
“BRUSSEL … PETIT PARIS”, 

EEN KIJK OP BRUSSEL MET ALS LEIDRAAD DEZE 

CHANSONETTE GEBRACHT DOOR JEF BURM IN 1959 

Het doel van deze verzameling prentbriefkaarten is die unieke en speciale sfeer weergeven, die 
Brussel maakt tot wat het is.  Voor diegenen die Brussel een beetje kennen : het is de smeltkroes 
van geuren, kleuren, unieke personages, chique avenues met dure winkels, extreme drukte, 
gezelligheid in de lawaaierige cafés waar de ‘casserolle’ ajuinsoep altijd klaar staat, maar ook van 
cultuur, ontelbare musea, instituten en majestueuze gebouwen.  Voor diegenen die Brussel niet zo 
goed kennen : het is ook de sfeer van de extreme armoede, van bedelaars in de portalen van de 
multinationals, van nachtelijke straatprostituees in de winter met imitatiebont en naaldhakken, van 
lugubere stations met dubieuze gasten.  Er zijn de typische wijken. : de marollenwijk, de Europese 
wijk, de Chinese wijk, de Matongéwijk, de kleine en de grote zavel en honderden en honderden 
sociale woonblokken met elk zijn eigen kleur, letterlijk en figuurlijk.  Met dit Brussel wil ik jullie laten 
kennismaken; in heel zijn finesse en in heel zijn tristesse.  En hoe kan men Brussel beter leren 
kennen dan aan de hand van het lied ‘Brussel, Petit Paris’, gebracht door Jef Burm in 1959 en wel 
zo dat niet alleen elke Brusselse Ket, maar iedereen dit uit volle borst kan meezingen ! 
 

 

Prentbriefkaart van Brussel, gekleurd met multizichten en rozen en de tekst 
‘De Bruxelles, je vous envoie ces fleurs’, zonder vermelding uitgeverij, 
gelopen met afstempeling Bruxelles Depart op 25 mei 1907 tussen 08 en 
09 uur en toegekomen te Parijs op 25 mei 1907 om 19 uur.  Er worden drie 
kleine zichten getoond : de Koninklijke Muntschouwburg, de St.-Goedelekerk 
en het Justitiepaleis. 

Bruxelles, petit Paris 

Amour infini 

Ville de la chansonette 

Avec l’humour d’un vrai Brusselse Ket ! 

Jef Burm, geboren op 19 juni 1923 te Sint-Niklaas, was een Vlaamse acteur, cabaretier en zanger.  
Hij behoorde tot de in 1950 afgestudeerden van de Studio van het Nationaal Toneel van België, de 
voorloper van Studio Herman Teirlinck.  In 1949 trad hij toe tot het reizend volkstheater en in 1951 
ging hij voor de openbare omroep werken.  Hij speelde mee in vele televisiefilms en series, 
waaronder de Paradijsvogels, Slisse & Cesar, het Pleintje en nonkel Jef,  Hij overleed op 2 april 2011 
op 87-jarige leeftijd   



 
 

Op de tonen van het lied ‘Brussel … Petit Paris’ dansen we samen door deze bruisende stad. 
 

Brussel g'hèt main hèt gestolen 
mee a strotjes op en neer 

Brussel g'hèt main hèt gestolen 
zingen wij in 't Marollen korteer. 

De Rue Neuv', de Place de Brouckère, 
da's Brussel, 'petit Paris' 

Brussel g'hèt main hèt gestolen 
van de Nord tot de Midi. 

 
Get mut as ge taid hèt eens meegoen 
een wandeling doen deui de stad 

Ge zaadt er soemwellen van stoem stoen 
nie weten dat Brussel dat hàd 

De grute mèt pakt oep awen oesem 
Menneke Pis pakt oen a hèt 

En woeveui zing ik na dees chansonnette 
oemda'k ik gère "kieke-frèt". 

 
As ketjes zain wijle geboren 

waai haaven van truut en van zwans 
Me zeggen de Chinuzen toren, 

de Toren is aig'laik Japans 
Alle doegen nen demi-geuze, 

Alle doegen is er wa vès, 
Alle doegen is er wa nieuwze, 

't Ne kortège of  
'ne Brussel Kermesse .. 

 
mo brussel dat es lieg geluupe 

bezie mor de nord , de midi 
en de franse die de last verkuupe , 

dei wune er oek al nimie 
t word alteid mo zwetter en zwetter 

...de gordijnen en oek de vitroos 
en ik zing mo'jetter en etter 

moo het es teige de mettekoos... 
 

