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Dit is niet enkel een begraafplaats.
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EDITO

We begraven er onze naasten en brengen er soms ook hulde 

aan hen. Begraafplaatsen hebben echter ook een rijke 

geschiedenis 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 BURGERLIJKE STAND VAN DE STAD BRUSSEL

EDITO



OM TE BEGINNEN

HALLO EN WELKOM IN DE GALERIJEN VAN HET 
KERKHOF VAN LAKEN.

Ik ben Ernest, uw gids doorheen deze brochure en tijdens het 
bezoek aan deze galerijen.

Wees niet bang ! 
 Ik nodig u uit voor een tijdreis om de wonderen te ontdekken 

van deze bijzondere historische plek.  

Volg mij tussen de regels en in de gangen, en ik zal u de weg 
tonen naar de beroemdheden die hier al (heel) lang rusten, de 
tot nu best bewaarde geheimen... De geschiedenis van de stad 

Brussel zal hierna voor u geen geheimen meer hebben. 

Om uw bezoek aan te vangen, volg de Grote Laan ongeveer 
honderd meter. Zodra u het kruispunt hebt bereikt, sla rechts af. 
U ziet links een helling die toegang geeft tot de ondergrondse 

galerijen. Vanaf hier begint ons avontuur... 

Geniet van uw bezoek !

Uw toegewijde, 

ERNEST
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ONDERGRONDSE 
WANDELING
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1  Pierre-Louis BORTIER 

2  François VAXELAIRE

3  Familie GILLION

4  Guillaume Hippolyte VAN VOLXEM

5  Familie VAN DER KELEN - BRESSON

6  Jean-Baptiste BAES

7  Émile Éloi BOCKSTAEL

8  Joseph POELAERT

9  Léon ORBAN

10  Pierre Victor JAMAER

11 Paul DE VIGNE

12  Familie CANLER

13  Marie Joséphine POPELIN

14  Familie BADART 

15  Columbariums
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De combinatie en het contrast van de ondergrondse cellen, waarin 

de lichamen van de overledenen rusten, en de indrukwekkende 

bovengrondse monumenten met gedetailleerde ornamenten die 

de families vertegenwoordigen is verbazingwekken, en verlenen 

de grafgalerijen hun eenvormigheid.

De eerste Belgische vorsten werden begraven op het kerkhof van 

Laken. Dit zorgde vanaf de 19e eeuw voor heel wat navolging bij 

de koningsgezinde adel die er zich liet begraven en herinneren 

aan de hand van imposante graafmonumenten. Tevens kende de 

bevolking van Laken een sterke demografische groei. Zodoende 

steeg het aantal inhumaties en kwam het er dus op aan deze niet 

onaardige bron van inkomsten veilig te stellen.

In 1875, kort na zijn aantreden als schepen van Openbare Werken, 

had Emile Bockstael aangedrongen op de verruiming van het 

beschikbare aantal percelen op het kerkhof van Laken, want 

hij werd geconfronteerd met de uitdaging om een steeds maar 

toenemend aantal inhumaties op zo kort mogelijke tijd toe te laten, 

en dit op hygiënisch verantwoorde wijze en met een minimum 

aan plaatsverlies. De oplossing zou zich aanbieden onder de 

vorm van grafgalerijen. Gelijkaardige grafgalerijen bestonden al in 

mediterrane gebieden. De eerste grafgalerij was 31 meter lang en 

werd ingehuldigd in 1878. Gezien het succes werd hetzelfde jaar 

nog beslist tot de bouw van een galerijencomplex met 6 gangen.

Men bemerkt een evolutie in de constructiemethoden van de snel 

opeenvolgende bouwfases. 

EEN HISTORISCHE NOOT

EEN 
HISTORISCHE 
NOOT
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Voor de allereerste grafgalerij werden de muren en gewelven in 

baksteen opgetrokken. Gezien het probleem van vochtinfiltratie 

zich snel manifesteerde werd er overgegaan tot het bouwen 

in beton. De eerste bouwzone werd in 1890 afgesloten met de 

aanleg van een dubbele toegangshelling vanuit de Grote Laan. 

