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Hoe zoel(

je naar foto's, naar

identifi catie, naar gerelateerde
&xmwwY Y&K*"%'

We vertrei<l(en van een mooie groepsfoto van vier dames. Ze zijn geïdentificeerd op de aehterzijde in een
eerder rnodern handschrift in potlood en in ba[pen. Fiet

opschrift dateert duide{.ijk niet uit de tijd van de foto,
nraar minstens enl<el.e tienta[[en tot meer dan 60-70 jaren l.ater. l-{oe tonen we aan dat die identificatie l<[opt?
h{oe pak je zo'n zoel<tocht aan?

Deze editie van de fotonr"rbriek heeft een andere insteelt
dan gevuoontijlL lk neern je mee doorheen het zoekproces dat meestaI ae hter de scherrnen blijft.

Observeer en beschrijf objectief wat je ziet.
I

1
I

hlet is een foto gel<leefd op een l<arton. Het l<arton
rneet 10,8 op 16,4 cm en is 0,88 mrn dik.

De fotoa'fdrul« heeft een warm-bruine k[eu[ een
beetje verbleel<t, onder vergroting 30x zie je duidelijk papiervezels. Het beeld staat vol l<[eine verbleekte puntjes, resultaat van onvoldoende wassen
na het fixeren.
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&emeamet

tich met ats tweede naam Joanna, die beiden

aLs l<ind

gestorven zijn"
Geneanet is een goed startpunt als je een familie wil
onderzoel<en. Ondanl<s de vele foLtten i<an je rneteen
een overzicht en een snefie start l<rijgen bij het opzoel<en van een fami[ie. Zoals het een goede genealoog betaamt verifieer je vervolgens alles door de betreffende
al(ten op te zoel<en.
begin attijd rnet breed zoel<en ter oriëntatie, met een
atgemene zoel<term, en verfijn dan aan de hand van de
resultaten. Hier begin il< met [Covel"iers]. Dat geeft bijna
5000 resultaten, il( zie l(ontich, Antwerpen, Wijnegern,
maar ool< Nedertand. ll< zie niet meteen een naam die
we zoeken. Verfi.lning van de zoel<opdracht is noodzall<

l<etijl<.

De verfijning bestaat uit toevoeging van de voornarnen,
achtereenvotgens ICoveliers][ Livi ne], [Coveliers]Uea nnel en [Covel.i ers][ Be rthe]. Tell<ens rnet spelli ngva ria nten op de voornaam (een Prerníurn functionaliteit van
Ceneanet). Al.ternatief zoel< je achtereenvotgens op
Livina en Livine, Jeanne en loanna, enz.

Voor Berthe vonden we niets, voor Livine een handelbaar L5-ta[. Voor Jeanne geeft dat nog bijna 250 resultaten.

We herha[en de procedure voor [tsouquitlon][Maria]. Dat
geeft alteen resuLtaten in Franl<rijk, en een West-V[aarn-

se die in Franl<nijl< l'ruwt. Niets in de buurt van Antwernan

Resultaat van de eerste zoel(tocht op 6eneanet: Livina,
dochter van Fetrus en l-uytens.

Stadsarchief / erfgoedba

nl«

je een plaatsnaam l<ent moet je zel<er l<ijl<en wat het
gerneente/stadsarchief oniine [reeft staan, of de [ol<al.e
beetd/erfgoedbanl<. We zitten in Antwerpen, het stadsarchief (Fel.ixarchief) heeft heeI veeI on[ine staan.

Al's

weer algemeen op lCovel.iers], dat geeft 6ro
resultaten. ln de tinlterl<otorn l<an je filteren. ll< beperl<
de Lijst rneteen door 1850-1899 en 1900-1949 aan te
vinl<en, dat houdt o.a. l-{ugo Coveliers uit het zicl'tt. Er
bLijven 36o resul"taten over. lk kijk eerst naar de resu[taten rnet foto {fil.ter op foto), er zijn verwijzingen naar
"de gezusters Coveliers" en "Eug" Cove[iers".
ll< begin

Onder Detailtoegangen zien we dat het daarnaast voorEen extra verfijning is een datumbereil<. Geboorte tussen 1850 en 1870 nemen we als extra criterium.

Zoals vaal< l<omt eenzetfde stamboom bij meerdere
Ceneanetgebruil<ers vool a[ dan niet met "variaties".
Degene met bronvermeldingen krijgt in eerste instantie het meeste vertrouwen, en anders degene met de
meest gedetaiUeerde informatie.
Zo vinden we eigenlijl( maar twee Livina's:

-

Livina Joanna Maria COVELIERS 1856-1896 uit tserchem x Josephus Guilietrnr.ls HERïOCS springt eruit.
Ze is de dochten van Petrus Georgius en Maria Theresia Eulalia LUYTENS.
Livine Barbara Rebecca COVELIERS 1818-1879. Die
valt af wegens te oud.

