
Felix VANDERSTRAETEN
° Brussel 18-7-1823 

t  Brussel 29-6-1884 

Burgemeester van Brussel 1879 - 1881

Felix Vander Straeten (in twee woor-
den) werd geboren te Brussel op 18 juli 
1823, als zoon van brouwer Petrus Joannes 
Vander Straeten en van Anna Catharina De 
Rauw. Hij studeerde rechten aan de U.L.B. 
en vinden hem later terug als rechter aan de 
Brusselse Handelsrechtbank.

VANDERSTRAETEN 
ALS BURGEMEESTER

Felix Vanderstraeten werd verkozen 
tot gemeenteraadslid bij de verkiezingen 
van 1 juli 1872. Toen schepen Jean Lambert Gustave Couteaux op 26 augustus 1873 
overleed was het Felix Vanderstraeten die hem vanaf 3 september 1873 in deze func-
tie opvolgde. Zijn mandaat van schepen werd bij K.B. van 8 december 1875 vernieuwd. 
Na het overlijden van burgemeester Jules Anspach werd Vanderstraeten bij K.B. van 
18 juli 1879 benoemd tot burgemeester. Zijn burgemeestersmandaat was van korte duur, 
daar hij om gezondheidsredenen zijn ontslag aanbood en dat bij K.B. van 14 februari 
1881 werd aanvaard.

Van bij zijn benoeming trachtte hij de gemeentelijke financiën opnieuw gezond 
te maken. Deze waren sterk aangetast, omwille van de grote werken die door zijn voor-
ganger werden uitgevoerd. Hij was van oordeel dat ook de omliggende gemeenten 
eveneens voordeel hadden bij de uitgevoerde werken en dus ook hun financiële steun 
zouden moeten verlenen. Maar dit bleef bij een ijdele hoop van de burgemeester.

In 1880 vierde het onafhankelijke België zijn 50ste verjaardag. Een wereld-
tentoonstelling had plaats op het oud militair oefenveld, die plechtig werd geopend op 
15 juni 1880. Duizenden bezoekers uit binnen- en buitenland bezochten de wereld-
tentoonstelling. Vele Belgen uit de provincies kwamen voor het eerst in hun leven en 
misschien ook de laatste keer naar Brussel. De plaats van de wereldtentoonstelling 
werd verbouwd tot een prachtig stadspark, dat wij vandaag kennen als het "Jubelpark” 
(NL) en het "Parc du Cinquantenaire” (FR). Architect Gédéon Bordiau werd de 
ontwerper van de gebouwen (niet van de bogen), die kort na 1900 voltooid werden.

In maart 1880 werd te Brussel, met grote luister, het verlovingsfeest van prin-
ses Stefanie (1864-1945) met de Oostenrijkse aartshertog Rodolf van Oostenrijk ge-
vierd. Burgemeester Vanderstraeten schonk, namens de stad, een kantsluier ter waarde 
van 25.000 (toenmalige) frank.

Sinds 1877 beschikte de stad over een nieuwe begraafplaats te Evere. Op 18 
december 1880 werd op deze begraafplaats het monument onthuld voor de Franse 
soldaten, die sneuvelden tijdens de oorlog 1870-1871. De stad Brussel had hiervoor 
het nodige terrein geschonken.
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Vanderstraeten was burgemeester van Brussel op het ogenblik dat de Organieke 
wet op het Lager Onderwijs van de liberale minister Pierre Van Humbeeck in juli 1879 
door het Parlement werd goedgekeurd. Dit lokte in gans het land een schoolstrijd uit, 
waardoor liberalen en katholieken lijnrecht tegenover elkaar stonden.

De ambtsperiode van burgemeester Felix Vanderstraeten was bijzonder kort. 
Gedurende 18 maanden en 27 dagen stond hij als eerste burger aan het hoofd van de 
stad. Deze korte periode en zijn zwakke gezondheid gaven hem weinig gelegenheid 
om daverende daden te stellen. Omwille van gezondheidsredenen bood hij zijn ont-
slag aan, wat bij K.B. van 14 februari 1881 werd aanvaard. In de gemeenteraad werd 
hij op 28 maart 1881 door Ferdinand De Cannaertd’Hamale vervangen. Eerste schepen 
Charles Buis trad op als diensdoende burgemeester, tot hij in december 1881 werd 
benoemd.

Burgemeester Felix Vanderstrae-
ten is de enige 19de eeuwse burge-
meester van Brussel, die geen lid is 
geweest van de Kamer van volksverte-
genwoordigers of van de senaat. Zoals 
bij zijn voorganger Van Volxem en Wyns 
de Raucour werd er geen straat, laan of 
plein naar hem genoemd. Ook is er nooit 
een monument gekomen op de 
openbare weg voor hem.