De tweede grote bouwzone situeert zich in het verlengde van 

de eerste. Er werd in twee fazen uitgebreid tussen 1899 en 1911. 

Vervolgens werd vanaf 1919 een derde grote uitbreiding voorzien. 

Ook deze werken werden gefaseerd uitgevoerd tot in 1928.

In 1931 werd een van de toegangshellingen uit 1890 verbouwd 

tot grafgalerij. De laatste uitbreidingen werden uitgevoerd tussen 

1933 en 1935 door stadsarchitect François Malfait en voorzagen 

in de bouw van  drie nieuwe ondergrondse galerijen, op hun 

eindpunt verbonden door een vierde boogvormige galerij, van 

waaruit trappen leiden naar een monumentaal peristilium in art 

deco met bijkomende grafnissen. 

EEN HISTORISCHE NOOT



Burgemeester Bockstael wordt bij zijn overlijden in 1920 naar eigen 

wens bijgezet in het hart van “ zijn ” grafgalerijen, op de plaats van 

de oude, intussen in onbruik geraakte toegangstrap. 

De omvang van de Lakense grafgalerij met haar ruim anderhalve 

hectare oppervlakte, om en bij de 4500 grafcellen verdeeld in 

meer dan 300 meter gang, werd in heel België nooit overtroffen. Zij 

werden tussen 2013 en 2017 vakkundig gerestaureerd zodoende 

dit unieke monument zijn luister terug te geven en het open te 

stellen voor het publiek.

Het eerste en oudste gedeelte van de grafgalerijen (ondergronds 

en bovengronds) werd bij besluit van 06.02.1997 beschermd als 

geheel wegens zijn wetenschappelijke, artistieke en historische 

waarde. 

Om niet te verdwalen in deze gangen zal ik u telkens 
de nummers van de nissen geschilderd op het plafond 
bij elke halte vermelden. Maak u klaar om doorheen 
de tijd te reizen…
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Ga in de galerijen via het hellend vlak. Eens beneden 
ziet u rechts een praalgraf met beeldhouwwerk.
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VOLG DE GIDS !

Dit monument is een Epitaaf ter ere aan Pierre-Louis Bortier die op 

29 mei 1830 op 66-jarige leeftijd in London overlijdt. Deze politicus 

was lid van de Brusselse Raad maar ook een filantroop. Hij had 

een fortuin vergaard en heeft dit per testament geschonken aan 

liefdadigheid en kloostergemeenschappen. De Bortiergalerij in 

Brussel op de Magdalenasteenweg is naar hem vernoemd.

Het beeldhouwwerk door P. Parmentier uit 1831 stelt Vrouwe 

Fortuna voor: in haar linkerarm de Hoorn des Overvloeds, leunend 

op een pak boben op een spade, en met haar rechterhand 

schenkt ze stuivers aan een blind weeskindje. Het symboliseert 

de goedheid en de liefdadigheid van Bortier.

PIERRE-LOUIS BORTIER

1

PIERRE-LOUIS 
BORTIER 1764-1830

14   
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VOLG DE GIDS !

PIERRE-LOUIS BORTIER

Neem de eerste gang rechts. Op het einde van deze gang 
ziet u een bronzen deur met een Christus. 

Wandel in de richting van deze deur.



