
8ee{den uít hetverteden

Het is al.tijd leul< om te zien wat je l<an terugvinden over
een persoon op een foto. Op deze gevonden foto van
een oude dame k[eeft op de achterzijde een foto van
een grafzerl<. Er is een naam op geschreven: Theresia Van

Bauwel. Op een opgel<teefd papiertje staat Moeder van
Bomma Bottu.

Het papiertje tijkt op de rand van een postzegelve[, met
nr. 00391. Daar is misschien nog speel<set-DNA uit te ha-
[en1 om ooit de identiteit van de schrijver/schrijfster van
de tel6t te achterhaten.

Het opschrift is in balpen en dus relatief recent, want de
balpen l<wam pas op vanaf de jaren 1950. Dat was fasci-
nerend genoeg om op onderzoel< uit te gaan.

De foto's
Beide foto's zijn ontwil<l<etgelatinezilverdrul<ken (OGZ,

l<tassiel<e zwart-witfoto's). De foto van de vrouw is ge-

1 L. LARMUSEAU, Waarom je ats geneatoog best ool< de
briefenve[oppe bewaart, in Vlaamse Stam 55 (2019), nr.2, pp.139-
142.

maal<t door Pierre Dom ("1879). Zijn zaak was gelegen
in de Carnotstraat 105, Antwerpen, van 1904 tot zel<er
19621. Omdat het een carte-de-visite is (ca. 6x10cm)
l<unnen we er van uit gaan dat de foto genomen is voor
de Eerste Wereldoortog, dus in de periode t9O4-1914.

De foto van het graf is uiteraard ten vroegste in 1918 ge-
nomen (zie datum op het graf).Ze meet 4,5 x7,5 cm.Ze
heeft geen gel<artelde randen, wat doet vermoeden dat
ze voor 1930 genomen is. De typische gel<artelde witte
randen waren nametijk heeterg in de mode tussen 1950
en 1960.

Het Lijkt aannemelijl< dat er nog een foto van het graf ge-
maal<t is vóór de begraafptaats op het l(ieL in Antwerpen
definitief stoot (zie verder).

Theresia Van Bouwet

De grafzerl< geeft a[ de eerste concrete aanwijzingen
over de identiteit. Om atles goed te l<unnen ontcijferen
is de foto gescand op 1200dpi. Met een eenvoudige digi-
tate nabewerl<ing wordt het nog iets beter leesbaar.

2 Zie www.directorybeLgíanphotographers.be, gecombineerd met de
Ratincl<x adresboeken die in het Fetixarchief te raadplegen zijn.
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Theresia Van Bauwet,
een foto-onderzoel«

Peter Eyckerman

ln het familiearchief van de meeste genealogen zitten wet oude portretfoto's van vóór de Eerste Wereldoorlog.
Soms zijn er amateurfoto's bij, maar meestal. zijn ze genomen door een professionete fotograaf. ln de 19de
eeuw gaat het dan over het carte-de-visiteformaat (ca. 1860-191,4) of zijn grotere variant de kabinetkaart (ca.
tB66-L91,41. Vanaf het begin van de 20ste eeuw komen postkaart- en andere formaten op. ln deze rubriek
anatyseer en dateer ik tetkens één of meer oude foto's. Gaandeweg ontdekt u tips om met uw eigen foto's aan
de slag te gaan.



Het is het grafvan:

Theresia Van Bouwel
wed. van

Carnelíus Brams
geb. te

Schooten
72 dec.
7834
overl.

te Antw.
7 jan. 7978

De naam l<omt overeen met het opschrift op de foto. De
foto op het graf is duidel.ijk dezelfde vrouw. Deze foto
was zelfs de basis voor de grafsteenfoto.

De foto op het graf De fotobroche

Een interessant detaiI is de broche, onder vergroting
wordt duidetijk dat het een fotobroche is van een kind.
Een l<l.eindochter wetlicht? Wie het juist is zal moeilijl< te
achterhalen zijn zonder referentiefoto's, bovendien is de
foto erg vaag.

We l<ennen nu de geboortedatum en overlijdensdatum,
de overeenl<omstige al<ten zijn dan snel gevonden via de
Cata log op Fami lysea rch.org3.

Burgerlijke stand Antwerpen, 79L8, overliidensakte nr. 35:
Maria Theresia Van Bouwel.