 

Partituurdeel van ‘Brussel,Petit Paris’  

Strofe I 

Strofe II 

Strofe III 

Strofe IV 

1. Brussel is gezelligheid 

2. Brussel is verwondering 

5. Brussel is melancholie 

3. Brussel is humor 

4. Brussel is authentiek 



 
 
Bronnen : eBru, wikipedia, Brusselse stadsgids Rudi Schrever, Brussel BZL, erfgoed, verwijzingen 
van het boek van Luc Dequeker ‘Het Sacrament van Mirakel. Jodenhaat in de Middeleeuwen’, 
historiek.net, BRUZZ, brussel.be, isgeschiedenis.nl 
 
 
 
 

 
 
 
1. Brussel is gezelligheid 
 

mee a strotjes op en neer ♫ 
 

 

Prentbriefkaart met onleesbare uitgeverij, van 
een Brusselse straat met passanten in het 
verlengde van de St.-Goedelekerk, gelopen met 
afstempeling Bruxelles, 04-12-1919 tussen 01 
en 02 uur en verstuurd naar Deurne. Vandaag 
kan men van het Sinter-Goedelevoorplein, recht 
tegenover de ingang van de 16de eeuwse 
kathedraal, een groen parkje inwandelen en is 
deze straat ondertussen volledig verdwenen. 

  

Strofe I 



zingen wij in 't Marollen korteer ♫ 

 
 

 

Prentbriefkaart van de Grote Zavel te Brussel, uitgeverij Grand Bazar Anspach Bruxelles, gelopen 
met verwijderde postzegel en afstempeling Bruxelles Depart 13-07-1909 tussen 23 en 24 uur.  Deze 
prentbriefkaart toont de Grote Zavel van rond 1900-1910 en was destijds een groentemarkt. Van de 
Korte Minimenstraat, een zijstraat van de Grote Zavel, komt men automatisch in de Minimenstraat 
en het kwartier tot aan de Wolstraat. Dit gebied stond van oudsher bekend als toevluchtsoord voor 
misdadigers en prostituees. In 1597 werd de toegang tot de wijk afgesloten met winketten en in 1628 
werd zelfs het hele kwartier ommuurd. In 1616 kwamen de Miniemen er zich vestigen. Door het 
aankopen van kavels binnen dit gebied slaagde de orde er in om geleidelijk aan een einde te maken 
aan deze toestanden.  

Prentbriefkaart van de Grote Zavel te Brussel, 
uitgeverij Grand Bazar Anspach Bruxelles, 
gelopen met afstempeling Bruxelles Quartier 
Leopold 18-04-1910 tussen 09 en 10 uur en 
verstuurd naar Florenville. 
 
 
De Miniemenkerk, de Kapellekerk en het 
Vossenplein liggen in het hart van de oudste 
Volksbuurt van Brussel, de Marollen. Het 
Vossenplein, of de Vlooienmarkt van de 
Marollen ligt tussen de boven- en de 
benedenstad van Brussel. Op een hoger 
gelegen deel ligt de huidige antiekmarkt van de 
Grote Zavel met daarop aansluitend de Kleine 
Zavel aan de kerk O.-L.-V. ter Zege. Centraal 
op de Grote Zavel staat de Minerva-fontein. Dit 
was in 1661 de plaats waar zich de Zavelpoel 
bevond. Immigrant Thomas Bruce, graaf van 
Aylesbury, liet de fontein op deze plaats 
vervangen door het huidige monumentale 
exemplaar met de godin Minerva. Hij gaf 
hiertoe in 1740 de opdracht in een uiterste 
wilsbeschikking uit dankbaarheid voor de 
gastvrijheid die Brussel hem gedurende 
40 jaren bood. 