Vanaf 1860 bedrijfsleider van de “ Bon Marché ”, de voorloper van 

de “ GB ”-warenhuizen, aan het hoofd van een handelsimperium 

opgevolgd door zijn zonen baronnen Raymond (1871-1947) en 

Georges (1873-1942) Vaxelaire, maar in het bijzonder 

door zijn kleinzoon, baron François Vaxelaire (1921-

1990). Het familiegraf vormt in perspectief het einde 

van de lange gang en neemt de volledige hoek in 

beslag die werd bekleed met zandsteen en met 

het blazoen. Een bronzen deur met Christus onder 

entablement met het blazoen van de familie geeft 

toegang tot deze kelder. De architectuur van de ze 

kelder is een mooi voorbeeld van ingetogenheid en is bewust sober 

gehouden, dit in contrast met de vaak flamboyante bovengrondse 

grafmonumenten die kracht en aanzien moeten symboliseren. 
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Vanaf 1860 bedrijfsleider van de “ Bon Marché ”, de voorloper van 

de “ GB ”-warenhuizen, aan het hoofd van een handelsimperium 

opgevolgd door zijn zonen baronnen Raymond (1871-1947) en 
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toegang tot deze kelder. De architectuur van de ze 

kelder is een mooi voorbeeld van ingetogenheid en is bewust sober 

gehouden, dit in contrast met de vaak flamboyante bovengrondse 
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2

Draai naar links en begeef u naar het einde van deze gang. 
Een neogotisch monument met bronzen deur trekt de 

aandacht. Nis nr. 0231.

EEN BRONZEN DEUR 
MET CHRISTUS



18
 
GRAFGALERIJEN

Zeer verzorgd familiegraf uitgevoerd door het atelier Ernest 

Salu en opgevat als een neogotisch portiek. De bronzen deur 

met initialen ‘F.G.’ (famille Gillion) en Christus aan het kruis wordt 

omgeven door een natuurstenen omlijsting met gekoppelde 

marmeren deelzuiltjes met knopkapiteel. Zij steunen op een 

sokkel met blinde spitsboog met marmeren plaat. Ook de deur 

bevindt zich onder een spitsboogvormig timpaan met centrale 

vierlob en marmeren elementen. In de zwikken twee wimpels met 

de opschriften ‘Famille’ en ‘V. Gillion’. 

3

FAMILIE GILLION

Draai naar links, houd halt ter hoogte van het eerste 
monument aan uw rechterkant, net na het kruispunt.
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Advocaat bij het hof van Beroep in Brussel, Minister van Justitie, 

Burgemeester van Laken van 1838 tot 1841. De familiekelder is 

centraal toegankelijk via een bronzen deur waarop een groot 

kruis en twee toortsen in een hardstenen omlijsting onder fronton 

met  krans met immortellen. Zij wordt geflankeerd door twee 

monumentale marmeren platen, uitgevoerd door Ernest Salu I, 

waarop inscripties met de namen en data van familieleden bijgezet 

in de kelder. De bronzen knoppen dienden voor het 

ophangen van kransen. Tijdens het tweede deel van 

onze wandeling staan we stil bij de bovengrondse 

grafkapel.

4

GUILLAUME HIPPOLYTE VAN VOLXEM

ADVOCAAT BIJ HET 
HOF VAN BEROEP IN 
BRUSSEL, MINISTER 

VAN JUSTITIE, 
BURGEMEESTER VAN 

LAKEN
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Net iets verder. 
Nis nr. 0126.

GUILLAUME HIPPOLYTE VAN VOLXEM



Zeer kunstig en opvallend familiegraf uitgevoerd door Ernest Salu 

I, werd vervaardigd kort na de dood van mevrouw Van der Kelen, 

Burggravin Joséphine Bresson, in 1878. Vooral de illusie van de 

twee net ingeschoven grafkisten spreekt tot de verbeelding. 

De drapering, de koperen handvaten en leeuwenpoten geeft het 

nog meer realisme. Op het voeteneid van de deze sarcofagen 

lezen we het Curriculum Vitae van de bijgelegde personen. Vooral 

dat van de heer Van der Kelen (1819-1892) lijkt best impressionant. 

Er is zelfs onvoldoende ruimte om alles te noteren, bewijs hiervan 

de etc., etc…. De twee sarcofagen worden omgeven door twee 

bronzen zuilen die een klassiek hoofdgestel dragen voorzien van 

vergulde letters. 
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5

Net iets verder. 
Nis nr. 0081.

