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1 VOORWOORD 
De ontdekking van een vier meter hoog grafmonument, dat tevoorschijn kwam toen Dirk Meeussen 
en Bob Pilaet1 op de begraafplaats te Edegem de dikke laag klimop verwijderden, was de aanleiding 
voor dit onderzoek. Zij herontdekten immers het graf van de heer Pierre BONIVER en familie.  

Met een Boniverlei in Edegem, leek het de moeite uit te zoeken wat het verband tussen deze man en 
Edegem was.  

Spoedig vond ik een advertentie uit 1904 die spreekt over een villa in de Boniverlei, amper acht 
maanden na het overlijden van deurwaarder Pierre BONIVER. Hoe kwam dit zo snel? 

In dit onderzoek gaan we eerst na waar Pierre Boniver vandaan kwam, wie zijn ouders, broers en 
zuster, kinderen en kleinkinderen waren.  

Vervolgens zoeken we uit hoe de loopbaan van deze man verliep. 

Dan is het tijd voor het verhaal van de spoorlijn Antwerpen-Oude God- Kontich-Boom en van de 
buitenhuizen die de gegoede Antwerpse burgerij in de buurt liet bouwen. Waar komt de Boniverlei 
vandaan?  

Tenslotte wordt het grafmonument van Pierre BONIVER beschreven.  

In bijlage tonen we de huizen – veelal gevonden in de Vlaamse inventaris van onroerend erfgoed – die 
de familie BONIVER-VEREECKEN bezat. Ook blijkt er een wapenschild te bestaan van de familie Boniver. 

 

Erik Laforce 

 

                                                             
1 Beiden leden van de gemeentelijke werkgroep Erfgoed Edegem, zoals ook de auteur. 



 

 

2 Pierre BONIVER 

2 GENEALOGIE 
2.1 Ouders, broers en zussen van Pierre BONIVER. 
 

Pierre BONIVER was de jongste zoon van Jean Pierre BONIVER en Marie BOUNY uit Verviers.  

De vijfendertigjarige Jean Pierre Joseph BONIVER (°Verviers, ca 1805), zoon van Joannes Franciscus 
BONIVER en Ludovica Lambertina DELCHAMBRE, was op 6 juni 1835 gehuwd met de twintigjarige 
Maria Adelaide BOUNY (° Verviers 1815), dochter van Petrus Josephus BOUNY en Anna Josepha LE 
JEUNE. Hij was “fabricant de cordes” in Verviers. 

In Verviers werden hun 5 kinderen geboren: 

1. Jean Pierre Alfred op 6 maart 18362 
2. Jean François "Lucien" op 7 januari 18383 
3. Marie Adèle Emilie op 5 december 18474 
4. Marie Ludovica Emilia in 1849 
5. Petrus Eugenius Hippolyte op 13 augustus 18555. 

 

Het gezin kwam in 1859 in Antwerpen6 wonen. In het bevolkingsregister 1866-1880 vinden we ze in de 
Lange Herentalsstraat (gelegen halverwege de Pelikaanstraat en het stadspark). Daar woonden de 
ouders met vier van hun kinderen: Lucien, Marie Adèle Emilie, Marie Louise Emilie en Pierre Eugène 
Hippolyte. Pierre BONIVER was dus maar 4 jaar toen hij in Antwerpen terecht kwam. De vader was 
volgens het register commissionair-expediteur7. 

Op 29 juni 1867 huwde8 de oudste zoon, Jean Pierre Alfred BONIVER, die in Brussel woonde en 
handelsreiziger was, te Brussel met Charlotte Elisa FRIDT (°Leuven 15 mei 1841). Zijn vader was 
aanwezig, de moeder gaf haar toestemming via een notarisakte9. Broer Lucien BONIVER was getuige. 

Op 31 december 1867 overleed de vader in zijn woning in de Lange Herentalsstraat10. 

Op 31 juli 1869 verlieten de weduwe en haar kinderen dit huis. De weduwe en Pierre BONIVER gingen 
in de Pelikaanstraat 94 wonen, de zusters Marie Adèle en Marie Louise vertrokken naar Brussel. 

Lucien ging in de Hoveniersstraat 10 wonen. Hij stond daar origineel ingeschreven als metselaar11, later 
geschrapt en vervangen door klerk. Lucien huwde in 1873 met Clementine Eleonora Virginia DE 
BRABANT12, volgens de huwelijksakte was hij toen boekhouder. De moeder was bij dit huwelijk 

                                                             
2 Burgerlijke Stand Verviers, geboorten 1836 akte 182 (Rijksarchief Luik, ref 19510/0-0042) 
3 Burgerlijke Stand Verviers, geboorten 1838 akte 23 
4 Burgerlijke Stand Verviers, geboorten 1847 akte 676 
5 Burgerlijke stand Antwerpen, Huwelijksbijlagen 1879 nr. 929. Afschrift geboorteakte nr. 531 van 1855. 
6 Bevolking Antwerpen. 1866-1880, wijk 6. Lange Herentalsstraat 40. (Felixarchief Antwerpen) 
7 Een commissionair- expediteur heeft als opdracht het verzenden van goederen hetzij in eigen naam, hetzij in 
naam van zijn opdrachtgever, doch voor diens rekening en derhalve tot het uitvoeren van alle daartoe 
noodzakelijke diensten, het vervullen van alle vereiste formaliteiten en het sluiten van de ertoe benodigde 
overeenkomsten. 
8 Burgerlijke stand Brussel. Huwelijksakte 870 van 1867.  
9 Notarisakte (brevet) van 25 juni 1867 bij notaris Peter Jozef Van Sulper te Antwerpen (RAA, notarisakten 
repertorium 11221 nr. 166) 
10 Afschrift overlijdensakte Antwerpen, nr. 2 van 1868 bij de BS Antwerpen, Huwelijksbijlagen 1879 nr. 929 
11 Bevolking Antwerpen. 1866-1880, wijk 6. Hoveniersstraat 10. (Felixarchief Antwerpen, µfilm 296597) 
12 Burgerlijke stand Antwerpen. Huwelijken 1873, akte 504.  



 

 

3  

aanwezig. Het paar gaat in de Hovenierstraat 10 wonen. Zij vertrekken kort daarop naar de 
Willebrordusstraat 58 (wijk 5) om dan in 1875 naar de Offerandestraat 70 te verhuizen. In 1879 had 
de echtgenote een winkel in de Offerandestraat 66.13 Lucien overleed op 21 oktober 1890 te Zelzate 
in het krankzinnigengesticht aldaar.14  

 
Figuur 1 Ontwerp uit 1879 van de uitstalramen voor de winkel Boniver-
Brabant in de Offerandestraat 66. 

Marie Adèle kwam in 1874 uit Brussel in de Pelikaanstraat wonen en vertrok later naar Sint-Joost-ten 
Node. Zij kwam in 1878 terug in Antwerpen wonen met een zoon, Gaston Petrus Emile BONIVER 
geboren in Brussel in 1876.15   

Marie Louise kwam in 1876 van Brussel in de Pelikaanstraat wonen en ging mee met moeder en jonge 
broer Pierre naar de Lange Van Bloerstraat eind september 1876. Van daar vertrok zij begin 1877 naar 
Sint-Jans-Molenbeek.  

Moeder Marie Adèle BOUNY overleed op 8 juni 1877 in de Lange Van Bloerstraat 20. Lucien 
(boekhouder) en Pierre BONIVER (commies-griffier bij het vredegerecht van het eerste kanton van 
Antwerpen) deden de aangifte.16  

2.2 Het gezin Pierre BONIVER- Clémence VEREECKEN 
Pierre BONIVER verhuisde na het overlijden van zijn moeder naar de Carnotstraat 117.17  

Twee jaar later huwde hij op 2 september 187918 te Antwerpen met Clementine Maria Josephina 
VEREECKEN, geboren te Antwerpen op 28 juli 1856, dochter van Petrus Paulus Jacobus VEREECKEN 

                                                             
13 Felixarchief. Bouwaanvragen. 1879#0308 
14 Burgerlijke stand Antwerpen, overlijdens 1890, akte 252. Inschrijving op 27 november 1890 van akte uit 
Zelzate van 21 oktober 1890.   
15 Bevolking Antwerpen. 1866-1880, Wijk 6, Lange Herentalsstraat 40; Wijk 5, Willebrordusstraat 72; 
Borgerhoutstraat 20 (Felixarchief Antwerpen) 
16 Burgerlijke stand Antwerpen. Overlijdens 1876-1878. Akte 1815 van 9 juni 1877. 
17 Felixarchief. Bevolking Antwerpen 1866-1880. Wijk 5. Carnotstraat 117. 
18 Burgerlijke stand Antwerpen 1879. Huwelijksakte 921 van september 1879. Hij komt uit de Carnotstraat 15, 
zij uit de Kerkstraat 41. Getuigen zijn Joannes Petrus Alfredus BONIVER, passementwerker, 43 jaar, wonende te 
Brussel, broeder, Joannes Franciscus Lucianus BONIVER, comptabel, 41 jaar, broeder, wonende te Antwerpen, 
Michael Eduardus VRANCKX, verzender, 38 jaar, oom van de echtgenote en Josephus Franciscus Joannes 
VRANCKX, schoenmaker, 41 jaar, kozijn van de echtgenote.  



 

 

4 Pierre BONIVER 

( 9-02-1829, + 20-08-1885 te Antwerpen, Nationalestraat 12719) en Maria Antonia VRANCKX. Bij zijn 
huwelijk was hij commies-griffier bij het vredegerecht te Antwerpen. Zij gingen in de 
Dambruggestraat 93 wonen17,20. Daar kregen ze twee kinderen: 

i. Alfred Petrus Clementius BONIVER, geboren op 20 december 1880 in de 
Dambruggestraat 93 te Antwerpen (wijk 2)21. (zie verder) 

ii. Leonia Henrica Maria BONIVER, geboren op 6 juni 1882 in de Dambruggestraat 93 te 
Antwerpen.22 Op dat moment is de vader nog steeds commies-griffier bij het 
vredegerecht eerste kanton (zie verder). 

Op 23 juni 1884 verhuisde Pierre BONIVER vanuit de Dambruggestraat 9323 met vrouw en de twee 
kinderen naar het voor hem verbouwde huis in de Keizerstraat 80 (na 1900 is dit nummer 84)24. Hij 
stond er genoteerd als "deurwaarder". In 1890 kwam zijn schoonmoeder, Maria Antoinette VRANCKX 
(weduwe VEREECKEN), vanuit de Kerkstraat 41 (wijk 5) bij hen wonen. 25 

 
Figuur 2  Handtekening van Pierre Boniver 

 

Pierre BONIVER bezocht ook de Belgische kust. In het society-krantje "La Saison d'Ostende"26 werd 
gemeld dat "P. Boniver, huissier, Anvers" met zijn drietjes in het "Hôtel de Suéde" verbleef op 30 
augustus 1890. 

