land. Rik Onckelinx, kozijn van 
mijn papa zaliger werkte er 12 jaar voor 
het NIR (later hoofd van onze BRT-
Nieuwsdienst in Brussel), in de jaren ’80 
ben ik hem regelmatig gaan opzoeken, 
over Congo sprak hij nooit. Internet 
bestond nog niet, zelfs niet in verre 
dromen, maar ik was een lezer en een  
zoeker, dus … 
 
Een ander paviljoen waar ik veel tijd in 
sleet, was dat van de USSR, buur van het 
spectaculairdere  en luchtiger ronde 
‘aquarium’ van de USA. Natuurlijk wilde 
ook de USSR het beste van zichzelf tonen, 
maar ik viel op het klassieke, het sobere, 
op de degelijkheid zonder veel tamboer en 
tierlantijnen. Geen gepronk. Ik hield van 
de klank van de taal. Drie zaken die ik mij 
herinner: een kopij van de ‘Spoetnik”, dé 
grote blikvanger natuurlijk, dan een 
intrigerende metalen constructie: een 
grote blinkende metalen ring, wentelend 
en draaiend in een permanente beweging: 
het perpetuum mobile, indrukwekkend. 
Het derde ga je misschien niet verwachten 
van een jonge kerel: hun schilderkunst, 
meer bepaald hun portretten en land-
schappen, het realistische, haast 
fotografische. In die tijd liep ik minstens al 
één keer in de maand veel galerijtjes af in 
Brussel, echt ‘van De Nord tot De Midi’. 
Meesterlijk waren die Russische kunst-
werken, in tegenstelling tot wat dan als 
moderne’ kunst moest doorgaan en er 
eigenlijk niet had mogen hangen want 
zwaar onder de maat. Exact hetzelfde 
ervaarde ik toen ik een jaar of vijf later het 
Rijksmuseum in Sofia bezocht. Naar mijn 
aanvoelen was er een verband met de 



 

 

beperkte individuele denkvrijheid, het 
inklemmende én desondanks hun 
pogingen tot een kunst die net 
individualisme, ruimte en uitbreken 
vraagt, rebelse hersenen. Flets waren die 
werken, mat, afgeremd, niet levendig. Een 
onvergetelijke ervaring tijdens die expo 
was een optreden van het ‘Koor van het 
Rode Leger’, muziek, zang en de 
acrobatische dansen van Kozakken. 
Adembenemend, perfectie, superieure 
individuele kwaliteiten, en het accepteren 
van een dril zonder weerga, net als die 
portretkunst. Een jaar of 5 later zag ik ze 
opnieuw in de Brusselse AB, idem, een 
even fenomenale beleving, in al zijn 
aspecten.  
Vandaar één stap naar show-man 
Amerika. Afgezien van de immense hall 
met zijn glas en water, is mij enkel die 
enorme computer bijgebleven, niet zoveel 
dus, misschien omdat ik van jongsaf al met 
een dubbel gevoel zat rond de VS, de 
majestueuze natuur, de taaiheid van de 
kolonisten, het lot van de Indianen en 
anderzijds ‘de opgepoetste zelfvoldane 
Amerikaan’. Die kolossale IBM Ramac 
computer was dé blikvanger, een harde 
schijf van meer dan een ton met een 
opslagcapaciteit van – hou u vast - 5MB 
(uw memostickje haalt nu moeiteloos 3 
keer meer). Mensen stonden aan te 
schuiven met een briefje waarop je een 
datum mocht invullen, en na enig wachten 
kreeg je een papiertje terug met alles wat 
er op die dag was gebeurd. Niet echt 
onder de indruk. Knapper vond ik 
Circarama, de topattractie,  een enorme 
cirkelvormige bioscoop met de aller-
nieuwste technologie en snufjes die wel 
indruk maakte op een jonge snaak, 
alhoewel Amerika …  
 

 
Paviljoen van Thailand 
 
Een uitschieter en bescheiden-verloren 
tussen al die enorme constructies van 
beton en glas, was het paviljoentje van 
Thailand, een schitterend gouden schrijn, 
oosters, mysterieus. Aparte sfeer, uiterst 
aimabel, moeilijk te plaatsen voor de 
westerling maar je voelde je welkom. 
Thailand met die koele-warme, oosterse 
glimlach, raadselachtig. “Fragiel, intiem, 
verfijnd” is wat nu bij me opkomt, 
gestoeld op eeuwen respect en 
overlevering. De charme én de kracht van 
het kleine, van het subtiele, voor wie dat 
wilde zien en er even wilde bij verwijlen. Ik 
ben er dikwijls terug geweest, om 
hetzelfde nòg een keer te zien en vooral 
nog eens gewaar te worden, voor weer 
diezelfde onderhuidse verwondering en 
goed-voelen. 
 