Voor Jeanne moeten we verder verfijnen. ll< ga eerst
uit van wat we nu aI hebben. Dus probeer il< eerst bij
de naam van de moeder lluytens] in te vuU"en. Dat [evert alleen weer Livina op, die als tweede naam Joanna
heeft.

al bouwvergunningen en milieuvergunningen zijn, die
l<ornen misschien later van pas. Het valt me op dat er
een Coveliersstraat is in Berchem.
Dat onderzoel< il< sne[. Via Googte [Coveliersstraat Berchem] l<ornen we meteen op de lnventaris Onroerend
Erfgoed terecht. Die straat bl.ijl<t genoemd naar grondeigenaar LB. Coveliers; één van zijn erfgenamen vestigde
hier in 1870 een tapijtfabriel<.'? Voorlopig moeten we
daar niet verder op doorzoel<en. l(orte zijwegjes l<unnen nodig zijn voor rneer conte)<t of meer inzicht, rnaar
ik btijf gefocust op de onderzoel<svraag.
Nog onder Detai[toegangen frtter il< op DetaiLtijst-begraafplaatsen. Daar vind je heeI wat Covetiers farnilies,
de meeste te jong, wel vooral in Berchem begraven. Het
dichtste bij l<omt een Clernentina Cove[iers 1858-7934,
begraven in Berchem, schijnbaar gehuwd met Cassiers.
Voor de zel<erheid zoel< il< nog eens op de voltedige namen van de drie dames, met tetl(ens de Franse en de Latijnse variant van hun voornaam. We vinden een Jeanne
in de bevoll<ingsregisters van L800-1815, die is te oud.
De andere dames zijn niet te vinden.

Dan probeer il< ats ptaatsnaam IBerchem], dat geeft ool<

weer Livina. Vervolgens [,Antwerpen], dat geeft maar
één geschilrte l<andidate: ioanna "1865 in Antwerpen,

ll<

geen ouders verme[d.
Dan zoek il< nog eens op Jeanne met voornaamspeLl.ing-

Dan bedenl< il< dat Boucquillon ool< een rnogeLijl<e
schrijfwijze is. De naarn is niet noodzal<etijl< correct geschreven op de fotol

varianten en geboren tussen 185o-xB7O, maar ditmaaI
sluit il< Antwerpen en Berchem uit als plaatsnamen(Fre'
miumfunctionatiteit). Nu vind il< twee meisjes uit l(on-

2

probeer ool< [Bouquillon Maria]. Niets.

lnventaris Onroerend Erfgoed, Cove[iersstraat. https://id.erfgoed.
net/the màs12479.
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Dat ga ik meteen testen op Geneananet. Jammer genoeg breng dat niet meteen iets nieuws.

He-ureux

ir

rrror»ent oi: Jésus sèr,lre les larmes et
'i,,jí.

appelle l'irnre :r Ia ioit' de

ln l'ret Felixarchief heb il< rneer gelul< met IBor.rcquitlon
Manial. ln de Detaitlijst-hegraafp[aatsen staat BOUCQUILI-OI',|, Maria Josepha Francisca x VAN LAhlGËMEERSCH, August Jan Baptist. Overteden in Antwerpen,
Sint-Pautustraat 10, wijk 1, OBlA7lL937, 75 jaar. Ze is
dus geboren omstreel<s 1856. Dat tigt in het juiste datumbereik.
Resultaat: er woonden heel wat Covetiers in Berchem.
Clernentina Covetiers l<an verwant zijn en de gevonden
Maria Boucquil.Lon l"ijkt een goede l<andidate.

DeLcampe
We zoel< nog steeds meer informatie over de namen op

de foto. Delcampe.net is een vei[ingwebsite gericht op
verza metaars va n postl(aa rten, postzege[s, bid p re ntj es,
rouwbrieven, foto's, enz. Het is heeI geschiN<t om op
naam te zoel<en.