FAMILIE VAN DER KELEN-BRESSON



Architect, decorateur en groot voorstander van de neo-Vlaamse 

renaissancestijl, getuigt hiervan de KVS uit 1883-1887 in Brussel. 

Familiegraf waarop een ruitvormige grafplaat met vergulde 

passer, driehoek en schietlood te zien zijn. Ook 

voor zijn echtgenote, overleden in 1928 werd een 

zelfde ruitvormige grafplaat gekozen.

. 

Keer terug op uw stappen wandel richting centrale 
gang. In het midden ziet u het grafmonument van de 
man die het initiatief nam deze galerijen te bouwen.

JEAN-BAPTISTE BAES24
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VOORSTANDER VAN 
DE NEO-VLAAMSE 

RENAISSANCESTIJL 
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Ingenieur afkomstig uit Bergen en laatste burgemeester van 

Laken van 1877 tot 1920. Het monolithische blok met schijnvoegen 

is uitgevoerd in zandsteen en is een ontwerp van de Brusselse 

stadsarchitect François Malfait. Hier bevond zich oorspronkelijk 

een trap als inkom tot de grafgalerijen. Gezien de ongelukken 

die er zich voordeden werd de trappartij vanaf 1925 ingericht als 

mausoleum met gedenksteen. De eenvoud van dit ondergrondse 

grafteken staat in schril contrast met het 

monumentale monument bovengronds.

7

Net naast Bockstael, 
aan uw linkerkant.

ÉMILE ÉLOI BOCKSTAEL

LAATSTE 
BURGEMEESTER 

VAN LAKEN 
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Architect en ontwerper van o.a. de Congreszuil (1850), de Sint-

Katelijnekerk (1850-1854), Onze-Lieve-Vrouwkerk van Laken 

(1854), de brandweerkazerne op het Kaatsspelplein (1860) en 

het Justitiepaleis (1866-1883). Familiegraf in eclectische stijl met 

neoclassicistische invloeden. Mooi contrast tussen hardstenen 

architecturale elementen waaronder kolossale pilasters en 

bekronend fronton met schedel en de marmeren grafplaten met 

vergulde letters. Zijn veel jongere echtgenote Léonie Toussaint en 

hun dochter, Marguerite liggen hier begraven. Zoals we zullen zien 

in het tweede deel van de wandeling verdient het bovengrondse 

monument eveneens alle aandacht.

8

JOSEPH POELAERT
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Wandel richting de ingang tot de grafgalerijen. 
Neem de voorlaatste gang rechts (de lange gang). 

Net voor het eerste kruispunt, merkt u rechts 
een imposant grafmonument. 

Nissen nr. 1789 - 1794.



Studeerde af als Burgerlijk ingenieur in Parijs en werd, in navolging 

van zijn vader en samen met zijn broers, industrieel en bankier. 

Tussen 1857 en 1870 was hij liberaal volksvertegenwoordiger. 

Ondertussen was hij in 1866 benoemd tot directeur van de 

Société Générale de Belgique en vervulde in die hoedanigheid 

een reeks mandaten in niet minder dan 32 vennootschappen 

in het bankwezen en de spoorwegindustrie. Groot familiegraf 

bestaande uit twee traveeën van telkens vijf nissen, op de hoek 

geplaatst met aan zijwand een tempelmotief bestaande uit een 

marmeren plaat met vergulde letters, tussen pilasters onder 

bekronend fronton met centraal Pax Christi geflankeerd door de 

Alpha en de Omega (symboliseren het begin en het einde). Alle 

grafplaten van de nissen zijn uitgevoerd in marmer met vergulde 

letters. De traveeën worden omzoomd door granieten stijlen. De 

status van deze familie wordt ook bovengronds benadrukt zoals 

we later zien door een imposante grafkapel. 
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geplaatst met aan zijwand een tempelmotief bestaande uit een 

marmeren plaat met vergulde letters, tussen pilasters onder 

bekronend fronton met centraal Pax Christi geflankeerd door de 
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LÉON ORBAN

In de laterale gang, drie rijen verder aan uw 
rechterkant. Nis nr. 1774.
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Begint zijn carrière als tekenaar in 1847 in het atelier van de archi-

tect en grondlegger van de neogotiek Joseph-Jonas Dumont. 