Tussen 1891 en 1897 kocht hij gronden in Edegem, waarop hij villaatjes liet bouwen (zie verder). In 
1899 liet hij een hoekpand bouwen in de Emiel Banningsstraat (zie verder in de bijlage). 

Op 25 februari 1904 om 11 uur ’s avonds overleed Pierre BONIVER, deurwaarder bij de rechtbank van 
Eerste Aanleg en Koophandel, in zijn woning in de Keizerstraat 84 te Antwerpen27. Hij werd begraven 
op het kerkhof van Edegem (zie verder).  

BONIVER behoorde wellicht tot de beau-monde in Antwerpen. Zijn weduwe en dochter werden 
opgemerkt door de "Chronique Mondaine"28 bij een feest in de Harmonie in 1908: "Mme Boniver en 
noir. Mlle Boniver, toilette de tussor29 brodé, chapeau Cyrano avec plumes roses et blanches et nœuds 
de velours noir." 

                                                             
19 Burgerlijke stand Antwerpen, overlijdens 1885, akte 3449 
20 Felixarchief. Bevolking Antwerpen 1866-1880. Wijk 2. Dambruggestraat 93. 
21 Burgerlijke stand Antwerpen, geboorten 1880, akte 6576 
22 Burgerlijke stand Antwerpen, geboorten 1882, akte 3132.  
23 Felixarchief. Bevolking Antwerpen 1880-1890. Wijk 2 Dambruggestraat 93. MA-BZA-B#274 
24 Zijn andere woningen worden in Bijlage A beschreven. 
25 Felixarchief. Bevolking Antwerpen 1890-1900. Wijk 2 Keizerstraat 80 (84). MA-BZA-B#274 
26 Liste Officielle des Etrangers. La saison d'Ostende No. 51 Dimanche 31 Août 1890. Fonds Ostendiana van de 
Bibliotheek Kris Lambert. Geladen van http://god.biboostende.be/ op 31-07-2017. 
27 Burgerlijke Stand Antwerpen, Overlijdens 1904, akte 771 van 27 februari.  
28 L'Indépendance Belge. 5 juli 1908. "Chronique Mondaine". Fête très brillant à la Société Royale d'Harmonie.  
29 Tussor is een stof gewoven van wilde (Indische) zijde.  
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2.3 Kinderen en kleinkinderen van Pierre BONIVER 
2.3.1 Zoon Alfred 

Zoon Alfred BONIVER was in 1900 kandidaat-huissier. In 1905 woonde hij even in Brussel. Hij 
huwde op 29 oktober 1910 te Brussel30 met Stephanie Alina VANSWEEVELT (° Diest 19 april 
1887). Van 27 september 1910 tot 8 augustus 1911 woonde hij in de Boniverlei 7 (Villa 
Clémence) te Edegem31. Daar had het echtpaar een meid die Maria Elisabeth DARCON heette 
(°Niel 2-01-1895) en die met hen naar de Rolwagenstraat 87 te Antwerpen verhuisde. Hij was 
toen “Kanselier van het generaal Consulaat van Haïti”. Het echtpaar kreeg in de 
Rolwagenstraat twee kinderen32: 

1. Henriette Aline Clémence Leonie BONIVER, geboren te Antwerpen op 18 augustus 
1911 (en waarschijnlijk overleden voor 1914); 

2. Julien Alfred Clement Leon BONIVER, geboren te Antwerpen op 7 augustus 1912. 
Deze huwde met Constance VEKEMANS (geboren in 1928)33 Hij overleed in 1991.  

De familie Alfred BONIVER verhuisde op 19 augustus 1913 naar de Jacobsstraat 22 (Wijk 6) te 
Antwerpen. In 1914 werd Alfred vermeld als lid van de pers aanwezig op begrafenis van 
advocaat Louis Van Calster.34  Hij was directeur-hoofdredacteur van het krantje "Echo 
Commercial Belge" met adres Jacobstraat 22 te Antwerpen35, waar ook het 
publiciteitsagentschap "Agence Eclair" en de drukkerij "Grande Imprimerie du Parc" 
gevestigd waren.  

Bij het beleg van Antwerpen in 1914 vluchtte hij naar Nederland, waar hij in Den Haag 
verbleef met vrouw en één kind. Hij ging in 1915 een lening aan van 575 gulden bij de 
"Association de Crédit pour les Belges".36 

 

2.3.2 Dochter Léonie 
In de Jacobsstraat woonde Léonie BONIVER met haar man Julien Corneel Marie 
HUYBRECHTS. Ze waren op 24 mei 1910 te Antwerpen gehuwd. In de Nieuwe Gazet van 11 
oktober 1911 werd vermeld dat de "Nationale Belgische Bond tot bestrijding van 
Tuberculose" van de heer Boniver (waarschijnlijk Alfred) een bedrag van 25 frank ontving van 
een collecte op het huwelijksmaal van de heer en mevrouw Julien Huybrechts-Boniver.  

De Jacobsstraat was hun tweede verblijf. Hun hoofdverblijf was de Molenstraat 81 te 
Mortsel, de mouterij “De Perel”, want Julien was mouter van beroep. Het echtpaar had een 
dochter Lydia Clementine Leonia Cornelia HUYBRECHTS, die werd geboren in Mortsel op 30-

                                                             
30 Burgerlijke stand: huwelijksakten: publicaties, Brussel , 1907-910 Brussel. Website RA, inv. nr 2092 / 
0_00081907-1910, pagina 493 van 822) "chancelier du consulat général d'Haïti". 
31 Felixarchief. Bevolking Antwerpen 1900-1910. Keizerstraat 84.  
32 Felixarchief. Bevolking Antwerpen 1910-1920. Rolwagenstraat 87. 
33 Geneanet. Sam Vekemans heeft een stamboom van de familie.( SamVekemans@hotmail.com) 
34 Journal d'Anvers: hebdomadaire de la Vie Anversoise. 1914-04-17 "Begrafenis advocaat Louis Van Calster" 
Gelezen op website KBR. 
35 Hij gebruikt briefpapier met deze vermelding in zijn correspondentie met de Association de Crédit pour les 
Belges. 
36 Algemeen Rijksarchief. Archives de la Guerre, Association de Crédit pour les Belges (La Haye). Dossiers Clients 
(1915-1932) Inventaris nummer  I 580- 158 Boniver Alfred (Chancelier du consulat général d'Haïti).  
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10-1911. Dat was zes dagen nà de brand die de mouterij vernielde, ondanks inzet van 400 
soldaten van fort 4 en de brandweer van Antwerpen37.  

2.3.3 Na de eerste wereldoorlog 
In 1919 kwamen de weduwe Clémence VEREECKEN met haar moeder Maria VRANCKX van de 
Keizerstraat naar de Jacobsstraat wonen terwijl de familie BONIVER-VANSWEEVELT op 27 
juni 1919 verhuisde naar Elsene32, Chaussée d’Ixelles 51.  

Op 17 juli 1921 overleed de weduwe VEREECKEN-VRANCKX te Antwerpen. Zij werd in 
Edegem begraven.  

Clémence BONIVER-VEREECKEN, die in de Jacobstraat 22 te Antwerpen bleef wonen na 1920, 
overleed op 16 maart 1925 in Elsene38. Er is geen spoor te vinden van een begrafenis te 
Edegem. 

Op 30 april 1925 verhuisde ook de familie HUYBRECHTS-BONIVER naar Elsene (Mercelisstraat 
15). Julien Huybrechts kwam op 25 november 1932 uit Mol (Jacob Smitslaan 14) terug in 
Antwerpen wonen (Hazelarenstraat 8).  

Volgens de informatie op de grafsteen, zouden Pierre BONIVER, zijn echtgenote en zijn 
schoonmoeder begraven zijn op de begraafplaats van Edegem, evenals zijn dochter Léonie. 
De heer Nicolas SAVINKOFF, handelsvertegenwoordiger, 69 jaar, was de echtgenoot van 
Lydia HUYBRECHTS, Frederik de Merodestraat, 17 te Berchem.39. Hij was dus de schoonzoon 
van Léonie BONIVER. Ook Lydia HUYBRECHTS, overleden op 16-01-1966, ligt er begraven, 
maar wordt niet vermeld op de graftombe. 

 

 

                                                             
37 Het Handelsblad "Eene mouterij te Mortsel vernield", 24-10-1910. Website KBR.  
38 Felixarchief. Bevolking Antwerpen 1920-1930. Jacobsstraat 22.  
39 Historisch Archief. Gazet van Antwerpen, 15 februari 1962, p.4; Burgerlijke Stand Berchem, overlijdens. 
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3 LOOPBAAN VAN PIERRE BONIVER 
3.1 P. BONIVER & C° 
Pierre Eugène Hypolite BONIVER kreeg op 18 januari 1876 (hij was dan nog net geen 21 jaar en 
wees) van zijn moeder Maria BOUNY de toelating om handel te drijven.40 Op 6 februari 1876 richtte 
hij met E. KRÜG een vennootschap op voor de handel en veiling van inboedel en kunstvoorwerpen. 
De naam van het bedrijf was “P. BONIVER & C°”.41 Zoals blijkt uit onderstaande advertentie ging hij 
meteen aan de slag met advertenties voor “Kunst en Nijverheidskantoor P. BONIVER en C°”.  

 
Figuur 3 Het Handelsblad van 12 februari 1876 

 
Figuur 4  Advertentie in het Handelsblad van 26 februari 1876. 

 
Ook de handel in kunstvoorwerpen vatte hij meteen aan met een verkoop42 op 24 april 1876 van 
werk uit de nalatenschap van (destijds) bekende kunstschilder-animalier Jozef MOERENHOUT (1801-
1875).43 

                                                             
40 Jurisprudence du Port d'Anvers.  21me Année. - 1876. Première Partie. p 617. Gelezen op 
http://nl.geneanet.org/archives/livres/735426/617 op 11-01-2017. 
41 Jurisprudence du Port d'Anvers.  21me Année. - 1876. Première Partie, Sociétés, Mois de Février, p 619. 
Gelezen op http://nl.geneanet.org/archives/livres/735426/619 op 11-01-2017. 
42 Catalogue de la collection de gravures anciennes, eau-fortes et dessins, délaissées par feu monsieur Josse 
Joseph Moerenhout, artiste-peintre ... dont la vente publique aura lieu lundi 24 avril 1876 ... dans les salles de 
ventes de MM. P. Boniver & Cie ... à Anvers. Antwerpen, Dela Montagne, 1876 (bron: EHC, c:lvd:533904) 
43 Jacobs, A. (red). Dictionnaire des peintres belges. Belgian Art Links and Tools, (c) KIK-IRPA, Brussel, 1999-
2011. Gelezen op http://balat.kikirpa.be/peintres/Detail_notice.php?id=3930 ,geraadpleegd 15-08-2017. 
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3.2 Commies-griffier bij het vredegerecht 
Van 1876 tot 1883 zijn er geen advertenties van het "Kunst en Nijverheidskantoor" of van BONIVER 
meer te vinden. Hij was dan commies-griffier bij het vredegerecht van het eerste kanton. Een 
commies-griffier is de assistent van de griffier, een klerk.  

