
GGéénnééaallooggiiee  
  

  

  

  

    QQuuaanndd  ll’’aavveenniirr  rrééttrréécciitt,,  ll’’hhoommmmee  ssee  ttoouurrnnee  vveerrss  llee  ppaasssséé    
  

PPiieerrrree  HHaannnniicckk,,  DDiirreecctteeuurr  dduu  DDééppôôtt  ddeess  AArrcchhiivveess  ddee  ll’’EEttaatt  àà  AArrlloonn  

  

  

  

  

11..  CCoonnssiiddéérraattiioonnss  ggéénnéérraalleess  

  

  

DDeeppuuiiss  qquueellqquueess  aannnnééeess,,  lleess  rreecchheerrcchheess  ggéénnééaallooggiiqquueess  oonntt  llee  vveenntt  eenn  ppoouuppee..  LLeess  ggeennss  ssoonntt  

rreettrraaiittééss  pplluuss  ttôôtt  eett  ddiissppoosseenntt  ddee  llaarrggeess  ppéérriiooddeess  ddee  llooiissiirrss..  DDee  ttoouutt  tteemmppss,,  ll’’hhoommmmee  ss’’eesstt  iinntteerrrrooggéé  ssuurr  

sseess  oorriiggiinneess  eett  cc’’eesstt  vvrraaii  qquuee  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  nnooss  oorriiggiinneess  ffoorrggee  nnoottrree  iiddeennttiittéé  ccuullttuurreellllee..  

  

QQuuii  ddaannss  ssaa  ffaammiillllee  oouu  ddaannss  ssoonn  eennttoouurraaggee  nnee  ccoonnnnaaîîtt  ppaass  uunn  ggrraanndd--ppèèrree,,  uunn  oonnccllee,,  uunnee  

ccoouussiinnee  oouu  uunn  aammii  qquuii  rraasssseemmbbllee  ppaattiieemmmmeenntt  ddeess  rreennsseeiiggnneemmeennttss  eett  rreemmpplliitt  ddeess  ppeettiitteess  ffiicchheess  

ddéétteennttrriicceess  ddeess  sseeccrreettss  ddee  cceeuuxx  qquuii  oonntt  ppoorrttéé  lleeuurr  nnoomm  ??  

  

LLaa  ggéénnééaallooggiiee,,  cc’’eesstt  llaa  rreecchheerrcchhee  ddee  mmiilllliieerrss  ddee  vviieess,,  ddee  nnoommss  eett  ddee  ddaatteess..  CCeeuuxx--ccii  nnee  sseerraaiieenntt  

ppaass  pplluuss  aattttrraayyaannttss  qquu’’uunnee  ppaaggee  dd’’aannnnuuaaiirree  ttéélléépphhoonniiqquuee  ssii  llee  cchheerrcchheeuurr  nn’’yy  aappppoorrttaaiitt  ppaass  ttoouuss  lleess  

éélléémmeennttss  ddee  vviieess  qquuii  lleess  eennttoouurreenntt..  IIllss  lluuii  rréévvèèlleenntt  ttaanntt  ddee  bboonnhheeuurrss  eett  ddee  ddrraammeess..  QQuueell  ssaattiissffaaccttiioonn  eett  

qquueellllee  jjooiiee  ddee  ddééccoouuvvrriirr  oouu  ddee  rreeccoonnssttiittuueerr  ccee  qquuee  sseess  aannccêêttrreess  oonntt  ffaaiitt  eennttrree  nnaaîîttrree,,  ssee  mmaarriieerr,,  aavvooiirr  

ddeess  eennffaannttss  eett  eennffiinn  mmoouurriirr  ttrraannqquuiilllleemmeenntt  ppoouurr  llaa  pplluuss  ppaarrtt,,  ttrraaggiiqquueemmeenntt  ppaarrffooiiss  ppoouurr  lleess  aauuttrreess..  

TToouutteess  cceess  ppeerrssoonnnneess,,  bbiieenn  ssoouuvveenntt  ddeess  ssaannss  ggrraaddee  qquuii  ddoorrmmeenntt  ttrraannqquuiilllleemmeenntt,,  rreepprreennnneenntt  vviiee  àà  

ttrraavveerrss  lleess  aacctteess  ddee  nnaaiissssaannccee,,  ddee  bbaappttêêmmee,,  ddee  mmaarriiaaggee  eett  ddee  ddééccèèss..  LLeess  ddééttaaiillss  ddee  lleeuurr  eexxiisstteennccee  

ssoonntt  rréévvééllééss  ddaannss  ddeess  rreeggiissttrreess  dd''eennrreeggiissttrreemmeenntt,,  ddeess  ccoouurrss  ddee  jjuussttiiccee,,  ddeess  lliisstteess  ddee  mmiilliiccee,,  ddeess  

jjuuggeemmeennttss  ddee  ttrriibbuunnaauuxx  oouu  aauuttrreess  mmiinnuutteess  dd’’ééttuuddee  ddee  nnoottaaiirreess..  

  

QQuueell  ggéénnééaallooggiissttee  aammaatteeuurr  nn’’aa  ppaass  ééttéé  ccoonnffrroonnttéé  àà  ll’’ééccoouuttee  ppoolliiee,,  vvooiirree  ll’’iinnddiifffféérreennccee  ggéénnéérraallee  

ddaannss  uunnee  rrééuunniioonn  ddee  ffaammiillllee  eett  qquuii  ttoouutt  àà  ccoouupp  àà  ll’’éénnoonnccéé  dd’’uunn  nnoomm  oouu  dd’’uunn  ffaaiitt  aa  rréévveeiilllléé  ll’’aatttteennttiioonn  ddee  

ll’’uunn  oouu  ll’’aauuttrree,,  ppiiqquuéé  ssaa  ccuurriioossiittéé,,  ddéélliiéé  ssaa  llaanngguuee    eett  mmêêmmee  lluuii  iinnooccuulléé  ccee  ggeennttiill  vviirruuss  ccoonnttrree  lleeqquueell  llaa  

mmééddeecciinnee  pprréévveennttiivvee  eesstt  iimmppuuiissssaannttee..    

  

  

  

22..  CCee  qquuii  ffaaiitt  uunn  bboonn  cchheerrcchheeuurr  
  

  

  LLaa  ccuurriioossiittéé  nn’’eesstt  pplluuss  uunn  vviillaaiinn  ddééffaauutt,,  eellllee  ddeevviieenntt  uunn  aattoouutt  pprriimmoorrddiiaall  aanniimmaanntt  llee  cchheerrcchheeuurr  

dd’’aannccêêttrreess..  AAuuccuunnee  rreecchheerrcchhee  nnee  sseerraa  eennttrreepprriissee  ss’’iill  nn’’eexxiissttee  ppaass  uunnee  cceerrttaaiinnee  mmoottiivvaattiioonn  ::  

ssoolluuttiioonnnneerr  uunn  ppooiinntt,,  vvéérriiffiieerr  lleess  rreennsseeiiggnneemmeennttss  oorraauuxx,,  rraanniimmeerr  ddee  vviieeuuxx  lliieennss,,  ssee  rraattttaacchheerr  àà  

uunnee  ttrraaddiittiioonn..  IIll  vvaa  ffaallllooiirr  ppaarrlleerr,,  ffoouuiilllleerr,,  iinntteerrpprréétteerr,,  ss’’oouubblliieerr  uunn  iinnssttaanntt  ppoouurr  ssee  mmiieeuuxx  ttrroouuvveerr..    

  LLaa  ppaattiieennccee  nnee  ddeevvrraa  ppaass  mmaannqquueerr,,  aauuccuunnee  pprréécciippiittaattiioonn  nn’’eesstt  ddee  mmiissee  eenn  mmaattiièèrree  ddee  

ggéénnééaallooggiiee..    

  FFllaaiirr,,  ppeerrssppiiccaacciittéé  eett  llooggiiqquuee  sseerroonntt  iinnddiissppeennssaabblleess..  VVoouuss  nnee  cchheerrcchheezz  ppaass  ssiimmpplleemmeenntt  ddeess  

ddaatteess,,  mmaaiiss  ddeess  hhoommmmeess  eett  ddeess  ffeemmmmeess  ssoouummiiss  àà  ddeess  ccoonnttiinnggeenncceess  aafffféérreenntteess  àà  uunnee  ééppooqquuee,,  

uunnee  rrééggiioonn,,  uunn  mmiilliieeuu  ssoocciiaall......  ccoonnttiinnggeenncceess  aavveecc  lleessqquueelllleess  vvoouuss  ddeevvrreezz  ccoommpptteerr..  

