
 

 

 

Prentbriefkaart van de Gulden-Vlieslaan te Brussel, uitgeverij Nels,, serie 1 N°. 141, gelopen met 
afstempeling Bruxelles Départ op 22-08-1903 tussen 16 en 17 uur, verstuurd naar Holland met 
aankomststempel Utrecht op 23-08-1903 tussen 12 en 6 uur en afgiftestempel A.16. Bemerk de foutprint 
‘Toisou’. Tussen de Naamsepoort en de Louizapoort ligt de ‘Avenue de la Toison d’or’. Het deel van de 
laan dat uitloopt in de Louizapoort was beplant met vier rijen lindebomen, zoals op de kaart te zien is. In 
de statige herenhuizen woonden welstellende Brusselaars. Rond 1890 werd de laan een van de meest 
luxueuze van Brussel met theesalons en ijszaken.  Er kwamen bioscopen en boetieks en in de jaren 
1960 enkele grote winkelgalerijen. 

 

 

Prentbriefkaart van de Koningsstraat te Brussel, uitgeverij Grands Magasins de la Bourse, gelopen met 
afstempeling vanuit Brussel 1 op 13-07-1911 tussen 19 en 20 uur en verstuurd naar Colchester in 
Engeland. De straat doet zijn naam alle eer aan. Met de statige gebouwen en historische parels ademt 
ze grandeur en aristocratie. Aangelegd in 1777 vertrok de Koningsstraat vanaf het Koningsplein en liep 
langs het Warandepark oorspronkelijk tot aan de Treurenberg. Later werd ze doorgetrokken langs de 
Congreskolom en de Kruidtuin en zou een tijdje ‘Nieuwe Koningsstraat’ heten om uiteindelijk door te 
lopen van aan de Koninklijke St.-Mariakerk op het Koninginneplein en te eindigen aan het stadhuis van 

Schaarbeek.  Vanaf dan heet de straat – toepasselijk – Koninklijke St.-Mariastraat.  



 

 

 
Prentbriefkaart van de Koninklijke St.-Maria-
kerk te Brussel, uitgeverij VO-DW Anvers, 
gelopen met afstempeling Tournait Station 
Départ op 17-12-1906 tussen 10 en 11 uur rn 
verstuurd naar Froidmont te Hainaut. 
 
Op de vorige prentbriefkaart kan men in de 
verte op het einde van de Koningsstraat de 
contouren van deze prachtige Koninklijke 
St.-Mariakerk zien opdoemen.  Eens op het 
Koninginneplein wordt de omvang van deze 
statige kerk duidelijk zichtbaar, zoals op deze 
prentbriefkaart getoond wordt.  In 1844 won 
Louis Van Overstraeten de architectuur-
wedstrijd voor de bouw van deze kerk, die zich 
moest situeren tussen het paleis van Brussel 
en dat van Laken.  In 1845 startte de bouw van 
de kerk in Byzantyns-Romaanse stijl met een 
door pijlers gedragen koepel. Op 15-08-1853 
vond de inwijding plaats, als eerbetoon aan 
koningin Louise-Marie, de eerste koningin der 
Belgen, gehuwd met Leopold I en overleden op 
11-10-1850 op 38-jarige leeftijd.  Ook architect 
van Overstraeten zou de inhuldiging niet meer 
meemaken.  Hij overleed op 24-07-1849 op 31-
jarige leeftijd aan cholera. 

 

 

Prentbriefkaart van de O.-L-V. van de Overwinning aan de Kleine Zavel te Brusse, uitgeverij N. Sch. Br. 
Ed., niet gelopen. Wat in 1304 begon als een kapel van de kruisbooggilden zou twee eeuwen later leiden 
tot de bouw van de kerk van O.-L.-V. van de Overwinning. Aan de basis van deze evolutie ligt de legende 
van ‘O.-L.-V. op’t Stocxken ofwel de legende van Beatriijs Soetkens. In een visioen kreeg deze 
godvruchtige Brusselse vrouw de opdracht van Maria om het beeldje O.-L.-V. van ’t Stocxken uit de 
Antwerpse O.-L.-V.kathedraal te stelen. En zo geschiedde. Ondanks vele tegenslagen slaagde Beatrijs 
in de opdracht en het beeldje werd in de Brusselse kapel ondergebracht als beschermpatrones van de 
schuttersgilde. Een mirakel was geschied en samen met het mystieke beeldje kwam een jaarlijkse 
ommegang, waarop later Keizer Karel V zelfs zijn plechtige intrede in Brussel zou maken. De juiste 
bouwdatum van de kerk is niet met zekerheid gekend. Documenten bewijzen wel dat in 1435 al een 
gedeelte van de kerk afgewerk was.  



