
Parken 
en tuinen 

van de Stad 
Brussel

Kerkhof 
van Brussel



Brochure uitgegeven in 2014 en opnieuw uitgegeven in 2016 door 
de Stad Brussel dank zij de samenwerking van volgende diensten: 
Milieuraadgeving, Groene Ruimten, Archieven en Patrimonium van 
de Stad Brussel.

Rédactie : Muriel Piazza ( cel Milieuraadgeving )
Vertaling: Nadine De Sadeleer

De volledige of gedeeltelijke reproductie van deze brochure 
voor pedagogische doeleinden is toegelaten op voorwaarde dat 
melding wordt gemaakt van de bron.

Grafische vormgeving: Muriel Piazza 
Foto’s: Idealogy et Muriel Piazza

Verantwoordelijke uitgever:  Ahmed El Ktibi
Stadhuis, Grote Markt – 1000 Brussel

Wettelijk depot: D/2016/8333/07



Editoriaal

Buiten de heiligdommen van de overledenen zijn begraafplaatsen tevens het 
tafereel van pijn, spijt, troost en contemplatie.  De esthetica van de grafmonu-
menten en de groene vormgeving omhullen het afscheidsceremonieel met een 
zekere ‘ijdelheid’, maar ook met hoop.  Het kerkhof nodigt elke bezoeker uit om 
er zijn treurnis af te leggen.  Zoals Baudelaire scheef “Want het graf zal immer de 
dichter begrijpen” (vrije vertaling).

Doorheen een reddeloze oprechtheid en het geheugen van vorige generaties 
verhaalt het kerkhof vooral over de keerzijde van de steden.  Het geeft een lezing 
over de geleidelijke verandering van de relaties tussen levenden en doden.  Of 
over de evolutie van de rouwrituelen, leidend  tot de uitholling van het eeuwige 
karakter van de dood.  De overvloed aan symbolen en tekens, van welke aard 
ook, is de verwoording van deze gewijde plaats. Ze nodigt uit tot bezinning, tot 
introspectie. ‘De te fabula narratur’ – het zal Úw verhaal zijn.
 
Het kerkhof van Brussel maakt ten volle deel uit van ons stedelijk erfgoed.  Haar 
geschiedenis en de vooraanstaande figuren die hier rusten werpen een licht 
op onze voorstellingen van de dood doorheen de tijd.  De stenen schatten, de 
opmerkelijke cenotafen, maar ook de faam van de overledenen van eender 
welke stand verdienden een verklarende gids voor de “flaneurs”. 

Deze brochure wisselt historische details, uitleg van de monumenten en korte 
levensbeschrijvingen af met de inventaris van bomen en planten die de lanen 
sieren.  Ik hoop dat het een even discrete als spraakzame “wandelgezel” zal zijn. 

Ahmed El Ktibi
Schepen van Milieu
en Groene Ruimten van de Stad Brussel
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Kerkhof van Brussel

Geschiedenis

Bezorgd over de openbare gezondheid vaardigt de 
verlichte despoot Jozef II in 1784 een decreet uit dat 
de begrafenis in kerken en binnen de stadsmu-
ren verbood. Hetzelfde decreet gaf de parochies 
de toelating een vennootschap aan te gaan om 
een kerkhof uit te baten. De parochies van de 
Stad Brussel deden dit, waardoor drie kerkho-
ven ontstonden in de nabijheid van de stads- 
poorten in Sint-Joost-ten-Node, Sint-Gillis en 
Sint-Jans-Molenbeek.

Deze nieuwe kerkhoven waren heel snel 
verzadigd en het was niet meer mogelijk de 
oppervlakte uit te breiden omdat de dorpen 
van het omliggende platteland ondertussen 
verstedelijkt waren.

Deze begraafplaatsen werden, op hun 
buurt, al snel beschouwd als een bedreiging 
voor de openbare gezondheid. Vanaf 1846 
werd dan het idee geopperd om één groot 
Brussels kerkhof aan te leggen, ver van de 
verstedelijkte wijken. Het duurde echter tot 
1874 vooraleer de stad een eerste terrein van 
een dertigtal hectaren kocht in Evere, op 5  
kilometer van het stadscentrum. Datzelfde 
jaar keurt de Gemeenteraad het ontwikke-
lingsplan van de begraafplaats goed, evenals 
de aanleg van een laan die het toekomstige 
kerkhof verbindt met de Leuvensesteenweg. 

De landschapsarchitect Louis Fuchs (1818-1902) 
is belast met de ontwikkeling van het kerkhof 

in een landschapspark. Victor Jamaer, stads-
architect, ontwerpt het mortuarium en de 
twee inkompaviljoenen in een “Neo-Etrus-
kische” stijl met een trapdak. Deze twee 
paviljoenen zien er, ondanks hun beperkte 
omvang, imposant uit. Het linkse paviljoen 

deed dienst als kantoor van de conserva-

Oude kaart 1885

Luchtfoto

Inkompaviljoenen

Men 
terugvindt 

ook de Neo-
Etruskische stijl van 
de inkompaviljioen 
in de architectuur 

van sommige 
rouwkapellen
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tor, terwijl het rechtse diende als verblijf voor de  
bewakers. Heden dient het linkse als verblijf terwijl 
het rechtse bestemd is voor de tuiniers. Er werd 
een nieuw Administratief kantoor gebouwd,  
evenals een gebouw met keuken, eetkamer en 
douche voor het personeel.

In de Noordelijke hoek (tussen de grasperken 
27 en 28) bevind zich een mortuarium met de 
wachtkelders en een plaats waar autopsies 
kunnen worden uitgevoerd.

Het kerkhof werd in 1877 ingehuldigd door 
burgemeester Jules Anspach (1829-1879).
De gemeentelijke overheden, door een besluit 
van 1864 aangesteld als beheerders van de 
kerkhoven, laten tussen 1879 en 1888 onge-
veer 900 eeuwigdurende concessies naar 
het nieuwe kerkhof van Evere verplaatsen 
vanuit de niet meer in gebruik zijnde kerk- 
hoven van Sint-Joost-ten-Noode, Sint-Gillis en 
Sint-Jans-Molenbeek. 