De Rue Neuv', de Place de Brouckère ♫ 
 

 

Prentbriefkaart van het Brouckèreplein te Brussel, uitgeverij Cl. B. 
Bruxelles, niet gelopen zonder postale kenmerken.  Toen al was het 
Brouckèreplein (of de Brouckèreplein) één van de meest befaamde locaties 
van Brussel.  Aan beide zijden van dit plein bevonden zich dan ook de 
meeste hotels, waaronder het historische Hotel Continental.  Het plein werd 
genoemd naar Charles de Brouckère (18-01-1796 - 20-04-1860), een liberaal 
politicus in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden en in het latere België.  
Zijn oorspronkelijke naam was de Brouckere, zonder accent.  Onder het 
Brouckèreplein ligt een van de belangrijkste metrostations van Brussel, 
genoemd naar het plein. 

 

 

Prentbriefkaart Brouckièreplaats Brussel, uitgeverij Nels-Thill, gelopen, 
zonder postale kenmerken, gedateerd door de afzender op 03-03-1931.  
Het herdenkingsmonument Anspach, een obelisk midden in een fontein 
nam een prominente plaats in op dit plein.  Het werd opgericht ter ere van 
Jules Anspach, die burgemeester was van de stad Brussel van 1863 tot 
1879.  Bovenaan stond de aartsengel St.-Michiel omgeven door tal van 
symbolische elementen.  In 1973 werd de obelisk verplaatst naar de 
Brandhout- en Baksteenkaai omwille van de metrowerken.  



 

 

Prentbriefkaart van de Anspachlaan met gelijknamig winkelcomplex, 
parallel aan het Brouckièreplein, uitgeverij Bazar Anspach, Bruxelles, 
zonder postale kenmerken, gedateerd door de afzender : Uccle, le 
22-10-1910 en verstuurd naar Parijs.  De Grand Bazar Anspach bevond 
zich hier op de kaart achter de authentieke lantaarnpaal.  De galeries 
Anspach was een Belgische warenhuisketen met filialen in verschillende 
Belgische steden en bestond van 1899 tot 1983. 

 

van de Nord tot de Midi ♫ 
 

 

Prentbriefkaart van het Rogierplein en het Noordstation te Brussel, 
uitgeverij N. Sch. Br. Ed., gelopen,  zonder postzegel, met afstempeling 
21-12-1918 en verstuurd naar Garonne.  Deze prentbriefkaart dompelt 
ons onder in het bruisende Brussel en was een typische weergave van 
de mobiliteit in de 19de eeuw.  Op deze locatie in St.-Joost-ten-Node 
bevond zich eerst het station met de naam Brussel-Groendreef; later in 
1841 startte men met de bouw van het station Brussel-Noord.  



 

 

Prentbriefkaart van het Rogierplein met links het station Brussel-Noord en 
rechts het Palace hotel, uitgeverij Cl. B. Brussel, niet gelopen.  In maart 
1846 opende het station Brussel-Noord aan het Rogierplein en bevatte 
27 sporen.  In 1955 werd het Noordstation afgebroken.  In 1952 werd een 
nieuw station Brussel-Noord ingehuldigd op de locatie waar het zich 
vandaag de dag nog steeds bevindt, tussen de Aarschotstraat en de 
Vooruitgangstraat. 

 

 

2. Brussel is verwondering 

een wandeling doen deui de stad ♫ 

 

Prentbriefkaart van een reeks van 9 kaarten met panorama over de stad 
Brussel en zicht op de St.-Goedelekerk, uitgeverij PIB (Phototype Industrie 
Belge), niet gelopen.  Brussel is als hoofdstad van België, als hoofdstad 
van Europa en als Navo hoofdkwartier bovendien een van de rijkste 
culturele en historische steden van de wereld.  Er zijn dus redenen te over 
om er een boeiende wandeling te starten.  

Strofe II 



 

 

Graf van een onbekende Belgische soldaat 

 

Prentbriefkaart van het graf van een onbekende Belgische soldaat, 
uitgeverij PIB, niet gelopen.  Aan de voet van de Congreskolom werd op 
11 november 1922 het stoffelijk overschot begraven van een onbekende 
Belgische soldaat, gesneuveld tijdens de Eerste Wereldoorlog.  
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Wandeltraject 
 
 

 1  Congres-kolom en 

graf v/e onbekende 
Belgische soldaat 

 
 

 2  Grote Markt 

 
 

 3  Kunstberg 

 
 

 4  Justitiepaleis 

 
 

 5  Koninklijk Paleis 

 
 