  PPeerrsséévvéérraannccee,,  ooppiinniiââttrreettéé  eett  ooppttiimmiissmmee  ::  vvoouuss  rreennccoonnttrreerreezz  rraappiiddeemmeenntt  ddeess  oobbssttaacclleess,,  

ddiitteess--vvoouuss  qquu’’aauuccuunn  nn’’eesstt  iinnccoonnttoouurrnnaabbllee  àà  ppaarrtt  uunnee  llaaccuunnee  ttoottaallee  dd’’aarrcchhiivveess,,  ccaass  eexxttrrêêmmeemmeenntt  

rraarree..  



  PPrruuddeennccee  eett  mmiinnuuttiiee  ::  aaffiinn  ddee  vvéérriiffiieerr  uunnee  ffiilliiaattiioonn  àà  ll’’aaiiddee  ddee  ttoouuss  lleess  aacctteess  qquu’’iill  ppeeuutt  vvoouuss  êêttrree  

ddoonnnnéé  ddee  ttrroouuvveerr..  LLee  ssiimmppllee  aaccttee  ddee  nnaaiissssaannccee  rreessttee  ssoouuvveenntt  iinnssuuffffiissaanntt,,  nnoottaammmmeenntt  ppoouurr  lleess  

ccaass  dd’’hhoommoonnyymmiiee  ((  nnoomm  iiddeennttiiqquuee  )),,  pplluuss  ffrrééqquueenntt  qquu’’oonn  nnee  ssaauurraaiitt  ll’’iimmaaggiinneerr..  LLaa  ffiilliiaattiioonn  ddooiitt  

êêttrree  ccoonnttrrôôllééee  àà  ll’’aaiiddee  ddee  ll’’aaccttee  ddee  mmaarriiaaggee,,  aauu  mmooiinnss..  

  UUnnee  ggrraannddee  ddiissppoonniibbiilliittéé,,  ccaarr  iill  ffaauuddrraa  ssoouuvveenntt  vvoouuss  ddééppllaacceerr  ssuurr  lleess  lliieeuuxx  mmêêmmeess  ooùù  

vvééccuurreenntt  vvooss  aaïïeeuuxx..  MMaaiiss  nn’’eesstt  ccee  ppaass  llàà  llee  mmeeiilllleeuurr  mmooyyeenn  ddee  rreennoouueerr  aavveecc  llee  ppaasssséé  ??  LLeess  

hhoommmmeess  oonntt  ddiissppaarruuss  mmaaiiss  llee  ssooll  eesstt  iinnttaacctt..  

  

  

  

33..  CCoommmmeenntt  cchheerrcchheerr  ??  

  

  

  CCoommmmee  ddaannss  ttoouutteess  rreecchheerrcchheess,,  iill  ffaauutt  uunn  ppooiinntt  ddee  ddééppaarrtt..  GGéénnéérraalleemmeenntt,,  cc’’eesstt  llee  cchheerrcchheeuurr  

lluuii--mmêêmmee,,  oouu  ssoonn  ééppoouussee,,  oouu  uunn  mmeemmbbrree  ddee  ssaa  ffaammiillllee..  PPaarrffooiiss  iill  ss’’aaggiirraa  dd’’uunn  aammii,,  uunnee  ccoonnnnaaiissssaannccee  

eett  mmêêmmee  dd’’uunnee  ppeerrssoonnnnee  ttoottaalleemmeenntt  iinnccoonnnnuuee  qquuii  vvoouuss  ssoolllliicciittee  ppoouurr  rreettrroouuvveerr  sseess  oorriiggiinneess..  EEnn  rrèèggllee  

ggéénnéérraallee,,  llee  cchheerrcchheeuurr  ddiissppoossee  dd’’uunn  mmiinniimmuumm  ddee  rreennsseeiiggnneemmeennttss  pprréécciiss  ssuurr  llaa  ffaammiillllee  iimmmmééddiiaattee,,  

rrééccoollttééss  pprrèèss  ddee  sseess  ppaarreennttss,,  ggrraannddss--ppaarreennttss,,  oonnccllee  oouu  ttaannttee  qquuii  lluuii  ppeerrmmeettttrroonntt  ddee  rreemmoonntteerr  

rraappiiddeemmeenntt  ttrrooiiss  oouu  qquuaattrree  ggéénnéérraattiioonnss..  DDaannss  llee  ccaass  ccoonnttrraaiirree,,  iill  ddooiitt  ppaarrttiirr  aavveecc  sseess  ddoonnnnééeess  

ppeerrssoonnnneelllleess  eett  uuttiilliisseerr  llee  mmooiinnddrree  iinnddiiccee  eenn  ssaa  ppoosssseessssiioonn  ppoouurr  oorriieenntteerr  sseess  pprreemmiieerrss  ppaass  eett  rreettrroouuvveerr  

lleess  pprreemmiieerrss  cchhaaîînnoonnss  qquuii  llee  rreelliieenntt  àà  sseess  ppaarreennttss  eett  ggrraanndd  ppaarreennttss  ..  

  

  

  

44..  LLeess  ssoouurrcceess  ddee  rreennsseeiiggnneemmeennttss..  

  

  

TTrrooiiss  ggeennrreess  ddee  ssoouurrcceess  ssoonntt  àà  llaa  ddiissppoossiittiioonn  dduu  ggéénnééaallooggiissttee  ::  

  

  

44..11..  LLeess  ssoouurrcceess  pprriivvééeess  
  

  

PPoouurr  llaa  mmaajjoorriittéé  ddeess  aammaatteeuurrss,,  ddéébbuuttéé  ssaa  ggéénnééaallooggiiee  sseerraa  ttrrèèss  ffaacciillee..    

  

  IIll  pprreennddrraa  dd’’aabboorrdd  llee  ccaarrnneett  ddee  mmaarriiaaggee  ddeess  ppaarreennttss  ddaannss  lleeqquueell  iill  ttrroouuvveerraa  lleess  nnoommss  ddee  ffaammiillllee  

eett  pprréénnoommss  ddee  sseess  ppaarreennttss,,  lleeuurr  ddaattee  eett  lliieeuu  ddee  nnaaiissssaannccee,,  lleeuurr  pprrooffeessssiioonn..    

  LLee  lliivvrreett  mmiilliittaaiirree  dduu  ppèèrree  vvooiirr  ddeess  ggrraannddss--ppèèrreess  ddoonnnneerraa  ddee  pprréécciieeuuxx  rreennsseeiiggnneemmeennttss  

ccoonncceerrnnaannttss  lleeuurrss  ppaarrttiiccuullaarriittééss  pphhyyssiiqquuee  ::  ttaaiillllee,,  ppooiiddss,,  ccoouulleeuurr  ddeess  yyeeuuxx  eett  ddeess  cchheevveeuuxx,,  

ppaarrttiiccuullaarriittééss......  eenn  pplluuss  ddee  lleeuurr  ééttaatt--cciivviill..    

  DDee  nnoommbbrreeuuxx  ppeettiittss  ccooffffrreettss  mmééttaalllliiqquueess  rreennffeerrmmeenntt  ddeess  ddooccuummeennttss  pprréécciieeuuxx  tteellss  qquuee,,  ffaaiirree--

ppaarrtt  ddee  bbaappttêêmmee,,  ddee  mmaarriiaaggee  oouu  ddee  ddééccèèss,,  ssoouuvveenniirrss  ddee  ccoommmmuunniioonn  oouu  ddee  ddééccèèss,,  pphhoottooss  

ppaarrffooiiss  jjaauunniieess  aavveecc  uunnee  ppeettiittee  mmeennttiioonn  aauu  ddooss..    

  LLeess  aacctteess  nnoottaarriiééss  ééttaabblliiss  àà  ll’’ooccccaassiioonn  dd’’uunn  aacchhaatt,,  dd’’uunn  ppaarrttaaggee  oouu  dd’’uunnee  ssuucccceessssiioonn  dd’’uunn  oonnccllee  

oouu  dd’’uunnee  ccoouussiinnee  ppaarrffooiiss  iiggnnoorrééss..  