Bijgevolg werd Jacques-Louis David (1748-
1825), de bekende schilder van de Franse 
Revolutie en van het Napoleonistische epos, 
in een loden kist overgebracht, en hetzelfde 
gebeurde met de componist van de Braban-
çonne, François Van Campenhout (1779-1848), 
de wiskundige Adolphe Quetelet 
(1796-1874), oprichter van 

Mortuarium

Jacques-Louis David

François Van Campenhout

Adolphe 
Quetelet

Charles 
De Brouckère
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de Koninklijke Sterrenwacht, en ook Charles De 
Brouckère (1796-1860), burgemeester van Brussel, 
evenals vele soldaten van de slag van Waterloo.

Deze oude concessies werden voornamelijk 
geplaatst op de rotondes, de Grote Laan, de 5e, 
het begin van de 4e en de 9e Lanen. Bij de over-
brengingen heeft men geprobeerd sommige 
concessies te hergroeperen. Deze komende 
van het protestants kerkhof van de Leopold-
wijk (hoofdzakelijk Engelse inwoners) werden 
bijeengebracht langs de Wegen 14,15 en 17.

Van de oorspronkelijk 30 hectaren bleven 
er in 1887, na aftrek van de lanen, wegen en 
aanplantingen, slechts ongeveer 11 hecta-
ren over voor de graven. De gemeenteraad 
beslist vervolgens het kerkhof uit te breiden. 
Om dit uit te voeren verwerft ze 11 hectaren, 
14 aren en 31 centiaren ten Noordwesten van 
het kerkhof, die zullen worden aangelegd in 
1889. In 1971 wordt het geheel vervolledigd 
met een columbarium en een strooiweide 
voor de verstrooiing van de assen. 

Perk 37, voorbehouden voor de begrafenis van 
kinderen, werd onlangs ingericht en verfraaid 
met een rechthoekig bassin. Op het perceel 21 is 
een boomgaard tot stand gekomen en werden er 
bijenkasten geplaatst.

Columbarium

Rechthoekig bassin

Strooiweide
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Er zijn weinig Neogotische werken, doch zijn er vele 
Neorenaissance, Eclectische, Art Nouveau en Art 
Deco stukken. De werken werden vooral gereali-
seerd door belangrijke architecten, opgeleid aan 
de Academie van Brussel, zoals Ernest Acker 
(1852-1912), Adrien Blomme (1878-1940), Joseph 
Caluwaers (1863-1948), Eugène Dhuicque (1877-
1955), Emile Janlet (1839-1918), Henry van de 
Velde (1863-1957)… Victor Horta ontwierp er 
een origineel grafmonument voor François 
 Verheven. 64
Men vindt er ook monumenten van een 
 generatie beeldhouwers van na de onaf-
hankelijkheid. Pierre Braecke (1858-1938), 
Albert Desenfans (1845-1938), Paul De Vigne 
(1843-1901), Godefroid Devreese (1861-1941), 
Julien Dillens (1849-1904), Albert Hambresin 
(1850-1937), Jules Lagae (1862-1931), Jacques 
 Lalaing (1858-1917), Charles Samuel (1862-
1938)…

Door de grote beschikbare ruimte kon-
den  er vele herdenkingsgebouwen worden 
geplaatst:

Het monument voor de Engelse officieren, 
onderofficieren en soldaten, gesneuveld tij-
dens de slag van Waterloo tussen 15 en 18 
juni 1815
Tussen de 8e en 10e Laan. 
Ingehuldigd op 26 augustus 1890. Bovenop 
het monument in donkerrode steen, genaamd 
Trierse steen, is een bronzen beeldhouwerk van 
Jacques Lalaing geplaatst. Dit beeld stelt Britannia  
voor, godin van het Vaderland, die de laatste treden  
van haar altaar afdaalt om de helden, gesneuveld 
tijdens de gevechten, te eren. Aan haar voeten bevin-
den zich een gesluierde sarcofaag en stoffelijke over-
schotten, helmen, door elkaar gegooide wapens. Drie 
leeuwen bewaken het monument. Hierachter bevindt 

Monument voor soldaten, 
gesneuveld tijdens de slag 

van Waterloo

Detail van een 
schild

François Verheven

Kerkhof van Brussel
Opmerkelijke monumenten
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Monument van de Belgische  
revolutie van 1830

Monument voor Duitse 
soldaten 1870-1871

Monument voor Duitse 
soldaten 1870-1871

zich de toegang tot de crypte waar de overblijfselen 
van de zestien lichamen begraven liggen. Aan de 
ingang van de crypte zijn schilden opgehangen. 
Het monument kon worden opgericht dank zij 
schenkingen uit Groot-Brittannië en van Britten 
verblijvende in België en Belgische burgers. 1

Het monument opgedragen aan de strijders 
van de Belgische revolutie van 1830 
Vóór Grasperk 3.
Ingehuldigd op 24 september 1888. Het is 
een obelisk van 10 meter hoog in blauwe 
hardsteen, omringd door een hek in brons 
en blauwe steen. Een bas-reliëf in brons met 
de beeltenis van een leeuw siert de obelisk. 
Het monument werd gefinancierd door een 
nationale intekening. De concessie bevat 
de overblijfselen van strijders uit voormalige 
begraafplaatsen van Brussel. 2

Het monument voor de Duitse soldaten, 
overleden aan hun verwondingen tijdens 
de Frans-Duitse oorlog van 1870-1871 
In het centrum van het Rond plein der Duitsers. 
Ingehuldigd op 9 november 1879. Dit monu-
ment werd opgericht ter nagedachtenis aan 
de gastvrijheid en de toegewijde zorgen van 
de Belgische natie, en vooral door de Brus-
selaars, aan gekwetste Duitsers. Voetstuk in 

blauwe steen, ontworpen door de architecten 
Bluntschli en Mylins de Frankfort dat dienst doet 

als ondersteuning voor een geknielde engel. 
De Pruisische keizer, de koningin-moeder van  

Beieren en andere Duitse vorsten, evenals in  
België veblijvende Duitsers, hebben giften 

geschonken voor de oprichting van dit monument. 
Rond deze sokkel rusten de overblijfselen van 23 

lichamen uit voormalige begraafplaatsen van Brussel, 
Leuven en Namen. 3
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Frans monument 
1870-1871

