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VAN BRUSSEL
Dit is niet enkel een begraafplaats.



2
 
BEGRAAFPLAATS VAN BRUSSEL



BEGRAAFPLAATS VAN BRUSSEL  3

INHOUDSTAFEL 

EDITO       5

OM TE BEGINNEN       7

WANDELING     8

EEN HISTORISCHE NOOT     10

EEN PLAATS VOL SYMBOLEN !     16

FRANÇOIS VAN CAMPENHOUT      18

ADOLPHE MAX     20

JACQUES LOUIS DAVID      22

CHARLES DE BROUCKERE     24

LAMBERT ADOLPHE QUETELET     26

JULES ANSPACH     28

PIERRE-THÉODORE VERHAEGEN     30

ADRIEN DE GERLACHE DE GOMERY     32

GEDENKTEKEN VOOR DE SLACHTOFFERS 

VAN DE BRAND IN HET WARENHUIS      35

KAREL  BULS     36

PAULETTE VERDOOT     38

EREPERK VOOR DE BELGISCHE STRIJDERS      41

EREPERK VAN HET COMMONWEALTH     42

JONATHAN-RAPHAËL BISCHOFFSHEIM     44

CÉSAR DE PAEPE     47

JEAN VOLDERS      49

JOSÉPHINE DE MONTHOLON     50

PAUL VANDEN BOEYNANTS     52

EMILE VANDERVELDE    54

MONUMENT VOOR DE BRITSE GESNEUVELDEN 

TIJDENS DE SLAG BIJ WATERLOO      56

MONUMENT VOOR DE STRIJDERS VAN DE OMWENTELING     58

CESARE DELL’ACQUA      60





BEGRAAFPLAATS VAN BRUSSEL  5

EDITO

We begraven er onze naasten en brengen er soms ook hulde aan 

hen. Begraafplaatsen hebben echter ook een rijke geschie-

denis en zijn verbonden met een schat aan verhalen. Die van 

onze familie, onze vrienden, kennissen of onbekenden. En die 

van de Stad.

De kerkhoven van Brussel zijn unieke plekken. Door hun 

oppervlakte, hun aanleg, de vooraanstaande figuren die er 

rusten of de perken met gedenktekens ter nagedachtenis 

van soms dramatische gebeurtenissen, zoals de brand in de 

Innovation-winkel. In deze brochure komt u meer te weten 

over onze Stad, enkele van haar beroemdste inwoners, haar 

erfgoedkundige pareltjes én over de geschiedenis van België via 

de centrale rol die Brussel er speelt.

De begraafplaats, een plek van bezinning, maar ook van 

kennis en cultuur voor wie er even verpoost. Loop mee met 

Ernest, onze gids en mascotte: hij onthult al haar geheimen!

Ahmed El Ktibi

SCHEPEN VAN BURGERLIJKE STAND VAN DE STAD BRUSSEL

EDITO



6 BEGRAAFPLAATS VAN BRUSSEL OM TE BEGINNEN

GOEDENDAG EN WELKOM OP  
HET KERKHOF VAN BRUSSEL.

Ik ben Ernest, uw gids op de bladzijdes van deze folder en 
gedurende het bezoek aan dit begraafplaats.

Maar vrees niet !  
Ik nodig u uit voor een reis doorheen de tijd om de schoonheid 

van deze historische plek te ontdekken.

Volg mij tussen de regels door en doorheen de gangen, ik wijs 
u de weg die u moet volgen en onthul u de goed bewaarde

geheimen van de beroemdheden die hier al heel lang rusten.
De geschiedenis van de Stad Brussel zal geen geheimen meer

hebben voor u.

Ik wens u een aangenaam bezoek !

Uw toegewijde,

ERNEST
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OM TE BEGINNEN… 

De begraafplaats van Brussel heeft een oppervlakte van 38 hec-

tare en is daarmee de grootste van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest.

Ze is op het grondgebied van de gemeente Evere aangelegd 

vanwege het plaatsgebrek waarmee Brussel op het einde van de 

19de eeuw kampte, en groeide uit tot een heus landschapspark 

waarin graven te vinden zijn van belangrijke figuren van ons land, 

zoals Charles De Brouckère, Adolphe Max, Charles Janssen, Jean 

Volders en tal van andere beroemdheden.

De neutralere term “begraafplaats” krijgt stilaan meer bestaans-

recht naast het woord “kerkhof”. Beide verwijzen naar een open-

bare en (letterlijk en figuurlijk) gewijde plaats waar men na een 

plechtigheid doden begraaft, al dan niet van eenzelfde gemeen-

schap. De dodencultus, het eren van doden is eigen aan de mens. 

In tal van gebieden worden de doden sinds de prehistorie her-

dacht door middel van een monument, symbolen of inscripties. 

Zo wordt een begraafplaats niet alleen een plek vol herinnering 

en geschiedenis maar ook een eenvoudige en toch originele 

manier om meer te weten te komen over overledenen, over de 

gemeente, de stad of zelfs het land.

Loop mee met Ernest, onze gids en mascotte. Hij leidt u rond 

op de begraafplaats en geeft u de kans allerlei geheimpjes te 

ontsluieren.

OM TE BEGINNEN
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In de middeleeuwen stond de kerk bij begrafenissen centraal. 

Vorsten, aristocraten en de hoge clerus werden in het heiligdom 

zelf begraven en sommigen lieten er zelfs familiegrafkapellen 

optrekken. Gewone mensen werden begraven op het kerkhof, 

palend aan de kerk. Zo behielden levenden en doden een band 

met het spirituele maar ook met elkaar. In die tijd werd, althans in 

sommige steden en dorpen, de markt vaak dicht bij het kerkhof 

gehouden of zelfs binnen de muren daarvan. 

In de 18de eeuw werd West-Europa geconfronteerd met een 

groeiende bevolking in de steden, cholera-epidemieën en over-

volle begraafplaatsen, waardoor er problemen met hygiëne rezen. 

Begraafplaatsen bij of rondom kerken werden geleidelijk verlaten. 

Op 26 juni 1784 vaardigde keizer Jozef II een decreet uit om onhy-

giënische situaties te voorkomen: het was voortaan verboden 

doden te begraven vlak bij de kerken, en begraafplaatsen binnen 

stadsmuren moesten ontmanteld worden. Om hygiënische rede-

nen werd eveneens vastgelegd dat begraafplaatsen ommuurd 

moesten zijn. 