1'esprit.
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ELrsA REBECeUE MAR|E COVELIERS
tv.e à Rerchem lc ii uttts lti11.

e! piersctrtutl

d.écédtb à ;lnrns le 2Íi uttil itt!,!t
Munic dcs Sacrernents dc l'lotre f,lèrc ta S. Egtisc.

rsrruxir à nxurxr-

l]pouse devouée et rDè.e vr&inrent chrótiennc ellc
dans le travail et Ia prière tous les ioure de ga
a elevrt sesenÍrnts dans l:r crainÍe de I)ieu
et- le.:entiment du devoir" Ceux qtri l,ont connue I'ont
admlróe, elle ne lrdssc que de Lroni uru*pi"".'---- --l'orte et généreuse d,rns le mcrifice elle n'a »rc
hésité à donner tous ses fiis pour l'autel ou Ia patrii.
L'épre uve ll plur dure pour le cmrrr d'nne mère est
renu l'afrig-er, et^l'a tiouvée coErageuae ct sans
rnrrrmuÍes. La »raladie a'a pu lui airacher cucune
plainte.
a

-passé
vle.
Elle

I)i«rs.consolé la 0ndeslcarrière. Il l,a ranrenée
de I'exil, Il lui a rendu ses filr victo.rir:ux II a rérni
rutour d'elle st famille trrnt rirrrée et lui a nrorlitrré
toutrs les gmcrs qrr'll rérervr a ses élrrs.
lllle-a qultlé tr('s ii.ueement lr terre porrr recevoir
írux cleur la réc(,mpense de sr rit.vertueuse.
(-elui
-qui aba'ndorrner:r... s,,rr 6ls pour nra gloire
recevra l€ ccntuple et possèdera

Op Del.campe zoel< il< eerst atgemeen naar [Covetiers].
A[s dat te veel resultaten geeft om snel te overlopen
l<an il< filteren door alleen de categorieën "Oude documenten" en/of "Godsdienst & esoterisn'le" te l<iezen.
Daar staan de bidprentjes in. Ats dat nog te veel is l<an il<
de voornamen in verschiLlende schrijfwijzen toevoegen
aan mijn zoekopdracht.

Er zijn verschiltende bidprentjes te vinden met die
naam. Eentje springt eruit: DP MarieThèrese E. LUYTENS
' tr-832 f Berchem 7885 tt Fierre G. CAVELIEÍ?5. Dat waren
de ouders van Livina, voorlopig de enige echt concrete
aanwijzing.
lk heb nu gezocht in de actieve verl<open. Maar onder
Filters 8 Sorteren kan je bij Status van verkopen kiezen
voor gesloten verl<open. Dat is attijd aan te raden, het is
een arehief van wat a[ verl<ocht is. Het gaat niet oneindig terug, maar het is wet een deel van de site dat anders verborgen btijft. A[ levert het nu niets bijzonders
op.

Vervolgens zoek ik gel.ijl<aardig op IBouquilton] en IBoucquitLonl. ll< vind in Antwerpen a[[een een doodsprentje
DP Mevr. BOUCA-UILLON $lendricktt)' Antwerpen 7827
T roaall< wiI nog eens de lijst Coveliers-resultaten bekijken en
til< per ongetul< lCuveliers]. lk krijg een doodsprentje
met foto van Elíso Rebecque Morie CUVELIERS épouse
lules DUTREMEZ Berchem 7855 Anvers 7979. Ap het
prentje staat weI degetijk Covetiers.

De

248

geboortedatum tigt in het datumbereil< en in Berchem.
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Jésus miscricorde.
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lit tr. t' \'ar I)rrrs: § ('n, .\nvers.

.

was ool< aI een Jules Dutrernez-CoveL'iers tegengeltomen bij de begraafpLaatsen in het FeLixanchief. Daar ga
il< even terug naar l<ijl<en, hi.! is overleden in 1939, begraven op Sint-Fredegandus. Er staan twee adressen bij
Charlottalei 17, Antwerpen en Harnnoniestraat t+7, Ant'
werpen. De concessie is nog geldig tot 2022. Dat l<omt
rn'isschien later nog \ran pas.
ll<

zel<er aannernel"ijl<. C[ementina Joanna zou 3n zijn, ool<

goed mogetijl<

al.s

we naar "or"lze" Jeanne

l<ijl<en"

Voor de zel<enheid l{ijl( il( nog eens in de tafel van
1-843-1850. ln 1850 is er een Maria Henrietta l?ebecca
ErniLia geboren, dochtervan traneiscus Jacobus loannes
Cove[iers, l<oopman en burgemeester van Berckern, en
Emi[iana Maria Josepha 5omens3.

&exngcrL*§§ee staNNd
Berchem lijl<t vaal< CIp te duil(en in de resul"taten, ool<
onze enige senieuze l<andidate Livina is er geboren. l-{et
is tijd om de decanaLe tafel.s van de geboorten van Berchem na te l<ijl<en.