Frans monument 
1870-1871

Het monument voor de Franse soldaten, gesneu-
veld tijdens de Frans-Duitse oorlog van 1870-1871
Vóór Grasperk 19. 
Ingehuldigd op 21 november 1880. Het monu-
ment in blauwe steen is samengesteld uit twee 
opeenvolgende vloerplaten met trappen en van 
kantelen voorziene muren. De tweede plaat 
ondersteunt een piramide aan wiens basis 
een 2,4 meter hoge sfinx is geplaatst. Het is 
een kunstwerk van de beeldhouwers Chapu 
en Bourgeois. Het oorspronkelijk voorziene  
monument had bescheiden afmetingen, 
maar door het succes van de intekening kon 
het project worden uitgebreid. Aan de voet 
van het monument werden een bronzen 
kroon en vlag toegevoegd. De overblijfselen  
van de begraven Franse soldaten zijn 
afkomstig van de niet meer  in gebruik zijnde 
Brusselse kerkhoven. 4
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Indrukwekkende portiek en het ereperk van de  
Belgische militairen van de Wereldoorlogen 
14-18 en 40-45, van François Malfait en Matthieu  
Desmaré 
Vóór Grasperk 14 / 23e Weg
Gehuldigd op 1 november 1930. Monumentale  
portiek in blauwe steen van Anthisne. Twee 
uitspringende reliëfs stellen de Pijn, de Herin-
nering en de Rouw voor. Op het ereperk zijn 
er vier dubbele rijen met grafzuilen voor de  
strijders van de oorlog 14-18 en twee rijen 
met grafzuilen voor de strijders van de oorlog 
40-45. In 1952 werden de houten kruisen van 
de strijders van 40-45 vervangen door deze 
grafzuilen. 5

De gedenkmuur voor de gefusilleerden 
van de oorlog 14-18, van François Malfait en  
Pierre Theunis
Perk 25. 
Gehuldigd in 1930. De lange muur is in het 
midden versierd met een beeldengroep die 
uit de stenen lijken te treden. Pierre Theunis 
heeft eveneens portretten gemaakt op basis 
van de foto van de achttien gefusilleerden; ze 
zijn aan weerskanten van de beeldengroep 
gerangschikt. De grafschriften van de gefusil-
leerden van de oorlog 40-45 zijn in een gebo-
gen lijn geplaatst tegenover de Muur van de 

Gefusilleerden (1951). Het project is het resultaat 
van een intekening. Onder de muur liggen acht-

tien gefusilleerden begraven 6

Portiek

Portiek detail

Gedenkmuur voor de 
gefusilleerden 

Ereperk opgedragen 
aan de Duitse soldaten, 
detail
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Ereperk van de Britse 
soldaten

Ereperk van de oudstrijders 

Ereperk opgedragen 
aan de Duitse soldaten

Het ereperk opgedragen aan de Duitse soldaten, 
gesneuveld in 14-18
Perk 11. 
Begin van de aanleg van het perk: 1916; heraange-
legd in 1956. Het gedenkteken is samengesteld 
uit vier zuilen die een dak dragen; het geheel is 
geplaatst op een grote vloerplaat. Het centrale 
punt van dit monument wordt gevormd door 
een decoratief blok, voorzien van een wereld-
bol met een kruis; het geheel is verguld. De 
zuilen van de Duitse soldaten, overleden  
tijdens de Eerste Wereldoorlog, staan opge-
steld rond het monument. 7

Het ereperk van de oudstrijders van de  
oorlog 14-18, meer dan 25 jaar later over-
leden
Perk 13. 
Vijf dubbele rijen zerken met een grafschrift 
en kruis. 8

Het ereperk van de Britse soldaten, oor-
logsslachtoffers van 14-18 en 40-45 
Perk 10. 
Aangelegd in 1951. De grafzuilen van de over-
ledenen van de Eerste Wereldoorlog liggen 
gerangschikt aan de voet van een kruis. Rond 
deze omheining werden de overblijfselen  
verenigd van de soldaten, gestorven tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Een schuilplaats biedt 
de bezoekers een plaats van contemplatie en 
toont hen de herdenkingstekst in drie talen en 
een lijst van de begraven soldaten. 9
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Monument voor Belgische 
piloten

Herdenkingsmonument voor 
gedeporteerde werknemers 

Monument voor de 
Russische soldaten

Monument voor Belgische piloten, gesneuveld  
tijdens de oorlog van 40-45 
Perk 33. 
Ingehuldigd in 1949. Het monument is een obe-
lisk, geflankeerd door twee enorme vleugels; 
op het centrale gedeelte tussen de twee vleu-
gels staat een zwaard. Het geheel rust op een 
sokkel van waaruit twee muurvlakken oprijzen 
die dienst doen als grafsteen. Er zijn ongeveer 
tweehonderd piloten begraven, afkomstig uit 
verschillende Belgische kerkhoven. 10

Herdenkingsmonument voor Brusselse 
gedeporteerde werknemers, gestorven voor 
het vaderland tijdens de oorlog 40-45 
6e Laan/ Perk 9. 
Ingehuldigd op zondag, 30 oktober 1960. Het 
monument bestaat uit een grafzuil en uit een 
onversierde grafsteen. Op de grafzuil is een 
bronzen medaillon dat een Duitse militair 
voorstelt die een arbeider met een hamer bij 
de pols grijpt. Hij wijst hem zijn toekomstige 
bestemming aan. 11

