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België is een koninkrijk, dat
ontstond na de Belgische Revolutie in 1830 toen het zich afscheidde van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Het
bestaat uit 3 Gewesten: Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
Vlaanderen en Wallonië. De gewesten zijn weer onderverdeeld
in 10 provincies. Het land is een
kwart kleiner dan Nederland,
telt ca. 111/4 miljoen inwoners
en heeft drie officiële talen: Nederlands in het Vlaams Gewest,
Frans in het Waals Gewest en Duits in de oostelijke grensgemeenten. Brussel is officieel tweetalig, Frans en Nederlands.
België is traditioneel een katholiek land.
Het gelijkheidsbeginsel staat in België hoog in
het vaandel. Na de ‘kerkhovenstrijd’, waarbij de
R.K. Kerk vocht voor het behoud van het beheer

BELGIQUE
van de begraafplaatsen, werden in de 19e eeuw alle begraafplaatsen openbaar / gemeentelijk. Pas in 1971 werd
dit definitief per wet geregeld,
zodanig dat de secties volgens
eredienst niet meer door muren, hagen of grachten van elkaar mogen worden gescheiden en dat ze niet meer over
een afzonderlijke ingang mogen beschikken. Aparte secties vergunnen is in strijd met
het principe dat iedereen op
gelijke voet gesteld wordt zonder rekening te
houden met de geloofsovertuiging. Ook werd
toen het eeuwigdurend grafrecht afgeschaft,
voor joden een reden zich in Nederland te laten
begraven, vooral in Putte net over de grens.
Het uiterlijk van de begraafplaatsen is eerder
Frans dan Nederlands, ook in Vlaanderen.

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
In Brussel, d.w.z. het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn in totaal 31 begraafplaatsen, verdeeld over 19
gemeenten. Drie begraafplaatsen zijn tot historische monument verklaard: Brussel-Laken, Brussel-Evere
en Ukkel-Dieweg. In de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Brussel-Laken bevindt zich de Koninklijke Crypte.
BRUSSEL-LAKEN: ONZE-LIEVE-VROUWEKERK - KONINKLIJKE CRYPTE
De eerste koningin van de Belgen, Louise-Marie
(1812-1850), had een grote verering voor de
Madonna van Laken. Na haar dood liet haar echtgenoot, koning Leopold I (1790-1865) een nieuwe kerk met crypte bouwen als begraafplaats
voor de overleden leden van de dynastie. De Belgische monarchie ontstond in 1831 toen België

onafhankelijk werd. De koningstitel ging naar
prins Leopold van Saksen-Coburg en Gotha, die
Koning der Belgen werd.
Tot nu toe zijn er 21 familieleden bijgezet, waaronder de vijf koningen Leopold I, Leopold II, Albert I, Leopold III en Boudewijn met hun koninginnen.

BRUSSEL-LAKEN: KERKHOF VAN LAKEN
Het kerkhof van Laken is de oudste Brusselse begraafplaats die nog in gebruik is. Vanaf de 13e
eeuw lag het rond de oude Onze-Lieve-Vrouwekerk, die in 1904 werd gesloopt; het oudste deel
van de begraafplaats bevindt zich rond het koor
van de oude kerk, dat als kapel bewaard bleef.
Het kerkhof straalt een grandeur uit, omdat de
Brusselse elite en bourgeoisie beeldende kunstenaars inschakelden die prachtige beelden en
grafkapellen voor hun (dode) clientèle. Bekende
namen kom je nauwelijks tegen, wel prachtige

‘Leven en Dood’

beelden(groepen) zoals die op het graf van de
familie Ghémar (allegorie van het Onderwijs),
op het graf van notaris George de Ro (allegorie
van Leven en Dood) of op het graf van antiquair
Jef Dillen (Le Penseur van Rodin).
Omdat in 1870 het kerkhof vol raakte, nam men
het initiatief voor de aanleg van ondergrondse
grafgalerijen. Deze bestonden uit een netwerk
van ondergrondse gangen met in de zijwanden
grafnissen. Nu zijn de galerijen zwaar vervallen
en ontoegankelijk.