Denken we maar aan de Sint-Bonifatiuskerk te Elsene of de 

gevangenis van Sint-Gillis. Vanaf 1864 werkt hij als zelfstandig 

architect en zal later als stadsarchitect van Brussel het 

beeld van menig Brussels monument bepalen door, 

trouw aan de neogotiek van zijn leermeester, restau-

ratiecampagnes uit te voeren op o.a. de Kapellekerk, 

het Broodhuis en het Stadhuis waarbij hij ze in een 

gotisch kleedje steekt.

10

PIERRE VICTOR JAMAER

10

HIJ ZAL HET BEELD 
VAN MENIG BRUSSELS 

MONUMENT  
BEPALEN.
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We keren terug naar de lange gang. 
Rechts merkt u een bronzen 
grafplaat op. Nis nr. 1619.
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Beeldhouwer die onder andere heeft meegewerkt aan de 

beeldengroepen van het Muziekconservatorium van Brussel en 

het Museum voor Schone Kunsten. Heeft een tijd lang in Parijs 

gewoond en gewerkt en was een persoonlijke 

vriend van Auguste Rodin die een buste van hem 

maakte bewaard in Gent. Een gipsen exemplaar 

bevindt zich in het Rodinmuseum te Parijs. Hij 

wordt begraven in de grafgalerijen achter een 

bronzen grafplaat waarop centraal zijn naam, zijn 

geboorte- en sterftejaar in Romeinse letters vermeld zijn. Zijn 

verdienstelijkheid wordt benadrukt door het fijn gegraveerde 

opschrift, links onderaan op de plaat: “ Sa mémoire est bénie ”.

Les Imposant familiegraf uitgevoerd door het atelier Imposant 

1011

Draai u om en recht voor nis nr. 1799 – 1804.

PAUL DE VIGNE

“ SA MÉMOIRE
EST BÉNIE ”





36
 
GRAFGALERIJEN

Imposant familiegraf uitgevoerd door het atelier Ernest Salu, dui-

delijk als tegenwicht voor dit van de familie Orban. We herkennen 

grote gelijkenissen. Indrukwekkend is het classicistisch geheel in 

de lange gang waar een imposant fronton wordt gedragen door 

twee zullen met bronzen kapiteel. Zij omgeven een groot gevel-

veld met waarschijnlijk een van de langste Curriculum Vitae in de 

grafgalerijen van Laken. De centrale stèle wordt bekroond met 

een palmmotief. De twee rijen van hardstenen grafplaten zijn 

gemonteerd op een marmeren plaat, en elegant afgesneden aan 

de boorden en verguld, wat voor een zeer kleurrijk geheel zorgt. 

De centrale penant wordt versierd met een omgekeerde toorts 

in marmer. 

1012

Volg deze gang. Neem de eerste gang naar rechts. 
Aan uw rechterzijde. Nis nr. 2313.

FAMILIE CANLER





Eerste vrouwelijke Doctor in de Rechten – op 37-jarige leeftijd – en 

Advocate. In 1888 werd haar de toegang tot de balie geweigerd,.

Een zaak die een mijlpaal vormde in de strijd van de 

vrouwenbewegingen. In 1892 stichtte ze de Liga 

voor de Rechten van de Vrouw. Het zou tot in 1922 

duren alvorens vrouwen aan de Balie mochten 

pleiten. 