In het adresboek van Ratinckx44 van 1882 staat er drie maal de naam BONIVER: 

 

Figuur 5  Uittreksel uit adresboek Ratinckx van 1882 

1. Pierre Boniver als commies-griffier, op zijn thuisadres in de Dambruggestraat 93; 
2. Zijn broer Jean François Lucien als commissionair in goederen, in de Offerandestraat 66; 
3. De firma P. Boniver et Cie, directeurs de ventes, gevestigd in de Baeckelmansstraat 3 (tussen 

Tabaksvest en Frankrijklei). Dit adres kwam reeds voor in de advertentie van 26-02-1876 (zie 
Figuur 4), dus bestaat de kans dat hij ook tijdens zijn loopbaan als commies-griffier nog 
verkopen deed. 

 

3.3 Deurwaarder 
Bij koninklijk besluit van 9 mei 1884 wordt 29-jarige BONIVER, dan commies-griffier bij het 
vredegerecht van het eerste kanton van Antwerpen en kandidaat-deurwaarder in die stad, benoemd 
tot deurwaarder bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, ter vervanging van de heer 
PEETERS45.  

Na zijn verhuis naar de Keizerstraat vestigde hij daar zijn deurwaarderskantoor. Vanaf dan vinden we 
in "Het Handelsblad" talrijke advertenties voor openbare verkopen door deurwaarder Pierre BONIVER.  

In het adresboek van Antwerpen van Ratinckx in 1885 vinden we Pierre BONIVER als deurwaarder én 
"directeur de ventes" op de Keizerstraat 80. 

 
Figuur 6  Adresboek Ratinckx 1885 

Hij verkocht tussen 1884 en zijn overlijden werkelijk alles: twee schuiten, meubelen en herberggerief, 
twaalf marmeren schouwen, een pony en twee wagens, een toog met bierpompen, een biljard, in 
beslag genomen meubilair, modeartikels, 15 wijnvaten "Côtes Fronsac 1884", rijtuigen en twee 
paarden, wijn en likeuren, afbraakmateriaal van nog binnen de acht dagen af te breken huizen, 15136 
planken, oud en modern porselein, 212 ton zwarte haver in een binnenschip aan het Kattendijkdok, 

                                                             
44 Op microfilm in het Felixarchief, Antwerpen. MF121K.  
45 "Actes Officielles. Tribunal de première instance. Huissier." La Belgique Judiciaire, Tome XLII, nummer 38 van 
11 mei 1884, p. 608. Rijksarchief, Verzamelingen van omzendbrieven van Ministerie van Justitie. Geraadpleegd 
via http://extranet.arch.be:8180/luceneweb/?lg=nl, bestand BIB_D4P19_1860_000_0020-0039.pdf. 
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het kanaalschip "Rosas", twee wagons hydraulische kalk (16 ton, in het hoofdstation van Antwerpen-
dokken), paarden, rijtuigen, sneeuwslede met "prachtgetuig", een naaimachine SINGER, een zeven 
jaar oud renpaard "White Jack", een lot van 84800 sigaren, manden, juwelen, oude grafzerken en 
afsluitingen van de begraafplaats op het Kiel, 50 vaten Amerikaanse hespen in borax, 3 wijnvaten 
Latour 1900 en flessen Chambertin 1885 en Latour 1887…  

 

Als gerechtsdeurwaarder moest BONIVER ook de vonnissen van de rechtbank betekenen aan de 
partijen in het geschil of werd hij aangesteld door de rechtbank om goederen te verkopen. 

In 1891 sprak BONIVER namens de deurwaarders bij de huldiging voor de 25 jaar dienst van 
vrederechter GALLET, die van hen ook een mooie barometer kreeg.46 Dit betekent dat hij een rol 
speelde in de vereniging van deurwaarders. Dit wordt bevestigd door het bericht in de Gazet van 
Antwerpen47 naar aanleiding van de verkiezing van het bestuur van de Raad der Deurwaarders in 1893, 
dat de heren SCHUERMANS en DRUYTS verkozen werden in vervanging van de heren CEULEMANS en 
BONIVER, die niet herkiesbaar waren.  

Vanaf het gerechtelijke jaar 1900-1901 was Pierre BONIVER verslaggever van de tuchtkamer der 
deurwaarders bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen.48 49Ook in het jaar 1901-190250 en in 
het jaar 1902-190351 was hij lid van de tuchtkamer.  

In 1902 stond in het Handelsblad een aankondiging dat de heer BONIVER als deurwaarder in de 
"burgerlijke" dienst van de rechtbank werd aangesteld (Figuur 8). Het is niet duidelijk wat dit juist 
inhoudt, maar in oude wetteksten is er sprake van "service civile" en "service criminelle" waarbij dit 
laatste verbonden is aan de strafkamers van de rechtbanken (correctionele kamers), eventueel voor 
een periode van vier jaar. 52 

                                                             
46 Het Handelsblad, 29-10-1891 "Jubelfeest in de rechtbank". 
47 Gazet van Antwerpen. "In en om het Gerechtshof. Deurwaerders.", 12 oktober 1893, p. 2. (Historisch Archief) 
48 Samenstelling van de raad van de arrondissementskamer van gerechtsdeurwaarders van Antwerpen. 
Website van de arrondissementskamer van gerechtsdeurwaarders van Antwerpen.  URL: 
www.gdwantw.com/information/Samenstelling%20raad.pdf; geraadpleegd 14-07-2017. 
49 Gazet van Antwerpen. "Rechterlijke kroniek. Een en ander. Deurwaarders.",10 oktober 1900, p. 2. 
50 Gazet van Antwerpen. "Rechterlijke kroniek. Een en ander. Deurwaarders.",20 oktober 1901, p. 8. 
51 Gazet van Antwerpen. "Rechterlijke kroniek. Een en ander. Nog de deurwaarders.",15 oktober 1902, p. 4. 
52 Manuel de droit civil, commercial et criminel. J.-B.-J. Pailliet, Volume 2. Société typographique belge, 1842. 
Gelezen op Google Books. 
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Figuur 7  Voorbeelden van advertenties voor openbare verkopingen door P. BONIVER. 
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 In 1902 was er ook sprake van "Mesures 
disciplinaires à charge de Boniver, 
huissier…".53 Het blijkt te gaan om een 
discussie over een administratieve 
procedure. BONIVER had een afschrift van 
een vonnis van de rechtbank rechtstreeks 
aan een betrokken Duitse firma toe-
gezonden, omdat hij dacht dat de wet van 
1814 hem daartoe verplichtte, én via de 
diplomatieke kanalen, zoals een recente wet 
het wou. Hij werd op zijn vingers getikt 

omdat hij het ook rechtstreeks had verzonden. Nadat hij beloofd had dit niet meer te doen, werd het 
incident gesloten.  

Uit een mededeling in Gazet van Antwerpen in 1904 blijkt dat BONIVER ook deurwaarder was voor 
de Nationale Bank (Figuur 9). Men noemde hem "één van de sympathiekste gerechtelijke 
beambten". 

 

In het verslag van de raadszitting van de tuchtkamer van de deurwaarders van 13 april 190454 werd 
zijn overlijden vermeld als volgt: "Monsieur le Syndic déclare la séance ouverte et, avant d’entamer 
l’ordre du jour, rend hommage à la mémoire du regretté Confrère Boniver."  

In het verslag van de algemene vergadering van 1 mei 1904 luidde het: "Monsieur le Syndic déclare la 
séance ouverte et, avant de passer à l’ordre du jour, exprime ses regrets au sujet de la perte du Confrère 
Boniver et rend hommage à sa mémoire." 

3.4 Burgerwacht 
Pierre BONIVER was lid van de Antwerpse Burgerwacht of "Garde Civique d'Anvers", zoals het toen 
klonk.  

In 1894 kreeg hij een medaille tweede klas in de Burgerwacht55, in 1895 kreeg sergeant-majoor 
BONIVER bij de jagers-verkenners een medaille eerste klas56.  

                                                             
53 Ministère de Justice, Secrétariat générale. Dossiers des magistrats et officiers ministériels. Série I 
(Supplément). 1830-1962. Inventarisnummer 1337  jaar 1902 (1 omslag). Algemeen Rijksarchief te Brussel.  
54 Mededeling van mevrouw Martine VERGAUWEN, Syndicus-voorzitter van de Arrondissementskamer van 
gerechtsdeurwaarders van Antwerpen, op 4 augustus 2017 . Drukkerijstraat 14, 2000 Antwerpen. 
55 Gazet van Antwerpen, 31-12-1894, p2, "Het Staatsblad. Burgerwacht". Historisch Archief GvA. Geraadpleegd 
op http://www.archiefgazetvanantwerpen.be 
56 Gazet van Antwerpen, 15-11-1897, p3, "ANTWERPEN. Gedecoreerden in de Burgerwacht". Historisch Archief 
GvA. Geraadpleegd op http://www.archiefgazetvanantwerpen.be 

 
Figuur 8  Aanstelling als huissier voor de burgerlijke dienst bij 
de rechtbank. 

 

Figuur 9  Uit Gazet van Antwerpen van 29 februari 1904 p. 3 
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In 1899 werd hij benoemd als kwartiermeester bij het tweede regiment van de burgerwacht, met de 
graad van luitenant.57  

In het register "Garde Civique d'Anvers- 2me Régiment, 1er  Ban. Controle Général"58 van 1898-1903 
vinden we hem terug bij het "Etat-major", als nummer 12, op de tweede bladzijde van het register 
(Figuur 10).  

Bij de mutaties en opmerkingen vinden we de reeds genoemde eretekens en benoeming terug. Verder 
blijkt dat hij in 1903 het burgerlijk kruis tweede klas ontvangen had59. Kennelijk was hij vroeger 
ingeschreven in het register 1893-1898 als nummer 13 in 2.3.4, maar wat dit juist betekent weten we 
niet, wellicht de vierde compagnie van het derde ban van het tweede regiment. 

In de tweede compagnie van het eerste ban 
van het tweede regiment vonden we ook de 
zoon Alfred BONIVER terug als sergeant-
majoor. Hij was nog student en woonde bij 
zijn ouders in de Keizerstraat 80 toen hij op 
1 maart 1899 de Burgerwacht vervoegde.  

Ter illustratie hieronder een foto van 
Antwerpse gardes-civiques.  

