De huidige vlag

De voormalige vlag

Tijdens mijn vorige bezoek aan Ottawa (2002), heb ik het heel oneerbiedig overgeslagen maar nu
tijdens mijn winterreis was het toch wel tijd om hier wat tijd te spenderen. Want je kunt natuurlijk de
langste ijsbaan in het Rideau Kanaal niet overslaan.
Het is een stad vol historische gebouwen waar je 2 volle dagen goed kunt verblijven. Omdat steden
niet echt aan mij zijn besteed blijf ik meestal dan ook niet langer dan 3 nachten.
De foto’s zullen dan ook helaas wel alleen van de winter zijn maar dat mag voor een bezoek niet
uitmaken.

Parlementsgebouw tijdens het blauwe uurtje

Stukje Geschiedenis.
Ottawa is de hoofdstad van Canada en is tweetalig maar het grootste gedeelte van de stad spreekt
Engels.
De stad is rijk aan vele regeringsgebouwen, het bekendste gebouw is het Parlementsgebouw.
De eerste Europeaan die zich in 1800 in de regio vestigde, was Philemon White. Hij stichtte een grote
agrarische gemeenschap aan de Ottawa-rivier en richtte zich daarna op de houthandel. In 1812 was
deze handel groter dan de bonthandel, dat naast visserij tot de eerste activiteiten van Europese
kolonisten behoorde.
Na de Oorlog van 1812 tussen de VS en de Britse overheerser stimuleerde de Canadese overheid
migratie vanuit Ierland naar de regio rondom Ottawa. Kolonel John By nam in 1832 het initiatief voor
de aanleg van het Rideaukanaal. De stad die hierdoor ontstond werd Bytown genoemd en de aanleg
van het Rideaukanaal gaf de streek extra betekenis voor de handel. In 1855 werd Bytown omgedoopt
tot Ottawa.
Toen de Engelse Queen Victoria twee jaar later besloot dat er een hoofdstad gekozen moest worden
voor de toenmalige Province of Canada, viel de keuze op Ottawa
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Hoewel Ottawa geen metropool was zoals Montréal of Toronto, was het een slimme zet. Ottawa lag
op de grens tussen het Franse Québec en het Engelse Ontario, wat een samenwerking tussen deze
twee gebieden bevorderde, en de stad lag verder van de Amerikaanse grens dan de grote steden in
Canada, die daardoor erg kwetsbaar waren voor invallen vanuit het Zuiden. Ten slotte bezat de
Canadese overheid grote stukken land rondom Ottawa, waardoor er gemakkelijk
overheidsgebouwen geplaatst konden worden.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Ottawa de woonplaats van prinses Juliana en haar kinderen,
waardoor de stad nog steeds een speciale band met Nederland heeft. Elk jaar vindt er in de maand
mei een groot tulpenfestival plaats. Het Nederlandse koningshuis stuurt dan 10.000 tulpenbollen
naar de stad als dankgebaar voor de huisvesting van leden van de koninklijke familie en voor de
Canadese hulp tijdens de bevrijding van Nederland.
Lange tijd was Ottawa het thuisland van de Odawa-stam. Zij behoorden tot de Algonquin-indianen,
een groep die beweert nooit met geweld andere gebieden te hebben bezet. In 1983 dienden de
Odawa een claim in bij de nationale overheid om rechten op te eisen over het land dat hen ooit
toebehoorde. De onderhandelingen gaan door tot op de dag van vandaag.
Wat je zeker niet mag overslaan:
• Parliament Hill. De parlementsheuvel in de
Canadese hoofdstad wordt ook wel 'The Hill'
genoemd. Het ligt in het stadscentrum aan de
Ottawa-rivier. Het complex bestaat uit drie
gebouwen en staat symbool voor de natie
Canada. De 3 prachtige gebouwen zijn zeer
indrukwekkend en ook de Centennial Flame,
eigenlijk was de bedoeling dit tijdelijk te
plaatsen, maakt de het plaatje compleet.
•

Confederation Boulevard - veel musea, overheidsgebouwen, monumenten en erfgoedplaatsen met elkaar verbonden via de Confederation Boulevard. De boulevard is 7,5
kilometer lang en voert je onder andere langs Parliament Hill, Sussex Drive en Rideau Hill.

•

Het Rideau Kanaal is een waterweg die de
steden Ottawa (vanaf Ottawa Rivier) en
Kingston (Lake Ontario) met elkaar verbindt.

Hierin bevinden zich de zogenaamde Rideau
Lockstations. In dit kanaal bevindt zich ‘s winters
de langste schaatsbaan (ongeveer 8km) ter wereld.
•
•
•

Parc Jack-Cartier & Gatineau aan de andere kant van de Ottawa Rivier.
ByWard Market, thuis van 600 winkels, restaurants en nog veelmeer, dus het kloppende hart
van Ottawa ’s winkelend publiek.
Meer informatie over musea en andere bezienswaardigheden vind je hier.

Ik vond Ottawa een heerlijk relaxte stad met heel veel historische gebouwen, alleen jammer dat er
zoveel van in de steigers stonden. Wat op viel was de vele politiebewaking bij Parliament Hill maar
waarschijnlijk ook wel logisch na de aanslag in 2014.
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Slenterend over Wellington Street heb je eigenlijk meteen het grootste gedeelte van de belangrijkste
monumenten te pakken.
De 3 gebouwen die Parliament Hill vertegenwoordigen zijn zeer indrukwekkend, er direct naast ligt
Confederation Building en daarnaast Suprême Court of Canada. Tegenover het parlementsgebouw
ligt het Langevin Block dat het kantoor van Minister-President Justin Trudeau is.
Op Confederation Square staat een indrukwekkend National War
Memorial

Een van de leukste momenten in Ottawa was het ontdekken van
een prachtig bronzenbeeld van Oscar Peterson terwijl zijn
muziek uit een paar boxen klinkt. Oscar Peterson (Montreal, 15
augustus 1925 - Toronto, 23 december 2007) was een briljante
jazzpianist. Oscar Peterson is een van de artiesten die mij mijn
voorliefde van jazz hebben bijgebracht, mede omdat zijn muziek
tijdens mijn jeugd vaak door mijn vader werd gedraaid.
Restaurant Tips:
Bistro Social, geluncht bij Social en kan dit zeer aanbevelen, prima service en goed eten.
Restaurant / Winelounge Beckta, ik kan dit restaurant zeker adviseren voor een uitstekende maaltijd
met leuke en goede service, ik koos voor de wijn bar omdat deze minder stijfjes overkwam.

Ottawa is absoluut en
bezoek waard, misschien
niet zoals ik in de winter
heb gedaan maar dan in
de zomer.
Ik wens je veel plezier met
het ontdekken van
Ottawa

Met vriendelijke reisgroet,
Hedy Talens
Reizenenmeer Canada / Reizenenmeer Blog / Reizenenmeer Fotografie / Reizenenmeer.com
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