Een andere vaste halte was Brazilië, om 
twee redenen: er draaide permanent een 
documentaire over “De overwinning op de 
tropen”, een term die toen al gemengde 
gevoelens opriep, ik had pas “Wereld 
zonder Blanken” gelezen, over de 
expeditie onder leiding van Alain 
Gheerbrandt (l’Expédition Orénoque-
Anazone,1948-1950), boeiend en soms 



 

 

beangstigend verslag. Meerdere keren 
heb ik het gelezen, ook recent nog.  
Het bevestigde mijn gevoelsmatige 
weerstand tegen expedities en kolonisatie, 
in weerwil van rationele en nuchtere 
pro’s. De tweede reden was dat je in dat 
paviljoen van Brazilië één van de 
allerheerlijkste dranken kon kopen die ik 
ooit proefde: koel, donkerbruin met licht 
schuim en met een aparte verfrissende 
smaak, niet thuis te brengen: Maté. Liters 
en liters heb ik gedronken. Nu kan je het 
blijkbaar hier ook wel vinden, maar ik wil 
niet op zoek gaan, veel te bang dat die 
herinnering aangetast zou worden. 
Alhoewel, als mij straks iemand zegt “Bob, 
ginder kan je Maté drinken, exact 
hetzelfde als toen op de Expo”, dan zou 
die ‘ginder’ nog een redelijk eind rijden 
mogen zijn … 
 
Ik kan nog een eind verder schrijven over 
paviljoenen van naties, van grote 
industrieën, van grote Belgische merken, 
van chocola, koffie, diamant, energie, enz 
…. over de Britse Suikerbroden, de wat 
rare tent van Philips en over die piekende 
betonnen pijl waaraan de wandelbrug 
boven Mini-Europa hing, over de 
‘passerelle’, rustig en hoog op poten over 
een groot deel van de expo heen, en de 
skate-baan ‘avant la lettre’ van het 
Vaticaan, over de verpletterende indruk 
die het Christuskruis van Dali telkens 
opnieuw op mij maakte in het paviljoen 
van Spanje. Uiteindelijk was heel die Expo 
’58 wat mij betreft zeer dubbel: enerzijds 
één groot indrukwekkend uitstalraam 
maar ook niet meer dan dat. Fabuleus en 
bijna allesomvattend in zijn aanbieding en 
met aan elke deur, op elk gezicht die 
artificiële ‘Pepsodent-smile’ eigen aan ‘Wij 
zijn de beste en als er iets op heel deze 

expo de moeite waard is, dan zijn wij het’. 
Dat werkte heel snel averecht.  
 
Mijn bedenking is veel te streng natuurlijk, 
maar het is die van mijn ‘jonge’ en eigen-
zinnige beleving, ik heb geen andere. 
Natuurlijk waren in elk paviljoen ook 
unieke zaken te zien, het beste, het 
nieuwste wat een exposant te bieden had, 
dus wie gericht op zoek ging, wie geboeid 
was door de moderne mogelijkheden, en 
zeker door wat op ons af stond te komen, 
die kwam ongetwijfeld ruim aan zijn 
trekken. 
 
