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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 VAN BURGERLIJKE STAND VAN DE STAD BRUSSEL                                           
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BEGRAAFPLAATS VAN LAKEN OM TE BEGINNEN

GOEDENDAG EN WELKOM OP  
HET KERKHOF VAN LAKEN.

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

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… 

Het kerkhof van Laken beslaat een oppervlakte van 6,3 hectare 

en wordt ook wel het “Père Lachaise” van Brussel genoemd. Het 

staat internationaal bekend voor zijn funerair erfgoed. Het is het 

oudste kerkhof van het Brussels Gewest en het laatste parochie-

kerkhof dat gebouwd werd rondom een kerk, volgensj de oude 

christelijke traditie om de doden in de buurt van de levenden te  

begraven. In 1850 overleed Louise-Marie d’Orléans, de eerste 

koningin van België. Zij wenste begraven te worden op het kerk-

hof van Laken. Deze koninklijke aanwezigheid lag aan de basis van 

de ontwikkeling van het kerkhof aangezien ze belangrijke fami-

lies en notabelen ertoe aanzette dit voorbeeld te volgen. Zij lieten 

hun grafmonumenten ontwerpen door de bekende architecten 

en beeldhouwers van die tijd. 

Vandaag lijkt het kerkhof op een stad van blauwe steen en mar-

mer, waar iedereen die na 1830 iets betekende voor het land een 

laatste rustplaats verlangde.

Het Franse woord cimetière stamt uit  het Latijnse coemete-

rium, dat oord om te slapen betekent. Stilaan duidt dit woord de 

openbare en heilige plaats aan waar men na een ceremonie de 

doden van eenzelfde gemeenschap begraaft, . Een dodencultus 

is eigen aan de mens. Sinds de prehistorie wordt wereldwijd de 

herinnering aan de overledenen levend gehouden aan de hand 

van monumenten, symbolen of inscripties. 

Het kerkhof wordt alzo een plaats voor herdenking en geschie-

denis, het opent voor ons de wereld van  een overledene , een 

gemeente, een stad of een land. 

OM TE BEGINNEN
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In de Middeleeuwen is de kerk het centrum voor de inhumatie. 

Vorsten, aristocraten en de hoge clerus worden begraven in het 

heiligdom zelf en sommigen bouwen er zelfs een kapel voor het 

familiegraf. De gewone mensen worden begraven op het kerk-

hof rond de kerk. Zo behouden de levenden en de doden een 

band met het spirituele, maar ook met elkaar. In die tijd is het op 

bepaalde plaatsen niet zeldzaam dat de markt doorgaat  dicht bij 

of zelfs binnen de muren van het kerkhof. 

Het kerkhof van Laken is dan wel de oudste 

begraafplaats in het Brussels Gewest, nie-

mand weet met zekerheid uit welk jaar het 

dateert. De eerste bronnen spreken over de 

8ste eeuw. Vast staat  dat er in de dertiende 

eeuw reeds een kerk in primitief gotische stijl 

bestaat. met een kerkhof er omheen. 

De aartshertogen Albrecht en Isabella rege-

ren onze contreien van 1598 tot 1621 en de 

aartshertogin maakt van de kerk van Laken een bedevaartsoord. 

De processies startten aan de kathedraal van Brussel en gingen 

te voet naar de kerk van Laken en de Sint-Annabron die erom 

bekend stond verschillende kwalen te genezen. 

In de achttiende eeuw zorgen  de bevolkingsaangroei, cholera 

epidemieën en de saturatie van de begraafplaatsen voor  hygië-

nische problemen  in de West-Europese steden. De begraafplaat-

sen vooraan in de kerk raken steeds meer in onbruik. 

Op 26 juni 1784 vaardigt Jozef II een decreet uit dat  het begra-

ven van de doden in kerken verbiedt en gebiedt dat voortaan 

HET KERKHOF VAN 
LAKEN IS DAN 

WEL DE OUDSTE 
BEGRAAFPLAATS IN HET 

BRUSSELS GEWEST.

EEN  
HISTORISCHE  
NOOT

EEN HISTORISCHE NOOT10
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kerkhoven buiten de stadsmuren dienen aangelegd te wor-

den om hygiënische redenen. De kerkhoven moeten bovendien  

omringd  worden door een omwalling. 

Ingevolge dit decreet komen de parochies van de stad Brussel, 

die de begraafplaatsen beheren, overeen om drie kerkhoven 

te openen dicht bij de stadspoorten: van Sint-Joost-ten-Node, 

Sint-Gillis en Sint-Jans-Molenbeek. Het kerkhof van Laken wordt 

behouden rond de parochie.

In 1804 verleent een Napoleontisch decreet aan de gemeenten 

het recht  om begraafplaatsen aan te leggen. Het principe van 

de eeuwigdurende concessie doet zijn intrede. De families kun-

nen nu echte en vaak erg dure en duurzame gedenkmonumen-

ten laten bouwen. Zij doen een beroep op de beste architecten 

en beeldhouwers van die tijd.

In 1831 beslist de koninklijke familie zich te vestigen in Laken in 

kasteel Schoonenberg, de vroegere zomerresidentie van de 

Oostenrijkse regenten. Hun glansrijke aanwezigheid straalt af op 

de gemeente, net als de begrafenis in 1850 van de eerste koningin 

der Belgen, Louise Marie d’Orléans. Leopold I beslist om ter hare 

EEN  
HISTORISCHE  
NOOT

EEN HISTORISCHE NOOT
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nagedachtenis een nieuwe kerk te bou-

wen met een koninklijke crypte. 