  UUnn  ccoonnttrraatt  ddee  mmaarriiaaggee  ddoonnnnee  ééggaalleemmeenntt  ddee  pprréécciieeuuxx  rreennsseeiiggnneemmeennttss..  

  

RReeccuueeiilllliirr  ddeess  rreennsseeiiggnneemmeennttss  oorraauuxx  eesstt  aauussssii  ttrrèèss  iimmppoorrttaannttss  nnoottaammmmeenntt  pprrèèss  ddee  ppeerrssoonnnneess  

ââggééeess  qquuii  ssee  ffeerroonntt  bbiieenn  ssoouuvveenntt  uunn  ppllaaiissiirr  ddee  vvoouuss  lleess  rraaccoonntteerr  ssuurrttoouutt  lleess  ggrraannddss--ppaarreennttss  eett  lleess  

aarrrriièèrreess  ggrraannddss--ppaarreennttss  ppoouurr  cceeuuxx  --  lleess  jjeeuunneess  cchheerrcchheeuurrss  --  qquuii  oonntt  llaa  cchhaannccee  dd’’eenn  aavvooiirr  eennccoorree  uunn  oouu  

ll’’aauuttrree..  FFaaiirree  ppaarrlleerr  uunnee  vviieeiillllee  ccoouussiinnee  --  ccoommmmee  BBeerrtthhee  --  rreettrroouuvvééee  aapprrèèss  qquueellqquueess  mmooiiss  ddee  rreecchheerrcchheess  

oouu  mmêêmmee  ppaarr  hhaassaarrdd  eett  ssuurrttoouutt  ll’’ééccoouutteerr  ppaattiieemmmmeenntt  rraaccoonntteerr  ssaa  vviiee  aavveecc  sseess  bboonnss  eett  mmaauuvvaaiiss  

mmoommeennttss..  CCee  nn’’eesstt  ppaass  ttoouujjoouurrss  ffaacciillee  eett  iill  ffaauuddrraa  ss’’aarrmmeerr  ddee  ppaattiieennccee  eett  ggaaggnneerr  lleeuurr  ccoonnffiiaannccee  aavvaanntt  

qquu’’eellllee  vvoouuss  ddoonnnnee  ddeess  rreennsseeiiggnneemmeennttss  eennffoouuiiss  ddaannss  lleeuurr  mméémmooiirree  oouu  ccaacchhééss  aauu  ffoonndd  dd’’eellllee  mmêêmmee  tteell  

uunn  sseeccrreett  ddee  ffaammiillllee  ttoouujjoouurrss  ddiiffffiicciillee  àà  rréévvéélleerr  ..  UUnn  ppeettiitt  ccoonnsseeiill,,  qquuaanndd  vvoouuss  lleess  rreennccoonnttrreezz,,  

ccoommmmuunniiqquueerr  lleeuurr  ddeess  rreennsseeiiggnneemmeennttss  qquuee  vvoouuss  ccoonnnnaaiisssseezz  qquuii  ppiiqquueerroonntt  lleeuurr  ccuurriioossiittéé  eett  qquuii  

rréévveeiilllleerroonntt  lleeuurr  mméémmooiirree  aanncciieennnnee..  

  



IIll  vvoouuss  ffaauuddrraa  rreeccoouuppeerr  eett  vvéérriiffiieerr  ttoouuss  cceess  rreennsseeiiggnneemmeennttss  --  àà  llaa  ffaaççoonn  ddee  SScchheerrlloocckk  HHoollmmeess  --  

mmaaiiss  qquuii  vvoouuss  ddoonnnneerroonntt  ssoouuvveenntt  uunn  ééccllaaiirraaggee  nnoouuvveeaauu  ssuurr  lleess  rrééssuullttaattss  ddééjjàà  aaccqquuiiss  ddee  vvooss  

rreecchheerrcchheess    eett  ppoouurrrroonntt  ddoonnnneerr  ddee  nnoouuvveelllleess  oorriieennttaattiioonnss  àà  vvoottrree  cchhaassssee  aauuxx  rreennsseeiiggnneemmeennttss..  LLeess  

ddaatteess  eett  lliieeuuxx  ssoonntt  ttrrèèss  iimmppoorrttaannttss  eett  llaa  pprréécciissiioonn  ggééooggrraapphhiiqquuee  eesstt  pprriimmoorrddiiaallee,,  llaa  rriigguueeuurr  eenn  ccee  

ddoommaaiinnee  nnee  ssoouuffffrree  aauuccuunnee  eexxcceeppttiioonn..    

  

  

44..22..  LLeess  ssoouurrcceess  ppuubblliiqquueess  eenn  BBeellggiiqquuee  

  

  

EElllleess  ssoonntt  nnoommbbrreeuusseess  eett  aavveecc  uunn  ppeeuu  ddee  cchhaannccee,,  uunnee  ssttaabbiilliittéé  ggééooggrraapphhiiqquuee  dduu  nnoomm,,  eett  uunn  

ppeeuu  ddee  ffoorrttuunnee  ffaammiilliiaallee,,  llee  ggéénnééaallooggiissttee  ppeeuutt  ffaacciilleemmeenntt  ssuuiivvrree  llaa  ttrraaccee  ddee  ssoonn  aasscceennddaannccee  jjuussqquu’’eenn  

11665500..    ((  LLeess  ccrrèèvvee--llaa--ffaaiimm  eett  lleess  mmiisséérraabblleess  nnee  llaaiisssseenntt  ppaass  ddee  ttrraacceess  ))  

  

PPoouurr  ccllaasssseerr  cceess  ssoouurrcceess,,  iill  ffaauutt  ssee  rrééfféérreerr  aauuxx  ppéérriiooddeess  hhiissttoorriiqquueess  qquuee  llaa  BBeellggiiqquuee    aa  

ttrraavveerrssééeess..  IIll  ffaauutt  ssee  rraappppeelleerr  qquuee  llaa  BBeellggiiqquuee  eenn  ttaanntt  qquu’’EEttaatt  eesstt  nnééee  eenn  11883300  eett  eesstt  ddoonncc  uunn  ppaayyss  

jjeeuunnee  ccoommppaarréé  àà  sseess  ppuuiissssaannttss  vvooiissiinnss..  PPaarr  ccoonnttrree  ssaa  ppooppuullaattiioonn  eesstt  aauussssii  ââggééee  qquuee  sseess  vvooiissiinneess,,  

JJuulleess  CCééssaarr  nn’’aa  tt--iill  ppaass  ddiitt  àà  ssoonn  ssuujjeett  ;;  ««    DDee  ttoouuss  lleess  ppeeuupplleess  ddee  llaa  GGaauullee,,  lleess  BBeellggeess  ssoonntt  lleess  pplluuss  

bbrraavveess  »»  ((  ccoouurraaggeeuuxx  ))..  

  

DDee  11665500  àà  nnooss  jjoouurrss,,  llaa  BBeellggiiqquuee  aa  ccoonnnnuu  qquuaattrree  rrééggiimmeess  qquuii  ssoonntt  ddaannss  ll’’oorrddrree  aasscceennddaanntt  ::  

  

  aavvaanntt  11779900  ::  llee  rrééggiimmee  aauuttrriicchhiieenn..  

  ddee  11779900  àà  11881155  ::  llee  rrééggiimmee  ffrraannççaaiiss..  

  ddee  11881155  àà  11883300  ::  llee  rrééggiimmee  hhoollllaannddaaiiss..  

  ddee  11883300  àà  nnooss  jjoouurrss  ::  ll’’EEttaatt  BBeellggee..  

  

  

44..22..11..  RRééggiimmee  AAuuttrriicchhiieenn    
  

  

CCeettttee  ppéérriiooddee,,  aappppeellééee  aauussssii  AAnncciieenn  RRééggiimmee  eesstt  ccaarraaccttéérriissééee  ppaarr  llaa  ll’’iinnfflluueennccee  ddee  ll’’EEgglliissee  

CCaatthhoolliiqquuee  iinnttiimmeemmeenntt  mmêêllééee  àà  llaa  vviiee  cciivviillee  ddeess  cciittooyyeennss..    