Naast de echte Expo en het vrolijke Oud 
België was er ook een groot attractiepark, 
een buitenmaatse kermis zeg maar. 
Wegens ‘beperkte financiële reserves’ was 
ik vooral kijker, een geboeid mensen-
kijker, dat was wat ik toen ook al graag 
deed, niet zomaar kijken maar 
beschouwen, laten op mij afkomen, en 
geen conclusies trekken. Eén attractie 
leende zich daar uitermate toe: het boks- 
en worstelkraam, hogeschool van de 
psychologie, waar je snel doorheen het 
dunne laagje beschaving en goede 
manieren heen kon kijken.  Over heel de 
breedte een groot podium waar – in meer 
dan één betekenis – kleurrijke boksers en 
worstelaars te kijk stonden, hun spieren 
rolden en zelfverzekerd het publiek in 
keken, wachtend op de man die met hen 
de ring in wilde voor een paar rondjes 
boksen of worstelen.  Daarachter de ring 
met eromheen zitbanken, net echt. Tussen 
het podium en de ring een gordijn over 
heel de breedte, dat dicht ging als het 
échte werk begon. Eén man met micro die 
met bankbiljetten zwaaide, en meesterlijk 
het publiek bespeelde op zoek naar 
diegene die de uitdaging aanging, voor het 



 

 

geld, of soms nog meer voor de eeuwige 
roem, niet bang van een dosis klappen, 
evenmin voor de vrouw die aan zijn mouw 
trok om hem tegen te houden. Dit was 
tenminste wat de leek zag. Na een  
paar keer had je door dat sommige 
mannen de ene keer òp dat podium 
stonden, de andere keer zich vanuit het 
publiek kandidaat stelden voor een 
matchke. Superieure acteurs waren het én 
actrices, want ook de madams speelden 
hun rol van bezorgde echtgenote voor-
treffelijk. Net genoeg, uitstekend gedos-
eerd, niet vervallen in overdrijven of in 
karikatuur. Regelmatig was er ook een 
echte uitdager, iemand die zich wel eens 
wilde meten, die nuchter en bedacht de 
sportieve uitdaging wilde aangaan, soms 
een andere, wat minder sportief, en 
vooral wat minder nuchter … Ik ben een 
aantal keren binnen geweest, en zag snel 
doorheen het spektakel van de show, hoe 
bekwaam die uitbaters en kampers waren 
om het gevecht én uitdagend genoeg én 
toch binnen de perken te houden, én bo-
vendien solide en ervaren genoeg waren 
om zelf geen rammel te krijgen. Idem voor 
de man aan de micro tevens scheids-
rechter, hij moest dikwijls dansen op het 
slappe koord. Ik heb daar veel geleerd. 

Expo-ijsje 
 
En er was nog zoveel meer: het 
expotreintje, de gemotoriseerde rick-
shaws, de kabbelende kabelbaan met 
open bakjes voor twee, de immer vriende-
lijke maar veel te klassiek verpakte 
hostessen, én …. niet te vergeten: hét 
Expo-ijsje, bestaat nog altijd, en ook een 

zalig dorstlessend lichtzuur Expo-
yoghurtje, kraampjes in overvloed.  
En alles altijd en overal even netjes, ik kan 
mij ook geen enkel opstootje herinneren.  
 
Eén overblijfsel, te weinig gekend, het 
indrukwekkende Ros-Beiaardbeeld in 
keramiek van Olivier Strebelle. Troonde 
daar heel zichtbaar in de open ruimte en 
hoog boven de hoofden. Ik heb er niet 
echt een mooie foto van gevonden, maar 
wie het in al zijn groot- en schoonheid wil 
zien, maakt een ritje naar Namen, het 
staat ginder mooi te wezen langsheen de 
Maas. Ruim de uitstap waard en veel 
bewondering voor de man die dat zo uniek 
heeft vorm gegeven inclusief de 
allermooiste keramiek. 
 
Even reflecteren nog: er is in weerwil van 
veel zoeken, niet zoveel meer te vinden 
over die Expo ’58, wel wat films op 
YouTube, weinig fotomateriaal, maar zoe-
ken loont, ik botste op: “In die tijd had 
slechts 1 gezin op 5 een koelkast, slechts 1 
op 25 een wasmachine” ….  in datzelfde 
lees-moment maakte ik een sprong van 
een dikke halve eeuw achterwaarts in de 
tijd naar mijn jeugd in Laken en Landen en 
naar de familie in Limburg waar ik nog veel 
naartoe ging, mensen die nog veel 
‘dorpser’ woonden, en ja, als je dan zulke 
zaken leest en die dagen terug je herinne-
ring vullen, dan wordt het toch wel wat 
warmer binnenin je.  
 