 
 

 

Prentbriefkaart van de Kunstberg te Brussel, uitgeverij H.P., 
Grand’Place, 36, Brux., niet gelopen.  De Kunstberg ligt op de 
Koudenberg, één van de heuvels van Brussel tussen het Koningsplein 
en de Grote Markt.  Met de oorspronkelijke bedoeling op deze locatie een 
kunstensite te creëren zou Leopold II, na veel gedraal, in 1908 de Parijse 
architect Pierre Vacherot opdracht geven tot het ontwerpen van een 
voorlopige bestemming voor deze site. 

 
 
 
 

 

Prentbriefkaart van de Kunstberg te Brussel, uitgeverij N. Sch. Br. Ed., 
niet gelopen. Met de wereldtentoonstelling van 1910 in het achterhoofd 
kwam in het park een monumentale trapgang met fonteinen, 
watervalletjes en beeldhouwwerken. Leopold II zou deze inhuldiging 
echter nooit meemaken.  Na zijn overlijden op 17-12-1909 was het 
Albert I die de Kunstberg inhuldigde en die het oorspronkelijke idee tot 
Kunstenberg nieuw leven inblies. 

  



 

 

Prentbriefkaart van het Paleis der Schone Kunsten in de Regentschaps-straat 
te Brussel. Het museum werd in 1803 opgericht door Napoleon Bonaparte om 
er kunstwerken van de 15de tot de 18de eeuw in onder te brengen.  Het betrof 
vooral schilderijen en beeldhouwwerken die tijdens de Franse revolutie in 
beslag werden genomen. Architect Alphonse Balat was de ontwerper van het 
gebouw. Het museum is eigendom van de staat en toont werken van heel wat 
oude meesters : Rogier van de Weyden, Dirk Bouts, Jheronimus Bosch, 
Pieter Breughel de Oude, … 

 

 

Prentbriefkaart nr. 7 van het Paleis der Natie te Brussel, uitgeverij 
Phototypie, rue de Chambéry 9, Brux., gelopen met datumafstempeling 
Brussel (Nd) op 03-03-1921 tussen 17 en 18 uur, met reclamestempel NL-
FR ‘Neemt eene postcheck rekening’ en verstuurd naar Dieghem. De bouw 
van dit in classicistisch opgetrokken paleis startte in 1779 in opdracht van 
Maria van Oostenrijk en deed eerst dienst als vestingplaats van de 
Soevereine Raad van Brabant. Dit was het hoogste rechtscollege van het 
hertogdom Brabant. Onder het Frans bewind waren de rechtbanken er 
gevestigd. De opmerkelijke fronton van het gebouw bevat een allegorie op 
de gerechtigheid. Opmerkelijk feit is dat de kelders dienst deden als 
gevangeniscellen voor de tippelaarsters.  Vanaf 1830 zetelt in het Paleis der 
Natie het Federaal Parlement met de Senaat en de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers. Op 19-11-1883 .brak een hevige brand uit.   



  
 

Prentbriefkaart van de Onze-Lieve-Vrouwe-kerk te 
Laken, uitgeverij Mangelschotz, gelopen met 
verwijderde postzegel en afstempeling ‘Bruxelles 
Exposition’, verstuurd naar Tongeren. 
 
De O-L-Vrouwekerk uit Laken ligt aan het einde van 
de St.-Annadreef in het Brussels Hoofdstedelijk 
gewest. Oorspronke-lijk bevond er zich rond het jaar 
850 een kapel, gebouwd door twee zussen om hun 
overleden broer te herdenken. In de 13de eeuw werd 
er een nieuwe kerk gebouwd. Van deze kerk blijft nog 
alleen het gotische koor van 1275 over dat nu op het 
kerkhof van Laken staat. Met de bouw van de huidige 
kerk werd op initiatief van Leopold I op 27-05-1854 
gestart naar het ontwerp van arch. Joseph Poelaert, 
als aandenken aan de overleden echtgenote van 
Leopold I, koningin Louise-Marie. De kerk bevat het 
praalgraf van kardinaal Jozef Kardijn, stichter van de 
Katholieke Arbeiders Jeugd. De crypte bevat de 
graven van de Belgische koninklijke familie. In 1872 
werd de kerk gewijd, maar niet afgewerkt. Onder het 
koningschap van Leopold II werd de toren van 99 m 
en de voorgevel afgewerkt.  Op deze prentbriefkaart 
is nog geen centrale torenspits gebouwd. 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Prentbriefkaart N. 25 van de 
St.-Goedelekerk te Brussel, uitgeverij L. 
Lagaert, niet gelopen. 
 