Ten gevolge van dat decreet weken de parochies binnen stad 

Brussel met hun begraafplaats uit naar een plek buiten de stads-

muren. De uitzondering is Laken, dat een kerkhof binnen de paro-

chie behield.

In 1804 kwam het beheer van de begraafplaatsen door een 

decreet van Napoleon terecht bij de gemeenten. Rond die tijd 

ontstond het principe van de eeuwigdurende concessie, waar-

door families voor een onbeperkte duur heuse, en soms ook 

EEN  
HISTORISCHE  
NOOT

EEN HISTORISCHE NOOT
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heel dure, herdenkingsmonumenten konden laten optrekken. De 

beste architecten en beeldhouwers van die tijd werden ervoor 

ingeschakeld.

In de 19de eeuw kwam het tot een figuurlijke oorlog tussen de 

voorstanders van het beheer van begraafplaatsen door de kerk-

fabrieken en zij die ervan overtuigd waren dat dit een taak voor de 

burgerlijke overheid is. Een arrest van het hof van Cassatie maakte 

daar in de tweede helft van de 19de eeuw een einde aan: voortaan 

zouden de gemeenten de begraafplaatsen beheren.

In die tijd werd het krap op de Brusselse begraafplaatsen, terwijl 

de toenemende verstedelijking geen mogelijkheid tot uitbreiding 

liet. Op 2 juni 1874 besliste het schepencollege 30 hectare grond 

aan te kopen in de gemeente Evere om daar een uitgestrekte 

hoofdbegraafplaats aan te leggen, die door architect Louis Fuchs 

als een landschapspark zou worden opgevat. Minder dan de helft 

van die 30 hectare is beschikbaar voor teraardebestellingen. Door 

de aankoop van bijkomende grond nam de totale oppervlakte al 

vlug toe tot 38 hectare. 

EEN  
HISTORISCHE  
NOOT

EEN HISTORISCHE NOOT
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Door de begraafplaats lopen brede lanen 

tussen omvangrijke rotondes waarop de 

indrukwekkendste grafmonumenten zijn 

gebouwd. Langs de kronkelende paden 

worden de percelen afgebakend met 

hagen.

Stadsarchitect Victor Jamaer ontwierp de 

twee grote neo-Etruskische paviljoenen, 

de ingang en het mortuarium achteraan 

op de begraafplaats. 

Negenhonderd graven van notabelen 

werden van de ontmantelde oude kerk-

hoven overgebracht naar de nieuwe 

begraafplaats. Onder hen de Engelse 

slachtoffers, en de oud-strijders van de 

slag bij Waterloo, Keizer Napoleons ‘pete-

kind’ Joséphine Napoléone de Montholon, 

schilder Jacques-Louis David, François 

Van Campenhout, componist van de 

Brabançonne, Adolphe Quetelet, stich-

ter van de Koninklijke Sterrenwacht en 

Charles De Brouckère, burgemeester van 

Brussel.

De begraafplaats werd door diens opvol-

ger Jules Anspach ingehuldigd op 15 

augustus 1877 en doet nog steeds dienst. 

Het is een ‘groene long’ in een wijk van 

de stad die bijna helemaal volgebouwd 

is. Nog altijd is het een plek voor gebed 

en bezinning maar ze trekt ook veel toe-

risten en wandelaars aan, buurtbewoners, 

scholen, geschiedkundigen en andere 

onderzoekers met belangstelling voor de 

bekende personen die er begraven liggen 

of voor de geschiedenis van het land of de 

grafkunst in het algemeen.

EEN HISTORISCHE NOOT
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Zoals gezegd duikt het principe van de eeuwigdurende conces-

sie voor het eerst op bij het begin van de 19de eeuw. Zo wordt het 

mogelijk na je dood in de vorm van grafornamenten een tastbaar 

spoor van je verblijf op aarde achter te laten. De symboliek die uit 

deze kunstvorm ontstaat vertelt voor een stuk, door middel van 

teksten, beelden, foto’s of tekens, over het leven, de afkomst of 

de waarden van de overledene. 

Na de Tweede Wereldoorlog zien we een opvallende verande-

ring in de manier waarop mensen omgaan met de dood. Terwijl de 

dood vroeger gewoon deel uitmaakte van het leven, wordt zij een 

taboe en trekken familieleden alleen nog op symbolische dagen 

zoals Allerheiligen naar begraafplaatsen. De afschaffing van de 

eeuwigdurende concessie in 1971 brengt een omgekeerd proces 

op gang. In de plaats van massieve, ampel versierde grafmonu-

menten komen er eenvoudiger monumenten met minder infor-

matie over de overledene. 

EEN PLAATS  
VOL SYMBOLEN !
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FRANÇOIS VAN 
CAMPENHOUT 1779 – 1848

THIS IS THE VOICE !

Aan deze veelzijdige lyrische kunstenaar, violist, componist, 

operazanger en zelfs dirigent danken we de Brabançonne, het 

Belgisch volkslied. Deze compositie zal hoe dan ook zijn bekend-

ste muzikaal succes blijven.

Sindsdien houdt de stad Brussel de herinnering aan hem levend. 

Niet ver van het Ambiorixplein draagt een straat immers zijn 

naam. In 1848 vond zijn uitvaartplechtigheid in de Brusselse Sint-

Niklaaskerk plaats met militaire eer. 

Zijn grafmonument bestaat uit twee stenen, de ene van blauwe 

hardsteen, de andere van graniet. Er staan twee grafschriften op te 

lezen. Het eerste noemt hem als toondichter van de Brabançonne 

en vermeldt zijn onderscheidingen (Ridder in de Leopoldsorde, 

IJzeren Kruis). Het tweede grafschrift luidt (in het Frans) : ‘Aan het 

gemis van een weduwe komt slechts samen met haar leven een 

eind. M.F. ’ Aanvankelijk stond er een smeedijzeren hekwerk rond het 

graf. 

Welkom op het begraafplaats van Brussel. 
Betreed het kerkhof via de Grote Laan. Ter hoogte 
van grasperk 2, aan de rechterkant.

VOLG DE GIDS !

FRANÇOIS VAN CAMPENHOUT

1
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Ga nu verder richting rotonde.

VOLG DE GIDS !

FRANÇOIS VAN CAMPENHOUT
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ADOLPHE MAX 1869 - 1939

OOIT ‘DE MAX’ VOOR BRUSSEL

Hij was burgemeester van Brussel van 1909 tot aan zijn dood en 

als zodanig de eerste burgemeester na de fusie van de gemeen-

ten Brussel, Laken, Haren en Neder-Over-Hembeek in 1921.