 

                                                             
57 Het Handelsblad. 24-06-1899, p 1. "Burgerwacht van Antwerpen." Gelezen op website Koninklijke 
Bibliotheek van België, Kranten. http://uurl.kbr.be/1105890  
58 Felixarchief, inventaris nummer 2918#148 
59 Ook te vinden in : Gazet van Antwerpen, 18-11-1903, p4, "Het Staatsblad. 16-17 November 1903. 
Decoraties". Historisch Archief GvA. Geraadpleegd op http://www.archiefgazetvanantwerpen.be 

Figuur 10  Kolom "Mutations et Observations" uit het 
register van de Burgerwacht 

Figuur 11  Een groepje burgerwachten uit de fotocollectie van het 
stadsarchief Antwerpen. 
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4 DE BONIVERLEI 
4.1 De "Boniverlei" in de krant vanaf 1904 

 

 

 
Het blijft een raadsel hoe men reeds in september 
1904 spreekt van de Boniverlei, slechts enkele 
maanden na de dood van Pierre BONIVER. 
 
In "Het Handelsblad" van 10 september 1904 
staat immers de villa Elisa in Edegem te koop met 
de vermelding “hoofdgevel langs de Boniverlei”, 
en verder luidt het: “eigendom langs de 
Boniverlei afgesloten door ijzeren grille op 
arduinen plint met inrijpoort.”  
 
Dat is de oudste vermelding van de Boniverlei. 
 
Vóór de Eerste Wereldoorlog vindt men nog 
enkele vermeldingen in de kranten, waarvan 
hieronder kopie. 
 
Op 9 juli 1910 vraagt de heer van Riel een 
bouwtoelating voor een huis (thans met adres 
Boniverlei 5, tussen de "Japanse Villa" en de 
Mechelse Steenweg), volgens de tekst op het plan 
gelegen aan de "Boniver lei".60 
 
 
 

  

In de Gazet van Antwerpen van 1 augustus 
1908 (p5) wordt een deftige kindermeid 
gevraagd voor Villa Clémence, Boniverlei te 
Edegem. In het Handelsblad van dezelfde 
datum staan vier loten villagronden te koop in 
Edegem op de Boniverlei.  

  

 

 
 
Op 16 november 1913 staat in Gazet van 
Antwerpen een advertentie voor een openbare 
verkoop van meubelen te Edegem, Boniverlei 4 
(Villa Blanche Angèle), nu Boniverlei 32.  
 

 

                                                             
60 Bouwdossiers gemeente Edegem, Boniverlei 5. 
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Op 21 december 1913 wordt voor de Villa Les 
Chèvrefeuilles "Avenue Boniver" (merk de 
aanhalingstekens op) een dienstmeid gevraagd 
(Gazet van Antwerpen). 

 
 

 

In wat volgt zullen we eerst de situatie schetsen die ontstaan is door de aanleg van de 
spoorweg en uitzoeken waar de straat zijn oorsprong heeft.  

Daarna zullen we aan de hand van de verkoop van Villa Elisa uit bovenstaande advertentie via 
de notarisakten terug in de tijd gaan, en ontdekken we zo de landhuizen "Boniver". 

 

4.2 De aanleg van de spoorweg Antwerpen-Oude-God-Kontich-Boom 
4.2.1 Eerste poging 1865 
Op 21 april 1866 schrijft het gemeentebestuur van Edegem61 aan eigenaars van grond op het "Groot 
Edegems Veld": 

 

Er zou dus een spoorweg van Antwerpen over "Oude-God" naar Kontich en Boom aangelegd worden, 
die verder naar Doornik en zelfs naar Douai in Noord-Frankrijk zou gaan. De firma GILLON en PEETERS-
BAERTSOEN startte met de onteigeningen. Het tracé van de onteigeningen kant Kontich vindt men 
terug op de POPP-kaart van Edegem62, Sectie B (zie Figuur 12). Ook de kerkfabriek van Edegem tekende 
een verkoopakte op 8 september 1866. Met dit tracé zou de spoorweg de Hovestraat kruisen waar nu 
de Lentelei is. Van de aanleg van deze spoorweg kwam echter niets. 

4.2.2 Tweede tracé 1874 
De "SA des Chemins de Fer des Bassins Houillers du Hainaut" nam de concessie over in 1868. Pas op 
18 juli 1874 maakte het gemeentebestuur van Edegem bekend dat de plannen voor de spoorweg (met 
een nieuw tracé, waar nu de Boniverlei ligt) op het gemeentehuis ter inzage lagen voor openbaar 

                                                             
61 Parochiearchief Edegem Sint-Antonius en Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. Spoorweg Antwerpen-Doornik. 
Briefwisseling onteigening perceel op Posdijk behorende tot de kerkfabriek. Tracé 1866 (1866-1867) en tracé 
1874. HAvEE. Inventaris nr. PA_256.  
62 Te raadplegen op de website van de Koninklijke Bibliotheek van België: http://uurl.kbr.be/1037232  
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onderzoek. Op 22 augustus werd van 8 tot 16 uur een zitting gehouden waarvan proces-verbaal 
gemaakt werd van alle mondelinge verklaringen van betrokken eigenaars.63  

4.2.2.1 De bezwaarschriften en akten 
Er werd bezwaar ingediend door eigenaars van percelen die doorsneden werden of die door de 
spoorweg niet meer op hun land zouden kunnen. Soms was er een wettelijk geregelde toegang tot een 
landbouwgrond via een ander perceel. Ze eisten dat de spoorweg zou zorgen voor een nieuwe wegenis 
naar hun eigendom en een schadeloosstelling voor de omweg die ze in de toekomst zouden moeten 
maken (zie Tabel 1). Alle percelen lagen in de kadastrale sectie B van Edegem.  

In de notarisakte (Notaris VAN CAMP, Kontich)64  van de verkoop door VAN HAVRE-DELAFAILLE aan de 
spoorwegmaatschappij van een stuk op sectie B nummer 125a wordt er 3606 m² verkocht met inbegrip 
van exploitatieweg aan de oostzijde van de spoorweg, circa 520 m² groot. 

Bij de verkoop door de kerkfabriek van een strook op perceel B 209a staat in de akte dat er een 
exploitatieweg van 3 m breedte langs het spoor moet aangelegd worden, over perceel B 208b tot aan 
de oude exploitatieweg.  

Tabel 1 Bezwaren ingediend op 22 augustus 1874 

indiener perceel bezwaar en eis 
Joannes Jozef MATTHEESSENS, 
landbouwer 

54b beroofd van zijn wettige wegenis; onmiddellijk een behoorlijke 
wegenis aanleggen 

Marie Catharina VAN AELST, 
grondeigenares 

128 beroofd van zijn wettige wegenis; onmiddellijk een behoorlijke 
wegenis aanleggen 

Petrus Franciscus VERHULST, 
landbouwer en tapper 

129 eist doorgang of doorrij op den ijzeren weg, recht over den landweg 
die naar zijn land gaat, omdat hij dat overeengekomen is, en moet hij 
geen omweg maken 

Alexander VAN SAN, landbouwer 137m beroofd van zijn wettige wegenis; onmiddellijk een behoorlijke 
wegenis aanleggen 

Sylvinus Florentinus DIERCKX, 
natiebaas 

117 beroofd van zijn wettige wegenis; onmiddellijk een behoorlijke 
wegenis aanleggen 

Petrus Franciscus VERBERT voor 
Weduwe Mertens, grondeigenares 
te Mechelen 

131 Eist dat de doorgang of doorrij tegen de eigendom van Frans 
VERHULST, recht voor de landweg komende uit de Hoofsche 
Galgstraat, en leidende verder naar het perceel van Wed Mertens, 
gelegd wordt. 

Melchior HELLEMANS, landbouwer 126 Eist een nieuwe weg van 3 m breed voor zijn persoon alleenlijk, ten 
oosten van den ijzeren weg, over de grond van Constant VAN HAVRE, 
wijk B nr. 125a. 

Frans VANMEENSEL voor de heer 
Delafaille, pastoor te Nieuwenrode 

105 en 
122 

Eist dat de nieuwe weg om naar diens gronden te gaan 
voorafgaandelijk rijbaar en genaakbaar worden gemaakt, vóór de 
inlijving van de gronden voor de spoorlijn 

Gustaf VAN HAVRE, grondeigenaar, 
te Wijnegem 

210b en 
211a 

Eist een voldoende wegenis van minstens 3 m breedte, daar waar de 
kortste toenadering mogelijk is naar zijn door de spoorweg afgesloten 
eigendom 

Kerkmeesters van Sint-Pauluskerk 
(J. VAN ESSCHE)  

53  Klacht aangaande het verlenen van wegenis op ons land, genoodzaakt 
door het innemen van grond op de bestaande wegen. Wij verlangen 
dat de weg die leidt van perceel 52 naar het nog overblijvende stuk zal 
behouden worden tot aan de overgang van de ijzeren weg en dat van 
daar een nieuwe weg zal gemaakt worden, recht naar het 
overblijvende stuk land.  

Gemeentebestuur van Edegem  Besluit dat de Hovesche Galgstraat (nr. 4), de Buysegem-voetweg (nr. 
12, van de hoek van de Doelveldstraat naar de hoeve op Buysegem) 
en de steenweg naar Kontich (a) blijven bestaan; (b) niet mogen 
doorgraven worden zonder toestemming van het gemeentebestuur. 

                                                             
63 IJzeren weg. Onderzoek. Hedendaags Archief van de gemeente Edegem. Notulen van de zittingen van het 
college van Burgemeester en schepenen, 1843-1895. Rijksarchief te Antwerpen. Inventaris nr. P036 – 3. f° 138-
140. 
64 Rijksarchief Antwerpen, Notariaat (R02#11976). Minuten Notaris Van Camp 1874.  
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Kerkfabriek van de gemeente 
Edegem 

209 Land gedeeltelijk beroofd van zijn wettige wegenis, eist een andere 
behoorlijke wegenis 

P.G. DOMS ? Vraagt "de gezegde weg om naar mijn land te rijden gelijk men zijn 
overeengekomen blijft bestaan". 

Comte Du Bois d'Aissche-Vilain XIIII 
et E. Moretus de Bouchout 

54c en 
208b 

Nous exigeons des nouveaux chemins qui aboutissent sur notre 
propriété. Je réclame qu'on n'accorde à aucun riverain de se servir de 
nouveaux chemins à établir sur ma propriété sans forte indemnité. 

Bureau weldadigheid Edegem 130  Eist behoorlijke wegenis 
 

De percelen van de indieners zijn op de Popp-kaart van Edegem aangeduid (blauw), evenals de stroken 
spoorweg (geel), waarvoor een notarisakte gevonden werd (zie Figuur 12). Deze Popp-kaart dateert 
van na 1866, want het tracé waarvoor de onteigeningen in 1866 werden uitgevoerd, staat er reeds op 
getekend (groen).  