Er wordt een wedstrijd uitgeschreven 

voor de attributie van het architecturaal 

project en het voorstel van Jozef Poelaert 

haalt het. Zijn prioriteiten liggen echter 

bij de bouwwerf van het Justitiepaleis 

en al gauw verliest hij zijn belangstelling 

voor deze werf. Auguste Payen, Antoine 

Trappeniers, Louis de Curte en Alphonse 

Groothaert volgen hem op.

Om een antwoord te bieden aan de groei-

ende populariteit van het kerkhof van 

Laken wordt in de tweede helft van de 

negentiende eeuw de oppervlakte  uitge-

breid van 2,4 naar 4,3 hectare. 

Wanneer de koning sterft in 1865 is de 

nieuwe kerk nog niet af. Zijn stoffelijk over-

schot wordt  bij dat van zijn echtgenote 

geplaatst in de oude kerk van Laken. De 

vorst  was protestants en tevens vrijmet-

selaar. De clerus verzet zich  tegen het feit 

dat zijn lichaam  de kerk betreedt. Architect 

Louis de Curte biedt de oplossing, hij 

maakt een toegang tot de kapel van Sint-

Barbara, gelegen in het verlengde van het 

noordelijke transept.

In 1872 wordt het nieuwe gebouw ingewijd 

en de lichamen van Leopold I en Louise-

Marie worden in 1876 overgebracht naar 

de koninklijke crypte. Dertig jaar later en 

mede dankzij  het doorzettingsvermogen 

van Leopold II is de kerk afgewerkt. 

De oude kerk raakt in verval en wordt in 

1894 gesloopt. Alleen het koor staat nog  

recht, men kan het bewonderen  in het 

midden van de begraafplaats.

In 1875  bedenkt ingenieur Emile 

Bockstael, schepen en later burge-

meester, een oplossing voor het gebrek 

aan ruimte op het kerkhof. Hij laat een 

netwerk van ondergrondse grafgale-

rijen bouwen, honderden meters lang, 

die het tracé van de bovengrondse 

lanen volgen. Een van de ingangen 

wordt gesloten en zal later het graf van 

Emile Bockstael herbergen.

EEN HISTORISCHE NOOT
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De galerijen worden uitgebreid in 1878, 1919 en 1928. De laatste 

uitbreidingswerken, in 1935, werden uitgevoerd door François 

Malfait, architect van de stad. 

Naast het kerkhof bevindt zich het monument voor de Franse 

onbekende soldaat, ingehuldigd in juli 1927. Het is het enige 

monument van die aard dat buiten Frankrijk zelf staat. Er rust 

een soldaat wiens stoffelijk overschot werd overgebracht van het 

kerkhof van Ieper. Het lichaam werd aanvankelijk gevonden bij 

“ La Grande Dune ” in Lombardsijde. Het herdenkingsmonument 

is het werk van DESMARÉ (beeldhouwer), MALFAIT (architect) en 

SALU (beeldhouwer). 

Het kerkhof wordt voor de laatste keer uitgebreid na de Tweede 

Wereldoorlog om een herdenkingsperk voor de gesneuvelde 

soldaten aan te leggen.

Tot op vandaag wordt het kerkhof nog steeds gebruikt. Het 

nodigt uit tot gebed en reflectie, maar trekt ook toeristen, scho-

len, geschiedkundigen en onderzoekers aan die geïnteresseerd 

zijn in de personen die er begraven liggen, de geschiedenis van 

het land of de grafkunst in het algemeen.

BEGRAAFPLAATS VAN LAKEN  17EEN HISTORISCHE NOOT
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Het principe van een eeuwigdurende concessie wordt voor het 

eerst aan het begin van de negentiende eeuw toegepast en zet aan 

tot de bouw van duurzame grafmonumenten.  Het wordt mogelijk 

om ook na  de dood een spoor van  het verblijf op aarde achter te 

laten. De symboliek die uit deze kunstvorm onstaat, helpt ons om 

via teksten, beelden, foto’s of symbolen iets te weten te komen 

aangaande de genealogie of de waarden van de overledene. 

Na de Tweede Wereldoorlog zien we een opmerkelijke veran-

dering in de houding  van mensen ten opzichte van  de dood. De 

dood, die vroeger deel uitmaakte van het leven, wordt een taboe 

en families brengen minder vaak een bezoek aan het kerkhof, 

meestal op symbolische data als Allerheiligen. De afschaffing van 

de eeuwigdurende concessie in 1971 brengt dan een omgekeerd 

proces op gang. De massieve, versierde grafmonumenten wor-

den vervangen door eenvoudige  die veel minder informatie over 

de overledene prijsgeven. 

EEN PLAATS VOL SYMBOLEN

EEN PLAATS  
VOL SYMBOLEN !
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MARIE PLEYEL 1811 – 1875

DE DRAMA QUEEN VAN HET VERLEDEN

Marie Pleyel werd in Parijs geboren als Marie-Félicité Denise 

Moke. 

Op achtjarige leeftijd geeft ze al haar eerste concert en op  15 jaar 

wordt ze beschouwd als een van de beste pianistes van haar tijd. 