Max was doctor in de rechten en voorstander van het algemeen 

kiesrecht en het stemrecht voor vrouwen. Door zijn engagement 

weigerde hij tijdens de Eerste Wereldoorlog mee te werken met 

de bezetter. Hij zat vast in verschillende Duitse gevangenissen, 

terwijl Maurice Lemonnier en Louis Steens hem als burgemees-

ter vervingen. Bij de bevrijding werd hij triomfantelijk ingehaald 

en werd hij minister van Staat.

Aan hem danken we de bouw van het Paleis voor Schone Kunsten 

en de organisatie van de Wereldtentoonstelling op de Heizel in 

1935. Het plaatsen van de Onbekende Soldaat aan de voet van de 

Congreskolom is een ander initiatief van hem. 

Naar verluidt liet Adolphe Max een fox-terriër 

genaamd Happy in de stad uit zonder leiband, was 

voor het dier zelfs een plaats voorbehouden op de 

gemeenteraad en zou het model hebben gestaan 

voor Kuifjes trouwe metgezel Bobby. Happy is aan 

de voeten van zijn baasje vereeuwigd op de fontein 

die ter ere van Adolphe Max op de Eeuwfeestlaan 

werd opgericht, nabij het Atomium.

In Brussel kregen een beroemde laan en een school 

de naam van Adolphe Max. 

Het monument op zijn graf is in blauwe hardsteen uitgevoerd en 

ontworpen door architect François Malfait. 

 

BIJ DE BEVRIJDING 
WERD HIJ 

TRIOMFANTELIJK 
INGEHAALD EN 

WERD HIJ MINISTER 
VAN STAAT.

ADOLPHE MAX

2
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ANDERE VERWEZENLIJKINGEN 
VAN FRANÇOIS MALFAIT ZIJN:

-  de Onbekende Franse Soldaat 
(Laken) 

-  het monumentale portiek van 
het ereperk voor de Belgische 
soldaten (begraafplaats van 
Brussel)

-  het gedenkteken voor de in 
Congo gestorven Brusselaars 
(begraafplaats van Brussel) 

- het Robert Catteau Atheneum

Op de rotonde gaat u ter hoogte van grasperk 7 flauw 
naar rechts naar de obelisk in blauwe hardsteen.
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JACQUES - LOUIS DAVID
1748 - 1825

IN EEN PAAR PENSEELTREKKEN

De Franse schilder Jacques Louis David geniet bewondering voor 

zijn werk maar was ook bijzonder politiek geëngageerd. Hij werd in 

1748 in Parijs geboren en overleed in Brussel in 1825.

Het classicisme en de Grieks-Romeinse esthetische idealen waren 

zijn inspiratiebronnen en hij wordt beschouwd als de voorloper van 

de Franse neoklassieke beweging. Een groot deel van 

zijn oeuvre is tentoongesteld in het Louvremuseum, 

maar ook elders in Europa en in de Verenigde Staten 

zijn doeken van hem te vinden. 

Zijn voornaamste werken zijn portretten en histori-

sche taferelen, waaronder “ De eed van de Horatii ”, 

“ De dood van Marat ” en “ De kroning van Napoleon ”. 

Hoe talentrijk hij als kunstenaar ook was, hij had nog 

een tweede passie : politiek. Hij was afgevaardigde in de Nationale 

Conventie, bleef tijdens de Franse Revolutie absoluut niet aan de zijlijn 

staan en stemde zelfs mee voor de executie van Lodewijk XVI. Tijdens 

het directoire kwam een einde aan zijn politieke activiteiten, waarna 

hij zijn belangstelling toespitste op de persoon van Napoleon, die hij 

bewonderde en wiens officiële schilder hij werd.  Voor hem schilderde 

hij “ De kroning van Napoleon en Josephine de Beauharnais ”.

Tijdens de Restauratie (1814) besefte hij welke risico’s verbonden 

waren aan zijn revolutionair verleden en zijn steun aan Napoleon. 

Hij ging vrijwillig in ballingschap en vestigde zich in Brussel, 

waar hij tot zijn overlijden zou verblijven in een pand achter de 

Muntschouwburg. 

Het monument dat zijn graf siert is een obelisk van blauwe hard-

steen op een driehoekig grondvlak, met een smeedijzeren afsluiting 

JACQUES LOUIS DAVID

3

HIJ WORDT 
BESCHOUWD ALS 
DE VOORLOPER 
VAN DE FRANSE 
NEOKLASSIEKE 

BEWEGING.



Nog altijd op de rotonde, enkele 
graven verder naar links, ter 

hoogte van grasperk 8.

eromheen. Het grafschrift noemt hem de man ‘die de moderne 

schilderschool in eer herstelde’.

Op de begraafplaats Père-Lachaise in Parijs is nog een tweede graf 

te vinden, waar het hart van de schilder begraven werd naast het 

stoffelijk overschot van zijn echtgenote.

BEGRAAFPLAATS VAN BRUSSEL  23JACQUES LOUIS DAVID
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CHARLES DE 
BROUCKERE 1818 – 1895

NEN ECHTEN BRUSSELEIR

Charles De Brouckère is een belangrijke figuur in de geschiede-

nis van Brussel. Hij schreef mee aan de Belgische grondwet en 

speelde een rol in de oprichting van de Nationale Bank van België. 

In 1847 begon hij als gemeenteraadslid maar al in 1848 werd hij 

door de koning benoemd tot burgemeester, en dat zou hij tot zijn 

overlijden in 1860 blijven.

Hij is de man achter grote bestuurlijke hervormingen die op hun 

beurt hebben geleid tot belangrijke stedenbouwkundige projec-

ten zoals de aanleg van een drinkwaternet of het doortrekken van 

de Louizalaan. Ook liet hij de Muntschouwburg heropbouwen 

nadat het gebouw in vlammen was opgegaan.

Charles De Brouckère onderscheidde zich door zijn maatschap-

pelijk engagement: hij ijverde voor hogere arbeiderslonen en voor 

de oprichting van een spaarkas ten gunste van de middenklasse. 

CHARLES DE BROUCKERE

4
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Op dezelfde rotonde, ter 
hoogte van grasperk 14.

CHARLES DE BROUCKERE

In Laken staat een De Brouckère fontein, werk van Henri Beyart 

en uiteraard opgericht als eerbewijs aan de Brusselse politicus. Hij 

stond aanvankelijk bij de Naamse Poort maar werd later verplaatst.