  

44..22..11..11..  RReeggiissttrreess  ppaarrooiissssiiaauuxx..  

  

AAvvaanntt  11660000,,  iill  nn’’eexxiissttaaiitt  ppaass  dd’’eennrreeggiissttrreemmeenntt  ooffffiicciieell  ddeess  aacctteess  ddee  bbaappttêêmmee,,  mmaarriiaaggee  eett  ddééccèèss..  

IIll  eexxiissttaaiitt  bbiieenn  ddeess  rreecceennsseemmeennttss  mmaaiiss  qquuii  ccoouuvvrraaiieenntt  ddeess  tteerrrriittooiirreess  lliimmiittééss  oouu  ssppéécciiffiiqquueess,,  eeffffeeccttuuééss  

ppoouurr  ddeess  rraaiissoonnss  ppaarrttiiccuulliièèrreess..  UUnn  tteexxttee,,  ddaattéé  ddee  11553399,,  iimmppoossee  llaa  tteennuuee  oobblliiggaattooiirree  ddee  rreeggiissttrreess  ddee  

bbaappttêêmmeess  mmaaiiss  iill  ffaauuddrraa  uunn  ssiièèccllee  ppoouurr  qquuee  llaa  tteennuuee  rriiggoouurreeuussee  ddee  tteellss  rreeggiissttrreess  ssooiitt  oobbsseerrvvééee..  

CCeerrttaaiinneess  ppaarrooiisssseess  oonntt  ccoommmmeennccéé  pplluuss  ttôôtt,,  dd’’aauuttrreess  pplluuss  ttaarrdd  ((  OOrrggeeoo  eenn  11666600  ))    

  

LLeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ccoonntteennuueess  ddaannss  cceess  rreeggiissttrreess  ssoonntt  ppaarrffooiiss  ttrrèèss  ddééttaaiillllééeess,,  ppaarrffooiiss  

ffrraaggmmeennttaaiirreess,,  vvooiirree  mmêêmmee  ccoonnttrraaddiiccttooiirreess,,  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé  eett  dduu  ddeeggrréé  dd’’iinnssttrruuccttiioonn  dduu  

pprrêêttrree  qquuii  lleess  rrééddiiggeeaaiitt..  PPeennddaanntt  pplluuss  dd’’uunn  ssiièèccllee,,  cceess  aacctteess  ééttaaiieenntt  rrééddiiggééss  eenn  llaattiinn,,  lleess  nnoommss  eett  

pprréénnoommss  ééttaaiieenntt  llaattiinniissééss  ddaannss  uunnee  ffoorrmmee  qquuee  lleess  ppuurriisstteess  aappppeellllee  ««  llaattiinn  ddee  ccuuiissiinnee  »»..  LL’’oorrtthhooggrraapphhee  

ddeess  nnoommss  nn’’ééttaaiitt  ppaass  rriiggoouurreeuussee  mmaaiiss  pphhoonnééttiiqquuee,,  uunn  ppeeuu  ccoommmmee  ddeess  jjeeuunneess  eennffaannttss  àà  qquuii  oonn  

aapppprreennddrraaiitt  àà  ééccrriirree  ssaannss  ddoonnnneerr  ddee  lleeççoonnss  ddee  ggrraammmmaaiirree..  

  

LLeess  aacctteess  ddee  bbaappttêêmmee  ssoonntt  ssoouuvveenntt  bbiieenn  rrééddiiggééss..  IIllss  ccoonnttiieennnneenntt  ggéénnéérraalleemmeenntt  ::  

  lleess  pprréénnoommss  dduu  bbaappttiisséé..  

  llaa  ddaattee  ddee  nnaaiissssaannccee  oouu  dduu  bbaappttêêmmee,,  ggéénnéérraalleemmeenntt  llaa  mmêêmmee..  

  lleess  nnoommss  eett  pprréénnoommss  ddeess  ppaarreennttss,,  lleeuurr  llooccaalliittéé  dd’’oorriiggiinnee,,  lleeuurr  pprrooffeessssiioonn  qquuaanndd  iill  ss’’aaggiissssaaiitt  dd’’uunn  

mmééttiieerr  iimmppoorrttaanntt  oouu  ppaarrttiiccuulliieerr  ddee  ll’’ééppooqquuee..  

  lleess  nnoommss  eett  pprréénnoommss  ddeess  ppaarrrraaiinn  eett  mmaarrrraaiinnee,,  lleeuurr  llooccaalliittéé  dd’’oorriiggiinnee,,  lleeuurr  pprrooffeessssiioonn  vvooiirree  llee  

nnoomm  ddee  lleeuurr  ppaarreennttss  oouu  ddee  lleeuurr  ccoonnjjooiinnttss..  

  DDeess  ffaaiittss  ppaarrttiiccuulliieerrss  qquuii  ppoouuvvaaiieenntt  aavvooiirr  uunnee  iimmppoorrttaannccee  uullttéérriieeuurree..  



  

  

AA  nnootteerr  qquuee  ddaannss  lleess  pprreemmiièèrreess  aannnnééeess  llee  nnoomm  ddee  jjeeuunnee  ffiillllee  ddee  llaa  mmèèrree  nn’’ééttaaiitt  ppaass  iinnssccrriitt,,  ccee  

qquuii  rreenndd  ppaarrffooiiss  ddiiffffiicciillee  ddee  ttrroouuvveerr  lleess  lliieennss  ddee  ffiilliiaattiioonn  ttoottaalleemmeenntt  ssûûrrss..  

  

LLeess  aacctteess  ddee  mmaarriiaaggeess  ssoonntt  ééggaalleemmeenntt  bbiieenn  rrééddiiggééss  mmaaiiss  aavveecc  mmooiinnss  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss..  IIllss  

ccoonnttiieennnneenntt  ::  

  lleess  nnoommss  eett  pprréénnoommss  ddeess  mmaarriiééss,,  lleeuurr  llooccaalliittéé  dd’’oorriiggiinnee,,  lleeuurr  pprrooffeessssiioonn  ssii  eellllee  ééttaaiitt  iimmppoorrttaannttee..  

  llaa  ddaattee  dduu  mmaarriiaaggee..  

  lleess  nnoommss  ddeess  ttéémmooiinnss  ((  ppaass  ttoouujjoouurrss  ))  qquuii  ccoommpprreennaaiitt  ppaarrffooiiss  lleess  nnoommss  ddeess  ppaarreennttss  --  ppaass  

ttoouujjoouurrss  rreennsseeiiggnnééss  ccoommmmee  tteellss  --  qquuaanndd  ll’’uunn  oouu  ll’’aauuttrree  ddeess  mmaarriiééss  eesstt  uunn  eennffaanntt  mmiinneeuurr  dd’’ââggee..  

  

LLeess  aacctteess  ddeess  ddééccèèss  ssoonntt  ppeeuu  ddééttaaiillllééss  eett  nnee  mmeennttiioonnnneenntt  bbiieenn  ssoouuvveenntt  qquuee  llee  nnoomm  ddee  llaa  

ppeerrssoonnnnee  ddééccééddééee..  CCeerrttaaiinnss  ddééttaaiillss  ssoonntt  ppaarrffooiiss  aajjoouuttééss  ccoommmmee  llee  nnoomm  dduu  ppèèrree  ppoouurr  uunn  jjeeuunnee  eennffaanntt,,  

ll’’ââggee  ppoouurr  uunn  vviieeiillllaarrdd,,  lleess  cciirrccoonnssttaanncceess  ddee  llaa  mmoorrtt  ssii  eellllee  eesstt  ppaarrttiiccuulliièèrree  ((  nnooyyaaddee,,  bblleessssuurree,,  eettcc..  ))..  

  

  

44..22..11..22..  LLeess  ooeeuuvvrreess  ddee  llooiiss  ddeess  ccoouurrss  ddee  jjuussttiiccee..  