Haar faam reikt tot ver over de grenzen.

Ze verlooft zich met Hector Berlioz, maar verbreekt de 

relatie om in 1831 in het huwelijk te treden met Camille 

Pleyel. Deze muzikant uit de vriendenkring van Chopin 

is 23 jaar ouder dan zij en oprichter van de eerste Pleyel 

concertzaal in Parijs (salle Pleyel).

Chopin koestert grote bewondering voor Marie Pleyel 

en draagt zijn opus 9 aan haar op. Ook de virtuoos 

Franz Liszt looft haar talent. 

In 1836 beslist het koppel te scheiden. Voor Marie is het de start 

van een concerttournee in Europa, die tien jaar duurt. 

In   1848  wordt ze docente  aan het Koninklijk Muziekconservatorium. 

Vanaf 1871 geeft ze ook privélessen in haar herenhuis in de 

Koningsstraat.

VOLG DE GIDS !

CHOPIN 
KOESTERT GROTE 

BEWONDERING VOOR 
MARIE PLEYEL EN 

DRAAGT ZIJN OPUS 9 
AAN HAAR OP.

Welkom op het kerkhof van Laken. Om uw bezoek aan te vangen, 
betreed het kerkhof en draai rechts langs de muur. Op de hoek 
aan uw linkerkant...

MARIE PLEYEL

1
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SYMBOLIEK

1. De citer en de
   partituren symboliseren           
 haar talent als muzikante 
 
2. De lauwerkrans

verwijst naar haar
bekendheid

3. De toorts die ze in
de lucht steekt, staat 
symbool voor de geest 
die verder leeft

   
4. Op het medaillon 

staat haar portret 
 
5. De treurvrouw

suggereert een 
ontroostbaar verdriet

ANDER WERK VAN 
HENRI (HENDRIK) 
PICKERY, (1828 – 1894): 

-   Het standbeeld van Jan 
van Eyck in Brugge 

- Het standbeeld van
   Jacob van Maerlant 
   in Damme

   Met volle kracht vooruit ! Draai 
links af en neem weg 15.

VOLG DE GIDS !

MARIE PLEYEL

Haar grafmonument is een sarcofaag in neoklassieke stijl en 

geïnspireerd op een Florentijns mausoleum. Het werd gereali-

seerd door de Brugse kunstenaar Henry Pickery, op verzoek van 

haar collega’s van het Koninklijk Conservatorium. 

1

2

4

35
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JACQUES COGHEN graaf, 1791 -1858

EEN FAMILIEKWESTIE

Jacques Coghen is een Belgische politicus en een van de belang-

rijkste handelaars en financiers van zijn tijd in Brussel.

In 1821 trouwt hij met Caroline Rittweger. Ze krijgen meerdere kin-

deren, waaronder de toekomstige overgrootmoeder van konin-

gin Paola, de moeder van koning Filip.

Wanneer de Belgische revolutie losbarst in 1830 benoemt 

het Voorlopig Bewind hem tot administrateur-generaal van 

Financiën. Hij is minister van Financiën van 1831 tot 1832, volks-

vertegenwoordiger van 1831 tot 1845 en senator van 1848 tot aan 

zijn dood in 1858.

De architect van de neoromaanse kapel waarin hij 

begraven ligt, was Jean-Pierre Cluysenaar. Het graf-

monument biedt plaats aan een liggend beeld op 

ware grootte, in marmer van Carrara, van de hand van 

Guillaume Geefs.

Het beeld van de man is een christelijke funeraire voor-

stelling, soms met gesloten of soms met open ogen. 

Bijzonder aan het beeld is dat het gemaakt is als een 

beeld dat rechtop kan staan.

Het beeld stelt Jacques Coghen voor op een praalbed. Hij draagt 

een uniform, heeft een licht gebogen houding, de armen gekruist 

over de borst. Op zijn borstkas prijken drie eretekens, een vierde 

hangt aan een halsketting. Opvallend is de nauwkeurigheid 

waarmee Guillaume Geefs het serene gezicht van de overledene 

weergeeft, de versieringen aan de mouwen van zijn uniform en 

de plooien in de stof rond de benen van het beeld. 

HET BEELD VAN 
DE MAN IS EEN 
CHRISTELIJKE 

FUNERAIRE 
VOORSTELLING.

JACQUES COGHEN

2



JACQUES COGHEN

ANDER WERK 
VAN JEAN-PIERRE 
CLUYSENNAR

-   De kiosk van het park 
van Brussel

-  De Koninklijke Sint-
Hubertusgalerijen

-   Het Koninklijk 
Conservatorium van 
Brussel

ANDER WERK VAN 
GUILLAUME GEEFS 

-   Het mausoleum van 
Frédéric de Mérode 
(St-Michiels en St-
Goedelekathedraal) 

-  Het monument voor 
generaal Belliard (dicht 
bij het Warandepark) 

-   Het monument voor 
de martelaren van de 
omwenteling van 1830 
(Brussel) 

-   Het standbeeld van La 
Malibran (kerkhof van 
Laken) 

-  Het standbeeld 
van Leopold I 
(Congreskolom) 

-   Het standbeeld van 
Théodore Verhaegen 
(Franklin Rooseveltlaan) 

-   De Gladiator  
(San Francisco)

Blijf op dezelfde weg en 
sla meteen rechts af. Sla 

bij de kruising links af 
naar de treurbeuk.