Ook het De Brouckere plein, bezongen door Jacques Brel, en een 

metrostation dragen zijn naam.

SYMBOLIEK

Zijn grafmonument is uit 
Franse steen gemaakt 
en vertoont, weliswaar 
moeilijk te zien, de 
volgende symbolen:

1.  De eeuwige vlam, die 
voor de voortdurende 
herinnering staat

2.  De omgekeerde 
fakkels stellen de dood 
voor, het leven dat 
uitdooft

3.  Eikenbladeren roepen 
de eeuwigheid op 

4.  Klimop wordt in 
verband gebracht met 
gehechtheid en zelfs 
met eeuwigheid

1

2

4

3
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LAMBERT ADOLPHE 
QUETELET 1796 – 1874

UIT TALENT GEHOUWEN

Lambert Adolphe Quetelet was een Belgische beroemdheid 

met heel wat talenten en vaardigheden. 

Hij was niet alleen wiskundige, statisticus en demograaf maar 

ook tekenaar, dichter, astronoom en speleoloog. Belangrijke din-

gen die we aan hem danken zijn onder meer de differentiële 

benadering in de psychologie, de body mass index (vroeger ook 

Quetelet-index genoemd), de vastlegging van de meridiaan van 

Brussel en, in 1826, de oprichting van de Sterrenwacht – waarvan 

hij meteen de eerste directeur zou worden. 

Op zijn initiatief werden in Brussel de eerste internationale mete-

orologische congressen gehouden en een congres voor de sta-

tistiek, die Quetelet tot een wetenschap op zich verhief. 

In Sint-Joost-ten-Node is een plein naar hem vernoemd en in 

1970 gaf de Internationale Astronomische Unie zijn naam aan 

een maankrater. 

Lambert Adolphe Quetelet rust in een familiegrafkelder. Het 

monument dat het graf siert heeft bovenaan een gebroken 

zuil, symbool van een leven dat bruusk stopt en vermoedelijk 

een verwijzing naar het onverwacht korte leven van een van de 

andere familieleden die in de kelder begraven is.

5

LAMBERT ADOLPHE QUETELET
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Nog altijd op de rotonde, 
meteen links.

LAMBERT ADOLPHE QUETELET
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JULES ANSPACH 1829 - 1879

DE BEROEMDSTE JULES VAN BRUSSEL

Jules Anspach wordt beschouwd als de grootste burgemeester 

die Brussel gekend heeft.

Hij was een telg van een calvinistische familie uit 

Genève, werd doctor in de rechten aan de ULB en bur-

gemeester na het onverwachte overlijden van André-

Napoléon Fontainas in 1863. Hij zou tot zijn overlijden 

in 1879 in functie blijven.

Anspach was een “ bouwende burgemeester ” die van 

Brussel een prestigieuze hoofdstad wilde maken. Het 

leverde hem de bijnaam “ Brusselse Haussmann ” op, 

naar de stedenbouwkundige die de aanblik van Parijs 

veranderde.

Aan Jules Anspach danken we dan ook belangrijke werken van 

grote omvang : 

-  De overwelving van de Zenne en de aanleg van de centrale 

lanen,

- De bouw van het Beursgebouw, 

- De aanleg van de wijk Onze-Lieve-Vrouw-ter-Sneeuw, 

-  Het verder doortrekken van de Louizalaan, de 

Regentschapstraat en de Belliardstraat,  

- De aanleg van het Jubelpark,

- De veralgemeende distributie van gas en water

In Brussel zijn een laan en een pedagogisch centrum naar 

Anspach vernoemd.

Het gedenkteken in hardsteen dat het graf versiert is opgericht 

op vraag van de Stad Brussel en bedacht door Victor Jamaer.

JULES ANSPACH

6

ANSPACH WAS 
EEN “ BOUWENDE 
BURGEMEESTER ” 
DIE VAN BRUSSEL 

EEN PRESTIGIEUZE 
HOOFDSTAD WILDE 

MAKEN.
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Op dezelfde rotonde, ter 
hoogte van grasperk 13.

SYMBOLIEK

Zijn grafmonument in 
blauwe hardsteen werd 
geplaatst op verzoek 
van de stad Brussel en 
ontworpen door Victor 
Jamaer. 

De volgende symbolen 
zijn erop te vinden:

1.  Sint-Michiel, patroon 
heilige van Brussel

2.  De zespuntige ster, die 
staat voor licht in de 
nacht (de dood)

1

2
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PIERRE-THÉODORE 
VERHAEGEN 1796 – 1882

DE ONONTKOOMBARE UNIVERSITAIR

Verhaegen was advocaat en van 1825 tot 1842 burgemeester van 

Watermaal-Bosvoorde, maar de geëngageerde liberaal en vrij-

denker is vooral bekend als stichter van de Vrije Universiteit van 

Brussel (VUB-ULB). 

Hij is inderdaad de “ Sint-Verhaegen ” of “ Saint-V ” die de VUB- en 

ULB-studenten jaarlijks op 20 november vieren, een belangrijke 

datum op de folkloristische studentenkalender van de stad.

In de gemeente Sint-Gillis is eveneens een straat naar hem 

genoemd.

Het monument in blauwe hardsteen dat zijn graf siert, telt meer-

dere vrijmetselaarssymbolen en op de grafsteen zelf prijkt als 

grafschrift: ‘Bid voor de rust van zijn ziel’. Het standbeeld op de 

zuil is een verkleinde uitvoering van het beeld tegenover de uni-

versiteitsgebouwen zelf.

PIERRE-THÉODORE VERHAEGEN

7
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Keer nu op uw stappen terug, 
neem het pad en dan, ter hoogte 

van grasperk 13.

PIERRE-THÉODORE VERHAEGEN
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ADRIEN DE GERLACHE 
DE GOMERY 1866 – 1934

ZEEMAN OP DE GROTE VAART

Baron Adrien De Gerlache de Gomery wordt beschouwd als de 

grootste Belgische zeevaarder ooit. Aan boord van de walvis-

vaarder Belgica leidde hij de eerste Belgische expeditie naar 

Antarctica. De bemanningsleden van het schip zouden de eerste 

mensen worden die 380 dagen bij min 48 °C overwinterden. Zij 

keerden terug met een enorme schat aan essentiële gegevens 

voor de kennis over dit deel van de wereld. 

Een Etterbeekse straat is vernoemd naar Adrien De Gerlache de 

Gomery en het metrostation Belgica bewijst de nodige eer aan 

zijn schip.