 6  Paleis op de 

Koudenberg 
(Natiepaleis) 

 
 

 7  Koninklijk musea 

voor Schone 
Kunsten 
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Congreskolom 

 

Prentbriefkaart v/d Congreskolom, uitgeverij 
PIB, niet gelopen. Deze begraafplaats bevindt 
zich in de sokkel waarop de Congreskolom 
torent. Dit monument herdenkt het Nationaal 
Congres van 1830 dat de Belgische grondwet 
bekrachtigde en België naar de onafhankelijk-
heid leidde. Op 25-09-1850 werd door koning 
Leopold I de eerste steen gelegd van dit Romijns 
geïnspireerde monument.  De zuil is 45 meter 
hoog en bovenop bevindt zich het 5 meter hoge 
standbeeld van Leopold I.  Binnenin is een 
wenteltrap met 193 treden.  De kolom is 
onderaan versierd met figuren die de toenmalige 
9 provincies voorstellen en de Belgische natie.  
Op de sokkel bevinden zich op de vier hoeken 
vrouwenbeelden die de vier fundamentele 
vrijheden vertegenwoordigen : eredienst, 
vereniging, onderwijs en drukpers.  Vooraan 
staan twee leeuwen die de eeuwig brandende 
vlam bewaken ter ere van de onbekende soldaat 
en allen die met hem sneuvelden voor het 
Belgische vaderland tijdens W.O. I.  Op 
11 november vindt jaarlijks op deze locatie een 
huldeviering plaats voor de slachtoffers die 
vielen tijdens W.O. I, maar ook voor alle 
slachtoffers die in België tijdens oorlog, geweld 
of terreur om het leven kwamen.  



Grote Markt 

 

Prentbriefkaart v/d Grote Markt van Brussel, uitgeverij PIB, niet gelopen. 
De grote Markt is één van de meest indrukwekkende locaties van 
Brussel. Deze marktplaats ontstond op de rechteroever van de Zenne in 
een moerasgebied onder de naam Nedermerckt. In de 12de eeuw werd 
dit gebied drooggelegd en werd het plein aangelegd. In de periode 1777-
1789 kreeg het de naam Grote Markt. Er bevinden zich de meest 
historische gebouwen: het stadhuis, het Broodhuis (Koningshuis), 
verschillende huizen van de Ambachten en Neringen en van de 
Brouwersgilde. Er komen 7 straatjes uit op dit plein. 

Kunstberg 

 

Prentbriefkaart v/d Kunstberg van Brussel, uitgeverij PIB, niet gelopen. De 
Kunstberg bevindt zich tussen het hoger gelegen Koninklijk Paleis en de 
lager gelegen Grote Markt. Sinds de 11de eeuw bevonden zich de paleizen 
van de hertogen boven op de Coudenberg en benadrukten zo het verschil 
met het gewone volk in de benedenstad. Het tussengebied werd de 
Hofberg genoemd en werd onder Leopold II, die besliste om deze wijk om 
te vormen tot moderne, culturele plek van België, de Kunstberg.  
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Justitiepaleis 

 

Prentbriefkaart v/h Justitiepaleis van Brussel, uitgeverij PIB, niet gelopen. Het 
voormalig Justitiepaleis huisde in een in 1773 opgedoekt Jezuïeten-klooster. 
Rond 1850 voldeed dit niet meer. Architect vrijmetselaar Josef Poelaert zou 
via een architectuurwedstrijd het nieuwe Justitiepaleis laten bouwen. Op 
31.10.1866 werd de eerste steen gelegd op de toepasselijke locatie de 
Galgenberg, waar in de Middeleeuwen misdadigers werden opgehangen. Het 
nieuwe gebouw van 26000 m2 met bronzen poort van 12000 kg toonde zo zijn 
rechterlijke macht. Sinds 2001 werd het als monu-ment beschermd. Sinds 
2010 denkt men na over een nieuwe bestemming. 

