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Gestolen borstbeeld Emile Vandervelde in ere hersteld
Donderdag 1 maart om 11u30

Op donderdag 1 maart zal het Anderlechtse gemeentebestuur om 11u30 een replica van 
het borstbeeld van Emile Vandervelde inhuldigen. Dit krijgt zijn plaats terug op de sokkel te 
midden van de gelijknamige square op initiatief van Anderlechts burgemeester Eric Tomas 
en met de steun van het voltallige schepencollege. 

Het originele beeld werd in 2012 gestolen en nooit teruggevonden. Deze replica, vervaardigd uit 
in de massa gekleurde acrylaathars met minerale aggregaten, lijkt wel uit gepatineerd brons 
gemaakt.  Hughes Dubuisson creëerde het beeld op basis van een model dat bewaard wordt 
door Patricia Ledel, dochter van kunstenaar Dolf Ledel, die het originele werk in 1933 maakte. 
Het monument werd echter pas in 1953 geplaatst.

Emile Vandervelde

Emile Vandervelde (1866-1938) was advocaat en lid van de Belgische Arbeiderspartij. In 1894 
raakte hij als socialistisch verkozene, eerst in Charleroi en later in Brussel, tot in de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers.  Als  voorzitter  van  de  Belgische  Arbeiderspartij,  zat  hij  de  2e 
Internationale voor in 1900. Hij werd meermaals minister en verbond zijn naam aan de strijd 
tegen alcoholisme in arbeidersmilieus door in 1919 de beruchte wet Vandervelde af te kondigen.  

Informatiecel 



Hij  was  ook  doctor  in  de  rechten,  sociale  wetenschappen  en  politieke  economie,  en  ook 
professor aan de Université Libre de Bruxelles.

Dolf Ledel 

Het bronzen borstbeeld is het werk van beeldhouwer en medaillist Dolf Ledel (1893-1976), die  
het maakte in 1933. Hij was een leerling van Thomas Vinçotte aan de Academie voor Schone 
Kunsten van Brussel, die de bekendste Belgen van toen portretteerde.

Het werk

Het Anderlechtse gemeentebestuur wou een herdenkingsmonument voor Emile Vandervelde in 
1939, maar de realisatie liet op zich wachten tot 1953. Toen werd het borstbeeld van Dolf Ledel  
verworven en opgericht “ter ere en erkenning van een unaniem gerespecteerd staatsman die  
het Belgische volk eminente diensten heeft bewezen”.  

In 1985 werd het borstbeeld van zijn sokkel losgevezen en gestolen. Gelukkig vond de politie 
het beeld de volgende dag bij een schroothandelaar terug en kon de dief worden gevat. In 2012 
werd het borstbeeld echter opnieuw gestolen en helaas nooit meer teruggevonden. Om deze 
daad van vandalisme ongedaan te maken, heeft het Anderlechtse gemeentebestuur, met de 
goedkeuring van Patricia Ledel, dochter van de kunstenaar, een kopie laten maken die op 1  
maart wordt ingehuldigd.
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