Monument voor de Russische soldaten, 
gesneuveld voor de bevrijding van België 
Deel van het Ereperk 13. 
Ingehuldigd in 1978. Klein monument, samen-
gesteld uit een grafsteen en een grafzuil 

waartegen twee kleinere grafzuilen rusten. 
De overblijfselen van de acht lichamen liggen 

begraven naast het monument. De graven zijn 
geïndividualiseerd door vierkante stenen met 

grafschriften en versierd met een kruis in reliëf. 12
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Monument voor de 
slachtoffers tijdens de 

uitvoering van hun taak

Gedenkteken voor de 
Brusselaars gesneuveld in 

Congo

Monument voor de 
slachtoffers van de  

vliegramp van Damas

Monument voor de Brusselse politieagenten en 
burgers, gestorven tijdens de uitvoering van hun 
taak
Deel van het Perk 25, op de kruising van de 7e Laan 
en de 31e Weg. 
Ingehuldigd op 26 mei 1907. Het monument in 
blauwe steen, samengesteld uit een trap, een 
halfrond terras en een muur met een leuning is 
een redelijk indrukwekkend beeld. In de muur 
zijn de namen van dertien martelaars gekerfd 
(11 politieagenten, een gaswerknemer en een 
dokter). Een aangelegde omheining achter 
het monument herbergt nog acht individuele 
graven. In de nabijheid van dit mausoleum, 
aan de ingang van de 31e weg, werden de 
graven gegroepeerd van vijf politieagenten, 
gesneuveld tijdens de bevrijdingsgevech-
ten in 1944. 13

Gedenkteken voor de Brusselaars, gesneu-
veld in Congo
13e Laan, links van het columbarium. 
Ingehuldigd op 1 november 1932. Monu-
ment van François Malfait bestaande uit drie  
trapjes die leiden naar een platform aan de 
rand van een profielmuur. 14

Monument voor de slachtoffers van de  
vliegramp van Damas op 10 april 1965
Deel van het Perk 25. 
Ingehuldigd op 7 mei 1966. Monument in  
blauwe steen en beton. Deze vliegramp maakte  
vierenvijftig slachtoffers waarvan meerderen 
deel uitmaakten van het onderwijzend personeel 
van de faculteit van Brussel. 15
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Gedenkteken voor de 
slachtoffers van de brand 
van "De Innovation"

Gedenkteken voor de slachtoffers van de brand 
van “De Innovation” van 22 mei 1967
Deel van het Perk 13. 
Ingehuldigd in 1968. Het gedenkteken is samen-
gesteld uit vijf grote grafzuilen in wit marmer 
van Lazare, drie meter hoog, opgericht op een 
sokkel in zwart graniet. Een vierkante plaat in 
zwart graniet met een zijkant van 1,50 meter 
is opgedragen aan de anonieme slachtoffers. 
De naam van de slachtoffers is gegraveerd in 
de ringmuur van het perk. Een pad in leisteen 
opent de doorgang tussen de graven, en een 
bank, verschuild onder een treurberk, nodigt 
de bezoekers uit tot stille overpeinzing. 16
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Hieronder een selectie van vooraanstaande figuren, 
begraven in het kerkhof van Brussel. 

Politiekers 

Jules Anspach (1829-1879) 
14e Perk / Rond plein der Burgemeesters. 
Burgemeester van Brussel van 1864 tot 1879. 
Het monument in blauwe steen in de vorm 
van een sarcofaag werd op vraag van de Stad 
Brussel opgericht door architect Jamaer. 
Men vindt er verschillende emblemen van 
de Stad: Sint Michiel die de draak velt, muur-
kronen, vrijmetselaarssymbolen (zespuntige  
sterren en, op de zijgevels, omgekeerde 
fakkels). 17

Familie Bischoffsheim
Rond plein met dezelfde naam. 
Jonathan Raphael Bischoffsheim: industrieel, 
stichter van de Spaarkas en het Gemeente-
krediet, Directeur van de Nationale Bank, 
filantroop en mecenas. 18

Charles Buls (1837-1914)
14e Perk / 25e Weg. 
Burgemeester van Brussel die zal bijdragen 
tot de restauratie en het behoud van verschil-
lende monumenten en gebouwen, zoals de 
Grote Markt. Hij bevorderde ook een goede  
schoolopleiding en openbaar onderwijs. De 
Stad wilde een monument aan hem wijden, maar 
in zijn laatste wilsbeschikking wordt uitdrukkelijk 
gesteld dat de overledene geen enkele versiering 
van zijn grafsteen wou. De Administratie besliste 
toen om er bloemen te planten en er een tuintje te 
onderhouden, zoals voor de militaire graven. 19

Jules Anspach

Familie Bischoffsheim

Charles Buls

Kerkhof van Brussell
Een paar belangrijke 

persoonlijkheden



16

Kerkhof 
van  

Brussel

Louis Catteau

Charles De Brouckère

Emile De Mot

Louis, Edouard, Nestor Catteau (1852-1916)
23e Perk / 57e Laan. 
Senator en vader van Robert Catteau, schepen bij 
de Stad Brussel en eveneens Senator. 20

Charles Marie Ghislain De Brouckère (1796-
1860)
8e Perk / Rond plein der Burgemeesters. 
Hij heeft deelgenomen aan de opstelling van 
de Belgische Grondwet, gestemd in 1831. 
Daarna werd hij tijdens de eerste regeringen 
van het jonge België benoemd tot Minister 
van Financiën, daarna van Interne Zaken en 
uiteindelijk van Oorlog. In 1835 neemt hij deel 
aan de oprichting van de Bank van België. Hij 
was eveneens professor Economie aan de 
“Université Libre de Bruxelles”. In 1848 wordt 
hij burgemeester van Brussel, en dit tot aan 
zijn dood. Grafzuil met frontonversieringen 
in Franse steen met vele symbolen: kruisen, 
eeuwige vlam, omgekeerde fakkels, vallende 
eikenbladeren en klimoptakken. 21

Emile De Mot (1835 -1909)
16e Perk / Rond plein der Burgemeesters. 
Jurist, advocaat bij het Hof van Cassatie, par-
lementariër, schepen, en later, van 1899 tot 
1909, burgemeester van Brussel. Hij huwde 
Pauline Orts, dochter van de politieker Auguste  
Orts. Het monument is een kapel in blauwe 

steen, brons en wit marmer, in 1877 gebouwd 
door architect Devreese. Op de linker zijmuur is 

een bronzen plaat met de afbeelding in profiel 
van Emile De Mot. 22

César De Paepe (1842-1890). 
9e Perkhoek Grote Laan en 12e Laan. 