Koninklijk Paleis 

 

Prentbriefkaart v/h Koninklijk Paleis van Brussel, uitgeverij PIB, niet 
gelopen. Het Koninklijk Paleis ligt op de Koudenberg, vlak voor het 
Warandepark en is het werkpaleis van de Koning. Op deze locatie bevond 
zich vroeger de residentie van de Hertogen van Brabant.  Dit paleis werd in 
1731 door een brand verwoest en in 1774 volledig afgebroken.  Er kwamen 
twee officiële gebouwen, die de basis vormden voor het huidige paleis, 
waarna decennialange verbouwingen volgden, die startten onder de 
Nederlandse bezetting met Willem I in 1815 en tot op de dag van vandaag 
door elke volgende koning werden hervat.  
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Paleis op de Koudenberg - Natiepaleis 

 

Prentbriefkaart v/h Koningsplein van Brussel, uitgeverij PIB, niet gelopen. 
Het Koningsplein ligt bij de Kunstberg en in de Koninklijke wijk. Er 
bevinden zich: de zetel van het Grondwettelijk Hof, de zetel van de 
Brusselse Hoofdstedelijke Regering, het Rekenhof, het BELvue 
museum, het Magritte museum en de kerk St.-Jacob-op-Koudenberg. 
Tegenover de kerk staat het ruiterstandbeeld van Godfried van Bouillon, 
hertog van Neder-Lotharingen en aanvoerder van de eerste kruistocht. 
Vroeger bevond zich op deze locatie het exercitieterrein van het 
voormalige Paleis op de Koudenberg. 

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten 

 

Prentbriefkaart van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van 
Brussel, gelegen in de Regentschapsstraat met op het einde het 
Justitiepaleis, uitgeverij PIB, niet gelopen.  Het museum voor oude kunst, 
het modern museum en het fin-de-siècle museum maken deel uit van 
deze Koninklijke Musea voor Schone Kunsten.  Het museum voor oude 
kunst werd in 1803 opgericht door Napoleon. Hij bracht er 15de- tot 18de-
eeuwse werken in onder die tijdens de revolutie in beslag werden 
genomen.  
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De grute mèt pakt oep awen oesem ♫ 
 

Algemeen zicht 

 

 

Prentbriefkaart nr. 13 met panoramisch zicht op de Grote Markt van 
Brussel, uitgeverij Ed. A. D. & Fils, Bxl, beschreven zonder postale 
kenmerken.  De oorspronkelijke marktplaats ontstond in de 10de eeuw in 
de nabijheid van de Zenne, lag 1,20 m lager dan nu en had een 
onregelmatige bebouwing.  Strategisch gelegen tussen het fort van Karel 
van Neder-Lotharingen en de eerste handelshaven op de Zenne, zou deze 
‘Nedermerckt’ vooral een economische functie vervullen. 

 

 

Prentbriefkaart 47, met algemeen zicht op de Oude Markt van Brussel, 
uitgeverij Photocolorplastifix A. Dohmen, Bxl, gelopen, zonder postale 
kenmerken, verstuurd naar Rotterdam.  Twee impressionante gebouwen, 
het stadhuis en het Koningshuis, staan tegenover elkaar op de Brusselse 
Grote Markt.  Doe daar het huis der Coöperatieven bij en alle aansluitende 
historisch waardevolle panden en de Grote Markt ontneemt je inderdaad de 
adem.  Marktkraampjes lokken de Brusselaars dan ook naar de Grote 
Markt.  



Huis der Coöperatieven 

 

Prentbriefkaart van het Huis der Coöperatieven, ook het Huis van de 
Hertogen van Brabant genoemd, op de Grote Markt te Brussel, uitgeverij 
Ch. N. Br., gelopen en verstuurd vanuit Brussel op 20-03-1925 tussen 
18 en 19 uur naar Brugelette. In de 14de eeuw begonnen de gilden en 
naties zich te verenigen. Er kwamen houten gildehuizen die in de 17de 
eeuw vervangen werden door stenen optrekken in barokstijl. In augustus 
1695 zouden de Franse kanonnen, ingezet tijdens de 9-jarige oorlog, 
Brussel grotendeels in de as leggen. In de 18de eeuw werden de 
gildehuizen heropgebouwd in een Vlaams-Italiaanse stijl met meer 
homogeniteit.  Het totale complex omvat 7 gildehuizen onder één gevel. 