‘Le Penseur’ (Rodin)

‘Onderwijs’

ondergrondse galerijen met grafnissen

BRUSSEL-EVERE: BEGRAAFPLAATS VAN BRUSSEL
De begraafplaats in Evere dateert van 1877, het
is de belangrijkste en met een oppervlakte van
38 ha ook de grootste begraafplaats van het
hoofdstedelijk gewest. De begraafplaats werd
aangelegd als een park in Engelse landschapsstijl
met veel groen en grootse monumenten in diverse stijlen.
Er liggen veel burgemeesters begraven en ande-

Slag bij Waterloo 1815

Eerste Wereldoorlog

re vooraanstaande Brusselaars, maar ook de
Franse schilder Jacques-Louis David, wiens hart
overigens op Père Lachaise in Parijs is bijgezet.
Er zijn veel militaire ereperken en oorlogsmonumenten, herinnerend aan de Frans-Duitse Oorlog
1870-71, de Slag bij Waterloo 1815, de Belgische Revolutie 1830 en de Eerste en Tweede Wereldoorlog.

Frans-Duitse Oorlog 1870-71

Jacques-Louis David

Eerste Wereldoorlog

UKKEL - BEGRAAFPLAATS AAN DE DIEWEG
De begraafplaats aan de Dieweg in de gemeente
Ukkel in het Hoofdstedelijk Gewest stamt uit
1866 en werd geregeld uitgebreid; de oppervlakte bedraagt nu 4 ha. Sinds 1877, na de sluiting van de joodse begraafplaats, werd het ook
de begraafplaats van de joden van heel Brussel.
In 1945 werd de begraafplaats officieel gesloten,
maar tot 1958 kon er nog wel worden bijgezet

art nouveau

in bestaande graven. Een uitzondering werd in
1983 gemaakt voor Hergé (George Remi 19071983), de tekenaar van Kuifje. In 1997 kwam de
grotendeels verwilderde begraafplaats op de monumentenlijst. Naast andere stijlen staan er diverse grafmonumenten in art nouveaustijl met
o.a. een werk van Victor Horta op het graf van
bankier Isaac Stern.

Hergé (George Remi)

een derde van de begraafplaats is joods

Isaac Stern (Victor Horta)

GEWEST VLAANDEREN
In de 312 gemeenten van Vlaanderen met ca. 1.500 begraafplaatsen laten vooral de grote begraafplaatsen in steden als Antwerpen, Gent en Brugge een rijke funeraire cultuur zien. En dan is er de Westhoek,
die als gevolg van de Eerste Wereldoorlog bezaaid raakte met ca. 200 oorlogsbegraafplaatsen.
ANTWERPEN - BEGRAAFPLAATS SCHOONSELHOF
Een van de mooiste begraafplaatsen van België
werd in 1921 geopend op het terrein van het
voormalige landgoed Schoonselhof. Op 84 ha
bevinden zich op deze parkbegraafplaats diverse
afdelingen: ereperken voor schrijvers, kunste-

naars en politici, afzonderlijke perken voor diverse godsdiensten, o.a. een joodse afdeling en
militaire erevelden van diverse nationaliteiten. Er
staan prachtige funeraire kunstwerken, ontworpen door gerenommeerde kunstenaars.

ANTWERPEN - BEGRAAFPLAATS BERCHEM
De begraafplaats in het stadsdeel Berchem werd in 1883 in gebruik genomen en was erg in trek bij de
bourgeoisie waardoor er zich tot vandaag veel fraaie oude grafmonumenten bevinden.

ANTWERPEN - DEURNE : BEGRAAFPLAATS SINT-FREDEGANDUS
De begraafplaats is waarschijnlijk even oud als de kerk (ca. 10e eeuw). Na het verbod op het begraven
in kerken, liet de gegoede burgerij zich op dit dorpskerkhof begraven. In 1885 volgde een uitbreiding.