 
Figuur 12  Popp-kaart Edegem met aanduiding tracé spoorweg en betrokken percelen. 
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4.3 De toegang tot de eigendommen 
Het was duidelijk dat de toegang tot de eigendommen moest hersteld worden.  

Uit de leggers65 en mutatieschetsen66 van het 
kadaster kunnen we duidelijk vaststellen dat de 
toegang tot de eigendommen hersteld werd.  

In Figuur 13, schets 4 van 1875 voor het 
noordelijk deel van de spoorweg, staat naast het 
tracé van de bedding van de spoorweg ook langs 
het perceel B90b een weg van 4 meter breedte 
aangeduid ten westen van de spoorweg,  van de 
Hovestraat tot de grens van dit perceel.  

Daarna is er tussen de percelen B90b en B90c 
een veldweg aan–geduid, die verder loopt langs 
de grens met perceel 54d, en zo aansluit bij de 
bestaande weg naar Mussenburg. 

Later wordt opgemerkt door de landmeter van 
het kadaster, dat deze weg in plaats van met 
deze knik, gewoon langs het spoor op het 
perceel B90b is doorgetrokken tot de grens met 
B54d, en dat daarvoor geen juridische grond 
bestaat.  

                                                             
65 Rijksarchief Antwerpen. Hedendaags Gemeente Archief Edegem. Leggers van het kadaster vóór 1920. 
Inventarisnummers P036-58 tot 63. 
66 De mutatieschetsen van het kadaster voor de gemeente Edegem berusten op de FOD Financiën, 
Patrimonium¬documentatie, Administratie Opmetingen en Waarderingen, Centrum Mutaties en Waarderingen 
Antwerpen, Italiëlei 4. 

Figuur 13  Kadaster. Mutatieschets 4 en 5 uit 1875 
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Ten zuiden van de Hovestraat is de 
situatie vrij ingewikkeld.  (Zie Figuur 
14). Vanaf de Hovestraat naar het 
zuiden loopt een weg van 4 m 
breedte langs de oostzijde van de 
spoorweg, tot aan de grens van het 
bouwland B119a. Voorbij dit 
bouwland loopt de weg verder tot 
de grens van B106b.  

Aan de westzijde loopt een weg van 
4 m breedte langs het spoor vanaf 
de overweg aan de latere Putstraat, 
toen nog een private landweg die 
uitkomt op bouwland B117 en 
aangelanden ten oosten van de 
spoorweg.  

Verder merkt men nog korte stukjes 
weg die eigendommen verbinden 
langs de spoorweg. 

Onderaan de schets is er een 
overweg (nabij de huidige Posdijk) 
die verbinding maakt tussen de 
Kontichstraat en de Buizegem-
haagweg. 

Het heeft er dus veel van weg dat 
de spoorwegmaatschappij op de 
klachten van de verkopers is 
ingegaan. 

 

 

  

Figuur 14  Kadaster. Mutatieschets 5 en 6 uit 1875 
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4.4 De verkoop van villa Elisa door de familie VAN HOECK in 1904 
Keren we terug naar de advertentie uit 1904 over de verkoop van villa Elisa, die ons zo nieuwsgierig 
maakte. 

De akte van verkoop van villa Elisa67 door de kinderen van wijlen de heer Florent VAN HOECK en zijn 
weduwe Sarah FRECHIE68 uit 1904 bevat een plannetje69 dat meteen duidelijk maakt dat BONIVER op 
die plaats duidelijk aanwezig was. De kopen gingen naar Florent COOSEMANS. De villa werd door deze 
laatste van 110 m² tot 330 m² uitgebreid en herdoopt tot “les Chèvrefeuilles”.  

Men vermeldde in de verkoopakte de heer P. BONIVER als buur links en rechts. In de akte zelf werd de 
oorsprong van het voorste deel van lot 1, waarop de villa Elisa stond, aangegeven als “deel met 
gebouwen, plaats Mussenburg, 1673 m² van Petrus Eugenius Hyppolyte BONIVER & Clémence 
VEREECKEN, akte verleden door notaris VAN SCHEWYCK, 26 mei 1894". Merk op dat men op het plan 
de straat “Boniver Lei” noemde70. 

 

Figuur 15  Plan gevoegd bij de verkoop van Villa Elisa en bijhorende gronden door de familie Van Hoeck in 1904, met 
vermelding "Boniver Lei".67 

                                                             
67 Rijksarchief te Antwerpen. Notarissen. Inventaris nummer R02-16599. Jan TEURLINGS, minuten juni-
september 1904. 
68 VAN HOECK-FRECHIE waren uitbater van de kledingzaak "Au Bonnet Belge"(1870), sinds 1881 gevestigd in de  
Nationalestraat. In 1914 worden goederen en meubelen van deze zaak openbaar verkocht (Bron: Le Matin van 
22-03-1914). 
69 Merk ook de ligging van de twee gebouwtjes van de spoorweg op, het grootste gemerkt als "statie van 
Edeghem". 
70 Merk ook het gebouwtje op aan de spoorwegovergang (bareel) met daarnaast de "statie van Edeghem". 
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4.5 De verkoop van de villa Elisa / Alfred aan de familie VAN HOECK in 1894 
De hoger genoemde akte uit 189471 leert ons dat Pierre BONIVER en vrouw voor 20.000 frank aan de 
heer Florent VAN HOECK en echtgenote Sarah FRECHIE, Nationalestraat 19, verkochten: “Een perceel 
land met gebouwen erop: een villa genaamd voorheen Alfred en thans Elisa, staande en gelegen te 
Edegem, Mussenburg, groot 1673 m². Het perceel grenst ten zuidoosten over 29,50 m aan een weg en 
daarover de ijzeren weg van Antwerpen naar Boom, zuidelijk over 60 m met een gemene haag aan 
Boniver; westelijk over 24,50 m aan de kopers en ten noorden over 67,56 m met een gemene haag aan 
Boniver, perceel met letter B aangeduid op het plan”. 

De verkopers BONIVER hadden dit in volle eigendom, te weten: de gebouwen hadden zij voor hun 
rekening laten oprichten, de grond was een deel van een groter perceel aangekocht van de heer Jan 
DE LAET, hovenier en gemeenteraadslid, volgens akte verleden voor Notaris DE KOCK, alsdan te 
Merksem, op de 13 augustus 1892. De hagen moesten gemeen zijn en blijven; de bornput op de 
scheiding met de villa Clémence was ook gemeen. Hiermee weten we meteen dat de huidige villa “Mon 
Rève” ooit “Clémence” heette.72 

 

Figuur 16  Plan bij verkoop door P. Boniver aan Van Hoecke in 1894. De “weg of straat” langs de spoorweg heeft geen 
naam. 

4.6 De eigendommen van Pierre BONIVER in Edegem 
Dankzij de oude kadastrale leggers73 kunnen we de geschiedenis van deze percelen uitvlooien (zie 
kaartje Figuur 20). 

                                                             
71 Rijksarchief te Antwerpen. Notarissen. Inventaris nr. R02-12990. VAN SCHEWIJCK, Jules, minuten 1894. 
koopakte nr. 92 van 26 mei 1894.  
72 Op een postkaart (datum onbekend) met de afbeelding van deze villa staat op het naambord "LE JASMIN" te 
lezen. 
73 Rijksarchief te Antwerpen. Gemeentearchief Edegem. P036-58 tot 64. Kadastrale leggers 1910. Artikel 377. 
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In 1891 kocht P. BONIVER van Jan DE LAET, hovenier en gemeenteraadslid, een grond van 2650 m² op 
Mussenburg (later met adres Hovesche straat 48, blauw omlijnde deel op Figuur 20)74.  

In 1892 kocht hij nog twee aangrenzende percelen (nummers 44 en 46) en een uitbreiding achteraan 
nummer 46 en 48.75 Op het perceel Hovesche straat 48 liet hij villa Léonie bouwen in 1893.  

In 1893 werd op het perceel Hovesche straat 46 de villa Alfred gebouwd (80 m²), daarna herdoopt tot 
Elisa.  

 
Figuur 17  Kadaster: mutatieschets nummer 3 uit 1893. 

In 1893 bouwde hij villa Clémence (70 m²) op het perceel Hovesche straat 44 en breidde daar de tuin 
uit met 950 m² door aankoop van een perceel van Jan De Laet.  

De mutatieschets van 1893 met alle details van de opmeting (zie Figuur 17) toont de drie landhuizen 
van de heer BONIVER (B90m , B90p en B90r) en de woning  ("Les Cérissiers" B90v) met tuin (B90u) van 
Léon Jacob Philippe HEBBELYNCK-GALLER.76 Uiterst rechts staan de woning en serre van Jan DE LAET 
en aan de overkant van de Hoveschestraat staat de blokhut van de barreelwachter. 

                                                             
74 Rijksarchief te Antwerpen. Gemeentearchief Edegem. P036-58 tot 64. Kadastrale leggers 1910. Artikel 359 
(De Laet) 
75 Rijksarchief te Antwerpen. Archief van het Hypotheekkantoor van Antwerpen. Reeks 72. F301-2057. (Volume 
2052 #17). Kopie van de notarisakte van notaris DE KOCK (Merksem) van 13 augustus 1892. 
76 Makelaar uit Antwerpen, die in 1913 het huis vergroot van 90 m² naar 210 m² en na 1920 in Edegem komt 
rentenieren 
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BONIVER verkocht het perceel grond met de villa Alfred/Elisa in 1894 aan de heer VAN HOECKE (zie 
hoger).  

 
Figuur 18  Onderdeeltje van kaart met 134 loten bij de 
verkoop van Hof Ter Linden in 1895. (1895, bron HAvEE). 

 
 
 
 
In Figuur 18 sluit een weg langs de 
spoorweg vanaf de Hovestraat aan op de 
bestaande "chemin public" van 
Mussenburg.  
De percelen 81-83 op dit plan waren 
bouwgronden voor villa's, Sectie B, 
Missenbourg, deel van kadastraal perceel 
54d.  
Het plan is een detail van de kaart met de 
loten die door de erfgenamen van Adolf 
graaf du Bois d'Aische in 1895 openbaar 
werden verkocht om uit de onverdeeldheid 
te treden. 
 

 

In 1897 kocht BONIVER nog een terrein: perceel 81 (Figuur 18 )(sectie B 54h) ten noorden van villa 
Léonie. Zijn weduwe bouwde er in 1905 een erg kleine woning (35 m²), gelegen tegen de scheiding 
met villa Léonie. 

Zodoende was BONIVER de eerste die meerdere villa's bouwde langs deze weg naast het spoor. 

Er zijn echter geen bewijzen dat BONIVER écht in Edegem gewoond heeft. Waarschijnlijk was dit zijn 
buitenverblijf. In die periode waren er meer Antwerpse burgers die een buitenverblijf in Edegem 
hadden. Er is geen inschrijving in de gemeente Edegem, wat ook niet mogelijk was, aangezien een 
deurwaarder moest wonen in het kanton waar hij aan de rechtbank verbonden was.  