  

CCeess  ddooccuummeennttss  ééttaaiieenntt  lleess  pprrééccuurrsseeuurrss  ddee  nnoottrree  ««  eennrreeggiissttrreemmeenntt  eett  ccaaddaassttrree  »»  NNooss  aannccêêttrreess  

aaccccoorrddaaiieenntt  uunn  ggrraanndd  ppoouuvvooiirr  aauuxx  cchhoosseess  ééccrriitteess  eett  ll’’eennrreeggiissttrreemmeenntt  ooffffiicciieell  ééttaaiitt  bbeeaauuccoouupp  pplluuss  

ccoouurraanntt  qquu’’aauujjoouurrdd’’hhuuii  mmêêmmee  ppoouurr  ddeess  cchhoosseess  oouu  ddeess  ttrraannssaaccttiioonnss  qquuii  ddee  nnooss  jjoouurrss  nnoouuss  

aappppaarraaîîttrraaiieenntt  ffuuttiilleess..  ((  vveennttee  ppaarr  NNiiccoollaass  PPeerraauuxx  ddee  sseess  ddeerrnniieerrss  oouuttiillss  ddee  ffoorrggeerroonn  ))..    

  

LLee  bbuutt  ddee  sseess  eennrreeggiissttrreemmeennttss  ééttaaiitt  ddoouubbllee  ::  

  

  eennrreeggiissttrreerr  lleess  aacctteess  ddoonntt  llee  ppuubblliicc  aavvaaiitt  iinnttéérrêêtt  àà  aavvooiirr  ccoonnnnaaiissssaannccee  tteell  qquuee  ddoonnaattiioonnss,,  lleeggss,,  

eettcc..  

  AAuutthheennttiiffiieerr  lleess  aacctteess  ppaassssééss  eett  éévviitteerr  ttoouuttee  ffrraauuddee  àà  lleeuurr  eennccoonnttrree..  IIllss  ppoorrttaaiieenntt  ssuurr  lleess  aacctteess  

nnoottaarriiééss,,  lleess  aacctteess  jjuuddiicciiaaiirreess  eett  lleess  aacctteess  ssoouuss  sseeiinngg  pprriivvéé..  CCeess  aacctteess  nn’’ééttaaiieenntt  ppaass  ttoouujjoouurrss  

eennrreeggiissttrrééss  iimmmmééddiiaatteemmeenntt  mmaaiiss  ppaarrffooiiss  aapprrèèss  pplluussiieeuurrss  aannnnééeess..  IIllss  ééttaaiieenntt  ééccrriittss  eenn  ffrraannççaaiiss  

ddaannss  llaa  ppaarrttiiee  ffrraannccoopphhoonnee  dduu  ppaayyss  mmaaiiss  ddaannss  llee  llaannggaaggee  ddee  ll’’ééppooqquuee  qquu’’iill  nn’’eesstt  ppaass  ttoouujjoouurrss  

ffaacciillee  àà  ccoommpprreennddrree..  

  

CCeess  ddooccuummeennttss  ccoommpprreennnneenntt  ::    

  

  LLaa  nnaattuurree  ddee  ll’’aaccttee  eenn  qquueessttiioonn..  

  LLeess  nnoommss  ddeess  ppaarrttiieess..  

  PPoouurr  uunn  aaccttee  nnoottaarriiéé,,  llee  nnoomm  eett  llaa  rrééssiiddeennccee  dduu  nnoottaaiirree  qquuii  ll’’aa  rreeççuu..    

  LLee  mmoonnttaanntt  ddee  llaa  ttrraannssaaccttiioonn  eett  lleess  ffrraaiiss  dd’’eennrreeggiissttrreemmeenntt..  

  LLaa  ddaattee  ddee  ll’’aaccttee  eett  llaa  ddaattee  ddee  ll’’eennrreeggiissttrreemmeenntt..  

  LLeess  ssiiggnnaattuurreess  ddeess  ppaarrttiieess  qquuii  ssaavvaaiieenntt  ssiiggnnééeess  oouu  uunnee  mmaarrqquuee  ppoouurr  cceeuuxx  qquuii  nnee  ssaavvaaiieenntt  

ssiiggnnééss..  

  LLaa  ssiiggnnaattuurree  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnee  ooffffiicciieellllee  qquuii  aa  rreeççuu  ll’’aaccttee..  

  

44..22..11..33..  LLeess  aacctteess  nnoottaarriiééss..  

  

44..22..11..44..  LLeess  aacctteess  ddeess  ttrriibbuunnaauuxx..  

  

  



44..22..22..  RRééggiimmee  FFrraannççaaiiss..  
  

  

IIll  aa  aappppoorrttéé  ddeess  mmooddiiffiiccaattiioonnss  ttrrèèss  iimmppoorrttaanntteess  aauu  ppooiinntt  ddee  vvuuee  aaddmmiinniissttrraattiiff  nnoottaammmmeenntt  aavveecc  

llaa  ssééppaarraattiioonn  ddeess  ppoouuvvooiirrss  cciivviillss  eett  rreelliiggiieeuuxx..  LL’’ééttaatt--cciivviill  aa  ééttéé  oorrggaanniisséé..  CC’’eesstt  àà  ppaarrttiirr  ddee  cceettttee  ppéérriiooddee  

qquuee  ffuurreenntt  ccrrééééeess  lleess  ccoommmmuunneess  qquuii  rreemmppllaaccèèrreenntt  lleess  ppaarrooiisssseess  ppoouurr  ll’’eennrreeggiissttrreemmeenntt  ddeess  aacctteess  ddee  

nnaaiissssaanncceess,,  mmaarriiaaggeess  eett  ddééccèèss..  UUnnee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  pplluuss  ««  mmooddeerrnnee  »»  ffuutt  mmiissee  eenn  ppllaaccee,,    ssttrruuccttuurrééee  

ccoommmmee  eenn  FFrraannccee,,  aavveecc  lleess  DDééppaarrtteemmeennttss,,  CCaannttoonnss  eett  CCoommmmuunneess..  UUnn  ccaalleennddrriieerr  rrééppuubblliiccaaiinn  ffuutt  aauussssii  

iinnssttaauurréé,,  iill  ddéébbuuttaa  llee  0011--0099--11779922  eett  ffuutt  aabboollii  ppaarr  NNaappoollééoonn  eenn  11880066..  LLee  ddéébbuutt  ddee  cceettttee  ppéérriiooddee  ffuutt  aasssseezz  

ttrroouubbllééee  eett  cceerrttaaiinneess  ddoonnnnééeess  nnee  ffuurreenntt  ppaass  eennrreeggiissttrrééeess  eett  ddoonncc  ppeerrdduueess..  LLee  ppaassssaaggee  ddee  llaa  ppaarrooiissssee  

àà  llaa  ccoommmmuunnee  nnee  ssee  ffiitt  ppaass  ssaannss  ddiiffffiiccuullttééss..  LLee  tteerrrriittooiirree  ddeess  pprreemmiièèrreess  nn’’aa  ppaass  ééttéé  cceelluuii  ddeess  sseeccoonnddeess..  

((  eexxeemmppllee  ::  llaa  ppaarrooiissssee  dd’’OOrrggeeoo  ccoommpprreennaaiitt  99  vviillllaaggeess,,  llaa  ccoommmmuunnee  dd’’OOrrggeeoo  nnee  ccoommppoorrttaaiitt  pplluuss  qquuee  55  

vviillllaaggeess..  ))..  LLaa  mmaajjoorriittéé  ddeess  ssoouurrcceess  dd’’aarrcchhiivveess  ssoonntt    iiddeennttiiqquueess  àà  cceelllleess  dd’’aauujjoouurrdd’’hhuuii  qquuii  ssoonntt    ddééccrriitteess  

ccii--ddeessssoouuss..    

  

  

44..22..33..  RRééggiimmee  hhoollllaannddaaiiss..  
  

LLeess  aarrcchhiivveess  ssoonntt  pprraattiiqquueemmeenntt  lleess  mmêêmmeess  qquuee  ddaannss  llee  rrééggiimmee  bbeellggee..  

  

  

44..22..44..  RRééggiimmee  BBeellggee..  
  

LLeess  aarrcchhiivveess  ssoonntt  nnoommbbrreeuusseess  eett  ggéénnéérraalleemmeenntt  bbiieenn  ccoonnsseerrvvééeess  hhoorrmmiiss  cceelllleess  qquuii  oonntt  ééttéé  

ddééttrruuiitteess  ppaarr  ddeess  iinncceennddiieess  oouu  vviiccttiimmeess  ddeess  ddeeuuxx  gguueerrrreess  mmoonnddiiaalleess..  LLeess  pplluuss  ccoouurraanntteess  ddaannss  ll’’oorrddrree  

ddééccrrooiissssaanntt  ssoonntt  ::  

  

44..22..44..11..  LL’’ééttaatt--cciivviill..  