De bovenbouw van het graf, in blauwe hardsteen, draagt het fami-

liewapen en er prijkt een kruis bovenop.

8

ADRIEN DE GERLACHE DE GOMERY
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Blijf het pad volgen tot de 
toegang naar grasperk 13.

ADRIEN DE GERLACHE DE GOMERY





GEDENKTEKEN VOOR 
DE SLACHTOFFERS  
VAN DE BRAND IN  
HET WARENHUIS 
A L’INNOVATION 

Dit perk is gewijd aan de slachtoffers van de tragische brand die 

het Brusselse grootwarenhuis op 22 mei 1967 in de as legde. 

Het alarmsignaal dat die dag om 13.27 uur weerklonk, werd door 

iedereen verward met het signaal dat normaal om 13.30 uur het 

einde van de middagpauze aangaf. De winkel zelf en het restau-

rant zaten vol mensen en de eerste brandweerlui slaagden er niet 

in de vlammen onder controle te krijgen. Het gebouw, ontworpen 

door Victor Horta, zou uiteindelijk instorten. Bij de brand kwamen 

323 mensen om het leven en raakten 150 anderen gewond. Het 

is nog steeds de grootste ramp uit de geschiedenis van ons land 

in vredestijd.

284 slachtoffers rusten in dit perk.

Het gedenkteken werd in 1968 ingehuldigd en bestaat uit vijf 

marmeren zuilen op een sokkel van graniet. De namen van de 

slachtoffers zijn in de muren gegraveerd, een steen van zwart 

graniet is opgedragen aan de niet geïdentificeerde slachtoffers.

Kom terug naar pad 25.
Op hetzelfde pad, iets verderop 

aan de rechterkant. 

BEGRAAFPLAATS VAN BRUSSEL 35 

9
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KAREL BULS 1877 – 1928

EEN HART VAN GOUD TUSSEN DE VINGERS

Karel (of Charles) Buls was de zoon van een goud-

smid. Hij genoot zelf ook een artistieke opleiding, 

reisde door Europa en verbleef in Parijs en Rome, 

waar zijn gevoel voor kunst en cultuur pas echt 

ontwaakte. 

Terug in België ging hij talen studeren en stortte 

hij zich in de politiek. Hij werd gemeenteraadslid, 

schepen en ten slotte burgemeester van Brussel 

(1881 – 1899).

Hij nam het als geen ander op voor het Brussels erfgoed en 

kwam daardoor meermaals in aanvaring met de niet zo bescher-

mingsgezinde visie van koning Leopold II, die de hoofdstad ‘te 

provinciaal’ vond. 

Buls ijverde met hart en ziel voor openbaar onderwijs en voor 

behoud en restauratie van heel wat monumenten, bijvoorbeeld 

die op de Grote Markt. Brussel herinnert zich hem daarom graag 

als burgemeester-estheet.

In de stad zelf zijn een straat en een school naar hem genoemd. 

De fontein op de Grasmarkt stelt Buls zittend voor, met een boek 

in de hand en spelend met een hond.

Hij heeft geen grafmonument, enkel een steen – overeenkom-

stig de wens die hij bij leven al had geformuleerd. Het graf is 

nochtans makkelijk terug te vinden dankzij het bloemperk met 

een taxushaag erachter. 

BRUSSEL HERINNERT 
ZICH HEM  

DAAROM GRAAG  
ALS BURGEMEESTER-

ESTHEET.

KAREL BULS

10
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Langs hetzelfde pad, bij het kruispunt.

KAREL BULS
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PAULETTE VERDOOT
   -1916

DANSEND IN DE MUNT

Paulette Verdoot was amper 34 en nog volop actief als danse-

res in de Muntschouwburg toen zij in juli 2016 op tragische wijze 

overleed. De omstandigheden van haar dood zijn nog steeds niet 

opgehelderd: sommigen hebben het over zelfmoord, anderen 

over vergiftiging.

De versiering van haar graf is tekenend voor de Egyptische invloed 

die toentertijd ‘in’ was en die ook elders op deze begraafplaats 

terug te vinden is, bijvoorbeeld in het monument ter ere van de 

Franse soldaten.  Bovenop het graf bevindt zich een liggende sfinx 

op een afgeknotte piramide. Er zijn eveneens hiërogliefen en een 

zonneschijf te zien.

PAULETTE VERDOOT 

11
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Op het kruispunt rechts afslaan, het pad 
nemen en ter hoogte van grasperk 14.

PAULETTE VERDOOT 
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EREPERK VOOR  
DE BELGISCHE STRIJDERS  
1914-1918 en 1940-1945

Dit ereperk is een rustplaats voor Belgische soldaten die sneu-

velden in de gevechten van de Eerste en Tweede Wereldoorlog.

Bezoekers zijn onder de indruk van het portiek van François 

Malfait en Mathieu Desmaré, uitgevoerd in blauwe hardsteen. 

Aan weerszijden daarvan zijn figuren te zien, allegorieën van 

Pijn, Herinnering en Rouw. 

 Het portiek werd ingehuldigd op 1 november 1930. 

In 1959 kreeg ook as uit het crematorium van het concentratie-

kamp in Dachau een plaats in dit perk.

EREPERK VOOR DE BELGISCHE STRIJDERS

Ga verder over het pad, sla rechts 
af naar de Grote Laan en iets 

verder links bereikt u grasperk 10. 

12
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EREPERK VAN HET 
COMMONWEALTH 
Dit perk werd in 1951 aangelegd en bewijst eer aan de Britse sol-

daten en andere mannen die bij de Britse strijdkrachten waren 

ingelijfd en die in een van beide wereldoorlogen sneuvelden.

Hier liggen met andere woorden soldaten van verschillende nati-

onaliteiten begraven: Britten, Canadezen, Australiërs, Nieuw-

Zeelanders, Sovjetburgers, Fransen, Polen, Nederlanders, 

Grieken, Zuid-Afrikanen,… Precies daarom organiseren meerdere 

buitenlandse delegaties hier ieder jaar herdenkingen om eer te 

bewijzen aan hun in de strijd gesneuvelde landgenoten.

Achteraan op het perk staat een paviljoen waar bezoekers hun 

gedachten de vrije loop kunnen laten en informatie vinden over 

de doden die hier begraven zijn of over het verloop van de 

gevechten. 

EREPERK VAN HET COMMONWEALTH 

Ga bij het verlaten van het ereperk naar links. 
Op het einde van de Grote Laan.