 

 

Prentbriefkaart van het Huis der Coöperatieven, gelopen, met 
afstempeling Dinant 24-09-1935 tussen 10 en 11 uur en verstuurd naar 
Clermont. Achter de huidige gevel gingen oorspronkelijk 7 gildehuizen 
schuil met volgende originele benamingen : Den Coninck van Spaignien 
(gilde der bakkers), Den Cruywagen (gilde der vetsmelters in 2 huizen), 
Den Sack (gilde der schrijnwerkers en kuipers), Den Wolf (gilde der 
boogschutters), Den Horen (gilde der schippers), In den Vos (gilde der 
Kramers).  



Koningshuis 

 

 
 
 
 
Prentbriefkaart van het Koningshuis op de 
Grote Markt te Brussel , uitgeverij J.N. & C°, 
Br., gelopen met verwijderde postzegel 
maar nog duidelijk zichtbare afstempeling te 
Brussel op 15-03-1922 tussen 12 en 13 uur 
en verstuurd naar Frankrijk.   

 

Het hier getoonde Koningshuis kreeg, al 
naargelang de bestemming, door de jaren 
heen verschillende benamingen.  Rond de 
13de eeuw verkochten de bakkers er hun 
broden, toen nog in een houten constructie.  
Het werd dan ook toepasselijk het 
Broodhuis genoemd. In 1405 werd het een 
stenen verblijfplaats voor de Hertog van 
Brabant en werd het ’s Hertogenhuys het 
centrum van de hertogelijke macht.  En er 
zouden nog vele hertogen volgen. 

 
 
 
 
 
Prentbriefkaart van het Koningshuis op de 
Grote Markt te Brussel, uitgeverij N. Sch. Br. 
Ed., niet gelopen.   
 
 
Onder Keizer Karel V werd het gebouw 
afgebroken.  Er kwam een nieuw Broodhuis 
tussen 1515 en 1536 en het kreeg de naam ’s 
Coninckshuys of Maison du Roi.  Tijdens de 
Franse Revolutie op het eind van de 18 de eeuw 
kreeg het een sociaal karakter met polyvalente 
bestemmingen en werd het een Volkshuis.  Het 
gebouw kwam in privéhanden en raakte in 
verval.  Uiteindelijk kwam het in 1860 terug in 
het bezit van de stad Brussel.  Het gebouw 
werd afgebroken en heropgebouwd volgens de 
16de eeuwse plannen.  In 1873 startten nieuwe 
werken, die meer dan 20 jaar duurden.  
Vandaag de dag is het Koningshuis het 
museum van de stad Brussel. 

 

 



 

 

 

Prentbriefkaart van het Koningshuis op de 
Grote Markt te Brussel, zonder vermelding 
uitgever, gelopen en verstuurd met 
afstempeling te Brussel Zuid op 26 mei 1913 
tussen 10 en 11 uur en reclamestempel van de 
tentoonstelling in Gent in 1913. 

 

 

De Grote Markt was een bron van 
economische activiteit, zoals op deze 
prentbriefkaart duidelijk merkbaar is en dit aan 
de voet van het meest impressionante 
neogotische bouwwerk van de markt.  
Burgemeester Karel Buls en Jules Anspach, 
twee liberale politici met vooruitstrevende 
ideeën, waren de bezielers van de heropbouw 
van het Broodhuis.  Hiervoor deden ze een 
beroep op  stadsarchitect Pierre-Victor 
Jamaer. Hij baseerde zich, samen met 
historicus en stadsarchivaris Alphonse 
Wauters, voor de meest waarheidsgetrouwe 
reconstructie, op de 16deeeuwse plannen van 
Antoon Keldermans. 

 
 
 
 
 
 
 
Prentbriefkaart 10 van het Koningshuis op de 
Grote Markt te Brussel, uitgeverij Photocolor-
plastifix A. Dohmen, Bxl, gelopen, met 
afstempeling Brussel, 20-07-1964 tussen 06 
en 07 uur en verstuurd naar Duitsland. 
 
 
Het Broodhuis of Maison du Roi is achtereen-
volgens broodhal, inningskantoor, rechtbank, 
tijdelijke gevangenis, opslagruimte van 
paardenvoer voor de Britse ruiterij na de slag 
van Waterloo, repetitieruimte voor de 
balletschool van de Muntschouwburg, 
bibliotheek met leeszaal, onderkomen voor de 
stadsadministratie, tot uiteindelijk 
stadsmuseum en dit vanaf 1887, een functie 
die het nu nog steeds heeft. 

 

 
 


