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Gedenkteken van de Slag om Crysler’s Farm

WELKOM IN UPPER CANADA VILLAGE
We nemen u mee naar het jaar 1866, naar Opper-Canada, waar u meer te weten komt over het dagelijks werk en
leven in een kleine gemeenschap aan de rivier. Kijk binnen in historische boerderijen, gemeubelde huizen met
tuinen en door water en stoom aangedreven molens, maak kennis met lokale ambachten en beroepen en maak
plezier zoals dat in die tijd zo de gewoonte was.
Opper-Canada en Neder-Canada waren twee Britse Noord-Amerikaanse kolonies in de 19e eeuw. Opper-Canada
lag aan de bovenloop van de Saint Lawrencerivier, een gebied dat nu deel uitmaakt van Ontario.
Het St. Lawrence Seaway and Power Project, een grootschalig bouwproject tussen 1954 en 1958, vormde de
Saint Lawrencerivier om tot een waterweg met een diepe bedding, geschikt voor commerciële scheepvaart. In de
buurt van Cornwall werd een hydro-elektrische dam gebouwd waardoor het waterpeil steeg en acht dorpen aan
de oorspronkelijke oever moesten verhuizen. Vele historische gebouwen en woningen die u vandaag kunt
bezoeken, werden van het water gered en naar Upper Canada Village gebracht. Omdat niet alle elementen van
een typisch dorp uit de 19e eeuw terug te vinden waren in het overstromingsgebied, werden er ook gebouwen
overgebracht uit andere plaatsen in het oosten van Ontario of ter plaatse opgebouwd. Upper Canada Village is
een van Canada’s oudste en grootste musea waar de geschiedenis tot leven komt en werd officieel geopend in
1961.

Voor uw eigen veiligheid, gelieve deze richtlijnen te volgen:




In Upper Canada Village geldt een ROOKVERBOD.
Het is niet toegelaten om te eten of te drinken in de
gebouwen.
Geleidehonden en andere assistentiedieren zijn
welkom. Alle andere huisdieren moeten aan de
leiband gehouden worden en mogen niet binnen in de
gebouwen of de tentoonstellingsruimtes van het






Ontdekkingscentrum.
Pluk geen bloemen, gewassen of fruit.
Klim niet op muren, omheiningen of in bomen.
Wees voorzichtig in de buurt van vee en dieren. Voer
de dieren niet.
Laat wandelwagens of karren buiten staan bij
gemeubelde huizen.

1-800-437-2233 • uppercanadavillage.com

ACTIVITEITENCENTRUM
(open in juli en augustus)
Bezoekers kunnen zich amuseren zoals in
de jaren 1860, met populaire bordspelen,
ambachten, verkleedpartijen en spelletjes
in de openlucht.

BAKKERIJ
Met meel van de molen mengen de
bakkers een grote hoeveelheid deeg en
wegen dit dan af in individuele
broodvormen die gebakken worden in de
met hout gestookte oven. Bakkers moeten
het vooral hebben van reizigers of
rondtrekkende arbeiders, want de meeste
families bakken hun brood zelf.

BEZEMMAKER
De bezemmaker gebruikt ingevoerde
bezemgierst (sorghum vulgare) om
producten te maken die dan ter plaatse
verkocht worden. Bezems van
bezemgierst zijn populair en van betere
kwaliteit dan bezems gemaakt van twijgen,
spanen of maïslies.

BLIKSLAGER
De blikslager maakt blikwerk voor gebruik
in huis en op de boerderij. Zijn glanzende,
lichte en goedkope producten zijn een
populair alternatief voor tin, hout en
aardewerk.

BOERDERIJ VAN DE FAMILIE
LOUCKS
De boerderij van de familie Loucks is een
‘gemengd bedrijf’ en toont de impact van
verbeterde rassen, paardenkracht en de
vroege mechanisatie op gevestigde
progressieve boerderijen in deze periode.
Maaltijden worden bereid op de houtkachel
in de winter of in de zomerkeuken.

BOERDERIJ VAN DE FAMILIE
ROSS
Een door een paard aangedreven zaag
zaagt brandhout op het erf, terwijl binnen
huishoudelijke taken worden uitgevoerd,
zoals spreien maken. Vadems hout
worden verkocht aan de Grand Trunk
spoorwegmaatschappij, voorbijvarende
stoomboten, lokale bewoners en
nabijgelegen molens.

BRANDSPUITGEBOUW

belangrijk zijn voor veel Duitse
protestanten in dit gebied.

DORPSSCHOOL
De openbare lagere school staat open
voor iedereen die wil leren, hoewel
aanwezigheid niet verplicht is. Leerlingen
leren niet alleen lezen, schrijven en
rekenen, ze krijgen ook manieren en
zeden aangeleerd.

DRUKKERIJ
Letterzetters, drukkers en proeflezers
brengen elke week een krant uit met lokale
verhalen, advertenties, een literaire
rubriek, landbouwadvies en internationaal
nieuws. Drukkers verdienen een centje bij
door bijvoorbeeld ook posters te drukken.

HARVEST BARN
Dit moderne zelfbedieningsrestaurant
serveert warme en koude gerechten en
dranken aan bezoekers.

De dokter gebruikt de nieuwste
ontwikkelingen in de wetenschap en de
geneeskunde om zijn patiënten te
behandelen. Veel mensen blijven
vertrouwen op minder wetenschappelijke
remedies, vroedvrouwen en homeopaten.

DOMINEESWONING
Lokale lutheranen bouwden deze
gerieflijke woning voor hun dominee wiens
religieuze en zedelijke leerstellingen

SCHOENMAKER
Met handgereedschap en houten vormen
die ‘leesten’ genoemd worden, maakt en
herstelt de schoenmaker tal van lederen
laarzen en schoenen.