Familiegraf van één travee bestaande uit vijf 

grafnissen, omzoomd door hardstenen stijlen waarin donkere 

granieten grafplaten met vergulde letters, gesigneerd door 

Ernest Salu.
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Eerste vrouwelijke Doctor in de Rechten – op 37-jarige leeftijd – en 

Advocate. In 1888 werd haar de toegang tot de balie geweigerd,.

Een zaak die een mijlpaal vormde in de strijd van de 

vrouwenbewegingen. In 1892 stichtte ze de Liga 

voor de Rechten van de Vrouw. Het zou tot in 1922 

duren alvorens vrouwen aan de Balie mochten 

pleiten. 

Familiegraf van één travee bestaande uit vijf 

grafnissen, omzoomd door hardstenen stijlen waarin donkere 

granieten grafplaten met vergulde letters, gesigneerd door 

Ernest Salu.

Recht tegenover Marie Popelin.

13

MARIE POPELIN

EERSTE VROUWELIJKE 
DOCTOR IN 

DE RECHTEN
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De grootste oppervlakte wordt omwille van de gebundelde 

concessies ingenomen door het imposante graf van de familie 

Badart, uitgevoerd door het atelier Paternotte omstreeks 1912. Het 

is een symmetrisch geheel van drie brede traveeën geritmeerd 

door gecanneleerde pilasters met bladkapiteel. Het centrale 

marmeren blad met verguld opschrift en palmtakken kan worden 

verwijderd om familieleden bij de leggen. Aan de basis staat 

een monumentale marmeren bloembak. In het tweede deel 

van de wandeling staan we stil bij hun imposant bovengrondse 

grafmonument.

14

Loop deze gang uit en sla links af, terug de lange gang 
in. We lopen deze gang helemaal uit en rechts, voor de 
trappen, bemerken we afgeronde muren met nissen.

FAMILIE BADART
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Ter afsluiting van de ondergrondse grafgalerijen voorzag 

stadarchitect François Malfait columbariums voor het bijzetten 

van urnen achter dekplaat. In België is crematie bij wet geregeld 

sinds de wet van 21 maart 1932 (publicatie in Belgisch Staatsblad 

op 2 april 1932). In die zin heeft de architect snel gereägeerd en 

hiermee reeds rekening gehouden in de ontwerpfase omstreeks 

1933-1934. De zeven nissen van columbariums aan elk uiteinde 

vormen een functioneel-esthetische afsluiter van de grafgalerijen.   

 

Iets verder verzorgen twee trappartijen de bovengrondse 

verbinding. Men komt in een halfronde zuilengalerij, uitgevoerd 

in art deco. Van hieruit heeft men een mooi overzicht over het 

bovengrondse gedeelte van het grafgalerijencomplex.

15

COLUMBARIUMS

Ik leid u verder bovengronds waar we halt houden bij 
enkele mooie grafmonumenten. Zodoende kunnen we 
de verschillen of gelijkenissen opmerken tussen de 
ondergrondse en bovengrondse monumenten. 
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We nemen de rechtse laan en begeven ons 
richting Grote Laan. Op het einde links.
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BOVENGRONDSE 
WANDELING

1

2

BOVENGRONDSE WANDELING
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1 Familie VAN HOORICK

2  Familie BADART

3  Léon ORBAN

4  Emile BOCKSTAEL

5  André VAN HASSELT

6  Guillaume Hippolyte VAN VOLXEM

7  François VAXELAIRE

7

6

5

4

3

BOVENGRONDSE WANDELING
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Het opmerkelijke bronzen beeld is van de Gentse beeldhouwer 

Geo Verbanck. Dit monument bestaat uit een zwarte granieten 

sarcofaag met stèle waarop een bronzen reliëf van de opdrachtgever 

aangebracht is. Op de sarcofaag zit een geknielde treurvrouw 

gedrapeerd in een rouwkleeed en met een bloemenboeket in 

haar handen.

1

Steek de Grote Laan over en neem de derde gang links. 
Op het einde van deze gang, aan uw linkerkant.