Hij overleed in zijn woning te 
Brussel (Louisalaan 94) op 29 juni 1884.
De daaropvolgende gemeenteraad van 
Brussel, werd er buiten de kennisgeving 
van zijn overlijden, weinig aandacht 
besteed aan Felix Vanderstraeten. Een 
kerkelijke dienst had plaats in de Sint- 
Bonifaciuskerk te Elsene op 3 juli.

GRAFMONUMENT

Felix Vanderstraeten werd bijgezet op de stedelijke begraafplaats van Brussel- 
Stad te Evere (perk 14, Rond punt van de Burgemeesters, Concessie 225,1884). Zijn 
grafsteen in blauwe steen wordt bekroond met een medaillon, waarop een Christus- 
hoofd met doornenkroon wordt afgebeeld. Zeer opvallend werd hij begraven naast zijn 
illustere voorganger, Jules Anspach. De bescheiden graftombe van Felix Vanderstraeten 
valt amper op, naast het immense grafmonument van Jules Anspach. Als grafopschrift 
lezen wij : Félix / Vanderstraeten / Ancien / Bourgmestre de Bruxelles /1825-1884, - Dame 
Vanderstraeten / Née Leonie Cardon /1838-1890. Op de zijkant werden er twee platen 
aangebracht. De eerste plaat heeft als opschrift : Thérèse Pieters / Vve L. Vanderstraeten 
/ 1884-1976. De tweede plaat heeft als opschrift: Léon Vanderstraeten / 1860-1938.

Grafmonument burgemeester 
Felix VANDERSTRAETEN.
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NAAMSVERKLARING

De familienaam Vanderstraeten, Verstraete en andere varianten is een zeer ver-
spreide plaatsnaam, die overal in het Nederlandstalig gebied zijn oorsprong kan vin-
den. De naam verwijst naar de straat(weg), heer(weg). Het kan ook verwijzen naar de 
persoon die kort aan de straat woonde en/of de persoon die aan de straat werkte.

Jos LAPORTE

GERAADPLEEGDE WERKEN

— Van Félix Vanderstraeten tot Charles Buis, in Mijn stad Brussel, 7de jg., september 1980, p. 7.
— Cecilia VANDERVELDE, La Nécropole de Bruxelles, Brussel, 1991, p. 35-36.
— S.C.G.D., Genealogisch documentatiecentrum, Stadsarchief van Brussel, Rouwbrief Félix 

Vanderstraeten.
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Adrianus 
VAN DER STRAETEN

Joanna
CORTHALS

t Herzele 2-2-1752 t Herzele 6-10-1784
x Herzele 6-2-1731

4 III / 1
Joannes Baptist VAN DER STRAETEN

° Herzele 9-10-1731 
t Herzele 25-12-1786

20 V /5 23 V /8

5 III/2
Joanna DECLERCQ (DE CLERCK)

t Herzele 18-10-1788

Petrus Joannes VAN DER STRAETEN 
Brouwer

° Herzele 28-6-1759 
+ Brussel 2-3-1830 x Brussel 17-8-1809

Félix VANDER STRAETEN
Burgemeester van Brussel 1879-1881

° Brussel 18-7-1823 
t Brussel 29-6-1884

x Beersel 
7-10-1710

Joannes 
DE RAUW

5 Beersel 7-10-1713 
t Ukkel 21-11-1790

27 V / 12

x Sint-Pieters-Leeuw 
8-11-1722

Maria
KEYMEULEN
(KEYMOLEN)

° Sint-Pieters-Leeuw 
23-9-1726 

t Ukkel 23-4-1745
x Sint-Pieters-Leeuw 27-5-1745

Egidius DE RAUW 
Landbouwer

° Beersel 12-6-1756 
t Ukkel 13-6-1808

28 V / 13

Petrus 
VANDER ZEYPEN

Peutie
29-9-1709

Barbara
MAES

t Peutie 18-10-1774
x Peutie 10-1-1738

0 Peutie 27-6-1715 
t Peutie 17-3-1776

Maria Barbara VAN DER SEYPEN

° Peutie 23-5-1755 
+ Ukkel 31-7-1816

x Ukkel 27-1-1784

Anna Catharina DE RAUW

0 Ukkel 3-9-1787 + Brussel 22-11-1861

Léonie Catherine CARDON 
dochter van Augustin Antoine Joseph Cardon en van Marie Vandersijpen

3 Brussel 25-12-1838 + Elsene 1890 LO
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