In de 9de eeuw stond op de vroegere 
Treuren-berg een houten bedehuis met 
Sint-Michiel als patroonheilige. Rond het 
einde van de 10de eeuw groeide dit 
primitieve gebouwtje uit tot parochiekerk. 
Deze parochiekerk werd vervangen door 
een Romaanse kerk en werd op 
16-11-1047 plechtig ingewijd door hertog 
Lambert II. Niet ver van deze Romaanse 
kerk, aan de oevers van de Zenne, 
ontstond het gehucht Broecksele, het 
latere Brussel. 
 

  



 

 

 
 
 
 
 

Prentbriefkaart van de St.-Goedelekerk te 
Brussel, uitgeverij V. E. D., rue de 
Lenglentier 16-18, met verwijderde 
postzegel, afstempeling Brussel 1947, 
reclamestempel ‘Het roode kruis steunen 
is den vrede dienen’ en verstuurd naar 
Seine et Marne te Frankrijk. 
 
De Romaanse kerk werd vervangen door 
een gotisch bouwwerk, waarvan de bouw 
startte in 1220. De zuidelijke toren was 
klaar in 1451 en de noordelijke toren in 
1475. De sacramentskapel werd 
voleindigd in 1539 en de 
O.L.- Vrouwekapel in 1656. In 1860 kwam 
er een monumentale trap en de bouw van 
het noorderportaal duurde van 1811 tot 
1996. Wie zich afvraagt hoe de kerk, 
annex kathedraal nu eigenlijk noemt, kan 
ik geruststellen. Naar Belgische normen is 
geen enkele benaming werkelijk foutief ! 

 
 
 
 
 

Prentbriefkaart van de St.-Goedelekerk te 
Brussel, uitgeverij N. Sch., Brussel, niet 
gelopen. 
 
De benaming ‘Sint-Michielskerk’ is correct, 
gezien de allereerste oorsprong van de kerk 
verwijst naar aartsengel Michaël en deze 
eveneens patroonheilige van de stad Brussel 
is. 
 
De benaming ‘Sint-Goedelekerk’ is correct, 
aangezien graaf Lambert II de relieken van 
St.-Goedele liet overbrengen van de 
St.-Gorikskapel naar de St.-Goedelekerk. Het 
is ook het beeldje van St.-Goedele dat boven 
het kerkportaal staat. Bovendien bleek het 
bezit van relieken zowel lucratief als 
belangrijk. De legende wil dan ook dat een 
vrome vrouw uit Moorsel aan de verleidingen 
van de duivel had weerstaan.  Sint-Goedele 
was geboren ! 

 

 

 
  



 

 

 
 
 

Prentbriefkaart van de St.-Goedelekerk te 
Brussel, uitgeverij Wilhelm Hoffmann, A.-G., 
Dresde, persoonlijk gedateerd en gelopen 
met afstempeling 29-03-1906 en verstuurd 
naar Fontaine l’Evêque met afleverstempeltje 
nr. 7. 
 
De benaming ‘de collegiale van de heiligen 
Michiel en Goedele’ is eveneens correct. Een 
kerk met een heilige en een aartsengel kon 
alleen maar aan belangrijkheid en uitstraling 
winnen. Toch bleef in de volksmond de heilige 
het halen boven de aartsengel en bleef de 
Brusselse bevolking over de St.-Goedelekerk 
spreken. 
 
Ook de benaming ‘Sint-Michielskathedraal’ is 
correct. Wanneer in 1967 de kerk 
promoveerde tot kathedraal van het nieuwe 
aartsbisdom Mechelen-Brussel schrapte 
Kardinaal Suenens St.Goedele. Zij werd als 
heilige immers niet officieel door het Vaticaan 
erkend. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prentbriefkaart van de St.-Goedelekerk te 
Brussel, zonder vermelding uitgeverij, 
gelopen met datumafstempeling ‘Bruxelles 
départ’ 22-12-1907 tussen 23 en 24 uur en 
verstuurd naar Essex, Engeland. 
 
Hoe men deze kerk ook benoemde, haar rijke, 
maar ook duistere verleden blijft de moeite om 
te ontdekken en al zeker via de verschillende 
oude prentbriefkaarten waarop ze in volle 
glorie kan bewonderd worden. 

 

 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prentbriefkaart van de St.-Goedelekerk te 
Brussel, gelopen met afstempeling ‘Bruxelles 
départ’ 15-08-1907 tussen 12 en 13 uur en 
verstuurd naar Borgerhout. 
 
In de St.-Goedelekerk werden vele vorsten 
begraven, waaronder Hertog Jan II van 
Brabant in 1312 en aartshertogen Albrecht en 
Isabella, respectievelijk in 1621 en 1633 en de 
gouverneur-generaal tijdens het Spaans 
bewind. Het kapittel van de Orde van het 
Gulden Vlies hield drie vergaderingen in de 
Kathedraal. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prentbriefkaart van de St.-Goedelekerk te 
Brussel, uitgeverij SBP, St. An Belge de 
phototypie, Brux., niet gelopen. 
 