FAMILIE VAN HOORICK
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Het monument vertoont net zoals het ondergrondse gedeelte 

een mooi evenwicht tussen het gebruik van blauwe natuursteen 

en marmer. Een centrale sarcofaag met immortellenkrans en 

klimop, staat onder een tempeltje en wordt omgeven door 

een monumentale U-vormige stèle, bekleed met marmer. Op 

de marmeren gevelvelden staan de namen gehouwen van 

de familieleden. Grieks-romeinse palmetmotieven sieren de 

pilasters.

2

FAMILIE BADART



We keren terug, aan de linkerkant, 
bij het begin van de lange gang. 
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Deze kapel werd, net zoals zijn ondergrondse pendant volledig 

vervaardigd in blauwe hardsteen door het atelier Salu. De 

inkompartij is een portiek gedragen door zuilen, met in het 

timpaan een mozaïek waarin de letters Alpha en Omega en de 

inscriptie “ Famille Léon Orban ”. De wanden van de kapel worden 

versierd door schitterende glas-in-loodramen met centraal een 

afbeelding van Christus, links de Heilige Maagd Marie en rechts 

van hem de Heilige Elisabeth. 
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Deze kapel werd, net zoals zijn ondergrondse pendant volledig 

vervaardigd in blauwe hardsteen door het atelier Salu. De 

inkompartij is een portiek gedragen door zuilen, met in het 

timpaan een mozaïek waarin de letters Alpha en Omega en de 

inscriptie “ Famille Léon Orban ”. De wanden van de kapel worden 

versierd door schitterende glas-in-loodramen met centraal een 

afbeelding van Christus, links de Heilige Maagd Marie en rechts 

van hem de Heilige Elisabeth. 

3

Volg de lange gang. 
Aan het derde kruispunt, sla links af.

LÉON ORBAN
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Dit imposante blauwe hardstenen tongewelf werd gehouwen 

uit één stuk. Het wordt bekroond met het wapenschild van de 

gemeente Laken. Onder dit gewelf herkennen we de buste 

van Emile Bockstael. Achter dit beeld een schitterend glasraam 

gevuld vol symboliek: bovenaan zien we drie vrouwen of “ Parcen ”, 

deze schikgodinnen kennen hun oorsprong in de Romeinse 

mythologie, zij symboliseren het noodlot, de 

geboorte en de dood. Iets lager zien we twee 

dansende engeltjes die de jeugdige roekeloosheid 

voorstellen. Helemaal onderaan zien we een oude 

man die de wijsheid bijbrengt aan een jongeling. 

4

Loop langs het monument van Emile Bockstael. 
Aan het volgende kruispunt rechts.

ÉMILE BOCKSTAEL

DIT IMPOSANTE 
BLAUWE HARDSTENEN 

TONGEWELF WERD 
GEHOUWEN UIT ÉÉN 

STUK. 
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Geboren te Maastricht, Doctor in de Rechten, dichter, histo-

ricus, kunstcriticus, specialist in Europese talen en literatuur. 

Naturaliseert zich tot Belg in 1833, was medestichter van de Cercle 

Artistique et Littéraire, onderhield goede contacten met Victor 

Hugo tijdens diens ballingschap in Brussel tussen 1852 en 1853 en 

schreef kinderboeken onder het pseudoniem Alfred Avelines! De 

familiekelder wordt bovengronds bekroond door een monumen-

tale zuil uitgevoerd in een steen van Bentheim door beeldhouwer 

Charles-Auguste Fraikin. De symboliek op deze zuil verwijst naar 

de rijke cultuur in de persoon van André Van Hasselt; de zuil wordt 

versierd met slingers, uilen, toortsen, liervogels, een lauwerkrans, 

de aardbol en een ster. Een straat in Sint-Joost-ten-Node werd 

naar hem vernoemd.

5

ANDRÉ VAN HASSELT

Net achter dit kruispunt aan uw linkerkant, wandel 
langs de witte kapel en blijf staan bij de voorkant.