Daarin vinden we zeven Coveliers-geboorten. Na opzoel<ing van a[[e al<ten bLijN<t het offt slechts één gezin
te gaan in de periode 1851-1E70. il< zoel< rneteen ool«
de hr.rwetijksakte van de oudens op:

Petrus Georgius Coveliers, fabril<ant, is geboren op
09-03-1820 in Antwerpen [bron: tsS tserchem ].853
hl aN<te Ll"l, zoon van Joannes Francisct-ls COVEL|ERS
en Maria ilebeeca VAN NUFFEL. Petrus trouwde, 33
jaar oud, op 02-05-1853 in Berchem [bron: tsS Berchern 1853 H akte 1xl met Mania Tl'leresia Eulalia
tUYTENS, 21 jaar oud. Maria is geboren op L7-01"1852 in Mortsel [bron: BS Berchen'l 1853 Fl al<te 11].
l{inderen van Petrus en Maria:
Atbentus lacobus eoveíiers, geboren op 25-o2-1854
in Berchern [bron: tsS Berchem ]"854 fi akte z6l.
Elisa Rebecca Maria Covetiens, geboren ap 29-A31855 in Berchem [bron: 85 Benclrem 1855 6 al<te 38].
tivina Soanna Mania Cove[iers, geboren op 31-051856 in Berchem [bnon: tsS Benchem 1"856 e akte 41].

Flsrentina Ernetia Mania Covetiers, geboren op
31"-03-x857 in Berchem [bron: BS Berchenr L857 C
al<te 401.

Ctenrentina Soanna Maria eoveliens, geboren op
11-07-1858 in Berehem [bron: 85 Berchern 1858 C
al(re 881.

Eugemius Petrus Flennieus Csvetiens, geboren op
03-11-1861" in Berchem [bron: 85 Berchern 1861 C
al(te 1101.
Bertha Augustina Maria Covetiens, geboren op
09-06-1865 in Berehem [bron: BS Berchern 1865 C
al<te 1031.

Dat ziet en heel veetbelovend uit. Wie zien Bertha en l-ivina, de Elisa van het bidprentje, en de ouders waarvan
we ook een bidprentje vonden. Jeanne zou eventueei

De burgerneester! Daar zoel< il< even op door, een uitwijding die toch nuttig l<an zijn. En hij heet iacobus, zoals de foto van Jacques Coveliers die il< heb, dat was één
van mijn onderzoel<svragen. Misschien is die foto wel
van de burgerneesten?
Via Google, [coveliens burgemeester berchern], l<orn il<
op de lijst van bungerneesters van Berchem op Wikipedia. l-lij wordt daar verme[d a[s ]aeobus Cornelius Cove[iers ( r805-r"876i burgemeester in 1846-1862.
Flet is vneemd dat de voornarnen niet exact dezelfde
zijn en dat hij volgens de geboonteal<te van zijn dochten
geboren is ca. tBt6 {:*iaar in 1850), niet in L805. Dat
deze nnan in zijn eigen gemeente, ti.jdens zijn nnandaat,
als burgerneester wondt aangeduid in een al<te van de
burgertijl<e stand N<unnen we wel. voor waar aannemen.
Wikipedia tijl<t dns fout!
We zoel<en verder. Nl< vind Jacques eoveliers in ODlSa,
rnet data en ouders. OEIS is een wetenschappeiijl<e databanl< en betrouwbaarder dan Wikipedia. F{ier was hij
burgemeester in 18/+7-1862, gebonen in Antwerper'l en
leefde 18].6-3.89i". Cecontroleerd aan de hand van de
geboorteal<te5 blijkt hij Francois Jacques Jean te heten.
Zijn ouders zijn Joannes Franciscus COVELIEI?S en Maria lïehecca VAN NUFFEL. De burgerreester was dus een
oorn van [-ivine en Berthe.
l-{et is dr:idel"ijk dat je steeds moet eontroleren en verifiëren. Zoel< rneendene bronnen, probeer het tegendeel

te vinden, ga naör de primaire bronnen.

Wmomp&aat*
We zijn op de goede weg, rnaar il< wil eerst meer weten over deze farni[ie. Als fabrikant za[. de vader zel<er
in de Ratincl<x-adresboel<en van Antwerpen staan. Die
zijn beschil<baarin het Felixarchiei rnaar eorona steel<t
stol<ken in de wieten. Ceiul<l<ig zijn ze de adresboeken
aan het digitaliseren en een goed deel is aI beschil<baar
via de Consc'iencebib[iotheel<6.