BEGRAAFPLAATS VAN LAKEN  23
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‘ LA MALIBRANʼ MARIA 
FELICIA GARCIA 1808 – 1836

THIS IS THE VOICE !

La Malibran is een van de grootste operazangeressen uit de 

geschiedenis. Ze was een rijzende ster in heel Europa en drukte 

haar stempel op de muziekgeschiedenis door haar immens  talent 

en haar opvallende schoonheid.

La Malibran werd als Maria Felicia Garcia geboren in Parijs in 1808. 

Haar vader was de bekende Spaanse tenor Manuel Garcia en haar 

zus Pauline Viardot werd bekend als zangeres en componiste. 

De kleine Maria zette haar eerste stappen op de planken  in 1813 op 

vijfjarige leeftijd. Pianist Hérold zei  later over haar: “ Sinds Mozart 

hebben we nooit zo’n uitgesproken energieke roeping voor de 

muziek gezien ”. 

Ze volgt haar ouders naar Napels en Londen. In New York leert 

ze Eugène de Malibran kennen, met wie ze trouwt in 1826. Het 

huwelijk houdt maar twee jaar stand. Na de scheiding keert Maria 

terug naar Parijs.

In 1829 leert ze violist Charles - Auguste de Bériot kennen. (Sinds 

1870 ligt ook hij begraven op het kerkhof van Laken). Ze krijgen 

een kind en treden in het huwelijk in 1836. Hun huizen in Elsene 

en in Sint-Joost zullen later dienst doen als gemeentehuis in beide 

gemeenten. Een paar maand na hun huwelijk maakt La Malibran 

een dodelijke val van haar paard in Engeland.

Charles-Auguste de Bériot laat het lichaam van zijn echtgenote 

naar  België repatriëren en bestelt een neoklassiek mausoleum 

bij architect Tieleman-Franciscus Suys voor haar begraafplaats 

op het kerkhof van Laken.

Beeldhouwer Guillaume Geefs maakt het standbeeld in Carrara-

marmer dat zich bevindt in de kapel.

LA MALIBRAN

3
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EERBETOON AAN 

LA MALIBRAN

-   Alfred de Musset droeg 
een gedicht aan haar op

-  Lamartine schreef een 
kwatrijn voor haar dat 
men aan de binnenkant 
van het mausoleum kan 
lezen 

-   Een theater in Venetië 
kreeg haar naam

-  Sacha Guitry en Michel 
Kakar verfilmden haar 
leven

-   Maria Callas en Cecilia 
Bartolli bezochten haar 
graf

-  Cecilia Bartolli droeg 
een voorstelling aan 
haar op in 2008

Ook vandaag komen heel 
wat operafans haar een 
laatste eer bewijzen.

Ga een eindje  terug, en  stap in de richting van de 
omwalling. Neem op de kruising de tweede weg links. 

U loopt omheen het koor rechts van de oude kerk. 

LA MALIBRAN



26
 
BEGRAAFPLAATS VAN LAKEN

ALPHONSE BALAT  1818 – 1895

HET IS HEEL SIMPEL

Dit citaat van Alphonse Balat, een van de belang-

rijkste architecten van koning Leopold II, past 

perfect bij de stijl van zijn grafsteen.

Het graf van blauwe steen weerspiegelt zijn 

liefde voor uitgepuurde vormen. De steen is van 

de hand van Ernest Salu en lijkt op  die van archi-

tect Victor Jamaer, die eveneens op het kerkhof 

van Laken begraven is. 

Alphonse Balat studeerde aan de Academies 

voor Schone Kunsten van Namen en Antwerpen. 

Zijn bekendste werk zijn de Koninklijke Serres 

van Laken. Hij ontwierp ook de huidige versie 

van het Paleis van Brussel.

Hij gaf les aan Victor Horta en nam hem aan als assistent. Ze 

werkten samen aan meerdere projecten en bij zijn dood in 1895 

nam Horta neemt zijn  praktijk over.

‘ VEREENVOUDIGEN, 
NOG  

VEREENVOUDIGEN 
EN STEEDS 

VEREENVOUDIGEN 
EN ALS U  ALLES  

VEREENVOUDIGD 
HEEFT, HEEFT U 

NOG NIET GENOEG 
VEREENVOUDIGD. ̓

ALPHONSE BALAT

4
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Ga recht door tot aan de kruising,  
sla rechts af en nog eens rechts af.

ALPHONSE BALAT

ANDER WERK VAN 
ALPHONSE BALAT 

-   De eretrap van het 
Koninklijk Paleis van 
Brussel 

-  De Koninklijke Musea   
voor Schone Kunsten 
van België in de 
Regentschapsstraat 

-  Het paleis van de 
markies van Assche op 
het Frère Orbansquare 
(huidige zetel van de 
Raad van State)
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HET KOOR VAN DE 
OUDE KERK

Er doet een legende de ronde over de bouw van de oude, 

gotische kerk in de 13e eeuw. Elke dag vonden de arbei-

ders hun funderingswerk van de vorige dag vernield terug. 

De vierde dag verstopten ze zich om de daders te betrappen 

en kwamen oog in oog te staan met de Maagd Maria, Sint-

Barbara en Sint-Katelijne. De Maagd liet een draad achter die 

de oriëntatie en de afmetingen van het oratorium bepaalde .