Er rest mij dus diegene die mij vroeg dit te 
schrijven, genegen te bedanken.  
Fijn om zo een keer - met intussen veel 
oudere ogen – terug te gaan kuieren in je 
jeugd. Merci. 
 
-Bob  Onckelinx-



 

 

 
 

 
Cecile Keppens was zesentwintig en Marie-Louise De Groote 
éénentwintig in het Expo jaar. 
Beide dames gingen tot 3 maal toe naar het expo gebeuren. We 
laten hen even aan het woord… 
 
Cecile : 
« Wij zijn van Bavegem naar Aalst getrokken met de bus of de 
tram, dat weet ik eigenlijk niet meer. Vandaar namen we de 
trein naar Brussel. Veel weet ik daar niet meer van. Als ik naar 
de foto’s kijk, herken ik wel alles. Wij namen ook een pic-nic 
mee, het eten was er veel te duur en je kreeg niet zoveel ook. Je 
kon aan elk paviljoen wel iets anders eten, vooral 
streekgerechten. Wij zijn indertijd 3 dagen geweest. Benoit, mijn 
man, zei dat hij maar enkel dat ene gedeelte gezien had en dus 

terug wou voor de rest. Het domein van expo 58 was véél te groot, er was zoveel te zien. » 
 
 
Marie-Louise: 
« Ik weet nog goed dat we met een volle 
autobus van ‘De Vrolijke Vrienden’ in 
Letterhoutem richting Brussel trokken. 
Eénmaal aangekomen ging ieder zijn eigen 
weg. We moesten wel terug aan de 
uitgang zijn om 21u. Welke uitgang 
hadden ze er wel niet bijgezegd. Dus 
waren veel mensen verloren gelopen of 
stonden aan de verkeerde uitgang te 
wachten. Wij stonden per toeval aan de 
juiste en konden dus met de bus terug 
naar Letterhoutem. De anderen zijn terug 
thuis geraakt na een nachtje slapen in 
Brussel op hotel. Sommigen belden ook 
een taxi, zodat ze dezelfde avond nog 
terug thuis waren.  
Ik weet dat je in de bovenste bol van het 
Atomium kon eten, maar dat het wel erg 
duur was. Wij hadden ons boterhammen 
mee om ‘s middags op te eten.                  

En uiteraard ook de verschillende 
paviljoenen van de vele landen. Eén dag 
was te kort om alles te kunnen bezoeken. 
Je liep van teen naar tander en op het 
einde van de dag was je pompaf. » 
 

 



 

 

 
Benoit Scheerlinck en zijn valies. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Cecile : « Mijn man ging altijd naar Vrolijk 
Belgie. Dat was een dorpje met cafés op 
het domein van Expo 58. Ze gingen daar 
met een bende naartoe, verkleed, een bol-
hoed op en een valies mee. Ze maakten 
daar nogal plezier. Wat ik me ook nog her-
inner is dat daar een man op zijn accor-
deon zat te spelen aan Vrolijk Belgie. » 
 
 
 

             



 

 

 
 
Als laatste willen we nog een paar mensen bedanken. 
 
Voor de inrichting van onze tentoonstelling konden we beroep doen op de uitgebreide 
collectie van Mister Atomic 58, alias James Naessens uit Brugge, die ons een beperkt deel 
van zijn collectie ter beschikking stelde voor deze twee expodagen, waarvoor onze 
welgemeende dank.  
 
Een bijzondere dank gaat ook naar collectioneur Rudolph Nevi die ons uniek filmmateriaal 
ter beschikking stelde. 
 
Aan deze tentoonstelling was ook een aperitieflezing verbonden over Expo 58 die gegeven 
werd door de Houtemse ingenieur architect Rika Devos, professor en lesgeefster aan de 
Vrije Universiteit van Brussel (ULB). 
 
Dieter Waterloos stond in voor het verzamelen van verhalen, en het samenstellen van deze 
brochure. Nazicht en herwerking van de teksten nam Greetje De Saedeleer voor haar 
rekening. 
 
Verder nog een woord van dank aan alle vrijwilligers die op gelijk welke manier 
meegeholpen hebben aan de aperitieflezing en tentoonstelling. 
` 



  



 
   
   
  
  