Dokter, socioloog en politieker; hij richtte de socia-
listische ziekenfondsen op. Zijn borstbeeld, gebeeld-

houwd door Jef Lambeaux is verdwenen. 23



17

Kerkhof 
van  

Brussel

César De Paepe

Familie Jacqmotte

Familie Jacqmotte, waaronder Ferdinand Nicolas 
François Jacqmotte (1763-1833) 
De oudste overledene van het kerkhof.
18e Perk / Grote Laan. 
Familiegraf van de zaakvoerders van het “Maison 
Jacqmotte”, opgericht in 1839, gespecialiseerd 
in het branden van koffie. Mausoleum in blauwe 
steen met een witmarmeren plaat. 24

Charles Janssens (1851-1918)
23e Perk / 57e Laan. 
Commandeur in de Leopoldsorde, advocaat 
en schepen te Brussel. 25

Henri Lafontaine (1854-1943)
18e Perk / Grote Laan. 
Deze doctor in de rechten was één van de 
eerste socialistische senatoren in België. Hij 
ontving in 1913 de Nobelprijs voor de Vrede. In 
1895 richt hij, samen met Paul Otlet, het Interna-
tionaal Instituut van de Bibliografie op, dat later 
het Mundaneum werd. 26

Charles JanssensHenri Lafontaine
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Maurice Lemonnier

Adolphe Max

Auguste Orts

Maurice Lemonnier (1860-1930)
38e Perk / Monumentale Laan. 
Baron, Doctor in de Rechten, advocaat en bur-
gerlijk ingenieur voor mijnen; in 1902 werd hij  
liberaal schepen. Tijdens de bezetting (1914-1917)  
verwierf hij op gemeentelijk vlak beroemdheid 
door zijn vervanging van burgemeester Adolphe  
Max die gevangen was door de Duitsers. Zijn 
moedige verzet tegenover de eisen van de 
bezetter bezorgde hem een veroordeling van 
de Duitse oorlogsraad van één jaar in een 
fort en tenslotte werd hij gedeporteerd naar 
Duitsland. Lemonnier had van 1892 tot 1894 
en van 1902 tot zijn dood eveneens zitting in 
de Kamer van Afgevaardigden. 27

Adolphe Max (1869-1939)
In het centrum van het Rond plein der Burge-
meesters. 
Doctor in de rechten aan de Vrije Universiteit 
van Brussel; deze liberale politieker was van 
1909 tot zijn dood burgemeester van Brus-
sel. Tijdens de Eerste Wereldoorlog weigert 
hij de uitoefening van zijn mandaat onder 
het Duitse juk. Tijdens het conflict verbleef hij 
zodoende in de gevangenissen van de bezet-
ter. Na de oorlog wordt hij Staatsminister en 
lid van de Koninklijke Academie van België. 
Als parlementariër zet hij zich in voor het alge-

meen kiesrecht en het stemrecht voor vrouwen. 
Indrukwekkend monument in blauwe steen en 

brons, gerealiseerd door architect François Mal-
fait. 28

Auguste Orts (1814-1880)
17e Perk / Rond plein der Burgemeesters. 

Advocaat, juridisch adviseur, historicus en Brusselse  
politieker. Hij was eveneens professor aan de “Uni-

versité Libre de Bruxelles” en advocaat bij het Hof van 
Cassatie. Mausoleum in blauwe steen en wit marmer. 29
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Félix Vanderstraeten

Émile Vandervelde

Paul Vanden Boeynants

Théodore Verhaegen

Paul Vanden Boeynants (1919-2001)
9e Perk / 12e Laan. 
Eerste Minister tijdens de jaren 1960 en 1970. 30

Félix Vanderstraeten (1823-1884)
14e Perk / Rond plein der Burgemeesters. 
Van opleiding brouwer, schepen van Brussel.  
Door de plotselinge dood van Anspach 
wordt hij er van 1879 tot 1881 burgemeester.  
Sarcofaag in blauwe steen, versierd met een 
medaillon met de beeltenis van Christus met 
een doornenkroon. 31

Emile Vandervelde (1866-1938)
6e Perk / hoek 6e en 10e Lanen. 
Meerdere malen minister; tijdens de laat-
ste vijf jaar van zijn leven, voorzitter van de 
tweede Internationale en de Belgische 
Arbeiderspartij; hij gaf zijn naam aan de 
beroemde wet ter bestrijding van het alco-
holisme (1919). 32

Théodore Verhaegen (1796-1882)
13e Perk / Rond plein der Burgemeesters. 
Advocaat, voorzitter van de Kamer van Volks-
vertegenwoordigers, burgemeester van 
Watermaal-Bosvoorde, stichter van de ULB.33



20

Kerkhof 
van  

Brussel

Jean Volders

Alexandre Béon

Henri Beyaert

Jean en Charles Cardon

Jean Volders (1855-1896)
9e Perk / hoek 12e Laan en Grote Laan. 
Deze journalist is één der stichters van de  
Belgische Arbeiderspartij en hoofdredacteur van 
“het Volk”, de Partijkrant. 34

Artiesten 

Alexandre Béon (1862-1912)
21e Perk / 37e Weg. 
Componist van het ballet Maïmouna. 35

Henri Joseph Beyaert (1823-1894) 
2e Perk / 16e Weg. 
Deze eclectische architect ontving een 
prijs voor zijn “huis van de katten”, gelegen 
Adolphe Maxlaan, 1-3. Hij tekende meerdere  
herenhuizen, kastelen, de zaal  van de 
”Concert Noble“, de square van de Kleine Zavel, 
de hoofdzetel van de Algemene Spaar- en  
Lijfrentekas in de Wolvengracht, het fontein 
op het De Brouckèreplein... Hij restaureerde 
ook nog de Hallepoort en het Paleis der Natie. 
Het monument in blauwe steen, met een  
breedarmig kruis is een kopie van dit dat hij 
ontwierp voor het echtpaar A. Decamp - H. 
François. (3e Perk / 16e Weg). 36

Jean Cardon (1822-1882) en Charles 
Cardon (1850-1920) 

14e Perk / Grote Laan. 
Vader en zoon, beiden schilders. 37



21

Kerkhof 
van  

Brussel

Clara Claibert

César Dell'Acqua

Jacques Louis David

Guillaume De Groot

Clara Clairbert (1899-1970)
6e Perk / ter 31. 
Van 1924 tot 1953 was deze sopraan de onbetwiste 
diva van de Koninklijke Muntschouwburg. Zij was 
vermaard voor haar schoonheid, haar kristal-
heldere stem en de elegantie van haar spel. Zij 
zou de inspiratiebron zijn van het personage 
“Castafiore” van Hergé. 38