  

CC’’eesstt  llaa  pplluuss  iimmppoorrttaannttee  ssoouurrccee..  YY  ssoonntt  ccoonnssiiggnnééss  lleess  aacctteess  ddee  nnaaiissssaanncceess,,  mmaarriiaaggee  eett  ddééccèèss  ,,  

lleess  ppuubblliiccaattiioonnss  ddee  mmaarriiaaggee  eett  ddiifffféérreenntteess  ppiièècceess  aannnneexxeess..  CCeess  ddooccuummeennttss  ssoonntt  aacccceessssiibblleess  ssoouuss  

ffoorrmmee  ddee  mmiiccrrooffiillmmss  ppoouurr  llaa  pplluuss  ppaarrtt  ddaannss  lleess  ddééppôôttss  ddeess  AArrcchhiivveess  ddee  ll’’EEttaatt  BBeellggee,,  aauu  nnoommbbrree  ddee  1155,,  

ddoonntt  AArrlloonn  eett  SStt--HHuubbeerrtt  ppoouurr  llaa  pprroovviinnccee  ddee  LLuuxxeemmbboouurrgg..  LLeess  mmiiccrrooffiillmmss  oonntt  ééttéé  rrééaalliissééss  ppaarr  lleess  

MMoorrmmoonnttss  qquuii  ccoonnsseerrvveenntt  ll’’oorriiggiinnaall..    

  

CCeess  rreeggiissttrreess  oonntt  ééttéé  iinnssttaauurrééss  ssoouuss  llee  rrééggiimmee  ffrraannççaaiiss,,  ppoouurrssuuiivvii  ssoouuss  llee  rrééggiimmee  hhoollllaannddaaiiss  eett  

ccoonnttiinnuuee  eennccoorree  aaccttuueelllleemmeenntt  mmaaiiss  ddeeppuuiiss  qquueellqquueess  aannnnééeess  ssoouuss  ffoorrmmee  iinnffoorrmmaattiiqquuee..  TToouuss  cceess  aacctteess  

ssoonntt  rrééddiiggééss  ddee  ffaaççoonn  ««  ssttaannddaarrdd  »»,,  llaa  ffoorrmmuullee  aayyaanntt  ppeeuu  éévvoolluuééee  aauu  ffiill  ddeess  aannss,,  ccee  qquuii  ffaacciilliittee  

bbeeaauuccoouupp  llaa  lleeccttuurree..  AA  nnootteerr  qquu’’eenn  BBeellggiiqquuee,,  llaa  ffeemmmmee  ggaarrddee  ssoonn  nnoomm  ddee  jjeeuunnee  ffiillllee,,  ccee  qquuii  ffaacciilliittee  

ggrraannddeemmeenntt  llaa  rreecchheerrcchhee  ddaannss  llaa  ccoonnssuullttaattiioonn  ddeess  aacctteess..  

  

UUnnee  llooii  ssuurr  llaa  vviiee  pprriivvééee  iinntteerrddiitt  ddee  rreennddrree  ppuubblliiqquuee  lleess  aarrcchhiivveess  qquuii  oonntt  mmooiinnss  ddee  cceenntt  aannss    

mmaaiiss  mmooyyeennnnaanntt  aauuttoorriissaattiioonn  dduu  PPrrooccuurreeuurr  dduu  RRooii,,  eelllleess  ssoonntt  ccoonnssuullttaabblleess  ssoouuss  cceerrttaaiinneess  rreessttrriiccttiioonnss..    

  

44..22..44..22..  LLeess  aarrcchhiivveess  mmiilliittaaiirreess..  

  

MMêêmmee  ss’’iill  nn’’aa  ppaass  ééttéé  eennrrôôlléé,,  uunn  hhoommmmee  eesstt  iinnssccrriitt  ssuurr  uunn  ttaabblleeaauu  ddee  rreecceennsseemmeenntt  eett  ss’’iill  aa  ééttéé  

ssoollddaatt,,  ssoonn  nnoomm  eesstt  iinnssccrriitt  ddaannss  uunn  aauuttrree  rreeggiissttrree  

  

  

  

44..22..44..33..  LLeess  lliisstteess  éélleeccttoorraalleess..  

  

CCeelllleess--ccii  ssoonntt  ééttaabblliieess  ppoouurr  cchhaaqquuee  ssccrruuttiinn..  EElllleess  rreepprreennnneenntt  lleess  nnoommss  ddeess  ppeerrssoonnnneess  eenn  ââggee  

ddee  vvootteerr  aavveecc  lleeuurr  nnoomm,,  pprréénnoomm,,  ddaattee  ddee  nnaaiissssaannccee,,  llee  nnoomm  dduu  ccoonnjjooiinntt..  IIll  ffaauutt  ssaavvooiirr  qquu’’eenn  BBeellggiiqquuee  llee  

vvoottee  eesstt  oobblliiggaattooiirree..  AAvvaanntt  11990000,,  nnee  vvoottaaiieenntt  qquuee  lleess  hhoommmmeess  qquuii  aavvaaiieenntt  uunnee  cceerrttaaiinnee  rriicchheessssee  oouu  uunnee  

pprrooffeessssiioonn  rreeccoonnnnuuee..  LLee  ddrrooiitt  ddee  vvoottee  ppoouurr  ttoouuss  lleess  hhoommmmeess  ffuutt  iinnttrroodduuiitt  aauu  ddéébbuutt  dduu  ssiièèccllee  eett  cceelluuii  

ddeess  ffeemmmmeess  ppoouurr  ttoouuss  lleess  ssccrruuttiinnss  nn’’iinntteerrvviinntt  qquuee  jjuussttee  aavvaanntt  11994400..  

  

44..22..44..44..  LLeess  rreeggiissttrreess  ddee  ll’’eennrreeggiissttrreemmeenntt  eett  dduu  ccaaddaassttrree..  

  

IIllss  rreepprreennnneenntt  ttoouutteess  lleess  ttrraannssaaccttiioonnss  rrééaalliissééeess  ccoonncceerrnnaanntt  lleess  bbiieennss  iimmmmoobbiilliieerrss  tteellss  qquuee  

aacchhaattss  eett  vveenntteess,,  éécchhaannggeess,,  ppaarrttaaggeess,,  ssuucccceessssiioonnss,,  ccoonnttrraattss  ddee  mmaarriiaaggee,,  lleess  ddoonnaattiioonnss  eettcc..  

  

44..22..44..55..  LLeess  aarrcchhiivveess  nnoottaarriiaalleess..  



  

44..22..44..66..  LLeess  jjuuggeemmeennttss  ddeess  ttrriibbuunnaauuxx..  

  

  

44..33..  LLeess  ssoouurrcceess  ddiivveerrsseess..  
  

  

MMeennttiioonnnnoonnss  iiccii  qquueellqquueess  ssoouurrcceess  nnoonn  ooffffiicciieelllleess  qquuii  ppeeuuvveenntt  êêttrree  ccoonnssiiddéérrééee  ccoommmmee  

ppuubblliiqquueess,,  qquuii  nnee  rreemmoonntteenntt  ppaass  llooiinn  ddaannss  llee  tteemmppss  mmaaiiss  qquuii  ppeeuuvveenntt  ss’’aavvéérreerr  pprréécciieeuussee  ppoouurr  ggllaanneerr  uunn  

iinnddiiccee  àà  ddééffaauutt  ddee  rreennsseeiiggnneemmeenntt  ccoonnccrreettss..  

  

44..33..11..  LLeess  cciimmeettiièèrreess..  

  

CCee  ssoonntt  ddeess  lliieeuuxx  ddee  vviissiitteess  ffrrééqquueenntteess  ddeess  ggéénnééaallooggiisstteess..  LLeess  ppiieerrrreess  ttoommbbaalleess  ppaarrffooiiss  

ccoouuvveerrtteess  ddee  mmoouussssee  rréévvèèlleenntt  qquuaannttiittéé  ddee  nnoommss  eett  ddee  ddaatteess  ((  rraarreemmeenntt  aauu--ddeellàà  ddee  11885500  ))  qquuii  ssoonntt  

aauuttaanntt  ddee  rreennsseeiiggnneemmeennttss  oouu  dd’’iinnddiiccaattiioonnss  pprréécciieeuusseess..  