Deze indrukwekkende kapel is de tegenhanger van het onder-

grondse bouwwerk dat we daarnet gezien hebben. Ze wordt 

omgeven door een laag ijzeren hekwerk en behoort tot de 

hoogste constructies op dit kerkhof. De vier zijden van de kapel 

worden versierd met guirlandes en sterren, op de hoofdgevel een 

bloemenkrans. Nu we ons voor de ingang van de 

kapel bevinden valt het op dat de rugzijde van dit 

bouwwerk naar de grafgalerijen is gericht! Deze 

kapel werd dus gebouwd voor de eerste grafgale-

rij, maar liet wel toe dat de familie Van Volxem een 

ondergronds gedeelte kon inrichten. 
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Deze indrukwekkende kapel is de tegenhanger van het onder-

grondse bouwwerk dat we daarnet gezien hebben. Ze wordt 

omgeven door een laag ijzeren hekwerk en behoort tot de 

hoogste constructies op dit kerkhof. De vier zijden van de kapel 

worden versierd met guirlandes en sterren, op de hoofdgevel een 

bloemenkrans. Nu we ons voor de ingang van de 

kapel bevinden valt het op dat de rugzijde van dit 

bouwwerk naar de grafgalerijen is gericht! Deze 

kapel werd dus gebouwd voor de eerste grafgale-

rij, maar liet wel toe dat de familie Van Volxem een 

ondergronds gedeelte kon inrichten. 

6

Keer terug op uw stappen, langs de kapel van Bockstael, 
tot aan het einde van de weg en dan naar links.

GUILLAUME VAN VOLXEM

DEZE KAPEL BEHOORT 
TOT DE HOOGSTE 

CONSTRUCTIES OP DIT 
KERKHOF.



Deze flamboyante neogotische kapel is een ontwerp van de   

huisarchitect van de familie Vaxelaire, Francken Willemaers. Het 

geheel werd uitgevoerd door Ernest Salu II. Het contrast met 

het sobere ondergrondse gedeelte kan niet groter zijn. Naast de 

menig architecturale elementen en ornamenten valt het glas-in-

loodraam met een afbeelding van Sint-Franciscus – naamgenoot 

van François Vaxelaire – op, gevat in een dominerende vierlob.
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Deze flamboyante neogotische kapel is een ontwerp van de   

huisarchitect van de familie Vaxelaire, Francken Willemaers. Het 

geheel werd uitgevoerd door Ernest Salu II. Het contrast met 

het sobere ondergrondse gedeelte kan niet groter zijn. Naast de 

menig architecturale elementen en ornamenten valt het glas-in-

loodraam met een afbeelding van Sint-Franciscus – naamgenoot 

van François Vaxelaire – op, gevat in een dominerende vierlob.

7

FRANÇOIS VAXELAIRE





BESTE VRIENDEN,

Ik hoop dat u hebt genoten van dit bezoek terug in de tijd en dat 
u met deze wandeling u de duizend-en-één wonderen van de 

architectuur en geschiedenis hebt ontdekt.

Zet uw wandeling voort om andere personages van het kerkhof 
van Laken te ontdekken en aarzel niet me op te zoeken op de 

begraafplaats van Brussel voor andere avonturen !

Zorg goed voor jezelf en tot binnenkort.

Uw toegewijde,

ERNEST

Dank aan Tom Verhofstadt (Epitaaf vzw) voor de redactie van deze brochure.
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GRAFGALERIJEN
t +32 2 478 04 43

cimetieres@brucity.be / begraafplaatsen@brucity.be

 cimetières bxl begraafplaatsen

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

PARVIS NOTRE-DAME / O.L.-VROUWPLEIN 
1020 BRUXELLES - BRUSSEL
Tram : 62 93 (Prin. Clémentine)  

Metro : 6 (Bockstael) 

Bus - Tram : 53 62 88 89 93