13
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JONATHAN-RAPHAËL 
BISCHOFFSHEIM 1808 – 1883

VEELAL ONDERNEMER, ALTIJD CONCURRENT !

Jonathan-Raphaël Bischoffsheim was een in Mainz (Duitsland) 

geboren industrieel en geldschieter, die in 1883 in Bosvoorde 

overleed. 

Hij speelde een actieve rol in de oprichting van de meeste grote 

industriële ondernemingen en transportbedrijven in België en bij 

de oprichting van een aantal kredietinstellingen, zoals de Bank 

van België (1835), de Nationale Bank van België (1850), waarvan 

hij twintig jaar directeur zou zijn, het Gemeentekrediet (1860) en 

de ASLK (1867).

Jonathan-Raphaël Bischoffsheim ging ook aan poli-

tiek doen: hij was Brussels gemeenteraadslid van 

1848 tot 1883 en senator van 1862 tot 1883. 

Als filantroop en mecenas zette hij zich in voor de ver-

betering van het onderwijs in Brussel.

In de stad zijn een laan en een school naar hem ver-

noemd bij wijze van eerbetoon voor wat hij heeft 

gepresteerd.

Jonathan-Raphaël Bischoffsheim is begraven in een familie- 

grafkelder die werd ingehuldigd toen hij precies één jaar overle-

den was. Het bijhorende monument is bijzonder indrukwekkend. 

De familie Bischoffsheim leek immers in praal te willen wedijve-

ren met de kapel boven de kelder van de familie Halot. Daartoe 

werden de duurste materialen van die tijd ingezet: blauwe hard-

steen, brons, wit marmer.

Aan de rechterkant, 
op de hoek van grasperk 9.

JONATHAN-RAPHAËL BISCHOFFSHEIM 

14

ALS FILANTROOP 
EN MECENAS ZETTE 
HIJ ZICH IN VOOR DE 
VERBETERING VAN 
HET ONDERWIJS IN 

BRUSSEL.







CÉSAR DE PAEPE

CÉSAR DE PAEPE 1841 – 1890

BRUSSELS ARTS WAAR NIET NAAST TE KIJKEN VALT

César De Paepe wordt beschouwd als pionier van het socialisme 

in België, in zowel theoretische als militante zin. Hij was een van 

de stichters van de Belgische socialistische partij, die aan hem 

trouwens haar eerste naam dankt: de Belgische Werkliedenpartij 

(BWP).

César De Paepe stamde uit een familie die tot de Belgische kleine 

burgerij behoorde. Als ijverig student wijdde hij zich eerst aan de 

filosofie en werd hij daarna doctor in de geneeskunde. Op het 

politieke toneel liet hij zich absoluut niet onbetuigd: hij bestreed 

het kapitalisme en zette zich in om de levensomstandigheden 

van arbeiders te verbeteren.

In 1887 richtte hij de eerste Belgische verpleegschool op. 

Niet alleen een Brussels ziekenhuis draagt zijn naam, ook een 

aantal straten in verschillende Belgische steden zijn naar hem 

genoemd.

Hij overleed aan tuberculose in 1890, amper 49 jaar oud. 

Zijn graf van blauwe hardsteen werd gemaakt door de verenigde 

socialistische steenkappers. Oorspronkelijk stond er ook een 

borstbeeld van de arts, een werk van Jef Lambeau.

BEGRAAFPLAATS VAN BRUSSEL  47

Meteen links.

15
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JEAN VOLDERS 1855 – 1896

MILITANT VAN HET VOLK EN VOOR HET VOLK

Jean Volders was met César De Paepe een van de stichters van 

de Belgische Socialistische Partij (voorheen BWP). 

Als geëngageerd journalist werd hij hoofdredacteur 

van de partijkrant “ Le Peuple ”, die hij gebruikte om 

actief te strijden voor het algemeen kiesrecht.

Als eerbetoon aan zijn engagement werd een straat 

naar hem genoemd in Sint-Gillis, historisch bolwerk 

van het Belgisch socialisme.

Op zijn graf staat geschreven: ‘Hij hield van het volk, het volk 

beweent hem’. Dit vat perfect de emotie samen die het land over-

mande toen op 13 mei 1896 zijn overlijden werd meegedeeld. 

De klasse waarvoor hij een leven lang vocht, volgde massaal de 

begrafenisstoet die zijn lichaam overbracht van het Volkshuis, ont-

moetingsplaats en ankerpunt van de BWP, naar de begraafplaats 

van Brussel.

Op het grafmonument prijkt een bronzen beeld dat schreiende 

arbeiders voorstelt.

Verderop in de laan, langsheen de 
muur van de begraafplaats.

JEAN VOLDERS

“ IL AIMAIT 
LE PEUPLE, 
LE PEUPLE 

LE PLEURE ”

16
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JOSÉPHINE DE 
MONTHOLON 1818 – 1819

KEIZERLIJKE (PEET)DOCHTER

Joséphine de Montholon was de dochter van Albine de Montholon 

en Charles Tristan, markies van Montholon, die samen met 

Napoleon gevangen zaten op het eiland Sint-Helena, in de zuide-

lijke Atlantische Oceaan.

Joséphine werd op het eiland geboren op 26 januari 1818 en over-

leed in Brussel op 30 september 1819.

Zij was het petekind van Napoleon, al wordt gefluisterd dat zij wel-

eens de vrucht zou kunnen zijn van de overspelige relatie van haar 

moeder met de keizer.

Het grafje onder de grote bomen van de laan is versierd met een 

zuil met drie rozen en een schaapje, symbolen uit het wapen van 

de familie Montholon. Blijkbaar is het graf bij de ontmanteling van 

het kerkhof van Sint-Joost-ten-Node verplaatst naar de begraaf-

plaats van Brussel. Het grafschrift op de witmarmeren plaat luidt: 

Joséphine Napoléone de Montholon geboren op Sint-Helena op 

26 januari 1818 overleden te Brussel op 30 september 1819, laatste 

petekind van Napoleon. 

Er liggen altijd bloemen op het graf, dat wordt onderhouden door 

mensen die gepassioneerd met de Napoleontische geschiede-

nis bezig zijn.

Nog altijd in de laan, 
maar iets verder aan de rechterkant.

JOSÉPHINE DE MONTHOLON

17
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PAUL VANDEN 
BOEYNANTS 1919 – 2001

DE KROKODIL DIE GESCHIEDENIS SCHREEF

Paul Vanden Boeynants was een gewaardeerd maar ook con-

troversieel Belgisch politicus die iedereen kende als VDB. In 

Franstalige kringen noemde men hem ook wel  ‘de ouwe krokodil’. 

