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NATIONAAL HISTORISCHE PLAATS

FORT LANgLEy

Pad
Stel uzelf een tijd voor zonder auto’s, treinen en bussen. U zou 
bij het fort zijn aangekomen in een boomstamkano of een boot 
van de Hudson’s Bay Company. 

Handelsloket 
De autochtone bevolking bracht bont en vis naar het 
handelsloket. Hoofdhandelaar James Yale gaf hen 
goede prijzen om te voorkomen dat ze met de 
Amerikanen zouden gaan handelen.

Pakhuis 
Het pakhuis, gebouwd in de jaren 1840, 
is het enige overgebleven oorspronkelijke 
gebouw van Fort Langley. De rest is 
later gebouwd.

Bezoekerscentrum

Kuiperij 
William Cromarty, Wavikarea en andere 
kuipers maakten vaten die werden gebruikt 
om zalm, cranberries, landbouwproducten 
en andere goederen te verschepen.

Bastiongalerij 
Zelfs voordat er huizen waren in het fort, bouwde de 
hoofdvertegenwoordiger James McMillan bastions en 
palissaden. Het beschermen van de handelsgoederen 
was een prioriteit. Deze galerij was een uitkijkpost. 

Smidse 
Smeden zoals James Taylor vervaardigden ijzeren werktuigen 
om te verhandelen met de autochtone bevolking.  Het ijzeren 
gereedschap werd ook gebruikt in Fort Langley en andere 
HBC-posten.

Bontpers 
Leun op de handel om te zien hoe pelzen werden sa-
mengedrukt voordat ze naar Londen werden verscheept.

Expositiegebouw 
Net zoals de twee gebouwen ten noorden hiervan, was dit ook 
een pakhuis. Hierbinnen kunt u net doen alsof u een hande-
laar bent, met gebruik van het handelsloket en rekwisieten.

Café 
Het café is geopend tijdens het hoogseizoen. In het magazijn 
dat hier ooit stond, werden goederen opgeslagen in afwachting 
van verscheping naar het binnenland. Boven was een winkel 
waar provisies werden verkocht aan de werknemers en later 
aan de goudzoekers.

Het Grote Huis 
Dit gebouw, waar de managers van het fort woonden, 
werd herbouwd in 1958, 100 jaar nadat de Kolonie van 
Brits-Columbia hier werd aangekondigd. 

Keukenhok 
Narcisse Fallardeau en zijn Kwantlen vrouw Hélène bedienden 
de bewoners van het Grote Huis vanuit hun huis en de keuken 
die op deze plek stonden. 

Tuin en boerderij 
De griffier van de compagnie, William Newton, beheerde 
een dichtbij gelegen zuivelboerderij alsmede een groente- 
en graanboerderij ongeveer 6 km ten zuiden van het fort.

Goud zoeken In 1858 stopten vele prospectors bij 
Fort Langley om proviand en gereedschap te kopen voordat 
ze verder de Fraser-rivier optrokken op zoek naar goud. 
Nu is het uw beurt!

Bateau
Scheepsbouwer Samuel Robertson bouwde 
bateaux zoals deze. Deze stevige rivierboten vervoerden 
bont naar Fort Langley vanaf de posten in het binnenland 
en keerden terug met handelsgoederen.

Bediendenverblijven 
De jonge Helen Robertson woonde hier in een kamer met haar broer 
en zus, haar Schotse vader Samuel en haar Kwantlen moeder Julia. 
Hun buren waren HBC-werknemers die bijvoorbeeld uit Hawaï of 
Quebec kwamen, hun autochtone vrouwen en hun kinderen.

Zaagkuil
Het zagen van planken was zwaar werk. Hawaïanen zoals Como 
en Peopeo zaagden de hele dag door om planken te maken voor 
vloeren en daken. 

Einde van het bezoek 
We hopen dat u het leuk hebt gevonden een kijkje te nemen in het 
leven van de mensen van Fort Langley. Ga nog even langs bij het 
bezoekerscentrum en de giftshop voor meer informatie en om een 
mooi souvenir van uw bezoek te kopen.

Kwantlen Autochtone Natie 
Het Kwantlen opperhoofd Whattlekainum zorgde ervoor  
dat zijn natie de voorkeurshandelspartner van het fort werd.

Fraser-rivier
In eerste instantie dacht HBC-gouverneur George 
Simpsondat de Fraser-rivier een ‘hoofdweg’ zou 
zijn die de binnenlandse handelsposten 
met de kust zou verbinden. Maar 
toen reisde hij de woeste 
Fraser Canyon door!

BEzOEkERSgIdS

Opmerking: De nummers komen overeen met de audiorond-
leiding. Om het volledige verhaal van Fort Langley te horen, 
kunt u een audiorondleiding ophalen bij het Bezoekerscentrum.

Het hele jaar dagelijks geopend
23433 Mavis Avenue, PO Box 129 Fort Langley, BC V1M 2R5
604-513-4777    fort.langley@pc.gc.ca

Meer informatie over al onze evenementen  
en programma’s:
parkscanada.gc.ca/fortlangley
facebook.com/FortLangleyNHS     twitter.com/FortLangleyNHS

oTENTik 
overnachtingsaccommodatie
reservation.parkscanada.gc.ca