Hij had er wel een wijnkelder, die kreeg in 1894 bezoek van dieven (Figuur 19). 

Na zijn dood in 1904 werden de gronden en huizen in 1906 verdeeld. Villa Léonie ging naar de dochter 
Léonie, de grond ten noorden daarvan naar de weduwe, die deze eigendom in 1908 verkocht. Villa 
Clémence ging naar zoon Alfred, die in 1911 verkocht. 

Figuur 19  Uit Het Handelsblad van 14 april 1894. 
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Figuur 20  Eigendommen P. Boniver cum suis 1892-1911. Legende +=koop, ()=bouwen, :=delen, -=verkoop (bron 
achtergrond: kadasterplan 1910 HAvEE) 

 

Huidig adres Kadaster 
2017 

Kadaster 
1910 

Adres voor 1911 Adres ca 
1914 

naam 

Boniverlei 33 
en 35 

B54e3, 
B54s2 

B54h    

Boniverlei 37 B90y5 B90m Hoveschestraat  48  Léonie 
Boniverlei 39 B90b6 B90p Hoveschestraat  46  Alfred, Elisa, Les 

Chèvrefeuilles 
Boniverlei 41 B90r B90s en 

90t 

Hoveschestraat  44 Boniverlei 7 Clémence, Le 
Jasmin, Mon Rève 

Boniverlei 30 B125f18 B125d Hoveschestraat  85-2 Boniverlei 2 Pierre77 

                                                             
77 Eigendom van Pierre Bonivers schoonmoeder, gebouwd na zijn overlijden. Zie verder.  
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Figuur 21  Villa "Les Chèvresfeuilles" in 2017. (voor 1894 "Alfred" of "Elisa" genoemd) 
(EL2017) 

Figuur 22  Villa Léonie (EL2017) 
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Figuur 24  Postkaart door J. Bongartz van Villa 
Clémence. Figuur 25  Postkaart van dezelfde villa, nu 

genoemd "Villa Jasmin", door Frans Hoelen uit 
Kapellen. (Postkaart gedateerd na 1926 wegens 
vermelding "Photo Hoelen, Capellen".) 

Figuur 23  Foto uit 2017 van Villa Clémence, thans "Mon 
Rève" (EL2017) 
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4.7 Na het overlijden van BONIVER 
In een brief78 aan de "Studiecommissie der Antwerpsche Agglomeratie" te Antwerpen, gedateerd 15 
juli 1910 gaf het gemeentebestuur van Edegem de lijst met de namen van alle 34 straten, pleinen en 
gangen die er in de gemeente toen waren. Op die lijst stonden de namen "Boniverlei-Zuid" en 
"Boniverlei-Noord".  

 
Figuur 26  Kaart van Edegem uit 1933. Op deze kaart staat verkeerdelijk "Boniverslei".(Bron: HAvEE)  

In 1933 was de spoorweg tussen Mortsel en Kontich niet langer in dienst. Het onderscheid tussen 
Boniverlei Noord en Zuid werd in 1941 opgeheven (Figuur 27). 

 
Figuur 27  Collegebesluit van 16 augustus 1941 ter verandering van straatnamen. 

                                                             
78 Archief Gemeente Edegem, Briefwisseling 1903-1916. Brief jaar 1910 nummer 1244. 
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4.8 Stoppen van treinen 
Buiten het feit dat tussen 1891 en 1904 de heer BONIVER eigendommen langs de spoorweg had, is er 
nog het volgende feit dat hem met de spoorweg en de gemeente Edegem verbindt.  

Uit een schrijven op 26 oktober 189379 van het gemeentebestuur aan de volksvertegenwoordigers 
Delbeke80 en Heuvelmans81 blijkt dat het gemeentebestuur via Pierre BONIVER heeft vernomen dat 
er enkele treinen zullen stoppen in Edegem.  

Wellicht kende Pierre BONIVER deze twee advocaten van op de rechtbank te Antwerpen. 

 

4.9 Conclusies 
Door de aanleg van de spoorweg in 1875 werden vele aangrenzende eigendommen ontoegankelijk. 
Daarom werd langs de spoorweg, ten noorden van de Hovestraat aan de westzijde een publieke weg 
aangelegd van de Hovestraat naar Mussenborg en ten zuiden aan de oostzijde een weg van de 
Hovestraat tot aan de Buizegemvoetweg. 

Pierre BONIVER kocht in 1891 een eerste perceel en breidde dit uit in 1892. Toen kocht hij nog twee 
percelen langs deze publieke weg. Hij bouwde de villa's Léonie, Clémence en Elisa op de drie 
percelen en verkocht Villa Elisa in 1894. In 1897 kocht hij er ten noorden nog een perceel bij. 
Bijgevolg was BONIVER de eerste bewoner en eigenaar langs de noordelijke weg, hij was er duidelijk 
aanwezig met drie buitenverblijven.  

                                                             
79 Rijksarchief Antwerpen. Gemeente Edegem. Briefwisseling 1890-1901. P036-17.  
80 August DELBEKE (Kortrijk, 12 augustus 1853 - Antwerpen, 18 december 1921) was advocaat te Antwerpen en 
volksvertegenwoordiger voor de Katholieke Partij arrondissement Antwerpen van 1892 tot 1910 en later 
minister van openbare werken. 
81 Florimond HEUVELMANS (Antwerpen, 12 januari 1858 - Den Haag, 21 april 1943) was advocaat te Antwerpen 
en volksvertegenwoordiger voor de Katholieke Partij arrondissement Antwerpen van 1892 tot 1900. Hij was 
gemeenteraadslid te Antwerpen van 1894 tot 1899.  

Figuur 28  Brief van de gemeente Edegem over treinen die stoppen te Edegem van 26 oktober 1893. 
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5 GRAFMONUMENT BONIVER-VEREECKEN 
5.1 Begrafenis en concessie 

 

Figuur 29  Grondvergunning BONIVER. Uittreksel notulen gemeenteraad Edegem september 1904. 

Na zijn overlijden op 25 februari 1904 werd Pierre 
BONIVER, ondanks het feit dat hij in Antwerpen 
woonde, begraven op het kerkhof van Edegem.82  

De aanvraag voor een eeuwigdurende concessie op 
het kerkhof aan de Sint-Antoniuskerk werd gedaan 
door Clément JONCKHEER fils, steenhouwer te 
Antwerpen (zie Figuur 29), de ontwerper en bouwer 
van het grafmonument83. 

De gemeenteraad van 23 september 1904 keurde 
deze grondvergunning goed.84. De prijs voor deze 
concessie van twee meter op drie meter bedroeg 300 
frank per vierkante meter.85 In het besluit stond dat 
bij ontruiming van het kerkhof, dezelfde concessie 
zou gegeven worden op de nieuwe begraafplaats.  

Vanaf juni 1916 werden er geen doden meer 
begraven op het kerkhof aan de kerk, maar wel op de 
nieuwe begraafplaats aan de grot. In 1926 werd 
besloten het kerkhof rond Sint-Antoniuskerk te 
ontruimen86. Wellicht werd reeds voor die datum het 
monument voor deze familie verplaatst naar de 

                                                             
82 Historisch Archief Erfgoed Edegem. Pastoraal archief Edegem (Sint-Antonius; Sint-Antonius en O.L.V. van 
Lourdes) na 1809. Inventaris nr. PA_059. Parochieregister overlijdens 1892-1939. “… qui hic in coemeterio 
sepultus est”. 
83 Bron biografie Clément:  HAVERMANS A.-M. 'Eigen kunst op eigen graf', ROBERT J. (ed.) 2005: Schoonselhof. 
Een eigentijdse visie op de Antwerpse necropool, Antwerpen, 38-40.; gelezen op 6 mei 2017op 
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/persoon/9857. 
84 Gemeentearchief Edegem. Notulen gemeenteraad 1903-1921, folio 10 verso. 
85 Dit is behoorlijk duur, als men weet dat in 1901 een beginnende onderwijzer 100 frank maandloon had. De 
index der prijzen van 2013 is 230 maal die van 1914, dus 100 frank van 1904 zou nu circa 25 000 frank of 620 
euro waard zijn. Zo zou de concessie nu 11 160 euro waard zijn. In Edegem kost in 2017 een 50-jarige concessie 
voor 2 personen met 5,75 m² oppervlakte 3000 euro.  
86 Gemeentearchief Edegem. Notulen gemeenteraad 1921-1927, p 95. Gemeenteraad van 23-06-1926. 

Clément Jonckheer (1871-1932) was in 1895 de 
stichter van het steenhouwersbedrijf 
Clément Jonckheer fils op het Kiel. Zijn vader 
was ook steenhouwer, vandaar de toevoeging 
“fils” aan zijn naam. Hij was student 
beeldhouwer aan de Antwerpse Academie. Het 
atelier maakte de graven van de belangrijkste 
overledenen van Antwerpen en de 
omliggende gemeenten. Voorbeelden van 
graven op het Schoonselhof zijn die van 
burgemeester Jan DE VOS en kunstschilder 
Karel VERLAT.   
In latere jaren maakte het bedrijf de bekleding 
van het Antwerpse Hotel Century en het 
Torengebouw aan de Schoenmarkt.  
De onderneming werkte samen met 
beeldhouwer Arthur Pierre (1866-1938) en 
Willy Kreitz (1903-1982) en met architecten als 
Eugène Wattiez en De Braey. Rond 1900 was 
Cléments broer Victor Jonckheer er architect. 
JONCKHEER is ook de beeldhouwer die het 
oorlogsmonument voor de zestien 
gefusilleerden op Fort 5 én hun monument aan 
de Mariënlaan in Edegem gemaakt heeft.  
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begraafplaats aan de grot, misschien in 1921 bij het overlijden van zijn schoonmoeder. 

5.2 Ligging van het monument 
Het graf op de begraafplaats Edegem (nummer ac50/00109) ligt op veld 1/O/16, dit is aan de rotonde 
van het monument aan de gesneuvelden van WO187. Figuur 30 toont het enigszins beschadigde 
monument op de begraafplaats van Edegem, nadat het in 2016 door de inspanningen van Dirk 
Meeussen en Bob Pilaet88 van een dikke laag klimop bevrijd werd.  

