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Henri Lafontaine est né à Bruxelles en 1854 dans une famille bourgeoise et cultivée. 
Il fait des études de droit, devient avocat et puis sénateur socialiste en 1895. La 
grande cause de sa vie est la défense du pacifi sme. Dès 1880, il participe à de 
nombreuses conférences sur ce thème puis aux travaux de la Ligue belge du droit 
des femmes et du Bureau international de la paix (BIP) dont il sera le président de 
1907 jusqu’à la fi n de sa vie. Afi n de récompenser son action au BIP, le prix Nobel de 
la paix lui sera décerné en 1913. Il s’exile au Etats-Unis en 1915 et rêve alors d’un 
gouvernement mondial pour régler pacifi quement les différends internationaux. Et 
c’est tout naturellement qu’il devient le délégué belge de la Société des Nations. 
Cet illustre habitant de Woluwe-Saint-Lambert qui a consacré sa vie à la promotion 
de la paix décèdera fi nalement en pleine guerre mondiale, en 1943.

Photo :
Henri Lafontaine dans le salon de musique de son hôtel particulier situé square 
Vergote. Il y vécut avec son épouse Mathilde Lhoest à partir de 1909.

Henri Lafontaine is in 1854 in Brussel geboren te midden van een adellijke en 
gecultiveerde familie. Na zijn studies recht aan de universiteit, werd hij advocaat 
en socialistische senator in 1895. Zijn doel in het leven was het pacifi sme te 
beschermen. Vanaf 1880, nam hij deel aan talrijke conferenties rond dit thema. Hij 
werkte ook mee aan de Belgische feministische Liga en het Bureau International de 
la Paix (BIP), waarvan hij voorzitter werd vanaf 1907 tot aan het einde van zijn dagen. 
Om zijn betrokkenheid bij het BIP te belonen, ontving hij in 1913 de Nobelprijs voor 
de Vrede. Hij vertrok in ballingschap naar de Verenigde Staten in 1915 en droomde 
van een wereldregering om de internationale geschillen op een vreedzame manier 
op te lossen. Zo werd hij dus Belgische afgevaardigde in de Volkerenbond. Deze 
vermaarde inwoner van Sint-Lambrechts-Woluwe, die zijn leven heeft gewijd aan de 
bevordering van de vrede, sterft uiteindelijk tijdens de Wereldoorlog in 1943. 

Foto:
Henri Lafontaine in het muzieksalon van zijn herenhuis gelegen aan het 
Vergoteplein. Hij woonde er met zijn vrouw Mathilde Lhoest sinds 1909.

HENRI LAFONTAINE

Olivier Maingain, Bourgmestre, 
chargé de la Protection du Patrimoine, 

les membres du Collège et 

le Mundaneum et la Fondation Henri La Fontaine

ont l’honneur de vous inviter

le mardi 10 juillet à 18h 

à l’inauguration de la plaque commémorative 

en hommage à Henri Lafontaine, 

prix Nobel de la Paix en 1913

Adresse du jour : Square Vergote 9 – 1200 Woluwe-Saint-Lambert

Avec l’aimable participation des propriétaires et occupants de l’immeuble.

Olivier Maingain, Burgemeester, 
belast met de Bescherming van het Patrimonium, 

de leden van het College en 

Mundaneum en Fondation Henri La Fontaine

hebben het genoegen u uit te nodigen 

op dinsdag 10 juli om 18u 

op de inhuldiging van het herdenkingspaneel 

ter ere van Henri Lafontaine, 

Nobelprijs voor de Vrede in 1913

Locatie: Vergoteplein 9 – 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Met de vriendelijke medewerking van de eigenaars 
en bewoners van het gebouw.