Het huwel"ijl< met Cornelius Brams vond niet plaats in
Schoten, de geboorteptaats van Theresia. Daar gingen
we eerst zoel<en want het huweLijl< gingtraditioneel door
in de woonplaats van de vrouw. Maar die veronderstel-
ting bLijkt niet te kloppen.

De tweede aanwijzing is de overlijdensptaats, Antwer-
pen. Vermits ze geboren is in 1834 mal<en we een be-
redeneerde goh om eerst in de tienjaarlijl<se tafel 1861-

1870 te gaan zoel<en naar het huwetijl<. Daar staat het
niet in, maar wel in de tafel van 1851-1860.

,,/, .,. ),

Burgerlijke stand Antwerpen, 786A, huwelijkssakte nr.
339: Cornetius Brams x Maria Theresia Van Bouwel.

Theresia huwde met Cornelius Brams op 24 mei 1860.
Ze was dienstmeid, wat verl<laart dat ze in Antwerpen
woonde {wijk 5, Essenstraat 16). Cornel.ius Brams was
arbeider, geboren in Berchem en woonde ook in wijk 5.

Beide al(ten bevestigen dat het Van Bouwel is en niet Van

Bauwet, zoals op de foto staat geschreven.

De bevoll<ingsregisters van Antwerpen zijn online te
raadplegen via het Fetixarchief. ln de jaren 1880-1890
woonden ze met hun 5 dochters (Maria Francisca "1861,
Anna Cornelia'1874, Maria Elisabeth "1876)en 2 zonen
(Eduardus "7863, Engelbertus'1-865)in wijl< 2, Dambrug-
gestraat 511. Cornetius was voerman van beroep. Het
btijkt dat hun eerste l<ind toch in Schoten geboren is en
dat ze pas in 1861 terug in Antwerpen l<wamen wonen.

Op basis van de gegevens uit het bevoU<ingsregister vind
je gemal<l<el.ijk de geboorteal<ten van de l<inderen terug
op Famitysearch.

Bevolkíngsregister Antwerpen 788A-789O" Wijk 5,

Dambruggestraat 248 - Delinstroot 92, Felixarchief, lnv.
MA-BZA-B#3544.

Waar ligt Theresia Van

Bouwet begraven? Ze is
in 1918 overleden, waar-
schijntijl< is ze dan begra-
ven op de l(ielbegraaf-
ptaats, die op 1 januari
1875 de enige stedeLijke
begraafp[aats werd. De
overledenen uit de pa-
rochies binnen de Briat-
montgordel werden op het
l(iel. begraven. Theresia
Van Bouwet woonde in de
Si nt-Ama nd usparochies.
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https://fetixarchief.a ntwerpen. be/a rchievenoverzicht/875 18
ln het Felixarchief zijn kaarten met de parochies beschil<baar, bv.

lnventarisNr. !2#8847, een l<aart uit 1886.t https:/ /www.fo mi Lysea rch.o rg/seorch/cota Lo g
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Het Schoonsethof is officieel in gebruil< ats begraafplaats
sinds 1 september 1921, toen werden de gewone begra-
vingen op het l(iel stopgezet. Families die een vergun-
ning bezaten op t(iet mochten er nog afgestorvenen bij-
zettentotljuni 19366.

De kans is heel l<lein dat het graf nog bestaat. Er is een in-
ventaris van Antwerpse gravenT, meer dan 67000 in een
Excel bestand, waar het recentste graf uit 1963 dateert.
Daar is ze niet in terug te vinden.

Een mailtje naar de dienst begraafplaatsen van de stad
AntwerpenB brengt niet meer duideLijkheid. Ze bevestigen
een waarschijnl.ijl<e begraving op het l(ie[, maar er is bij
de administratie geen spoor van haar begraving te vinden,
dat betekent dat haar lichaam zel<er niet is overgebracht
naar het Schoonse[hof na het sluiten van de begraafp[aats.

Bomrna Bottu

Over Theresia van Bouwel was a[[es gemakkelijl< te vin-
den, maar wie was Bomma Bottu? Het moet een dochter
zijn van Theresia die gehuwd is met een Bottu. We zou-
den op goed ge[uk de tienjaartijkse tafels van Antwerpen
l<unnen doorzoel<en naar dat huwelijl<. Maar het kan mis-
schien snet[er.

Om mensen te vinden is Geneanet attijd de eerste stap,
als premium Lid kan je o.a. op de combinatie van twee na-
men zoel<en, wat in dit geval heet handig is. Het koppeL
Brams-Bottu is jammer genoeg niet te vinden.

