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1. Canada 

1.1. Images Canada 
http://imagescanada.ca/ 
Doorzoek meer dan 65.000 afbeeldingen van culturele instellingen in heel Canada, blader 

door foto-essays ('Spoorwegen in Canada', 'Celebrating Dominion Day 1867-1917') of volg 

'afbeeldingspaden' over onderwerpen variërend van de Inuit tot de wintersport. 

  

1.2. Our Roots/Nos Racines 
http://www.ourroots.ca/ 
Deze tweetalige site plaatst de lokale geschiedenis van Canada online - ongeveer 1,3 miljoen 

doorzoekbare pagina's in 5.500 gedigitaliseerde bronnen. 

 



1.3.  Library and Archives Canada 
http://www.bac-lac.gc.ca/eng/Pages/home.aspx 

Vind je voorouders in het noorden in deze uitgebreide gratis verzameling. Klik op het 
tabblad Databases en bronnen en vervolgens op Zoeken in voorvaderen om naar de goede 
dingen te gaan, zoals databases met tellingen, militaire records, immigratielijsten, 
landrecords en nog veel meer. 

 

 

 
 
 

1.4. Manitoba 
1.4.1. Archives of Manitoba 

https://www.gov.mb.ca/chc/archives/ 
In aanvulling op verslagen over de nalatenschap van Manitoba is deze site een must voor 
iedereen met voorouders in de pelshandel, aangezien deze de archieven van de Hudson 
Bay Company omvat. Mis niet de biografische fiches van de werknemers van het bedrijf, 
die de arbeidsgeschiedenis beschrijven en kunnen de parochie van de persoon van 
oorsprong of geboorteplaats, familiegegevens en verwijzingen naar gerelateerde 
documenten, inclusief foto's of tekeningen, bevatten. 

 

 

1.5. Nova Scotia 
1.5.1. Nova Scotia Historical Vital Statistics 

https://www.novascotiagenealogy.com/ 
Bijna een miljoen doorzoekbare vitale records, gekoppeld aan afbeeldingen van de 

originelen, kunnen u helpen om uw Nova Scotia-voorouders te traceren. 

Huwelijksregisters beginnen in 1763, geboorten en sterfgevallen in 1864. 

 



 

1.6. Quebec 
1.6.1. Le programma de Recherche en Démographie Historique 

http://www.genealogy.umontreal.ca/en/home 
De toevoeging van 1,7 miljoen records betekent dat deze verzameling databases in 
Québec nu certificaten omvat van doop, huwelijk en begrafenis tussen 1621 en 1849. 
Huwelijken worden geïndexeerd naar 1911. Zoeken is gratis, maar volledige resultaten 
kosten ongeveer $ 25 voor 150 records. 

 
 

 
 

 

 
 