Jacques-Louis David (1748-1825)
7e Perk / Rond plein der Burgemeesters. 
Deze neoklassieke Franse schilder is de 
maker van de bekende werken “Marat 
assassiné”, “Le Serment des Horaces” en  
“Bonaparte franchissant le Grand Saint- 
Bernard”. Obelisk in blauwe steen, opgericht 
door een openbare intekening, hoofdzakelijk 
in Nederland en Frankrijk. 39

César Félix Georges Dell’Acqua (1821-1905)
2e Perk / 4e Laan. 
Kunstschilder. Opeenvolging van vier grafzui-
len in blauwe steen, de ene achter de andere 
geplaatst. De vier grafzuilen zijn hoofdzakelijk 
opgedragen aan de familie Van Der Elst (familie 
van zijn echtgenote). 40

Guillaume De Groot (1899-1922) 
6e Perk / 20e Weg. 
Wij hebben aan hem het beeld te danken van 
Charles Rogier op het Vrijheidsplein, evenals van 
meerdere werken die het Museum van Schone 
Kunsten, Regentschapsstraat versieren, de 
verschillende allegorische beelden van 
de Beurs van Brussel, en ook de bogen 
van het Jubelpark. 41
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Raoul De Manez

Arthur De Rudder

Eugène D'Huicque

Henri Evenepoel

Raoul De Manez (1921-1987)
29e Perk / 53e Weg. 
Belgische toneelspeler die zijn carrière in Parijs 
begon vooraleer in 1951 terug te keren naar  
België. Hij speelde bij het Parktheater, het  
“Théâtre royal des Galeries” en het Nationaal 
Theater. In 1954 ontving hij de onderscheiding 
“Eve du Théâtre”. 42

Arthur De Rudder (1865-1929)
5e Perk / 10e Laan. 
Letterkundige, gespecialiseerd in boeken 
over kunst. 43

Eugène D’Huicque (1877-1955)
17e Perk / 17e Weg. 
Art Deco architect, opgeleid door Emile  
Janlet; in de ULB onderwees hij de geschie-
denis van de architectuur. Wij hebben in het 
bijzonder aan hem te danken: het Armand 
Steursplein in Sint-Joost-ten-Node en het 
hoekgebouw op de Oude Graanmarkt en de  
Antoine Dansaertstraat, bedekt met zand-
steen die bananen- en appelsienbomen 
voorstellen. 44

Henri Evenepoel (1872-1899) 
8e Perk / Grote Laan. 
Belgische kunstschilder, opgeleid aan de 

Academie van Sint-Joost en van Brussel, 
daarna door Gustave Moreau en aan de Aca-

demie van Parijs, waar hij Henri Matisse en 
Georges Rouault ontmoette. Zijn nicht, Louise  

de Mey en haar dochters, evenals zijn zoon 
Charles, die hij met zijn nicht had, waren zijn 

belangrijkste modellen. Hij is de maker van  
“Promenade du dimanche au Bois de Boulogne” en 

van “Henriette au grand chapeau”. 45
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Jacques Feyder

Joseph Jamet

Aldolphe Roberts Jones

Jules Lagae

Jacques Léon Louis Frédérix genaamd Jacques 
Feyder (1885-1948)
23e Perk / 7e Laan. 
Van oorsprong Belg, genaturaliseerd Fransman.
Regisseur, scenarioschrijver, acteur, producer en 
filmmaker. 46

Joseph Jamet (1832-1887)
14e Perk / Grote Laan. 
Lyrische zanger. 47

Adolphe Roberts Jones (1806-1874)
17e Perk / 5e Laan. 
Romantisch kunstschilder, gespecialiseerd 
in scènes met dieren. Familiemonument 
in de vorm van een grafzuil in blauwe 
steen met platen in wit marmer waarop de  
grafschriften zijn gegraveerd. 48

Jules Lagae (1862-1931)
30e Perk / hoek 51e en 53e Weg. 
Beeldhouwer die vaak de ateliers bezocht 
van Charles Van der Stappen en daarna 
werkte bij Jef Lambeaux en Julien Dillens, 
met wie hij goed bevriend wordt en die  
uiteindelijk een grote invloed had op zijn 
kunst. We hebben aan hem in het bijzonder 
“de Vier Leeftijden” in de Kruidtuin van Brussel 
te danken. 49

Henri Lejeune (1856-1910)
17e Perk / 5e Laan. 
Toneelspeler. 50

Anna Lemaire (1829-1856)
17e Perk / 17e Weg. 
Lyrische zangeres. Monument getekend 
door Victor Jamaer. Mausoleum in Franse 
steen met een terrasdak en met vier gevels 
bedekt met wit marmeren platen met het 
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grafschrift van de overledene. Intekening geopend 
door de geabonneerden van het theater. 51

Lambert Adolphe Jacques Quetelet (1796-1874) 
14e Perk / Rond plein der Burgemeesters. 
Wiskundige, sterrenkundige, naturalist, statisticus, 
socioloog en voorloper van de demografische 
studie; hij is de oprichter van het Koninklijk Obser-
vatorium van België. Als schrijver en dichter was 
hij lid van de Brusselse Literatuurclub. Conces-
sie voor zijn dochter Marie Isaure Clays, geboren 
Quetelet, overleden in 1860. Zijn schoonzoon 
Paul-Jean Charles Clays (1817-1900), zeeschil-
der, is er eveneens begraven, evenals andere 
leden van de familie. Het monument is een 
gebroken zuil met een gekruisigde Christus in 
wit marmer. 52

François Van Campenhout (1779-1848) 
2e Perk / Grote Laan. 
Componist van de Brabançonne; hij was ook 
operazanger, violist, orkestleider. Blauwe  
steen in de vorm van een blaasbalg met 
daarop een gemarmerde granietsteen met 
grafschrift. De blauwe steen was oorspron-
kelijk omringd door een gietijzeren hek, dat 
echter verdwenen is. Het monument heeft het 
onderwerp uitgemaakt van meerdere herstel-
lingen op kosten van de Stad Brussel. 53

Prosper Van Langendonck (1862-1920). 
30e Perk / 53e Weg. 