In dezelfde kerk werd koningin Louise-Marie naar eigens 

wens begraven in 1850. Haar echtgenoot Leopold I werd vijf-

tien jaar later naast haar  begraven. In 1876 werd hun stoff elijk 

overschot overgebracht naar de Koninklijke Crypte.

De oude kerk van Laken raakte in verval en werd in 1894 afge-

broken. Alleen het koor uit de 13e eeuw bleef bewaard en 

staat nog steeds in het midden van het kerkhof. Het koor wordt 

afgesloten door een muur met een neogotisch portaal van 

Louis de Curte. 

5
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Bij het buitengaan, ga rechtdoor 
in de richting van de omwalling . 

Sla linksaf op het kruispunt.
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JOSEPH (JEF) DILLEN 1878 – 1935

ONMISBAAR VOOR HET KERKHOF

De Denker is waarschijnlijk het bekendste beeldhouwwerk van 

Rodin. Een naakte man zit neer en denkt na over een moeilijk 

dilemma. Het standbeeld is een van de symbo-

len van het kerkhof van Laken.

Kunsthandelaar en kunstverzamelaar Jef Dillen 

kocht het afgietsel in het Musée Rodin rond 1920. 

Het zou kunnen dat hij zich liet inspireren door 

het graf van Rodin zelf, dat ook versierd wordt 

met  een Denker. 

Er bestaan meer dan twintig originele afgiet-

sels van de Denker over de hele wereld. Dit bronzen beeld werd 

gemaakt in het atelier van Alexis Rudier. De handtekening “ A. 

Rodin ” (rechts) bewijst dat het om een authentiek stuk gaat. De 

vermelding  “ Jef Dillen en zijn echtgenote ” staat achter op de sok-

kel in blauwe hardsteen.

Oorspronkelijk had Jef Dillen een concessie gekocht dicht bij het 

koor van de oude kerk. De stad Brussel liet in 1930 op eigen kosten 

een nieuwe grafkelder bouwen om “ De Denker ” op een betere 

plaats te  zetten, namelijk tegenover de ingang van het kerkhof. 

DE DENKER

6

‘DE DENKER’ VAN 
AUGUSTE RODIN 

‘ ER BESTAAN MEER 
DAN TWINTIG 

ORIGINELE 
AFGIETSELS VAN DE 

DENKER OVER DE 
HELE WERELD. ̓



‘DE DENKER’ VAN 
AUGUSTE RODIN 

Volg dezelfde weg en sla meteen links af.









LÉONCE EVRARD

LÉONCE EVRARD 1847 – 1919

MET HART EN ZIEL IS, EN GAAT ALLES BETER

Dit is niet het graf van een beroemdheid, maar de kleine tem-

pel met twee zuilen heeft een bijzondere eigenschap. Op de 

langste dag van het jaar tekent zich een hartje af op de muur 

boven de rechterhand van de treurvrouw, symbool van de eeu-

wige liefde van weduwnaar Léonce Evrard voor zijn echtgenote 

Louise Flignot. 

Tegenover dit 
grafmonument.

7
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AUGUSTE 
STRAETMANS 1877 – 1928

FILANTROOP

Auguste Straetmans was een filantroop. De twee weeskinderen 

in brons die viooltjes neerleggen op het graf van hun weldoe-

ner getuigen hiervan en zijn het werk van beeldhouwer Mathieu 

Desmare. De bloemen vormen het woord “ souve-

nir ” (herinnering). Helaas werden verschillende ele-

menten gestolen. 

Ook Mathieu Desmare (1877 – 1946) is begraven in 

Laken. Hij volgde les bij de Belgische beeldhou-

wer Charles Van der Stappen en bij kunstenaar 

Constantin Meunier. Daarna ging hij aan de slag in het atelier van 

Ernest Salu. 

Hij maakte het beeld van de onbekende soldaat op het Onze-

Lieve-Vrouwvoorplein en de monumentale poort op het ereperk 

1914-1918 en 1940–1945 van het kerkhof van Brussel in Evere.

Neem de eerste weg rechts.  
Stop op de kruising.

DE BLOEMEN 
VORMEN HET WOORD 

“ SOUVENIR ”.

AUGUSTE STRAETMANS 

8
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JEAN-FRANÇOIS 
EDUARD DE BIEFVE
1808 – 1882

EEN FANTASTISCHE PENSEELSTREEK

Jean-François Eduard de Biefve was een Belgische kunstschilder 

en portrettist. Hij behoorde tot de stroming van de  romantiek en 

maakte naam als historieschilder. 

Aan het eind van de jaren 1830 kreeg hij van de regering de 

opdracht een schilderij te maken met als thema  de opstand van 

de Nederlanden tegen de Spaanse bezetting. Op groot formaat 

schilderde hij “ Het eedverbond der edelen ”. Het werk toont de 

Nederlandse edellieden die in 1566 een smeekschrift onderte-

kenden waarin ze Margaretha van Parma vroegen de repressie 

tegen de ketters te matigen. Dit schilderij maakt de Biefve bekend 

bij Frederik van Pruisen. 

Het grootste deel van zijn carrière speelde zich nadien af in de 

duitstalige landen.

Bij zijn dood liet hij zijn werk en fortuin na aan de Brusselse admi-

nistratie van Godshuizen, op voorwaarde dat zijn grafmonument 

werd gerealiseerd door Emmanuel Cels. 