 
MONSIEUR PIERRE EUGENE HIPPOLYTE 

BONIVER 
NÉ À ANVERS LE 13 AOUT 1855 

DÉCÉDÉ À ANVERS LE 25 FEVRIER 1904 
 

MADAME MARIE ANTOINETTE 

VRANCKX 
VEUVE DE PIERRE PAUL JACQUES 

VEREECKEN 
NÈE À ANVERS LE 6 NOVEMBRE 1833 

DÉCÉDÉE À ANVERS LE 12 JUILLET 1921 
 

MADAME CLEMENCE MARIE JOSEPHINE 

VEREECKEN 
VEUVE DE PIERRE EUGÈNE HIPPOLYTE 

BONIVER 
NÈE À ANVERS LE 28 JUILLET 1856 

DÉCÉDÉE À IXELLES LE 16 MARS 1925 
 

MR NICOLAS SAVINKOFF 
NÉ À PETROGRAD 11-7-1893 

DÉCÉDÉ À BERCHEM 2-2-1962 

LEONIE BONIVER 
NÈE À ANVERS  5 JUIN 1882 

DÉCÉDÉE À BERCHEM 14 MARS 1964 
 

 
Figuur 30  Grafschrift en zicht op grafmonument op de 

huidige locatie. Merk op dat het kruis niet boven op de stèle 
staat, maar naast het graf ligt (2017). 

 

Volgens de informatie uit een evaluatiedocument van de verschillende graven door de geschied-
kundige commissie89 in 2006, blijken er begraven te zijn:  

- Nicolas SAVINKOFF (+ 02-02-1962), de echtgenoot van Lydia Huybrechts  
- Leonie Henriette Maria BONIVER (+ 14-03-1964), de dochter van Pierre Boniver 
- Lydia Clementine Leonia Cornelia HUYBRECHTS (+ 16-01-1966), de dochter van Léonie Boniver 

en Julien Huybrechts 
 

In het parochieregister overlijdens van de Sint-Antoniuskerk82 vindt men dat in 1921 Maria Antonia 
VRANCKX, echtgenote van Petrus VEREECKEN, op 17 juli te Antwerpen is overleden en op 20 juli in 
Edegem is begraven. Over mevrouw BONIVER-VEREECKEN is in dit register niets te vinden, dus is zij 

                                                             
87 De coördinaten zijn : 51°09'24.8"N 4°27'00.1"E. 
88 Leden van de expertisegroep Funerair Erfgoed van de werkgroep Erfgoed Edegem.  
89 Historisch Archief Erfgoed Edegem. Begraafplaats (doos 95).  
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waarschijnlijk te Elsene begraven. In het parochieblad van Edegem zijn er ook geen vermeldingen van 
begrafenissen of missen in de periode 1962-1966. 

Rekening houdend met de mogelijkheid dat de resten van Pierre BONIVER herbegraven zijn rond 1921, 
bij de verplaatsing van het monument, liggen in dit graf wellicht de resten van vijf personen.  

5.2.1 Op het kerkhof van Sint-Antoniuskerk 
Er zijn echter ook enkele foto’s van het monument op het oude kerkhof. Het grafmonument stond 
dicht tegen de Dorpstraat (thans Strijdersstraat) naast het koor. 

Op een oude postkaart van het kerkhof (Figuur 31, zonder datum) ziet men in het midden wegwijzers 
en links daarvan in zijaanzicht het grafmonument voor de familie BONIVER, opvallend wegens de 
hoogte van de stèle, men merkt ook de horizontale stangen onderaan naast de sarcofaag. In Figuur 32 
ziet men ook de voorkant van de stèle. 

 

Figuur 31  Kerkhof Sint-Antoniuskerk. Links in profiel het graf BONIVER. (Detail uit postkaart, bron Frieda Anthoni) 

 
Figuur 32  Kerkhof Sint-Antoniuskerk, in het midden het grafmonument Boniver (Detail uit postkaart, bron Frieda 
Anthoni) 
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5.2.2 Beschrijving van het grafmonument: 
Het monument is in een eclectische90 stijl gebouwd. Het type is een sarcofaag met daarachter een 
stèle in neoclassicistische stijl, met zuilen maar met een afsluiting met arduinen paaltjes en holle 
bronzen stangen (36 mm) eerder in art-nouveau stijl, geplaatst op een arduinen vlak van 200 cm op 
300 cm. 

Figuur 33  Vooraanzicht graf Boniver-Vereecken met afmetingen in cm. Kruis en rechterdeel fronton 
ontbreken.(EL2017) 

                                                             
90 Term, toegepast op kunstwerken, in het bijzonder op negentiende- en twintigste-eeuwse bouwkunst, waarbij 
elementen van twee of meer historische stijlen gecombineerd worden. 
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De opschriften op het graf zijn uitgevoerd in witte marmer (plaat van 2 cm dik). In de stèle is een plaat 
wit marmer ingewerkt met de vermelding “SEPULTURE DE LA FAMILLE BONIVER-VEREECKEN”. Op de 
voorzijde van de sarcofaag is de tekst “CONCESSION À PERPETUITÉ” gegraveerd in een marmeren 
plaat die met vier bronzen bouten bevestigd is. Op de sarcofaag worden de namen vermeld van de 
overledenen (zie Figuur 30). De twee recentere namen zijn in een ander lettertype gebeiteld. De naam 
van de beeldhouwer werd nergens gevonden. 

Figuur 34  Achteraanzicht graf Boniver-Vereecken met afmetingen (in cm). Merk de boomstronk naast het 
graf.(EL2017) 
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Figuur 35  Zijaanzicht graf Boniver-Vereecken met afmetingen (in cm).Op voorgrond kruis en voluut losgekomen uit 
het fronton. (EL2017) 

5.2.3 Opbouw van het monument. 
Onder het maaiveld (gras) is er op de kelder een fundering in blauwe hardsteen (zie Figuur 35), 
gebouchardeerd en aan de zijkanten in flauwe helling gekapt (met uitzondering van de plaatsen waar 
de paaltjes en de krullen aan de voorkant staan). Deze fundering bestaat (voor zover waar te nemen) 
uit één groot deel dat stèle en sarcofaag draagt en één kleiner dwars deel aan de voorzijde waarop de 
paaltjes steunen. Een tweede laag hardsteen is 15 cm dik, en is als een soort plint met een schuine 
kant is afgewerkt. Deze laag uit één stuk ligt onder de stèle en de zijkanten van de sarcofaag, en sluit 
vooraan aan op een dwarse hardsteen van dezelfde dikte, waarop de voorwand van de sarcofaag staat. 

De stèle (zie Figuur 33 en Figuur 34) is opgebouwd uit een massief blok hardsteen, dat de achterwand 
van de sarcofaag vormt, waarboven een blok met de vorm van een (eerder barok) altaar met aan de 
zijkant voluten, versierd met een spiraalvormig bloemmotief. Daarboven staat een blok met aan 
weerszijden zuilen met cannelures en pseudo-Korintische kapitelen. Tussen de zuilen is binnen een 
lijst een wit marmeren plaat geplaatst met uitgehakt de tekst “SEPULTURE DE LA FAMILLE BONIVER-
VEREECKEN”. 

Hierboven staat een gebroken fronton (zwanenhals, met voluten), met middenin een sokkel voor een 
witmarmeren kruis uit cilindrische delen (stammen) waarover een rouwdoek hangt. In het totaal is de 
stèle 403 cm hoog.91 

De sarcofaag (Figuur 35) is afgedekt door een 7 cm dikke plaat in blauwe hardsteen, waarop een 2 cm 
dikke plaat witte marmer is bevestigd, waarin de namen van de overledenen zijn gegraveerd. De 
voetzijde van de sarcofaag ligt 24 cm lager dan de hoofdzijde. De randen van het deksel zijn afgerond. 
In de rand van het deksel van de sarcofaag zijn drie gaatjes aan iedere zijkant en ééntje midden in de 
voorzijde, die duiden op ontbrekende ornamenten.  

                                                             
91 Het kruis en het rechtse volute liggen in 2017 naast het graf. 
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Aan de voorzijde ( Figuur 33) blijkt duidelijk dat de sarcofaag een trapeziumvormige dwarsdoorsnede 
heeft. Op de voorzijde is met vier bronzen bouten een trapeziumvormige marmeren plaat bevestigd 
“CONCESSION À PERPETUITÉ”.  

Vóór het monument ligt een hardstenen gebeeldhouwd kniekussentje met vier kwasten. 

Het graf is aan de zijkanten afgesloten door bronzen stangen die aansluiten aan de stèle en paaltjes in 
blauwe hardsteen van 18 x 18 cm, 64 cm hoog, één in het midden en één op de voorste hoek. Aan de 
voorzijde wordt de ruimte tussen de hoekpaal en het bidkussentje afgesloten door een gekrulde steun 
in blauwe hardsteen. De bronzen stang wordt aan de steen bevestigd met een (zinken, lichtgrijs 
verkleurde) rozet met bladmotief (Figuur 36).  

 

Figuur 36 Rozet met bronzen stang. 
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6 BESLUITEN/SAMENVATTING 
Pierre Boniver (°Verviers, 1855- +Antwerpen, 1904) begon in 1876 zijn loopbaan op 20-jarige leeftijd 
met een verkoopkantoor voor kunst en nijverheid. In datzelfde jaar werd hij commies-griffier bij het 
vredegerecht in Antwerpen.  

Vanaf 1882 was hij deurwaarder en "directeur de ventes" en had verantwoordelijkheden in de Kamer 
van Deurwaarders van Antwerpen. Pierre BONIVER schopte het ook tot kwartiermeester bij de 
Burgerwacht in Antwerpen.  

Uit krantenartikelen kunnen we afleiden dat hij tot de beau-monde van Antwerpen behoorde.  

Buiten het feit dat Pierre BONIVER tussen 1891 en 1904 eigenaar geweest is van vier percelen langs de 
spoorweg, is er geen ander feit dat hem voor Edegem zo bijzonder maakt dat men een straat naar hem 
zou noemen. Hij was echter wel de eerste die aan de noordelijke weg langs de spoorweg villa's 
bouwde. Vermoedelijk werd daarom de weg langs de spoorweg naar Mussenburg in de volksmond 
"Boniverlei" genoemd. 

Tussen 1904 en 1910 werd de noordelijke weg naast de spoorweg officieus Boniverlei genoemd, 
officieel kregen de woningen langs deze weg huisnummers in de Hovestraat. In 1910 werd de naam 
"Boniverlei-Noord" en "Boniverlei-Zuid" door de gemeente gebruikt. Vanaf 1911 kwam de naam ook 
in de registers van het kadaster voor.  

Dat Boniver een gewichtig man was, kunnen we ook afleiden uit de monumentale grafzerk die eerst 
op het kerkhof aan de Sint-Antoniuskerk stond, en waarschijnlijk rond 1921 verplaatst werd naar de 
gemeentelijke begraafplaats achter de grot.  

 

Erik LAFORCE 

Edegem, juli 2018 
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7 BIJLAGE A. Andere huizen van de familie Boniver-Vereecken 
De familie BONIVER-VEREECKEN had nog meer eigendommen.  

7.1 Woning Keizerstraat 80 
Op 6 augustus 1883 vroeg Pierre BONIVER toelating voor het bouwen van een extra verdieping op 
een huis, Keizerstraat 80 te Antwerpen. Dit betekent dat hij daar toen eigenaar van was. 