  

44..33..22..  LLeess  rruubbrriiqquueess  nnééccrroollooggiiqquueess  ddeess  jjoouurrnnaauuxx..  

  

44..33..33..  LLeess  bbiibblliiootthhèèqquueess..  

  

44..33..44..  LLeess  rreeggiissttrreess  ppaarrooiissssiiaauuxx  ccoonnsseerrvvééss  ddaannss  lleess  ppaarrooiisssseess  aaccttuueelllleess  oouu  àà  

ll’’éévvêêcchhéé..  

  

LL’’éénnuumméérraattiioonn  ddee  ttoouutteess  cceess  ssoouurrcceess  nn’’eesstt  ppaass  uunnee  lliissttee  qquuii  ssee  vveeuutt  ccoommppllèèttee  mmaaiiss  llee  rrééssuumméé  

ddeess  ddooccuummeennttss  qquuee  llee  cchheerrcchheeuurr  ggéénnééaallooggiissttee  ttrroouuvveerraa  àà  ssaa  ddiissppoossiittiioonn  ppoouurr  ddéébbuutteerr  sseess  ttrraavvaauuxx..  AAuu  

ffiill  ddee  sseess  rreecchheerrcchheess,,  iill  ttrroouuvveerraa  pprroobbaabblleemmeenntt  dd’’aauuttrreess  ssoouurrcceess    eett  ssuurrttoouutt  ddeess  ccoonnsseeiillss  oouu  ddeess  

ssuuggggeessttiioonnss,,  vvooiirree  ddee  ll’’aaiiddee  ddee  cchheerrcchheeuurrss  eexxppéérriimmeennttééss  qquuii  ccoonnssuulltteenntt  eett  ffoouuiilllleess  lleess  aarrcchhiivveess  ddeeppuuiiss  

ddee  nnoommbbrreeuusseess  aannnnééeess..    

  

  

55    SSuuggggeessttiioonnss  àà  mmeess  aammiiss  ccaannaaddiieennss..  

  

  

LLee  mmoonnddee  ddeess  ggéénnééaallooggiisstteess  eesstt  uunn  mmiilliieeuu  ppaarrttiiccuulliieerr  oouu  llaa  ssoolliiddaarriittéé  eesstt  ddee  mmiissee  ppoouurr  aauuttaanntt  

qquuee  cceelluuii  qquuii  ddeemmaannddee  ddeess  rreennsseeiiggnneemmeennttss  aappppoorrttee  aauussssii  sseess  ddoonnnnééeess..  VVuu  ddee  BBeellggiiqquuee,,  nnoouuss  

ccoommpprreennoonnss  ffoorrtt  bbiieenn  qquuee  lleess  CCaannaaddiieennss,,  ccoommmmee  lleess  EEuurrooppééeennss,,  oonntt  eennvviiee  ddee  rreettrroouuvveerr  lleeuurrss  rraacciinneess  

dd’’aauuttaanntt  pplluuss  qquuee  nnoommbbrree  dd’’eennttrr’’eeuuxx  oonntt  ccoonnnnuuss  ddeess  ggrraannddss--ppaarreennttss  nnééss  aauu  ««  vviieeuuxx  ppaayyss  »»  eett  qquuee  llee  

ppaasssséé  hhiissttoorriiqquuee  dduu  ppaayyss  eesstt  ccoouurrtt..  

  

AAlloorrss,,  ccoommmmeenntt  ffaaiirree  ??  JJee  vvoouuss  pprrooppoossee  cceess  qquueellqquueess  ssuuggggeessttiioonnss::  

  

55..11..    CChheerrcchheerr  uunn  ccoorrrreessppoonnddaanntt..  VVoouuss  ppoouuvveezz  llee  ttrroouuvveerr  ::    
  

  ddaannss  llaa  ffaammiillllee  ssii  vvoouuss  eenn  aavveezz  eennccoorree  eenn  BBeellggiiqquuee..  

  vviiaa  IInntteerrnneett  eenn  ppaassssaanntt  uunn  mmeessssaaggee  ddaannss  lleess  ggrroouuppeess  ddee  nneewwss  ddee  ggéénnééaallooggiiee..  

  ssuurr  lleess  ssiitteess  IInntteerrnneett  dd’’aassssoocciiaattiioonn  ddee  ggéénnééaallooggiiee  --  eexxeemmppllee  ::  GGeenneeaanneett,,  WWaalloonniiaa..    

  eenn  ééccrriivvaanntt  àà  uunn  cceerrccllee  ddee  ggéénnééaallooggiisstteess,,  iill  eenn  eexxiissttee  pplluussiieeuurrss  eenn  BBeellggiiqquuee..  

  eenn  ééccrriivvaanntt  aauu  SS..  CC..  GG..  DD..  ((  SSeerrvviiccee  ddee  CCeennttrraalliissaattiioonn  ddeess  EEttuuddeess  GGéénnééaallooggiiqquueess  eett  

DDéémmooggrraapphhiiqquueess  ddee  BBeellggiiqquuee,,  CChhaauussssééee  ddee  HHaaeecchhtt,,  114477,,  11003300  BBrruuxxeelllleess  ))  qquuii  ppoouurrrraa  

ttrraannssmmeettttrree  vvoottrree  ddeemmaannddee  àà  uunnee  ddee  sseess  aanntteennnneess  pprroovviinncciiaalleess..  

  eenn  ééccrriivvaanntt  àà  pplluussiieeuurrss  ppeerrssoonnnneess  qquuii  ppoorrtteenntt  vvoottrree  nnoomm  eett  ddoonntt  vvoouuss  ppoouurrrreezz  ttrroouuvveerr  

ll’’aaddrreessssee  ssuurr  llee  ssiittee  IInnffoobbeell..  

  ssii  vvoouuss  aavveezz  uunnee  ccoonnnnaaiissssaannccee  qquuii  aa  ddééjjàà  uunn  ccoorrrreessppoonnddaanntt  ddeemmaannddeezz  lluuii  qquu’’iill  lluuii  

ddeemmaannddee  uunn  ccoonnsseeiill..  

  eenn  ééccrriivvaanntt  ddaannss  lleess  aaddmmiinniissttrraattiioonnss  ccoommmmuunnaalleess  ssii  vvoouuss  ddiissppoosseezz  dd’’éélléémmeennttss  pprréécciiss  

rreellaattiiffss  àà  vvoottrree  aasscceennddaannccee  ddiirreeccttee  ppoouurr  rreettrroouuvveerr  ffaacciilleemmeenntt  uunn  aaccttee..  VVoouuss  ppoouurrrreezz      

eenn  oobbtteenniirr  uunnee  ccooppiiee  



  

  

55..22..    SSii  vvoouuss  ééccrriivveezz  àà  ddeess  ppeerrssoonnnneess  ppaarrttiiccuulliièèrreess  ::  
  

  pprréésseenntteezz  vvoouuss  eett  ssiittuueezz  vvoouuss  ssuurr  llaa  ccaarrttee  dduu  CCaannaaddaa  ((  vvoottrree  aaddrreessssee  nnee  llee  ppeerrmmeett  

ggéénnéérraalleemmeenntt  ppaass  ))..  

  eexxpplliiqquueezz  ccllaaiirreemmeenntt  ll’’oobbjjeett  ddee  vvoottrree  ddeemmaannddee  eett  aauussssii  lleess  rraaiissoonnss  ddee  vvoottrree  rreecchheerrcchhee..  