JEAN-FRANÇOIS EDUARD DE BIEFVE 

9
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HET GRAFMO-
NUMENT  OMVAT 
HET VOLGENDE 

1.  Een  gebeeldhouwde 
buste van Jean-
François Eduard de 
Biefve 

2.  De loftrompettist 
die opkijkt naar een 
palmtak

3.  Het gereedschap van 
een schilder: palet, 
penselen

4.   De laurier die verwijst 
naar de eeuwigheid en 
tevens geassocieerd 
wordt met de glorie

5.  Op de stenen sokkel: 
een lijst van de 
schilderwerken van de 
Biefve

Sla links af en loop verder op de weg tot   
de kruising met de kruisweg (kruis).

JEAN-FRANÇOIS EDUARD DE BIEFVE 

1

2

3

4

5
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TIELEMAN-FRANCISCUS SUYS  
1783 – 1861

LÉON SUYS 1823 – 1887

ZO VADER, ZO ZOON

Tieleman Franciscus Suys was de hofarchitect van Willem I der 

Nederlanden en van Leopold I van België.  

Hij was een stichtend lid van de Koninklijke Monumentencommissie, 

was betrokken bij de restauratie van oude monumenten zoals de spits 

van het stadhuis van Brussel, de (toen collegiale) Sint-Michiels- en Sint-

Goedelekathedraal en de Hallepoort. 

Zijn zoon Léon Suys was eveneens architect. Aan hem hebben we de 

overkapping van de Zenne te danken, het tracé van de boulevards, de 

Beurs en de Grote Centrale Hallen (intussen afgebroken).

Vader en zoon zijn samen begraven onder het monument in Franse 

steen dat Léon ontwierp voor zijn vader Tieleman-Franciscus. 

Het grafportret van Tieleman Franciscus is van de hand van Jean-

Joseph Jacquet, de beeldhouwer van het fronton en de leeuwen 

van de Brusselse Beurs en van het standbeeld van Boudewijn van 

Constantinopel in Bergen. 

Twee figuren houden de instrumenten van de architectuur vast.

FAMILIE SUYS

VAN ZIJN HAND ZIJN O.A.:

-  De afwerking van het 
Academiënpaleis 

-  De serres van de 
Kruidtuin

-   De Sint-Jozefkerk in de 
Leopoldswijk

-  De klokkentoren van 
de kerk Sint-Jacob-op-
Koudenberg 

-  Het grafmonument 
van «La Malibran» (zie 
punt 3).

Neem de weg rechts.

10
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LOUIS SEUTIN 1793 -1862

WAT NIEUWS, DOKTER !

Louis Seutin werd geboren in Nijvel. Als arts lag hij aan de basis 

van een belangrijke hervorming van het ziekenhuizenwezen. Hij 

was de eerste Belg die anesthesie gebruikte en ontwikkelde een 

nieuwe methode om breuken te behandelen, genaamd amo-

vo-inamovible, waarbij  het lichaamsdeel in gesteven doeken 

gewikkeld werd.

Hij was senator en stichtend lid van de Université Libre 

de Bruxelles en van de Koninklijke Academie voor 

Geneeskunde van België. Hij leidde de heropbouw 

van het belangrijkste ziekenhuis van Brussel, het Sint-

Pieterziekenhuis. In 1981 brengt Jean-Marie Piquin een film 

over hem uit, “ A hauteur d’homme ”.

Louis Seutin is begraven samen met zijn echtgenote. 

Zijn arduinen grafmonument behoort tot de neobarok en werd 

ontworpen door architect Felix Laureys. Het gebeeldhouwde 

medaillon met het portret van de echtgenoten wordt toege-

schreven aan Willem Geefs. 

HIJ WAS DE 
EERSTE BELG 

DIE ANESTHESIE 
GEBRUIKTE EN 
ONTWIKKELDE. 

LOUIS SEUTIN 

11

Loop verder op 
dezelfde weg.
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FERNAND KHNOPFF 1858 – 1921

DE MAN MET DUIZEND GEZICHTEN

Fernand Khnopff is een van de belangrijkste vertegenwoordi-

gers van de symbolistische stroming in België. Hij was schilder, 

tekenaar, dichter, fotograaf, beeldhouwer, graveerder. Deze 

getalenteerde  dandy had een grote bewondering voor zijn zus 

Marguerite. Zij  was zijn muze en alomtegenwoordig in zijn werk. 

Van zijn tijdgenoten kreeg hij weinig erkenning. Pas op de tentoon-

stelling van de Weense Secessie in 1898 vond zijn werk weerklank 

in binnen- en buitenland. Zowel Klimt als Magritte lieten zich door 

hem inspireren .

Hij is begraven bij zijn zus en zijn vader, adviseur bij het hof van 

Cassatie. Op het graf staat echter alleen de naam van de vader 

vermeld. 

Enkele van Fernand Khnopffs belangrijkste werken zijn “ De liefko-

zing ” (ook wel “ De kunst ” of “ De Sfinks ” genoemd), “ Memories ” 

en de schilderijen die aan het plafond hangen van de trouwzaal in 

het gemeentehuis van Sint-Gillis.