Clementina Joanna Maria l<unnen zijn. Dat is moge[ijk
de Clernentina die met Cassiers gehuwd was, werd ze
Jeanne genoemd in de omgang?
Vader is fahril<ant, we zitten dus in de juiste socia[e klas-

foto in 1"889. l(toppen de teeftijden nret wat we op de foto zien? Berthe, rechts vooraan,
is 24 en [-ivine, linl<s achteraan, is 33 in ].889. Dat lijkt
se voor een dergelijl<e

1850 C akte 66

J

BS Berchem

&
f

ODl5, Jacques Coveliers. http:l/www.odis.be/l.nldP5-26
85 Antwerpen L8l"6 6 akte 1756.

6

https://www.consciencebibtiotheei<.belnt/pagina/adresboel<en-van-rati ncl<N-onli ne
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ln de editie L890 vinden we:
Coveliers, Eugène, drogueries, ópicer., fines et art.
pour brasseurs, chauss. de (Berchem), L35.
. Covetiers, P., rentier, mëme maison.

.

bl.ijl<baar verschitlende namen: Mechelsesteenweg of

Berchemsesteenweg en sedert 1905 Grotesteenweg.

Dat Lijkt verdacht veel op Petrus en zijn zoon Eugenius. We hebben een adres, at is het niet 100%o duidel.ijk:

Het Lijkt erop dat we op de goede weg zitten. Tijd om in
de bevolkingsregisters van Berchem te kijl<en. Die zijn
ontine beschil<baar via het Felixarchiefs. lk heb de ktapper nodig want de beschrijving van de boel<en bevat

Chaussée de Berchem? 135 in Berchem.

geen straatnamen.

Door stapsgewijs te zoel<en in Googte Maps l<omen we
il< zoel< eerst [Berchemsesteenweg Bercheml in Google Maps, maar dat bestaat niet in Antwerpen. [steenweg Berchem] suggereert "Grotesteenweg"
in Berchem. [grotesteenweg 135 berchem] [eidt me
naar een bestaand adres. Door het Streetview mannetje
op de l<aart te stepen zie il< dat het nu de Buga-garage

De l<[apper Í.876-1890 is niet ontine beschil<baar. Er
staat wel bij: "Digital.e bestanden nog te bezorgen door
Famitysearch."

bij een adres:

is.

Maar is dat het adres? ll< zoel< nu in GoogLe op [grotesteenweg berchem] en l<orn op de website van de
lnventaris Onroerend ErfgoedT. De Grotesteenweg had

Misschien staan ze a[ op Famitysearch? Sne[ even l<ijl<en. Via de Catalog zoel< il< [Berchem]. Onder Belgium,
Antwerpen, Berchem - Population staat een index 18761890. Op de microfi[m zelf staat "ltem 1 !866-1876",
maar het bl.ijkt toch de index 1876-189A te zijn. Coveliers is snel gevonden en met de referentie "Boek 1,
p. 65" is het juiste huis ool< snel gevonden: Berchemsteenweg 135.
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Daar staat de hele familie die we a[ vonden via de burgerl.ijl<e stand, met eeR hele reel<s inwonende meiden.
Dat bevestigt de sociate status. We l<rijgen wat informa-

tie over verhuizen van de l<inderen en overlijden van
de moeder in 1885. Ftorentina staat er niet bij, ze moet
jong overteden zijn (hreb ik niet nagel<el<en).
Op Googl.e Streetview zagen we aI dat het huis waarschijntijk afgebrol<en is, a[s de huisnumrners nog dezelfde zijn. Nu l<unnen de bouwvergunningen in het
Felixarchief van pas l<omen. Het Leidt ons wat te ver om
er dieper op in te gaan. maar er zijn bouwvergunningen,
o.a. op naarn van P. Covel.iers voor de bouw van houten hangar in de tuin, in 1886. Het huisnummer is nog
steeds hetzeLfde en het huis is afgebrol<en.
We willen nu vooral foto's van Berthe en Livine vinden.
We l<unnen a[ gerichter zoehen want we l<ennen naast
de namen ook de geboortedata en pLaatsen.

Orn nog beter te zoel<en zou het handig zijn om de namen van de echtgenoten te l<ennen. We hebben a[ Hertogs voor Livina en mogetijl< Cassiers voor Clernentine
Jeanne.

l'{et online archief van de Cazet van Antwerpene (vanaf

1891) is een manier om sneI huwel.ijl<en te vinden. ll<
op [Cove[iers]. Bij het overlopen van de
resuttaten (chronologisch gesorteerd) bekijk il< alleen

zoel< gewoon

tite[s met "burgerlijl<e stand", "huwetijl<saanl<ondingen", "sterfgevalten",

...

ln 1892 vinden we meteen een dubbel huwel.ijl< E. Coveliers - D. De Vooght en i. De Vooght - B. Covetiers.
Beide Coveliers wonen op de Steenweg 135 en huwen
in Berchem. Het moeten Eugène en Berthe zijn die beiden met een De Vooght huwen"

zoel<t een zoel<rnachine aiteen rïraar naar pagina's en
bestanden (zoaLs pdf's) waar de woorden die je intil<t
op voorl<ornen. Je l<rijgt wat je vraagt, met andere woorden. Of dat is wat je zoel<t en of het een correct antwoord is, dat is een heel andere zaal<.
GO gle

x +q

coveliers hertogs

? Ale

G Afte6dBgeí

@

*euws I mapg 0 shoppng i lveí ,6lelhwn ïds
D

Ongev*r 6.