  pprrooppoosseezz  uunn  éécchhaannggee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss,,  ddoonnnneezz  qquueellqquueess  rreennsseeiiggnneemmeennttss  ddééjjàà  eenn  vvoottrree  

ppoosssseessssiioonn,,  lleess  pplluuss  pprréécciiss  ppoossssiibbllee,,  qquuii  ppoouurrrraaiieenntt  aattttiirreerr  ll’’aatttteennttiioonn  ddee  vvoottrree  

iinntteerrllooccuutteeuurr  eett  éévveeiilllleerr  ssaa  ccuurriioossiittéé..  ((  SSoouuvviieennss--ttooii  EEddoouuaarrdd,,  ccee  nn’’eesstt  ttaa  pprreemmiièèrree  lleettttrree  

qquuii  mm’’aa  iinnooccuulléé  llee  vviirruuss  mmaaiiss  bbiieenn  llee  ttaabblleeaauu  jjooiinntt  àà  llaa  sseeccoonnddee  ))..  LLeess  ggéénnééaallooggiisstteess  qquuee  

jjee  ffrrééqquueennttee  ssoonntt  ttoouuss  ffiieerrss  ddee  ddiirree  qquu’’iillss  oonntt  ddeess  ppeerrssoonnnneess  ddaannss  lleeuurr  aarrbbrree  qquuii  ssoonntt  

ppaarrttiiss  eenn  AAmméérriiqquuee  eett  qquu’’iillss  yy  oonntt  rreettrroouuvvéé  ddee  llooiinnttaaiinnss  ccoouussiinnss..  

  ssooyyeezz  llee  pplluuss  pprréécciiss  ppoossssiibbllee  ddaannss  vvoottrree  ddeemmaannddee,,  ssuurrttoouutt  ppoouurr  cciirrccoonnssccrriirree  

ggééooggrraapphhiiqquueemmeenntt  llaa  rreecchheerrcchhee,,  cc’’eesstt  pprriimmoorrddiiaallee,,  jjee  nnee  llee  ddiirraaii  jjaammaaiiss  aasssseezz..  

  lliimmiitteerr  vvoottrree  ccoouurrrriieerr  àà  uunn  cceerrccllee  ddee  5500  kkmmss  aauuttoouurr  ddeess  llooccaalliittééss  qquuee  vvoouuss  aavveezz  ddaannss  

vvooss  rreennsseeiiggnneemmeennttss  ;;  iinnuuttiillee  dd’’eennvvooyyeerr  uunn  ccoouurrrriieerr  àà  ttoouuss  lleess  LLaammbbeerrtt  ddee  BBeellggiiqquuee,,  iillss  

ssoonntt  ddeess  mmiilllliieerrss..  LLee  ssiittee  ««    mmeettaapphhoorr  »»  bbiieenn  qquuee  ppaass  àà  jjoouurr  vvoouuss  lleess  ppoossiittiioonnnneerraa  ssuurr  llaa  

ccaarrttee  ddee  BBeellggiiqquuee  

  

55..33..    SSii  vvoouuss  ééccrriivveezz  ppaarr  ee--mmaaiill  ::  
  

  ssooyyeezz  ffaaiirr--ppllaayy  ::  lleess  ddeemmaannddeess  dduu  ggeennrree  ««    vvoouuss  aavveezz  mmoonn  ppaattrroonnyymmee  ddaannss  vvoottrree  

bbaannqquuee  ddee  ddoonnnnééeess,,  eennvvooyyeezz  lleess  mmooii..  »»  oouu  ««    mmoonn  ggrraanndd--ppèèrree  JJeeaann  DDuuppoonntt  eesstt  ppaarrttii  

ddee  BBeellggiiqquuee  aauu  CCaannaaddaa    eenn  11889900,,  ppoouuvveezz  mmee  ttrroouuvveerr  ssoonn  aaccttee  ddee  nnaaiissssaannccee  ??  »»  ssoonntt  

ggéénnéérraalleemmeenntt  iiggnnoorrééeess  

  llee  ssttyyllee  dduu  ccoouurrrriieerr  ««  ee--mmaaiill  »»  nnee  ddiissppeennssee  ppaass  dd’’êêttrree  pprréécciiss  eett  rriiggoouurreeuuxx  ccee  qquuii  eesstt  uunnee  

qquuaalliittéé  dd’’uunn  bboonn  ggéénnééaallooggiissttee..  

    

55..44..  NN’’aatttteennddeezz  ppaass  dd’’uunn  ccoorrrreessppoonnddaanntt  ooccccaassiioonnnneell  mmêêmmee  ggéénnééaallooggiissttee  aammaatteeuurr  

eexxppéérriimmeennttéé  ::  

  

  qquu’’iill  vvoouuss  rreecchheerrcchhee  ttoouuttee  vvoottrree  aasscceennddaannccee..  

  qquu’’iill  ssee  ddééppllaaccee  eenn  ddeehhoorrss  ddee  sseess  lliieeuuxx  ddee  rreecchheerrcchheess  hhaabbiittuueellss  ppoouurr  vvoouuss  ttrroouuvveerr  ddeess  

rreennsseeiiggnneemmeennttss  àà  mmooiinnss  qquu’’iill  nnee  llee  ffaassssee  ppoouurr  lluuii..  

  ppoouurr  cceellaa  iill  ffaauutt  ss’’aaddrreesssseerr  àà  uunn  ggéénnééaallooggiissttee  pprrooffeessssiioonnnneell  qquuii  ttrraavvaaiillllee  mmooyyeennnnaanntt  

ppaaiieemmeenntt..  

  

55..55..  SSii  vvoouuss  aavveezz  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  àà  pprrooppoosseerr,,  nnee  lleess  ddoonnnneezz  ppaass  ttoouutteess  

eenn  uunnee  ffooiiss..  IIll  yy  aa  aauussssii  ddeess  ggéénnééaallooggiisstteess  mmaallvveeiillllaannttss  qquuii  lleess  pprreennddrroonntt  eett,,  nnee  tteennaanntt  ppaass  lleeuurr  

pprroommeessssee,,  nnee  vvoouuss  ccoommmmuunniiqquueerroonnss  rriieenn  eenn  rreettoouurr..  ((  JJ’’eenn  aaii  ffaaiitt  ll‘‘eexxppéérriieennccee  ))..  VVoottrree  

iinntteerrllooccuutteeuurr  ss’’iill  ttrraavvaaiillllee  bbéénnéévvoolleemmeenntt  eesstt  eenn  ddrrooiitt  dd’’aatttteennddrree  uunnee  iinnffoorrmmaattiioonn  qquu’’iill  cchheerrcchhee  

ééggaalleemmeenntt..  

  

55..66..  NNee  vvoouuss  ffooccaalliisseerr  ppaass  ssuurr  ll’’oorrtthhooggrraapphhee  ddeess  nnoommss  qquuii  jjuussqquuee  vveerrss  lleess  

aannnnééeess  11992200--11992255  ppoouuvvaaiieenntt  êêttrree  ddiifffféérreennttss  dd’’uunn  aaccttee  àà  ll’’aauuttrree  eett  mmêêmmee  ddaannss  llee  mmêêmmee  aaccttee,,  

nnoottaammmmeenntt  ddaannss  lleess  ssiiggnnaattuurreess..  ((  jj’’aaii  ttrroouuvvéé  aauu  mmooiinnss  1122  ffaaççoonnss  dd’’ééccrriirree  PPeerrrreeaauuxx  ))..  CCee  qquuii  eesstt  

iimmppoorrttaanntt,,  cc’’eesstt  llee  lliieenn  ddee  ffiilliiaattiioonn..  

  

55..77..  SSooyyeezz  ppaattiieenntt  ccaarr  llaa  rreecchheerrcchhee  pprreenndd  bbeeaauuccoouupp  ddee  tteemmppss..  IIll  ffaauutt  ccoonnssuulltteerr  

bbeeaauuccoouupp  ddee  ddooccuummeennttss  eett  llaa  rrééccoollttee  dd’’uunnee  jjoouurrnnééee  ddaannss  uunnee  ssaallllee  ddee  lleeccttuurree  eesstt  ppaarrffooiiss  bbiieenn  

mmaaiiggrree..  ((  lliirree  ttoouuss  lleess  ddooccuummeennttss  dduu  ddééppôôtt  dd’’AArrlloonn  pprreennddrraaiitt  2255  aannss  ))..  

  

55..88..    AAnndd  llaasstt  bbuutt  nnoott  llaasstt,,  nn’’oouubblliieezz  ppaass  ddee  rreemmeerrcciieerr,,  cc’’eesstt  llaa  mmooiinnddrree  ddeess  

ppoolliitteesssseess..  

  

  

EEtt  ppoouurr  tteerrmmiinneerr,,  bboonnnnee  cchhaannccee  àà  ttoouuss..  
  

                  MMaarrcc  PPeerrrreeaauuxx  

  

  

  