FERNAND KHNOPFF

12

Sla links af. 
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JOSEPH POELAERT 1817 – 1879

DE SCHIEVE ARCHITECT

Architect Joseph Poelaert was een leerling van Tieleman-

Franciscus Suys en van Auguste Payen. Hij drukte onmiskenbaar 

zijn stempel op onze hoofdstad. Koning Leopold I waardeerde 

zijn werk en belastte hem met belangrijke projecten zoals de 

Sint-Katelijnekerk, de Onze-Lieve-Vrouwekerk  van Laken, de 

Congreskolom, de brandweerkazerne op het Vossenplein, de 

Muntschouwburg en het Justitiepaleis. 

Hij wijdde zeventien jaar van zijn leven aan de bouw van het 

Justitiepaleis. Dat bezorgde hem de bijnaam “ schieve architect ”. 

Deze scheldnaam werd veel gebruikt in volkse wijken 

van de Marollen en zou teruggaan naar de periode 

toen veel inwoners moesten verhuizen om plaats te 

maken voor het gigantische Justitiepaleis . Een andere 

verklaring is dat veel Engelsen Poelaert “chief archi-

tect” noemden en  dat het Engelse woord verbasterd 

werd door de plaatselijke bevolking.

Het lichaam van Joseph Poelaert is begraven in de ondergrondse 

galerij. Daarboven werd zijn grafmonument  opgetrokken. Het is 

een klassiek ogende kapel, ontworpen door zijn leerling, archi-

tect Joachim BENOIT en gerealiseerd door Ernest Salu. Binnenin 

staat een buste van Joseph Poelaert. Hij is begraven samen met  

zijn echtgenote, hun dochter, schoonzoon en kleindochter. 

JOSEPH POELAERT 

13

HIJ WIJDDE 
ZEVENTIEN JAAR 

VAN ZIJN LEVEN AAN 
DE BOUW VAN HET 

JUSTITIEPALEIS.



Links van het monument  
voor Joseph Poelaert.

JOSEPH POELAERT 

SYMBOLIEK

1.  De instrumenten van 
de architectuur (lat, 
kompas en schietlood)

2.  De Griekse letters 
alfa en omega 
symboliseren het begin 
en het einde

1

2 2
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EMILE BOCKSTAEL 

EMILE BOCKSTAEL 1838 – 1920

OP DE STAD EN OP DE DOOD

Emile Bockstael was ingenieur van opleiding en werd achter-

eenvolgens gemeenteraadslid, schepen van Openbare Werken 

en burgemeester van Laken van 1877 tot aan zijn dood. Hij nam 

het initiatief voor de bouw van de ondergrondse grafgalerijen in 

Laken en hield toezicht op de uitvoering ervan. 

Zijn grafmonument werd gerealiseerd door Ernest Salu. Er moest 

een toegang tot de galerijen sneuvelen om het monument te 

kunnen bouwen. Het is versierd met het wapenschild van Laken 

en twee urnes gedrapeerd in blauwe steen. De buste in Carrara-

marmer is van de hand van Pierre Theunis.

De schikgodinnen (drie zussen die symbool staan voor de levens-

loop) worden afgebeeld in het glas-in-loodraam van Louis de 

Contini. Van zijn hand zijn ook verschillende glasramen in het 

gemeentehuis van Schaarbeek en in de Kerk van de Heilige 

Drievuldigheid in Elsene.

14

Loop verder op de weg tot aan de trap aan uw linkerzijde. 
 Daalde trap af. Beneden aan de trap slaat u rechtsaf.
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DE GALERIJEN 

Het netwerk van ondergrondse galerijen is uniek 

in Brussel. De aaneenschakeling van gangen is 

zowat een kilometer lang en beslaat een opper-

vlakte van 1,5 hectare. Deze eigenaardigheid van 

het kerkhof van Laken is het waard om er even bij 

stil te staan en de  twee niveaus te bekijken. Boven 

de grond vindt u het grafmonument voor de over-

ledene, maar het echte graf bevindt zich onder-

gronds, in de nissen.

13
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Met dit project wilde Emile Bockstael een oplossing bieden aan 

het gebrek aan ruimte op de begraafplaats vermits steeds meer 

families uit de gegoede burgerij dicht bij de koningen begraven 

wilden worden. De galerijen werden  steeds verder uitgebreid en 

sommige families bestelden naast de bovengrondse monumen-

ten ook ondergrondse weelderige versieringen. 

De galerijen werden uitgebreid gerestaureerd op initiatief van de 

Stad Brussel, in samenwerking met de Directie Monumenten en 

Landschappen. De werken startten in 2013 en werden beëindigd 

in 2017. 

Een tweede brochure over de grafgalerijen is ook beschkibaar.

Neem de ingang aan uw rechterkant, 
waarlangs u weer naar buiten kunt. 
Eenmaal buiten begeeft u zich naar 
rechts.











ERNEST SALU III 1909 – 1987

VAN VADER OP ZOON

Ernest Salu III volgde les bij Isidore de Rudder aan de Academie 

voor Schone Kunsten van Brussel. Zijn grootvader richtte een 

bedrijf op in grafmonumenten , dat door zijn vader en later door 

hem zelf werd overgenomen. Alle drie heetten ze Ernest Salu.

Ernest Salu I (1845 – 1923) volgde les bij Willem Geefs. Net als 

Auguste Rodin en Ernest Carrier-Belleuse werkte hij mee aan de 

beelden voor de Beurs van Brussel.