Hij was een slagerszoon en bleef zelf bijzonder bedrijvig in de 

vleessector naast zijn politiek engagement. Hij werd schepen, 

gedeputeerde, voorzitter van de Christelijke Volkspartij en twee 

keer premier. 

Zijn ontvoering door de beroemde Belgische misdadiger Patrick 

Haemers en zijn bevrijding, een maand later, tegen betaling van 

een losgeld hebben bijgedragen tot zijn blijvende bekendheid bij 

het volk.

Paul Vanden Boeynants stierf op 81-jarige leeftijd. 

Zijn granieten grafmonument rust op een sokkel van blauwe hard-

steen en draagt een kruis. Het is een toonbeeld van de sobere 

naoorlogse grafkunst. 

En nog altijd in de laan, 
op de hoek.

PAUL VANDEN BOEYNANTS
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EMILE VANDERVELDE
1866 – 1938

IDEOLOGIE ALS LEIDRAAD VOOR HET LEVEN

Emile Vandervelde was een Belgisch politicus, lid van de Belgische 

Werkliedenpartij (BWP) vanaf het moment dat ze werd opgericht. 

Hij nam trouwens het initiatief voor de basistekst van het ideolo-

gisch handvest van de partij.

Vandervelde was doctor in de rechten, in de sociale weten-

schappen en de politieke economie. Hij was professor aan de 

Vrije Universiteit van Brussel en verleende zijn medewerking aan 

verschillende bladen met politieke inslag. De strijd van zijn partij 

was ook de zijne, hij ijverde voor algemeen stemrecht en sociale 

rechtvaardigheid.

In 1914 werd hij Minister van Staat, later bekleedde hij meer-

dere ministerposten : justitie, buitenlandse zaken en, tot 1937, 

volksgezondheid.

Naar hem zijn een laan in Sint-Lambrechts-Woluwe en het studie-

centrum van de Socialistische Partij vernoemd. 

Zijn grafmonument is een werk van zijn bijna-naamgenoot Henry 

Vande Velde, een van de grondleggers van de art nouveau en 

een spilfiguur in de modernistische beweging. De acroniemen die 

erop staan zijn die van de Socialistische Internationale en van de 

Belgische Werkliedenpartij. 

Andere bekende realisaties van Henry Vande Velde zijn onder 

meer de villa Bloemenwerf (Ukkel), de Kunstschule (Weimar) en 

de Boekentoren (Gent).

Verder in dezelfde laan, 
langsheen de muur 
rond de begraafplaats.

EMILE VANDERVELDE 
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MONUMENT 
VOOR DE BRITSE 
GESNEUVELDEN 
TIJDENS DE SLAG BIJ 
WATERLOO 1815

Allicht is dit een van de indrukwekkendste monumenten op de 

begraafplaats van Brussel. Het kwam er als reactie op de monu-

menten die al bestonden voor de Franse en de Pruisische soldaten. 

Het werd in 1890 opgericht met de opbrengst van giften van Britse 

en Belgische burgers en een bijdrage van koningin Victoria van het 

Verenigd Koninkrijk.

Het monument is opgevat in meerdere niveaus. Het bovenste 

gedeelte is een werk in koper van de hand van Jacques Lalaing. 

De gebruikte techniek is galvanoplastiek, waarbij vormen in 

metaal worden nagemaakt met behulp van een continue elek-

trische stroom. Het werk stelt de godin van het vaderland voor: 

Britannia die de gesneuvelden eer bewijst, getooid met een helm 

en gewapend met een drietand die de maritieme macht van het 

Verenigd Koninkrijk symboliseert. Aan haar voeten zijn nog meer 

voorstellingen van het krijgsgeweld te zien. Drie leeuwen trekken 

de wacht op bij het monument. 

Het geheel rust op een donkere sokkel van rode natuursteen. 

Aan de achterzijde van monument bevindt zich de toegang tot 

de crypte, waar zestien lichamen rusten die van andere begraaf-

plaatsen zijn overgebracht.

Volg nog altijd de laan, 
langsheen de ommuring, tot bij 
het kruispunt en daar, rechts ter 
hoogte van grasperk 3.

MONUMENT VOOR DE BRITSE GESNEUVELDEN TIJDENS DE SLAG BIJ WATERLOO
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MONUMENT VOOR 
DE STRIJDERS 
VAN DE 
OMWENTELING 1830 

Dit monument werd gefi nancierd via nationale intekening 

en kon in 1888 worden ingehuldigd, ter nagedachtenis 

van de strijders in de Revolutie van 1830 die zou leiden 

tot de Belgische onafhankelijkheid.

Het is een indrukwekkende, tien meter hoge obelisk van 

blauwe hardsteen met een bronzen leeuw die de leuze 

‘Vaderland – Vrijheid’ draagt. Op de obelisk staan ook de 

data van de gevechten vermeld. Een plaat houdt de her-

innering aan de strijders levend. 

21
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Keer nu op uw stappen terug en dan, 
ter hoogte van grasperk 2.
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CESARE DELL’ACQUA
1821 – 1905

KUNST IN DE VINGERTOPPEN

Cesare Dell’Acqua was een in Slovenië geboren schilder die 

vooral bekend is om zijn historische werken zoals “ Maximiliaan 

van Oostenrijk krijgt de Mexicaanse keizerkroon ”, “ Charlotte 

van België ontvangt keizerin Elisabeth ” en talrijke portretten 

van Habsburgers. Op het einde van zijn loopbaan kwam hij in 

Brussel terecht, hij huwde met Carolina van der Elst en kreeg met 

haar twee dochters. Een van hen zou een beroemde zangeres 

en componiste worden.

Hij ligt begraven in de familiekelder van zijn echtgenote.

Vaste bezoekers van de begraafplaats noemen de vier zuilen in 

blauwe hardsteen schertsend “ de gebroeders Dalton ” omdat ze 

van klein naar groot gerangschikt staan.

CESARE DELL’ACQUA

22





BESTE VRIENDEN,

Ik hoop dat u dit bezoek aan het verleden leuk vond en dat 
u tijdens deze wandeling duizend en één wonderen van 

architectuur en geschiedenis hebt ontdekt.

Ga door met uw wandeling om nog andere vooraanstaande 
figuren van het kerkhof te ontdekken en aarzel niet om me te 
bezoeken op het kerkhof van Laken voor nog meer avontuur.

