
Royan’s reisblog: De Mont-Royal van Montréal 

 

Dat de Canadese stad Montréal is vernoemd naar Mont-Royal, de koninklijke heuvel die aan de stad 

grenst, ligt voor de hand. De stad kreeg in de 17e eeuw van de eerste Franse kolonisten de naam Ville-

Marie, de naam die nog steeds wordt gebruikt om het oude centrum aan te duiden. Maar de pelsjagers 

die hier hun nederzetting bouwden kozen uiteindelijk voor Montréal. 

 

Foto: Uitzicht vanaf Mont-Royal 

In de Franstalige provincie Québec duren de barre winters lang. Het ijs dat in de maand april nog steeds 

door de rivier Saint-Laurent wordt meegevoerd, getuigt hiervan. De Mont-Royal met zijn drie toppen 

en een hoogte van 232 meter is in die maanden besneeuwd en glibberig en biedt een winterse aanblik. 

Met temperaturen die ver onder de nul kunnen doorschieten wandelen mensen in de stad met 

langlaufski’s over hun schouder. Het is een vreemd gezicht midden in zo’n metropool met 1,7 miljoen 

inwoners. Voor de sportievelingen is het echter niet zo heel ver lopen naar de voet van de heuvel en 

naar één van de paden die naar boven leiden.  

 

 

Foto links: IJsschotsen in de Saint-Laurent – Foto rechts: McGill campus 

 



Meteen achter de in 1828 opgerichte McGill universiteit met een campus van maar liefst 80 gebouwen, 

waaronder historische panden in Victoriaanse stijl, begint La Serpentine. Dit is een pad dat al 

slingerend naar boven leidt, waarbij je als wandelaar ook de keuze hebt om lange houten trappen te 

gebruiken voor de klim naar de top. Als langlaufer kun je al snel je ski’s onderbinden om langs en over 

de heuvel te glijden. Het is authentieke wintersport in de stad! 

 

Foto’s: Chalet du Mont-Royal 

Aan het eind van de klim bevindt zich een groot chalet dat in 1932 werd gebouwd als project voor 

werkvoorziening. Vandaag de dag wordt het gebruikt voor evenementen en je kunt er iets eten of 

drinken en souvenirs kopen. Voor het gebouw bevindt zich de Belvédère Kondiaronk van waaruit je 

een prachtig uitzicht hebt over de wolkenkrabbers die de oude stadskern aan het oog onttrekken. 

Toch zie je her een der een kerktoren tussen de moderne gebouwen verschijnen. Montréal wordt 

ook wel de stad met honderd klokkentorens genoemd. 

 

Foto links: Uitzicht – Foto rechts: Belvédère 

 

Een van de meest bijzondere kerken is de neogotische basilique de Notre-Dame met een ongekend rijk 

interieur. De blauwe vloer is kenmerkend voor dit religieuze gebouw en straalt warmte uit waar andere 



kerken vaak kil zijn. De 19e eeuwse kathedraal Marie-Reine-du-Monde wordt op haar beurt ingesloten 

door torenhoge flats en is een kwart kleiner dan de Sint-Pieter in Rome. Alsof hij met moeite een 

tijdperk heeft overleefd, staat de anglicaanse kerk Saint-George met enige onverschrokkenheid in de 

schaduw van hoge en moderne gebouwen.  

Foto links: Basilique Notre-Dame – Foto rechts: Binnenin de basiliek 

 

Foto links: Saint-George kerk – Foto rechts: Marie-Reine-du-Monde 

Bijzonder imponerend en ook zichtbaar vanaf de Mont-Royal is de in de 20e eeuw gebouwde basiliek 

Oratorium van Saint-Joseph, waarvan de koepel ven heinde en verre te zien is. Deze is dan ook de op 

één na grootste ter wereld. Dit bedevaartsoord ontvangt twee miljoen bezoekers per jaar en binnenin 

tref je kerkzalen en kapellen die curieus genoeg met roltrappen te bereiken zijn.  

 

 

 

 



Foto links: Oratorium Saint-Joseph – Foto rechts: Mare aux castors 

Het park van Mont-Royal heeft een oppervlakte van 60 hectare, hetgeen meer dan genoeg is om te 

wandelen of om over de pistes te langlaufen. Er is ook een rodelbaan en het meertje waar in de warme 

maanden bevers in gedijen, wordt in de winter omgetoverd tot een schaatsbaan. Veel dieren kom je 

niet tegen in de kou, afgezien van wat vogels en eekhoorns die niet al te schuw zijn. Met wat geluk tref 

je er zelfs een witte eekhoorn aan die aardig opgaat in de omgeving. 

Foto links: Sneeuweekhoorn – Foto rechts: 60 hectare aan park 

Tijdens de wandeling over de heuvel kom je ook bij een groot metalen kruis van 31 meter hoog. Het 

werd in 1924 opgericht op de plek waar De Maisonneuve, de eerste gouverneur en de stichter van 

Montréal, in 1643 een houten kruis plaatste. ’s Avonds is het verlicht en vormt het één van de 

herkenningspunten van Montréal. 

Aan de voet van de heuvel herinnert een monument aan George-Etienne Cartier, een 19e eeuwse 

Frans-Canadese politicus. De Franse kolonie werd in 1760 na een zevenjarige oorlog overgedragen aan 

de Britten. Cartier was voorstander van een vreedzame overdracht en moedigde samenwerking aan, 

hetgeen hem nog steeds niet door iedereen in dank wordt afgenomen. De Franse taal, cultuur en 

identiteit is de provincie Québec echter nooit verloren. 

 

 



 

Foto links: Cartier-monument – Foto rechts: Het 31 meter hoge kruis 

Zowel de winter als de zomer maken Montréal aantrekkelijk. Wintersport en cultuur bieden zich in de 

koude maanden aan. De zomermaanden zijn ook echt warm maar ook dan is de Mont-Royal een plek 

waar de Canadezen in de weekenden graag heen gaan om zich te ontspannen terwijl ze van bovenaf 

hun stad in de gaten kunnen houden. 

 

Meer lezen? 

Kijk op Ecritures voor boeken van Royan en op het 

Wereldwijzer Canada Forum. 

Royan van Velse is werkzaam in de Gezondheidszorg en 

is daarnaast schrijver van boeken en verhalen 

waaronder de boeken ‘Reizen door landen in opspraak’ 

en ‘De Stedenbundel’. Voor Wereldwijzer schrijft hij 

columns over interessante bestemmingen die hij heeft 

bezocht.   

 

 

 