Vldeo's

B 8*ken
I Coveliers & Coveliers

BVI X vrrchlef

tr;:tr*3ï:iffi:ïJ":ïX#§ïm"J""*',n'j'

Financi*r r'BÀen

ll< hLik voor eLl<e zoel<opdracht ook even op'AfbeeLdingen" orn te zien of er in Coogie lrnages geen bidprentje
of foto verschijnt dat interessant is. En rneestaI ga il< via

"meer" naar "Boel<en" orn dezelfde zoel<opdracht rechtstreel<s in Coog[e Bool<s te zien.
ln Google zoel< il< lCovetiers AROUT{D(5) "De Vooght"].
De "" dienen om De Vooght bij ell<aar te houden {anders vinden we ool< pagina's nret atleen Vooght). De

Al?OUND(x) operator {nabijheidsoperatori is uiterst
nuttig voor genealogische opzoel<ingen. Je geeft er
rnee aan dat de twee woorden waar het tussen staat
niet meer dan x woorden van ell<aar verwijderd rnogen
zijn in de tel<st. ie l<an het gebruiken voor"de connbinatie van twee achternarnen, \loornaam en achternaam of
zelfs met een jaartal of plaatsnaam.

ln plaats van, zonder

AROUND, 1600 resu[taten van
pagina's waar ergens, rneestal rnet geen eni<e[ verband, Covetiers en De Vooght op staat, N<rijg ik hiermee
7 relevante resuttaten. Waaronden weer de lnventaris
Onroerend Erfgoed:Jan Van Rijswijcl<laan 128, Antwerpen. llerenhuis in neo-Lodewijk XVl-stijl, gebouwd in
opdracht van Ewgeen Covelíers, naqr een ontwerp door
orchitect Frans Van Dijk uit 1909. CoveLiers, echtgenoot
van Delphine de llaaght (Antwerpen, X864-Antwerpen,
$3q, was handelaar in drogisterij- en kalaniale waren
en í n b ro uwerij benodí g d h ed en.ro

Cazet van Antwerpen X9 oug. L892

&mmgLe

Het is aangeraden om toch ool< eens zonder AI1OUND
te zoel<en. Soms vind je dan toch iets interessants. Met
[Coveliers '"De Vooght"] is er ool< een resultaat dat verwijst naar "Jurisprudence du port d'Anvers" in de Ceneanet Bibl.iotheek. Dat is onderdeeI van het Premium abonnement van Ceneanet, nnaar je l<an wel l<orte
fragmenten zien. Dat is in dit gevaI genoeg. We lezen
Ëntre John-Maríe De Vaoght* caurtier, et Berthe-Augwstine CovàLiers, sans profession, tous deux à Berchem. Ë-n
...Pierre-Henri Coveliers, négocíant, et Del.phine Marie De
Vooght, sans professian, tous deuN à Bercherfl. Een jaartal staat er niet bij.

Nu pas gaan we Google gebruil<en. Besef dat een zoel<machine geen mensentaal. begrijpt. Daar wordt aan gewerl<t, soms [ul<t dat, maar rel<en er niet op. Uiteindetijk

t

http://archief.gva.be/ wegens corona tijdetijl< voor iedereen toeganl<eLijk, anders via een Antwerpse bibtiotheel<account.

10 Inventaris Onroerend Erfgoed, Herenhuis in neo-Lodewijk
stij t. https:i /i d.erfgoed.net/erfgoedobjecten/695

XVI-

5

Vlaamse Stam . jg S6 . nr. 3 . juli-augustus-september

2020

arí
z)L

De "Jurisprudence" staat ook in Googte Bool<s.

ll< zoel<

eerst op het Lettertijl<e votledige fragment ["Entre
lohn-Marie De Vooght courtieL et Berthe-Augustine CovÈtiers, sans profession, tous deux à Berchem"l, dat [evert niets op. Vervotgens op ["John-Marie De Vooght"],
let op de "" om enkel resuttaten met dit voLledige fragment te krijgen. Dan vind je 'Antwerp maritime law reports: - Pagina 47" uit 1892 met bijna dezeLfde tel<st Entre John-Marie De Vooght. courtier, et Berthe-Augustine
Cavaliers, sans profession, tou,s deux à Berchem. We heb-

ben nu een jaantal en hetaas ool< maar een fragmentweergave, maar het Lijkt duidel.ijl< de aankondiging van
hun huwelijl<en te zijn.
De OCR-fouten Covíliers en Cavalíers va[[en op, zonder
de omweg via Ee Vooght hadden we ze niet gevonrden.

