Québec, de hoofdstad van de gelijknamige Franstalige provincie, is de enige stad in Noord-Amerika
die door een stadsmuur wordt omgeven en daardoor een van de best bewaarde koloniale steden ter
wereld. Het historische centrum (“Vieux Québec”) staat, sinds 1985, op de Werelderfgoedlijst van
UNESCO. De Franse sfeer is nog overal te proeven en de stad voelt daardoor zeer Europees aan.
Quebec is in mijn ogen een van de meest romantische steden in Noord-Amerika, na 2 keer hier
geweest te zijn tijdens de herfst was mijn laatste keer in de winter van 2018.
De Vlag.
De huidige vlag van Quebec, Fleurdelisé geheten, werd aangenomen door de regering van Maurice
Duplessis in 1948. De vlag wordt gevormd door een wit kruis op een blauw veld, met in elk kwadrant
een fleur de lis.
Het witte kruis in de Fleurdelisé is overgenomen uit oude koninklijke Franse vlaggen. De fleurs de lis
zijn afkomstig van een vlag die een Frans-Canadese militie onder leiding van Louis-Joseph de
Montcalm in 1758 gebruikte bij de Slag van Carillon. In tegenstelling tot wat velen denken, verwijzen
de fleurs de lis niet naar het symbool van de koningen van Frankrijk, die gouden fleurs de lis
gebruikten. De witte bloem in de vlag van De Montcalm, en nu die van Quebec, staat voor de
reinheid van de maagd Maria.
Klein stukje historie.
De streek rondom Québec werd al lang door indiaanse jagers en vissers bewoond toen de Franse
ontdekkingsreiziger Jacques Cartier er in 1535 voet aan land zette. Québec werd officieel op 3 juli
1608 gesticht door Samuel de Champlain als eerste permanente nederzetting van de Franse kolonie
Nieuw-Frankrijk.
De versmalling in de rivier gaf de stad ook haar naam: Kebek, een woord uit de Algonquin-taal, dat
‘vernauwing’ betekent.
Velen jaren strijd tussen de Fransen en de Engelsen volgden en zelfs de Amerikanen probeerde een
voet aan de grond te krijgen.
Als gevolg van deze ontwikkeling trokken veel Engelstaligen verder naar het westen, terwijl de
bevolking van de stad Québec aangevuld werd door Franstalige boeren van het platteland. De stad
werd met andere woorden weer steeds meer Franstalig.
Vieux Quebec is verdeeld in bovenstad (Haute-Ville /Upper Town) en een benedenstad (BasseVille/Lower Town)
Het bovenste deel van de stad was voor de hoge sociale klasse en priesters en het beneden gedeelte
voor de armen.
Het Terrasse Dufferin (Haute-Ville) en Rue Petit-Champlain (Basse-Ville) worden verbonden door
een kabelspoorweg (Funiculaire du Vieux Québec).

De hoogtepunten van de stad:
Château Frontenac, een prachtig hotel gebouwd door de
Canadian Pacific Railway en was een van de eerste hotels
onder het beheer van de CPR. Het is een van de
beroemdste bezienswaardigheden van Quebec. Dankzij
de ligging hoog op een rots biedt het hotel een weids
uitzicht over de rivier Saint Lawrence. Het hotel opende
zijn deuren in 1893 en vierde in 2018 zijn 125e
verjaardag.
Loop langs Terasse Dufferin, beklim de 310 trappen en
loop naar de Citadelle, een stervormige bastion, is de
grootste van Noord-Amerika. Terrasse Dufferin is een
terras dat zich rond het Château Frontenac in Quebec City
in de richting van Citadel van Quebec, uitkijkt over de St.
Lawrencerivier. Het werd gebouwd in 1879 onder leiding
van Lord Dufferin, de toenmalige gouverneur-generaal
van Canada en uiteindelijk naar hem vernoemd. Het
terras wordt onderhouden door Parks Canada als onderdeel van de National Historic Site Saint-Louis
Fort en Châteaux.
De Saint-Louis Forts and Châteaux National Historic Site
liggen op een helling met uitzicht op de benedenstad van
het oude Québec. De plek omvat de archeologische
overblijfselen van grote bouwcampagnes tussen 1620 en
1838, waaronder vier forten van Saint-Louis, twee
kastelen Saint-Louis en Château Haldimand, en
secundaire gebouwen, landschappen en diensten zoals
binnenplaatsen, riolering en militaire werken.
Monument Samuel de Champlain is een monument dat sinds september 1898 de nagedachtenis van
Samuel de Champlain, oprichter van Quebec City (1608), op het Dufferin-terras, nabij Château
Frontenac, in de wijk Old Quebec van Quebec City, Canada eerde. Het is een van de symbolen van de
stad Quebec.
Monument Wolfe-Montcalm bevindt zich in de tuin van
de gouverneur naast het Château Frontenac, Quebec.
De obelisk is het oudste monument in Quebec City en
het op één na oudste oorlogsmonument in Canada
(1827)

Parc des Champs-de-Bataille (Battlefields Park/Plains of Abraham) - Het grootste en bekendste park
in Québec en gelegen ten zuiden van de Citadelle. Het park vormde in 1759 het decor van een
bepalende veldslag tussen het Franse en Britse leger: de Slag om Québec, die werd gewonnen door
de Britten. Het wordt nog steeds als een groot verlies beschouwd door de Franse Québécois

Place-Royal is het oudste en meest Europees ogende deel van de stad, waar je een bezoek kunt
brengen aan de kleine Église Notre-Dame-des Victoires uit het einde van de zeventiende eeuw
Rue du Petit-Champlain - Met zijn vele restaurants,
boetieks en kunstnijverheid winkels is de smalle Rue du
Petit-Champlain de meest beroemde straat van BasseVille. Het vormt de hoofdstraat van Petit-Champlain, het
oudste commerciële district van Noord-Amerika. Je
vindt hier een prachtige muurschildering en een trap die
Escalier Casse-Cou (Breackneck Steps) genoemd wordt.
En geloof mij, je wilt jezelf wel even aan de leuning
vasthouden want hij is knap steil.

Even buiten Quebec vind je Parc de Chute de
Montmorency, deze plaats is een must om te
bezoeken als je in Quebec bent, het ligt slechts 15 km
buiten Quebec. Een grote waterval wacht op je, hij valt
83 meter en is 30 meter hoger dan de beroemde
Niagara Falls. Een gondel brengt je naar de top om de
waterval te bekijken. Dan kun je de brug over en via de
andere kant en de trappen weer naar beneden.
Een geweldig bezoek tijdens de zomerperiode maar in
de winter zelfs spectaculairder omdat het grootste
deel van de herfst bevroren is.

De restaurants die ik kan aanbevelen:
Il Matto, Italiaans restaurant met lekker gerechten en vriendelijke bediening
Chez Boulay, mooie gerechten met plaatselijk ingrediënten
Restaurant Legende, exclusieve gerechten met locale producten die absoluut de moeite waard zijn.
Cotes a Cotes Resto Grill, klinkt als een snackbar maar serveert lekkere spareribs in verschillende
vormen
L’Atelier, gezellig restaurant vlakbij het Parc des Champs-de-Bataille (Battlefields Park / Plains of
Abraham)
Heel veel plezier in gezellig Quebec.
Met vriendelijke reisgroet
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