Ernest Salu II (1885 - 1980) werkte samen met de beeldhouwer 

Desmaré aan het monument voor de Franse onbekende soldaat.

Ernest Salu I en Ernest Salu II werden begraven in een ander graf. 

Het graf van Ernest Salu III is opgedragen ter hunner collectieve 

nagedachtenis.

Het atelier Salu ligt op het Onze-Lieve-Vrouwvoorplein, naast het 

kerkhof, en biedt nu onderdak aan de vzw Epitaaf, museum voor 

grafkunst en centrum voor funeraire archeologie.

Heel wat monumenten op het kerkhof van Laken kwamen uit het 

atelier Salu - een bewijs van het succes en het talent van dit fami-

liebedrijf doorheen meerdere generaties.

Volg de Grote Laan naar  
beneden en loop naar het hek. 

ERNEST SALU 

16
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EREPERK 
 
Het eenvoudige perk in de vorm van 

een halve maan werd ontworpen door 

architect Jean Rombaux. Het betreft de 

laatste uitbreiding van het kerkhof en 

biedt een laatste rustplaats aan soldaten 

en verzetsstrijders uit de Tweede 

Wereldoorlog.

1940 – 1945
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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 Brussel voor nog meer avontuur.

Zorg goed voor jezelf en tot gauw.

Uw toegewijde,

ERNEST
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ANDERE BEKENDE PERSONEN 
DIE BEGRAVEN ZIJN IN LAKEN 

BELLIARD, Alphonse 1769 – 1823 

militair, diplomaat- perk 6A weg 16 

cenotaaf

COELST, Jules 1870 – 1946 

schepen, burgemeester van Brussel in 

1941 en ‘42 – perk 9

D’ANETHAN

  Jules 1803 – 1888 – eerste minister, 

voorzitter van de senaat – perk 9, weg 9

  Auguste 1829 -1906  

secretaris van Leopold II, diplomaat – 

perk 9, weg 9

  Victor 1831 – 1888 

kolonel, adjudant van Leopold II – perk 9, 

weg 9

DE CRAYENCOUR, Michel 1853 -1929 

vader van Marguerite Yourcenar. Zij werd 

in Brussel geboren en is de eerste vrouw 

die werd toegelaten tot de Académie 

Française – perk 12

DELHAIZE, Adolphe 1840 – 1899 

ondernemer - perk 10, weg 3

DE RIEMACKER-LEGOT, Marguerite  

1913 – 1977 – eerste vrouwelijke minister in 

België – perk 27

DESMARE, Mathieu 1877 – 1946 

beeldhouwer - perk 4, weg 33

DE STASSART, Goswin 1780 – 1854 

eerste voorzitter van de senaat – perk 12, 

egw15  

FONTAINAS André Napoléon 1807 – 1863 

advocaat, schepen van Onderwijs en 

burgemeester van Brussel 

GUROWSKY Charles-Louis-Ferdinand-

François – Henri- Ignace – Stanislas  

1846 – 1846 zoon van de Poolse graaf 

Ignace de Gurowsky en van Isabelle de 

Bourbon (nicht van koningin Isabella van 

Spanje)

HERRY, Charles 1805 – 1879 

burgemeester van Laken van 1849 tot 

1872 – perk 23, weg 5

ANDERE BEKENDE PERSONEN
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HOUBA Louis 1852 – 1916 

DE STROOPER Anne 1855 – 1927 

gemeentesecretaris van Laken 

- perk 9D, weg 22

JAMAER Pierre 1825 – 1902 

stadsarchitect - perk 31B, weg 32 en 

galerij, cel 1774

LIEDTS Charles 1802 – 1878 

advocaat en politicus – perk 24, weg 1

ORBAN, Léon 1822 – 1905 

industrieel, bankier, politicus – perk 29, 

weg 6

PICARD, Edmond 1836 – 1924 

jurist en senator – perk 9C, weg 20

POPELIN, Marie 1846 – 1913 

eerste vrouwelijke doctor in de rechten en 

advocate – perk 30B, galerij cel 2516

ROUPPE, Nicolas-Jean 1769 – 1838 

eerste burgemeester van Brussel -  

perk 9E

STRAUW, Jules 1863 – 1943 

componist, directeur van de 

Muziekacademie, eerste dirigent van de 

Koninklijke Vlaamse Schouwburg -  

perk 8, weg 12

VAN BENEDEN Laurent † 1649 

priester van de parochie Laken, 

misschien de oudste grafsteen van het 

kerkhof – perk 9C

VAN HASSELT, André 1806 – 1874 

geleerde polyglot: jurist, dichter, 

historicus en literair criticus - perk 30 – 

galerij cel 341- 345

VAN HOEGAERDEN, Victor 1828 – 1905 

industrieel, gouverneur van de Nationale 

Bank - perk 1

VAN PRAET, Jules 1806 – 1887 

historicus, doctor in de rechten en 

kabinetschef van Leopold I en II - perk 29

VAXELAIRE, François 1840 – 1920 

oprichter van de “Bon Marché” die aan 

de basis lag van de GIB-groep - perk 15, 

weg 2

WYNS DE RAUCOURT, François 1779 – 1857 

burgemeester van Brussel – perk 6A, 

weg 17

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

◊
INFO 
begraafplaatsen@brucity.be / cimetieres@brucity.be
t+32 2 702.91.80 / Bus : 63-66-80

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 



LAKEN
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