 

Figuur 37  Verbouwing Keizerstraat 80 in 1883. Bron: 
Felixarchief Bouwdossier 1883#0995. 

 

 
 
 

 

Figuur 38  Verbouwing Keizerstraat 80 in 1894. 
Bron: Felixarchief Bouwdossier 1894#137. 

 
Hij vestigde in dit huis zijn deurwaarderskantoor. Uit een bouwaanvraag van 20 februari 1894 blijkt 
dat de hij aan zijn woning in de Keizerstraat 80 verdere verbouwingswerken92 laat uitvoeren: een 
balkon aan de gevel, verbreden van de voordeur en aanbouwen van een veranda (Figuur 38).  

Bij een bezoek aan de Keizerstraat in 2017 bleek er maar één woning aan de karakteristieken van dit 
huis te voldoen, namelijk de woning Keizerstraat 78 (Figuur 39), ondanks het feit dat in de databank 
van de bouwtoelatingen van de Stad Antwerpen aangegeven wordt dat de huisnummers niet zouden 
veranderd zijn in de loop van de tijd. Dit laatste is onjuist: in het bevolkingsregister was rond 1900 
het huisnummer 80 doorgehaald en vervangen door nummer 84.  

Men merkt dat de deur aan de rechterkant van de woning ligt en verbreed is en de rechterkant van 
de deur niet overeenstemt met de uitlijning van de ramen, zoals op de bouwaanvraag van 1894 in 
het rood getekend is. De steunen van het balkon zijn evenwel in metaal uitgevoerd, in tegenspraak 
met Figuur 38, maar dit zou een latere renovatie of herstelling kunnen zijn. 

                                                             
92 Felixarchief. Bouwaanvragen.  Inventarisnummer 1894#137 
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Figuur 39  Huis Keizerstraat 78 (EL2017) 

 

7.2 Hoekpand Emiel Banningstraat 
In de inventaris van onroerend erfgoed93 vindt men dat architect Jules DRIES94 in 1899 voor Pierre 
BONIVER een hoekcomplex (Figuur 41) ontwierp voor handel op de gelijkvloerse verdieping en 
daarboven appartementen, gelegen op de hoek van de Emiel Banningstraat met de Baron Dhanislaan 
(voorheen Volkslei en Leopold De Waelstraat). Figuur 40 toont de gevelplannen uit de 
bouwaanvraag.95 

                                                             
93Braeken J. & Hooft E. 2011: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Antwerpen, Stad Antwerpen: 
Zuid, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen ANT2, (onuitgegeven werkdocumenten). 
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/persoon/1930> 
94 Architect Jules Pieter Jozef Dries °21-01-1874. 
95 Felixarchief. Bouwaanvragen. Inventarisnummer 1899#0673.  
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Figuur 40  Gevelplannen hoekpand Emiel Banningstraat. (bron: Felixarchief) 

 
Figuur 41 Foto hoekpand Emiel Banningstraat 

7.3 Landhuis Boniverlei 30 (Villa Pierre) 
Architect Jules DRIES ontwierp ook een landhuis op de Boniverlei in 1907, gelegen in een omhaagde 
tuin met gietijzeren poort. Dit is de Villa Pierre, die gebouwd werd voor de weduwe VEREECKEN-

VRANCKX. Deze kocht de grond (Sectie B, 125d2) in Groot Edegems Veld in 1905.96 In 1907 werd er 

het huis met een oppervlakte van 105 m² op gebouwd, dat als adres kreeg: “Hoveschestraat 852”. In 
1914 staat deze villa te huur, te bevragen in de Keizerstraat 76 (zie Figuur 42). Het adres97 was toen 
Boniverlei-Zuid 4. Thans is het adres Boniverlei 30, Edegem.  

                                                             
96 Rijksarchief te Antwerpen. Gemeentearchief Edegem. P036-58 tot 64. Kadastrale leggers 1910. Artikel 502. 
97 De huisnummers van Boniverlei-Noord waren onpaar, die van Boniverlei-Zuid waren paar. 
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Figuur 42  Advertentie in L' Indicateur van 
8 maart 1914 

 
Figuur 43  Villa Pierre in 2015. 

 
 

  
Figuur 44 Postkaart met de Villa Pierre, Boniverlei door 
Bongartz. 

 

Figuur 45 Postkaart met de Villa Pierre, Boniverlei door 
Emile Schrey. Merk de twee leeuwen op en de glazen 
zijwanden van het terras, die nu nog bestaan. Deze 
postkaart is bijgevolg recenter dan die van Bongartz. 
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7.4 Meergezinswoning in Emiel Banningstraat 19 
Deze neoclassicistische meergezinswoning werd ontworpen in 1900 voor weduwe VEREECKEN door 
architect Jules DRIES. Dit gebouw gelegen is naast dat van P. BONIVER. Uit de bouwaanvraag komt 
onderstaand gevelplan.98 (zie Figuur 47 en Figuur 48.) 

7.5 Meergezinswoning in Baron Dhanislaan 2 
Naast het hoekhuis van P. BONIVER werd een neoclassicistisch burgerhuis (Figuur 46) gebouwd voor 
weduwe VEREECKEN, naar een ontwerp van architect Julius DRIES uit 1899.99  

 

Figuur 46  Meersgezinswoning Baron Dhanislaan 2. 

 

                                                             
98 Felixarchief. Bouwaanvragen.  1900#0341 
99 Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Neoclassicistisch burgerhuis [online], 
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/208212 (geraadpleegd op 5 september 2017). 
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Figuur 47 Foto woonhuis Emiel 
Banningstraat 

 
Figuur 48 Gevelplan woonhuis Emiel Banningstraat (bron: 
Felixarchief) 
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8 BIJLAGE B. Schade aan het grafmonument vastgesteld in het 
voorjaar van 2017. 

Het monument was tot voor kort overwoekerd door klimop. Onmiddellijk rechts van het graf stond 
een boom (taxus?), waarvan nu de stronk overblijft, waaruit nieuwe takken schieten. 
De stèle helt een klein beetje achterover, circa 10 cm over de volledige hoogte. 
De schade wordt beschreven aan de hand van de volgende foto’s. 

 
Figuur 49 Schade aan de rechterzijde 

 

nr. Omschrijving schade 
1 Hoekpaal in 3 grote en enkele kleine stukken, omgevallen 
2 Steun van hoekpaal los  
3 Bronzen stang tussen hoekpaal en middelste paal plus twee rozetten ontbreken 
4 Stang gebroken in knik 
5 Barst in zijwand sarcofaag 
6 Tussen stèle en sarcofaag bovenaan 2 cm en onderaan 1 cm spleet aan rechterzijde, de helft 

aan de linkerzijde. Klimop in deze spleet druk wellicht de stèle achterover. 
7 Zijwand sarcofaag naar buiten verplaatst 
8 Voorzijde sarcofaag naar voor verplaatst, spleet 1 cm, klimop in spleet 
9 Spleet en klimop tussen arduinen deksel sarcofaag en zijwand. 
10 Barst in ondersteuningsbalk (plint) zijwand sarcofaag. 
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Figuur 50  Schade aan de voorzijde 

nr. Omschrijving schade 
11 De ondersteuning (plint) van de zijwand van de sarcofaag en die van 

de voorwand van de sarcofaag zijn uiteen: de voorzijde is naar voor 
verplaatst, spleet > 1 cm met klimop  

12 Verzakking van voorste steun sarcofaag, spleet > 3 cm, klimop 
13 Breuk voorste steun sarcofaag 
14 Breuk voorzijde sarcofaag (marmeren plaat ervoor is nog niet gebroken) 
15 Klimop duwt voorste steun sarcofaag omhoog 
16 Klimop woekering 
17 De funderingsplaat onder het monument in arduin in twee delen is uiteen gedreven, spleet 

ca 3 cm.  
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Figuur 51  Schade aan de linkerzijde 

nr. Omschrijving schade 
18 Zie 17 
19 Zie 11 
20 Zie 8 
21 Breuk in ondersteuning (plint) zijwand sarcofaag 
22 Herstelde verticale barst (< 1 cm) en kleine barst loodrecht op en links van de vorige 
23 Stang gebroken in knik 
24 Rozet en stang los van paal 
25 Ornament boven op de stèle ligt naast het graf 
26 Witmarmeren kruis met rouwdoeken ligt naast het graf  
27 Twee gaten geven aan dat een plaatje of ornament ontbreekt. 

 

 
Figuur 52 Schade aan het fronton 
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9 BIJLAGE C. Andere documenten 
9.1 Wapenschild "BONIVER" 

 
Figuur 53  Wapenschild van de familie BONIVER uit Verviers (Yernaux, 1957) 

In het Armoriaal van Verviers heeft Jean YERNAUX100 het wapenschild gevonden van de familie 
Boniver/Bonhiver/Bonyver/Bonivier (zie Figuur 53).  

Boniver is een oude familie van smeden uit Sart-lez-Spa. Later is ze belangrijk in Theux met talrijke 
burgemeesters en schepenen. De naam Boniver betekent "goede winter". In Antwerpen kwam 
volgens Yernaux niet alleen de familie Boniver-Bouny wonen, in 1856 kwam ook Paul Bonhivers, 
kapitein bij de artillerie er wonen en in 1924 overleed er Olivier Bonnivert, afgevaardigde beheerder 
van de Banque de Crédit Commercial te Antwerpen. 

Dit wapenschild bestaat ook met variant voor de adellijke takken waarin de dijbenen door scepters 
vervangen zijn (zie Figuur 54) en met chevrons onderaan door een leeuw. 101 

                                                             
100 Yernaux, J. Armoiries de Familles Anversoises (suite). De Schakel, Tijdschrift van de Antwerpse 
Kring voor Familiekunde. Jaargang XII, 1957 nummer 2. pp. 90-92. 

101 Deurloo, L.; Janssens, P. Wapenboek van de Belgische adel, van de 15de tot de 20ste eeuw. 4 vols, Brussels: 
Gemeentekrediet, 1992-1994. 
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De beschrijving luidt102: «mi-parti coupé, au premier d'azur, à deux 
sceptres d'or, posés en sautoir, chargés en coeur d'un croissant de 
même, au deuxième d'argent, à une fleur de lis d'azur, et au 
troisième d'or, à un lion passant de sable, armé et lampassé d'azur. 
» 

 

 

 

 

 

 

9.2 Postkaart ondertekend door Léonie Boniver103 

 

 

 

                                                             
102 Afbeelding door Jean-Claude Loutsch, (1932-2002), Luxemburgs heraldisch schilder. Bron beschrijving: 
Archives de l’État, Luxembourg, LVII: Régistrature du Conseil Provincial, 13 volumes, de 1544 à 1791 (avec 
lacunes). 
103 Bron: Felixarchief Antwerpen 

Figuur 54  Het wapenschild 
de Boniver voor de adellijke takken 



 
 

 

 



 

 

 