Vlaamse schrijver, dichter en criticus; hij nam deel 
aan het literaire tijdschrift “Van Nu en Straks”. Hij 

was schizofreen. 54

Paulette Verdoot (+1916)
10e Perk / 25e Weg. 

Danseres bij de Koninklijke Muntschouwburg. 55

Henri Lejeune

Anna Lemaire

François Van Campenhout

Lambert Adolphe 
Jacques Quetelet
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Andere

Georges Brugmann (1829-1900)
19e Perk / 9e Laan. 
Consul generaal van Zweden en Noorwegen; 
bankier. Hij ondersteunde het koloniale avon-
tuur van Leopold II. Hij financierde de aanleg 
van de laan die vandaag nog steeds zijn naam 
draagt en realiseerde de plannen van andere 
lanen in Ukkel (Churchill, Albert, Messidor…). 
Hij nam ook deel aan het Wetenschapscom-
plex van het Leopoldpark en besteedde 
aanzienlijke middelen aan de ontwikkeling 
van hospitalen, herstellingscentra en bejaar-
dentehuizen. Obelisk in blauwe steen. 56

Prosper Van Langendonck

Paulette Verdoot

Georges Brugmann
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Adrien de Gerlache

Alexandre Delcommune

Joséphine de Montholon

Adrien de Gerlache de Gomery (1866-1934)
13e Perk / 25e Weg. 
Baron, zeeman en poolontdekkingsreiziger. Hij 
leidde een wetenschappelijke expeditie naar 
Antarctica; het was het eerste bekende onder-
zoeksschip dat erin slaagde er te overwinteren. 
57

Alexandre Delcommune (1855-1922)
10e Perk / Rond plein Bischoffsheim. 
Ontdekkingsreiziger van Boven-Congo, Kasaï 
en Katanga. Tijdens zijn doorkruising van 
Oost- en West-Afrika, was hij de man die 
Stanley redde in de omgeving van Boma. 58

Joséphine de Montholon (1818-1819)
12e Laan / borduur. 
Peetdochter van keizer Napoléon Bonaparte.  
Klein graf in blauwe steen met plaat in wit 
marmer en een zuil. Op de grafzuil staan de 
familieblazoenen, drie rozen en een klein 
schaap. In 1936 werd het monument een 
beetje gewijzigd, er werden namelijk twee 
vazen toegevoegd. 59

Ernest De Muyter (1862-1952)
4e Perk. 
Winnaar van de Luchtvaartcup Gordon- 
Bennett, de Amerikaanse persmagnaat. De 
beker wordt toegekend aan het land dat het 

evenement gedurende drie opeenvolgende 
jaren won. 60
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Jeanne Van Calck (1898-1906)
12e Perk / 3e Laan. 
Slachtoffer van een laag-bij-de-grondse misdaad 
dat de publieke opinie van die tijd ingrijpend 
verstoorde; dit meisje van 8 jaar werd in 1906  
ontvoerd; ze werd teruggevonden op de drempel  
van nr 22 in de Zwaluwenstraat, ingepakt en 
met beide benen geamputeerd. Het monu-
ment in wit marmer werd betaald door een 
open intekening door de krant “Le Soir”. 61

Ernest Vanden Broeck (1851-1932)
21e Perk / 9e Laan. 
Geoloog, pionier van de karsthydrologie. 62

Ferdinand Wellens (1883-1945)
4e Perk / 8e Laan. 
Drukker, verzetsstrijder die het beroemde 
“Faux Soir” van 9 november 1943 drukte en 
die werd gevangengezet in een kamp waar-
uit hij niet meer terugkeerde. 63

Ernest De Muyter

Jeanne Van Calck

Ernest Vanden Broeck

Ferdinand Wellens
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25e Weg

Groote Laan

Rode beuken, Monumentale 
Laan

Grote Laan

Rond plein der Geallieerden

In 1877 huldigt burgemeester Jules Anspach een 
begraafplaats in met een totaal nieuwe conceptie.  
Dit kerkhof werd door Louis Fuchs (1818-1902) 
inderdaad ontworpen als een landschapspark 
waar brede lanen de rotondes verbinden, waar 
monumentale vergezichten uitmonden in intie-
me omheiningen en haaggordels terwijl de 
kronkelwegen langs percelen lopen, beplant 
met bomen of gazon. De graven zijn van mekaar 
gescheiden door de vegetatie om zo de mono-
tone opvolging van stenen monumenten te 
doorbreken.

Twee standpunten liggen ten grondslag 
aan dit nieuwe concept van het kerkhof: de 
volksgezondheid en de esthetiek. In die tijd 
werden de bomen immers gewaardeerd 
voor hun bijdrage aan de openbare gezond-
heid. Ze reinigen de grond en bevorderen de 
ontbinding van de lichamen. Van alle soorten  
zijn de harsachtigen de meest gezonde1; dit 
verklaart, samen met het feit dat ze het ganse  
jaar door groen blijven, hun talrijke aanwe-
zigheid op het kerkhof. Treurwilgen, eiken 
en klimop werden in het park geplant voor 
hun symbolische waarde, maar de andere 
bomen, struiken en bloemen werden gekozen 
voor hun esthetische waarde.

Kerkhof van Brussel
Actuele aanleg, vegetatie en 

fauna

1 Gemeenteraad van 2 juni 1874.
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Grote Laan - Linden

7e Laan - Gewone beuken 
cilindervorming gesnoeid

3e Laan
Japanse kerselaar

Ziehier een kort overzicht van de bomen, ingeschreven  
op de inventaris van opmerkelijke bomen van de 
Stad: 

	Grote Laan: Dubbele rij linden met kleine 
blaadjes (Tilia cordata). a

	2e en 3e Laan: Japanse kerselaar (Prunus 
serrulata cv. Sekyama).

	4e, 6e en 12e Laan: gewone essen (Fraxi-
nus excelsior).

	7e Laan (tussen de twee rotondes): 
gewone beuken (Fagus sylvatica) cilin-
dervormig gesnoeid. d

	Monumentale Laan: rode beuken (Fagus 
sylvatica f. purpurea). e

	57e en 59e Laan: Noorse esdoorn (Acer 
platanoides).