SCHRIJNWERKER

SEINTOREN

Met een zaag op waterkracht zaagt de
zagerij planken voor lokale klanten.
Zagerijen komen algemeen voor en zijn
essentieel in een samenleving die
grotendeels afhankelijk is van hout om
onderdak te bouwen.

Het morsealfabet en de telegraaf zijn nog
niet uitgevonden en dus worden deze
torens tijdens de Oorlog van 1812 gebruikt
om militaire codes van de marine door te
sturen langsheen de grens via een
systeem van ballen en wimpels. Boven in
de toren hebben bezoekers een prachtig
uitzicht over de omgeving.

HUIS VAN DE FAMILIE MCDIARMID
Hier spint de wever draad en werkt aan het
weefgetouw om stoffen en ander
weefgoed te maken. Voor veel families zijn
deze producten een belangrijke bron van
inkomsten.

HUIS VAN DE FAMILIE
ROBERTSON
De Robertson-woning toont hoe een
welgestelde familie uit de middenklasse
leeft. Dat dit een familie van loyalisten is,
blijkt uit de meubelen en stijl van de
woning, een typisch voorbeeld van vroegnegentiende-eeuwse architectuur.

KAPEL VAN DE VOORZIENIGHEID

DOKTERSWONING EN SCHUUR

Pachters huren hun woning en grond en
gebruiken ossen en eenvoudige
handwerktuigen om te boeren. De open
haard wordt gebruikt om te koken en de
woning te verwarmen.

HOUTZAGERIJ

CHRISTUSKERK

Winkels zoals deze bieden een ruime
waaier van goederen en diensten aan de
gemeenschap, zoals een postdienst.
Winkeliers kopen in bij groothandelaars in
Montreal en aanvaarden soms lokaal
gemaakte voorwerpen in plaats van geld.

PACHTBOERDERIJ

In dit gebouw, ooit eigendom van de rijke
landeigenaar John Crysler, worden nu
stukken uit de collectie van Upper Canada
Village tentoongesteld.

HERENHUIS VAN DE FAMILIE
CRYSLER

KAASMAKERIJ

CRYSLER WINKEL

Interactieve tentoonstellingen beschrijven
het leven langs de Saint Lawrencerivier en
verduidelijken het nationale belang van de
Slag om Crysler's Farm die werd
uitgevochten tijdens de Oorlog van 1812.

De schrijnwerker maakt op maat
gebouwde meubels en andere voorwerpen
voor zijn klanten. Onder druk van grote
fabrieken die machinaal meubelen en
stoelen maken, moet hij ook herstellingen
aannemen en in massa geproduceerde
onderdelen monteren om zijn hoofd boven
water te houden.

In dit gebouw staat ‘de Koningin’, de met
de hand gepompte brandspuit van het
dorp. Omdat brand een verwoestend effect
kan hebben op hun activiteit, leveren
molenaars vaak een grote bijdrage in de
aankoop van brandblusmateriaal voor hun
gemeenschap.

In deze statige witte kerk is de plechtige,
formele liturgie en muziek te horen van de
lokale Anglicaanse congregatie, een van
de grootste protestantse denominaties in
Opper-Canada.

ONTDEKKINGSCENTRUM

In de jaren 1860 leidt een hogere
melkproductie tot de opkomst van private
kaasmakers en coöperatieve
kaasmakerijen. Canadese cheddar wordt
hier gemaakt en naar Groot-Brittannië
uitgevoerd.

In deze kapel, een ontmoetingsplek voor
episcopale methodisten, vinden
zondagsschoollessen,
liefdadigheidsconcerten en samenkomsten
van geheelonthouders plaats. Methodisten
zijn de grootste protestantse denominatie in
de jaren 1860.

KETTLE CORNER
Bezoekers kunnen dranken en snacks
kopen aan dit kraampje.

MEELMOLEN
Deze grotendeels geautomatiseerde
molen maalt meel met grote molenstenen,
aangedreven door waterkracht of stoom.
Meel wordt verscheept in houten tonnen
die gemaakt worden in de naburige
kuiperij.

NAAISTER
De naaister dost dames uit in de nieuwste
mode uit Londen, New York of Parijs.

SMID
De smid beslaat paarden en herstelt
wagens en gereedschap voor zijn buren
en lokale handelszaken. Een welvarende
gemeenschap kan niet zonder een goede
smid.

TAVEERNE VAN DE FAMILIE COOK
The taveernehouder biedt onderdak, eten
en drinken aan. In de stalhouderij kunnen
paarden en karren gehuurd worden. De
grote ruimte boven wordt gebruikt voor
lokale vergaderingen en feesten.

TREKSCHUITKADE
Bezoekers kunnen een tochtje maken op
deze boot die door een paard van de ene
naar de andere kade getrokken wordt. In
de jaren 1860 worden trekschuiten vooral
gebruikt om bulkladingen te vervoeren
over de rivier, de Saint Lawrencezeeweg
en het Rideau-kanaal.

VRIJMETSELAARSLOGE
Gemeenschappen in de jaren 1860
hebben vaak een of meerdere
broederschappen, zoals de vrijmetselaars.
Zij zetten zich in voor liefdadige doelen en
de bevordering van de openbare en
private zeden.

WILLARD’S HOTEL
In dit restaurant kunnen bezoekers aan
Upper Canada Village proeven van een
typische maaltijd uit de jaren 1860,
geserveerd door personeelsleden in de
klederdracht uit die tijd.

WOLFABRIEK
De wolfabriek gebruikt indrukwekkende
machines uit de jaren 1860 om ruwe wol te
verwerken tot garen en dekens. De fabriek
levert producten op maat aan spinners en
wevers en staat symbool voor de opkomst
van de nieuwe gemechaniseerde
fabrieksstructuur.