We hebben nu de volledig namen van de echtgenoten:
lohn-Marie De Vooght en Detphine Marie De Vooght.
Dat l<an uiteraard bevestigd worden door de huwetijl<sal<ten op te zoel<en, dat heb il< in dit gevaI niet gedaan.
lk btijf even gefocust op het vinden van een foto van
Berthe en Livine. De verificatie in de burgerlijke stand
l<an achteraf gebeuren.
ll< CoogLe ool< op [hertogs AROUND(5) covetiers], il< vind
dat er een rouwbrief is in het FV Documentatiecentrum
in Merl<sern en !n de "Jurisprudence du port d'Anvers"
een scheiding van goederen in 1-887'. ...1a séparation de
biens entre Léonie-Jeanne-Marie Covelíers et son époux
Guilloume-Antoine Hertogs, négociant, tous deux à Anvers..... Léonie is wetticht een foutje en moet Livine zijn,
zijn ze gescheiden?

ll( l(til( door naar Googte Bool<s. Nu vinden we o.a. in de
"Jurisprudence de [a Cour d'appet de Liège": (Epoux Her-

Daarom zoel< il< eerst verder naar bidprentjes. Die bevatten vaal< een foto, zel<er voor eerder we[gestelde
families als deze. Bidprentjes werden rege[matig uitgegeven in verschi[ende reel<sen, met en zonder foto,
met verschitlende afbeel"dingen, in het Frans en het Nedertands. Dus niet te snel opgeven als je een bidprentje
zonder foto vindt, dat wil niet zeggen dat er geen met
foto bestaat!
Delcarnpe hebben we a[ doorzocht, nu bekijk il< de databanl<en van de grote verzame[aars en van de FV afdetingen. Het resuttaat is negatief. De collectie van het
FV-documentatiecentrum in Merl<sem is de votgende
stop. Tenminste de tijst op de website. ln de beschikbare lijst vind il< geen Covetiers met de juist combinatie van naam en geboortedatum. Er is nog veel meer
ter plaatse, maar het is nog Corona-crisis, il< l<an er niet
heen gaan.
Terug naar Detcampe, waar we een andere benadering
gaan proberen. Op Detcampe staat het niet alteen vol
bidprentjes, maar ook vo[ oude portretfoto's. We hadden geen foto's gevonden door rechtsreel<s op de namen van de dames te zoel<en. Maar hun echtgenoten
hebben we nog niet geprobeerd.

in de categorie "Fotografie en
Fil"rnapBaratuur", waar je atte foto's vindt. Niets. Vervolll< probeer [De Vooght]

gens [Dutremez], de man van Elise Coveliers. Nu vind
il< één foto uit 1883, met, in hetzetfde handschrift als
op onze foto, in balpen op de achterzijde"Tëte de lules
Dutreme/'. De verl<oper is een andere dan die waar il<
de foto van de dames l<ocht.

Tijd orn nog een ander invatshoek te proberen. ll< ga
nu a[een zoel<en in de "winl<e[" van deze verl<oper uit
Franl<rijl<. Zoel<en op de namen heeft geen zin, anders
had il< die at eerder gevonden. Dus ik ga in zijn winl<el
naar de categorie "Fotografie en Fitmapparatuur" en

tog-Covelíers c. Kersten.) Attendu que Guillaume Hertag a
été déclaré en état de faíllite, le 76 févríer 7887, et que
sa faillite n'est pas clöturée ; Attendu que la dame Livina
Coveliers, san épouse, a obtenu cantre lui l"a séparation

zoel< daarin naar [anvers] en [antwerpen]. Er zijn enl<ete

de... Het is inderdaad Livine, er was een fai[[issement

resuLtaten, maar geen die ons interesseren.

waarvoor de scheiding der goederen is aangevraagd.