Toch even Cooglen op "Brams Bottu" en dan komen we
meteen terecht op Detcampe.net, de tweede bel.angrijl<-
ste website om gegevens over mensen terug te vinden,
inclusief foto's. Daar vinden we het bidprentje van Maria
Francisca Brams (1861-1956), weduwe van A[fons Bottu,
mét twee foto's! Dat is een prachtige vondst ats je die
famitie onderzoekt.

Maria Francisca Brams was de oudste dochter van There-
sia Van Bouwet, datum en geboorteptaats l<toppen met
de gegevens uit het bevoUringsregister. Ze trouwde in
L889 in Antwerpen met Joannes Alphonsius Bottu, een
spoorwegbediendee.

Maar misschien is een andere dochter ool< gehuwd met
een Bottu? De tienjaartijkse tafet op huwetijl<en in Ant-
werpen L9O1-L97O, beschikbaar op de website van het
Rijl<sarchief, brengt raad: Maria El.isabeth huwde Marinus
Willemsen in 1905 (al<te 1215). Anna Cornelia huwde
Eugène Emite l(inget in 1905 (akte 955). Dus Maria Fran-

HAVERMANS A-M. Van Groenl<erl<hoÍ tot Schoonsethof. Lezing
voor het Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis, 6-4-2004.
http://www.gvag.b e/lezí n g en/200 4-2/van-groenkerkhof -tot-
schoonseLhof/
Detai il.ijslbegraaÍplaatsen Felixarchief I nv^ 100#2 5 64 htÍps: I I
fe [ixarchief.a ntwerpen.be/a rchievenoverzich Í/ 663327
begraafptaatsen.noord@antwerpen.be en begraafptaatsen.
zuid@antwerpen.be
BurgerLijke stand Antwerpen, huwelijken 1889, al<te nr.855.
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Doodsprentje van Maria Brams met twee foto's op Del-
campe.nette koop.

cisca is weL degel.ijl< Bomma Bottu.

Bomma Bottu is niet terug te vinden in de "detaitl.ijst
begraafplaatsen". Via de dienst begraafptaatsen van de
Stad Antwerpen l<omen we te weten dat ze woonde in
de Oranjestraat en op LL|OL|L956 begraven werd op
de begraafptaats Schoonsethof, perl< U, lijn noord nr. L3,
concessienr. 70539. Die concessie bestaat vandaag niet
meer.

De tekst op de foto is hoogstwaarschijntijl< geschreven
door een kleindochter van Bomma Bottu. Ze l<reeg 5 l<in-
deren in Antwerpen met Alfons Bottu:
. Maria Theresia'7-10-1889 al<Íe 6223
. Joannes Atphonsius Cornelius '4-7-L891al<te 4L44
. Joanna "14-2-1896 al(te 965
. lsidorus Atphonsus "24-7-1897 al(te 4481
. Mathilda "22-4-1907 akte 2594

Geen van hen overleed in Antwerpen voor 1911 {vol.-
gens de tienjaartijkse tafe[s op overtijdens).

De kans is groot dat de foto verder via de vrouwetijl<e
lijn werd doorgegeven, dus via één van de dochters van
Maria Francisca Brams. Het zou te ver gaan om dat onder-
zoel< voor dit artil<el te voeren.

Dat foto's vaal< via de vrouwelijl<e Lijn werden doorge-
geven betekent dat je met voortdurend veranderende
familienamen te mal<en krijgt bij onderzoel< naar de her-
l<omst van een foto. Omgekeerd moet je daar ook rel<e-

ning mee houden als je zetf op zoel< wil gaan naar foto's
van je voorouders. Beperl< je niet tot de famities met
dezetfde achternaam. de l<ans is vee[ groter dat je foto's
vindt langs de vrouwelijl<e afstammingstijn.

Als je zelf een oude familiefoto bezit die ín aanmerking
komt om besproken te warden in deze rubriek dan kan je
een scan van voor- en achterzijde sturen naar de redac'
tíe (redactie@familiekunde-vloanderen.be), vermeld de
nauwkeurige afmetingen en de diktevan hetkarton. Vertel

er ook bij wat je al dan níet weet over de foto en eventueel
de context zoals een foto van de volledíge albumpagina.
http:l/spooÍzoeker. petereycl<erma n. be
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