GENT - CAMPO SANTO SINT-AMANDSBERG
Gent telt 18 begraafplaatsen, waarvan de begraafplaats van Sint-Amandsberg en de Westerbegraafplaats de grootste en (kunst)historisch de interessantste zijn. Campo Santo Sint-Amandsberg uit 1847
werd na de bijzetting van Jan Frans Willems, letterkundige en voorman van de Vlaamse Beweging, de
begraafplaats bij uitstek van de Vlaamse culturele en wetenschappelijke elite en de Gentse bourgeoisie.

GENT - WESTERBEGRAAFPLAATS
De Westerbegraafplaats uit 1862 is met 23 ha en 30.000 graven de grootste van Gent. Naast monumentale graven en bekende Gentenaars is er ook veel groen. Omdat er ook joden en protestanten mochten
worden begraven, weigerde het bisdom lange tijd de begraafplaats te wijden. Door die controverse verwierf het haar bijnaam 'geuzenkerkhof'.
Op de begraafplaats zijn ook veel erevelden voor gesneuvelde soldaten uit beide wereldoorlogen: Belgen,
Britten, Fransen, Italianen, Russen en één Nederlandse militair uit W.O. II.

BRUGGE : ONZE-LIEVE-VROUWEKERK
In de prachtige middeleeuwse stad Brugge is de Onze-Lieve-Vrouwekerk één van de oudste gebedshuizen en geniet bekendheid vanwege de praalgraven van Karel de Stoute (1433-1477) en zijn dochter
Maria van Bourgondië (1457-1482); de laatste is hier ook daadwerkelijk begraven.

BRUGGE - CENTRALE BEGRAAFPLAATS BRUGGE-ASSEBROEK
Er zijn in Brugge 12 begraafplaatsen, waarvan de centrale begraafplaats in deelgemeente Assebroek de
bekendste en mooiste is, geopend in 1787 en na een aantal uitbreidingen 12 ha groot. De (gegoede)
burgerij en militairen uit de beide wereldoorlogen kregen hier hun laatste rustplaats.

OORLOGSBEGRAAFPLAATSEN

IN DE VLAAMSE WESTHOEK

In de Westhoek, het zuidwesten van Vlaanderen, liggen veel Belgische (9), Britse
(172), Franse (17) en Duitse (2) oorlogsbegraafplaatsen, oorlogsmonumenten en
musea en veel andere overblijfselen die

herinneren aan de Eerste Wereldoorlog, La
Grande Guerre, toen het gebied in de
frontlinie lag. Nog iedere avond om 20.00
uur wordt onder de Menenpoort in Ieper
The Last Post geblazen.
The Brooding Soldier

St. Charles de Potyze (Frans)

Ieper - Menenpoort

Ieper: Brits en Duits naast elkaar

Tyne Cot Cemetery (Brits)

Deutscher Soldatenfriedhof Langemark

Crypte van Zonnebeke: AVV-VVK = Alles voor Vlaanderen - Vlaanderen voor Kristus

GEWEST WALLONIË
In Wallonië zijn 262 gemeenten met ca. 3.500 begraafplaatsen. Hoe dichter bij Frankrijk, hoe Franser
het beeld van de begraafplaatsen en begraafplaatsjes wordt: steen, grijs, graven met stèle en zerk.
LIÈGE/LUIK - CIMETIÈRE DE ROBERMONT
De grootste begraafplaats van Wallonië, cimetière de Robermont, werd in 1799 in gebruik genomen en
beslaat een oppervlakte van 44 ha; er staan veel grote monumenten van de gegoede burgerij. Er is ook
een militaire gedeelte voor gesneuvelden uit beide wereldoorlogen.

NAMUR/NAMEN - CIMETIÈRE DE BELGRADE
Het cimetière de Belgrade in Namen ontstond in 1864. Naast het gedeelte voor burgers is er ook een
militaire begraafplaats en er is een lange onderaardse crypte op 5 meter diepte met wandgraven.

Catacomben

De Drie Schikgodinnen

TOURNAI/DOORNIK - CIMETIÈRE DU SUD
Het Cimetière du Sud werd geopend in 1784 en breidde zich in de 19e eeuw uit tot zijn huidige 7 ha.