Zorg goed voor jezelf en tot gauw.

Uw toegewijde,

ERNEST
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ANDERE MONUMENTEN  
EN BEROEMDHEDEN

MONUMENTEN

Monument voor de Franse soldaten die 

sneuvelden tijdens de Frans-Pruisische 

oorlog van 1870 -1871, perk 19, hoek 5de en 

9de laan.

Monument voor Duitse soldaten die aan 

hun verwondingen bezweken tijdens de 

Frans-Pruisische oorlog van  1870 – 1871, 

centraal op het rond plein der Duitsers

Muur voor de gefusilleerden van de 

oorlog  1914 -1918, perk 25

Ereperk voor de Duitse soldaten die in 

1914 -1918 sneuvelden, perk 11

Ereperk voor de oud-strijders van de 

oorlog  1914 -1918, perk 13

Ereperk voor de Sovjetsoldaten die 

sneuvelden voor de bevrijding van 

België, perk 13

Monument voor de Belgische 

vliegeniers die vielen tijdens de oorlog  

1940 -1945, perk 33

Monument voor de Brusselse 

weggevoerde arbeiders, voor het 

vaderland gestorven tijdens de oorlog  

1940-1945, perk 9, hoek 24ste pad en 12de 

laan

Monument voor de politieagenten  

en beambten van de stad Brussel,  

die omkwamen bij het vervullen van  

hun plicht, perk 25, hoek 7de laan en 31ste 

weg

Gedenkteken voor in Congo overleden 

Brusselaars, 13de laan langsheen de muur 

rond de begraafplaats

Monumenten voor de slachtoffers 

van de vliegtuigramp van Damas  

(10/04/1965), perk 25



BEGRAAFPLAATS VAN BRUSSEL  65ANDERE BEROEMDHEDEN

BEROEMDHEDEN

BARBASON Jean-Jacques (1915 – 1940), 

sergeant-vliegenier, perk 12 en 3de laan

BRUGMANN, Georges (1829 – 1900), 

bankier, perk 19 en 9de laan

CHAPELIÉ, Jean-Jacques (1792- 1864), 

militair, organiseerde de Koninklijke 

Militaire School in 1834, perk 18 en 15de 

weg

CLAIRBERT, Clara (1899 – 1970), sopraan, 

naar verluidt baseerde Hergé zijn Bianca 

Castafiore op haar, perk 6, perceel 31

CUVELIER, Marcel (1899 – 1959), 

stichter van Jeugd en Muziek, speelde 

een rol bij het heropstarten van de 

Eugène Ysayewedstrijd, later Koningin 

Elisabethwedstrijd voor muziek, perk 22 

en 57ste laan

DANSAERT, Antoine (1818 – 1890), stichter 

van de Kamer van Koophandel van 

Brussel, perk 4 en 8ste laan

DE MUYTER, Ernest (1862 – 1963), winnaar 

van de Gordon Bennett cup voor 

ballonvaarders, perk 4, perceel 32

FETIS, François (1784 – 1871), 

organist, componist, musicoloog. Zijn 

collectie vormde de basis voor het 

Muziekinstrumentenmuseum, perk 3  

en 4de laan

JACMOTTE (familie), koffiebranders,  

perk 18 en Grote Laan

JANSSENS, Charles, (1851 -1918), advocaat 

en schepen van de stad Brussel, perk 23 

en 57ste laan

LEJEUNE, Henri (1856 – 1910), 

dramakunstenaar, bestuurder van het 

Teatro alla Scala, tegenover perken 17 en 

19, 9de laan

LEMONNIER, Maurice, (1860 – 1930),  

schepen, burgemeester en 

gedeputeerde, Monumentale Laan en 

38ste perk

LÖWENSTEIN, Alfred (1877 – 1928), 

geldschieter, overleden in nog steeds 

onduidelijke omstandigheden; zijn dood 

was voor Hergé een inspiratiebron in «De 

scepter van Ottokar», perk 6 en 6de laan

MELSENS, Louis (1814 – 1886), fysicus en 

scheikundige, bedacht jodiumtinctuur 

voor therapeutische doeleinden, perk 2 

en 4de laan

MILLER, John Willian (†1815), luitenant-

kolonel van het First Foot Guard, dodelijk 

gewond te Waterloo (Quatre-Bras), perk 

17 en 15de weg

MONTEFIORE-LEVI, Georges (1832 – 1906), 

stichter van het elektrotechnisch instituut 

van Luik, rond plein Bischoffsheim

NÉLIS, Georges (1886 – 1929), oprichter van 

SABCA, eerste directeur van SABENA, 

perk 40 en rond plein der geallieerden





BEGRAAFPLAATS VAN BRUSSEL  67

LAKEN
O.L.-VROUWPLEIN / PARVIS NOTRE-DAME  
1020 BRUSSEL - BRUXELLES

◊
INFO 
begraafplaatsen@brucity.be / cimetieres@brucity.be
t+32 2 478.04.43
Tram : 62 93 (Prin. Clémentine) / Metro : 6 (Bockstael)
Bus - Tram : 53 62 88 89 93

HAREN
PAROCHIESTRAAT / RUE DE LA PAROISSE 
1130 BRUSSEL - BRUXELLES

◊
INFO 
begraafplaatsen@brucity.be / cimetieres@brucity.be
t+32 2 215.52.60 / Bus : 64 Cortenbach

NEDER-OVER- HEEMBEEK
FRANS VEKEMANSSTRAAT / RUE FRANÇOIS VEKEMANS 
1120 BRUSSEL - BRUXELLES

◊
INFO 
begraafplaatsen@brucity.be / cimetieres@brucity.be
t+32 2 268.47.22 / Bus : 47-53

ANDERE BEGRAAFPLAATSEN

ANDERE BEGRAAFPLAATSEN 



KERKHOF VAN BRUSSELLAAN / AVENUE DU CIMETIÈRE DE BRUXELLES 
1140 BRUSSEL - BRUXELLES (EVERE)

BRUSSEL

cimetieres@brucity.be / begraafplaatsen@brucity.be

 cimetières bxl begraafplaatsen

Deze brochure is ook beschikbaar in het Frans. 
V.U.: Kambaza Nkubiri

Tram : 62 93 (Prin. Clémentine)

Metro : 6 (Bockstael)

Bus - Tram : 63 66 80 (Kerkhof van Brussel)

t +32 2 702 91 80