	63e Laan: witte paardenkastanje (Aes-
culus hippocastanum).

	Twee rode beuken (Fagus sylvatica f. 
purpurea) in het Perceel 2, tegenover de 
ingang.h

	Vele Californische cipressen (Chamae-
cyparis lowsoniana cv. Stewartii) langs de 
17e Laan, in Perceel 16.

	Een gewone plataan (Platanus x hispani-
ca) in Perceel 16, aan de kant van de 5e 
Laan. j

	Een ginkgo biloba (Ginkgo biloba) in Per-
ceel 2, tegenover de 14e Weg. k

	Een Noorse esdoorn (Acer platanoides) in 
Perceel 4, voor het Herdenkingsteken 1830. l

	Een valse acacia (Robinia pseudoacacia) op 
de 9e Laan, tegenover Perceel 19. m
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35e Weg - Boomhazelaars

47e Weg - Rode paarden-
kastanje

4e Laan - Gewone essen

 Een paar boomhazelaars (Corylus colurna) in 
Perceel 20 aan de rand van de 35e Weg. n
	Een treurwilg (Salix x sepulcralis cv. Tristis) 
tegenover de tweede ingang, aan de rechterkant 
van de monumentale laan (deze van links werd 
onlangs herplant). o
	Een rode paardenkastanje (Aesculus carnea) 
in Perceel 40 op de hoek van de Monumentale 
Laan en de 49e Weg. p
	2 witte paardenkastanjes (Aesculus hip-
pocastanum); één in Perceel 30 langs de 51e 
Weg en de andere in Perceel 40 langs de 47e 
Weg. q
	Men vindt er ook trompetbomen, 
amberbomen, Japanse walnoten, sierker-
sen, lijsterbessen, moerbeibomen, platanen, 
tulpenbomen, dennen, hulst, klimop, rho-
dodendrons, buks, aucubas, hemelbomen, 
melias, Amerikaanse bonenbomen …
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Zwartkop
© Stéphane GUY

Boomklever
© Freddy  SCHAEFFER

Sperwer
© Tomi MUURKKONEN

Fauna

Op het kerkhof kan men vossen, konijnen, eek-
hoorns… observeren.

De avifauna is er rijk, er zijn vele soorten terug 
te vinden, o.a.: de zwartkop (Sylvia atricapilla),  
tjiftjaf (Phylloscopus collybita), fluiter  
(Phylloscopus sibilatrix), heggenmus (Prunella  
modularis), roodborst (Erithacus rubecula), 
huismus (Passer domesticus), boomkruiper 
(Certhia brachydactyla), koolmees (Parus 
major), pimpelmees (Cyanistes caeruleus), 
staartmees (Aegithalos caudatus), boom- 
klever (Sitta europaea), merel (Turdus merula), 
grote bonte specht (Dendrocopos major), 
zwarte kraai (Corvus corone), ekster (Pica 
pica), houtduif (Columba palumbus), rotsduif 
(Columba livia), gaai (Garrulus glandarius), 
sperwer (Accipiter nisus), nijlgans (Alopochen  
aegyptiacus), kokmeeuw (Chroicocephalus 
ridibundus), wilde eend (Anas platyrhynchos),  
halsbandparkiet (Psittacus krameri)…
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Bijenkorven in boomgaard

Boomgaard

Polyporus

De belangrijkste onderhoudswerken zijn: het maai-
en van de perken, het wieden van onkruid, en tij-
dens de winter het opruimen van dode bladeren.  
Eenmaal per jaar worden de hagen gesnoeid. De 
taxushagen, die een molecule bevatten, erkend 
voor zijn kankerbestrijdende eigenschap-
pen, worden door een gespecialiseerde firma 
gesnoeid die het snoeihout gebruikt om er 
medicamenten van te maken.  Er werden bloe-
menweiden gezaaid.  Deze weiden worden 
twee keer per jaar gemaaid.  Een boomgaard 
produceert ook peren, appels en kersen.  

Deze herbergt twee bijenkorven en een 
insectenhotel.  Om de insecten niet te veel te 
storen wordt de boomgaard maar twee keer 
per jaar gemaaid.  De bomen langs de lanen 
worden ook regelmatig gecontroleerd.  Als 
ze te oud zijn of de veiligheid van de bezoe-
kers bedreigen worden ze geveld en her-
plant.  Het kerkhof wordt beheerd volgens 
het duurzame principe, zonder gebruik van 
onkruidverdelgers.

Kerkhof van Brussel
Beheerprincipes 
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Vijver op het kerkhof kinderen

15e Weg

Meidoorn

Kerkhof van Brussel
Praktisch

Oppervlakte
41 hectaren

Datum creatie
1877

Datum klassering
1997

Openingsuren
dinsdag tot zondag, van 8u30 tot 16u00

Toegankelijkheid openbaar vervoer 
Bus 63, 66 en 80, halte “Kerkhof van Brussel”

Toegankelijkheid PBM
Ja

Adres van de ingang
Kerkhof van Brussellaan
1140 Evere 
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Kerkhof van Brussel
Bibliografische bronnen 

	“Kerkhoven en begraafplaatsen”, Marcel Celis, 
uitgaven van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
2004.
	“La nécropole de Bruxelles”, Cécilia Vander-
velde, Commission d’Histoire de l’Europe, 1991.
	“Brussel, Stad van bomen”, inventaris van 
opmerkelijke bomen, Brussel (Neder-over 
Heembeek, Haren) / Evere
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f   Quercus rubra
g  Gleditsia tricanthos
h  Fagus sylvatica f. purpurea
i  Fagus sylvatica pendula
j  Platanus x hispanica
k  Ginkgo biloba

Enkele Bomen
a  Tilia cordata 
b   Fraxinus excelsior pendula
c  Populus nigra
d  Fagus sylvatica
e  Fagus sylvatica f. purpurea

1    64  Graven

1    16  Monumenten

1    41  Perken
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Kerkhof van Brussel
Kaart

l  Acer platanoides
m  Robinia pseudoacacia
n   Corylus colurna
o  Salix x sepulcralis cv. Tristis
p  Aesculus carnea
q  Aesculus hippocastanum
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In dezelfde reeks : Cette brochure est disponible en français
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