doe hetzetfde in de winkel van de, eveneens Franfoto van de dames kocht. Dat is
interessanter, de verl<oper heeft de opschriften op de
foto's niet in zijn beschrijving opgenomen, maar il< zie
meteen bekende gezichten
ll<

lk zoek ook nog eens zonder AROUND in Googte books
en vind als eerste resultaat de huweLijksaanl<ondiging
in de "Jurisprudence du port d'Anvers" van L879: Entre
Cuillaume- Antoine Hertogs, négoaíant, et Livíne-Jeanne
Coveliers, sans profession, à Berchem. Dat is binnen 5
woorden, AROUND werl<t dus niet aLtijd voor honderd

se, verl<oper waar il< de

!

il< doe nog eens hetzelfde voor [Cassiers AIIOUND(S)
Coveliers]. Maar dat levert niets op, ook niet zonder

Op de achterzijde van de foto's staat in de gel<ende
handschriften: Louis Dutremez, Marie Hertogs, Elisa Covetiers, Mme Louis Dutremez née Louise De Haes mère
de iules Dutremez, Auguste Cassiers, Dominique Coveliers, A[ix Gevers mrxe Atbert Maquinay, Eugene Cove-

AROUND.

[iers, Jeanne Cove[iers.

Foto's u*s,{en

Dutremez herl<ennen we ats man van Etise, Hertogs
was de man van Livine, Cassiers die van Ctementine

procent.

Jeanne.
We hebben waarschijntijk wet de juiste farnilie gevonden van onze foto, maar het zou beter zijn dat te bewijzen aan de hand van andere geïdentificeerde foto's.
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§lisa Coye{íe rs, vergel"ijk rnet

de

fota op ltef bidprentle.

Jear:ne Cerve[iers is duidel"ijk te herlcennen, er zijn twee
foto's van Elisa Coveliens, en zij is goed te herhennen als

de vnouw op het bidprentje. Dat betelEent dat we eirrdelijk visueeL bewijs hebben dat het vrrel degetijl< deze

r-.--:t:ldÍiltlte

it5.

Zonder fotografisch bewijs is het geen looyCI zel<er dat
het deze Maria is. Ze was waarsclrijnlijl< een vriendin
van Livine (geboren in hetzelfde.!aar], aI hLijft het mogel"ijk dat het een nicht is, daarvoor moet de familie nog
grondiger worden uitgezocht.

We [<unnen dus zo goed als zel<er zi.jn dat de identifica-

ties l<ioppen"

Of Jeanne dan werl<elijl< Ctementina Joanna is, dat is
niet 1007o zel<er" Maar het is wel heeL waarschijnlijk.
Nu lqan

je

natuurtijl< nog verder uitzoel<en wie aMe an-

dere personen zijn, dat heb il< niet gedaan in het l<ader
van dit artilie[. De hoofdonderzoel<svraag is tenstotte
beantwoord.
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\lermoedelijk heb il< haar ook gevonden. Er is in Antrruerpen in onze peniode maar één Boucqui[[on Maria Sosepha Francisea geboren, in 1856 (akte ZOO). Ze is de dochter van Bruno en van Faulina Hendnicl<x {van wie we een
doodsprentje vonden). Ze hr"rwt n'let Auguste Van Langermeerseh in XEg.rr" in Antwerpen (akte 1499). Dat is
dezelfde die we in de begraaflijsten in het FeLixarchief
gevonden hebben.
Via het Ratinekx-adresboel< vind ik het adres, dat il< dan
in de bevoil<ingsregisters opzoek. Ze woonde in de Van
Schoon bel<estnaat g, Antwerpen.
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Of het famitie is van Hugo Coveliers laat il< aan de geïnteresseerde lezer. Je l<an aI snel vinden dat het alleszins
tot de generaties die hier beschreven staan geen fanril"ie is" Maar verder terug nrisschien u,iel? Wie het vindt
nlag het altijd laten weten.
De optossing op de vraag of mijn foto van Jacques Coveliers de burgemeester van Benchem is, wordt we[icht op
rnijn website gepubliceerej. De hans is gr"oot, want zijn
naarn is geschreven in hetzetfde handsehrift in hal.pen en
hij was een oom van de darnes. lk rnoet alleen andere foto's \ran de burgerneester vinden. Mocht je een foto of portret van de burgerneester hebben dan hoon ik het graag"

je zetf een aude farniliefoto bezit die in aanrnerkinE
l<amt om bespral<en te worden in deze rwbriel< dan kan je
Als

een scsn vsn vaor- en ac§lterzijde sturen naar de redcc-

tie

{redactie@famiLiekwnde-vlaanderen"be}, vcrrneld de

nawwkeurige afmetíngen en de díl<tevan het kartan. Vertel.
er aok bíj wat je sl dan niet weet aver de foto en eventueeL
de context zaal.s een fato van de valt"edige al"bumpagina.
http ://s poo rzoelie r. pete reycl<e rma n. be
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