In 1516 werd Karel V in de St.-Goedelekerk 
uitgeroepen tot koning van Spanje.  In 1803 
werd in aanwezigheid van Nopoleon 
Bonaparte een ‘Te Deum’ gezongen, evenals 
in juli 1815, na de overwinning te Waterloo.  
Voor de vorsten die regeerden over de Lage 
Landen maakte een bezoek aan de 
St.-Goedekathedraal deel uit van hun ‘Blijde 
Intredes te Brussel’. Traditioneel vinden er 
ook koninklijke huwelijken en begrafenissen 
plaats. 
 

 

 
  



 

 

 
Prentbriefkaart van het interieur van de 
St.-Goedelekerk te Brussel, zonder vermelding 
uitgeverij, gelopen met datumstempel 
‘Vilvoorde’ 06-04-1902 en verstuurd naar 
Vilvoorde.  
 
Over het interieur van de St.-Goedelekerk valt 
heel wat te vertellen. Deze prentbriefkaart toont 
de middenbeuk (het schip) van de St.-
Goedelekerk. Rond 1220 startte men met de 
bouw van de kooromgang. Men eindigde met 
de bouw van de twee westertorens. Het schip 
met kruisribgewelven bevond zich daartussen. 
Tegen de zuilen staan barokke beelden van de 
apostelen, die oorspronkelijk gepolychromeerd 
waren, maar tijdens de beeldenstorm van de 
16de eeuw volledig werden vernield. Er bevindt 
zich een monumentale preekstoel in 
naturalistische barokstijl. Een unieke reeks van 
15 neo-gotische gebrandschilderde glasramen 
uit de 19de eeuw flankeren de beide zijbeuken 
van het schip. Maar ook op een reeks 
16deeeuwse glasramen in de Sacramentskapel 
(huidige schatkamer) wordt de legende van het 
Sacrament van Mirakel afgebeeld.  

 
Prentbriefkaart van het preekgestoelte van de 
St.-Goedelekerk te Brussel, uitgeverij Edttion 
du Grand Bazar de la rue Neuve, gelopen met 
afstempeling ‘Bruxelles Départ’ op 29-12-1909 
tussen 10 en 11 uur en klevertje op de voorzijde 
‘niet bestellen op zondag’ en verstuurd naar 
Parijs. 
 
Afhankelijk van de periode waarin deze 
glasramen vervaardigd werden, benadrukken 
ze verschillende variaties op de legende van 
het Sacrament van Mirakel. Maar uiteindelijk 
hebben ze allen één ding gemeen : de 
weergave van Joden die hosties zouden 
ontvreemd hebben en ontwijd door ze met 
messen te hebben doorboord; waarop deze 
hosties zouden gebloed hebben. Men 
interpreteerde de rode schimmelvlekken op het 
hostiebrood als het bloed van Christus. 500 jaar 
lang werden deze miraculeuze hosties in de 
St.-Goedelekerk vereerd. In mei 1370 stierven 
hiervoor 6 joden op de brandstapel. De schuld 
van deze mensen werd nooit bewezen, alleen 
het geloof in het mirakel legitimeerde deze 
terechtstelling.  Hierdoor werden Joden uit 
Brussel en Leuven uit de steden verbannen en 
werden hun goederen verbeurd verklaard. 
 

 

 
 
 

 



 

 
Prentbriefkaart 21 van het preekgestoelte van de 
St.-Goedelekerk te Brussel, zonder vermelding 
uitgeverij, niet gelopen. 
 
De glasramen werden door de eeuwen heen door 
verschillende gulle schenkers gedoneerd.  Eén 
werd in 1861 geschonken door Louis 
Verhoustraten, deken van de kerk en werd 
gemaakt door de Brusselse glazenier J.B. 
Capronnier in voorbereiding van de viering van 
‘500 jaar mirakel’ in 1870. De 16deeeuwse 
glasramen werden geschonken door Karel V en 
de Habsburgers. In de 17de eeuw kwamen 
belangrijke giften van aartshertogen Albrecht en 
Isabella. De koningen Leopold I en Leopold II 
schonken de eerste twee ramen in de rechter-
zijbeuk.  De andere ramen werden betaald door 
de Belgische adel. Het besef over de anti-Joodse 
Middeleeuwse legende begon na 607 jaar stilaan 
door te dringen. In juni 1967 kwam er een verzoek 
tot eerherstel van de Joodse gemeenschap bij 
Kardinaal Suenens. Tien jaar later op 14 11 1977 
zou de Kardinaal een bronzen plaat laten 
aanbrengen aan de kathedraal, die de bezoeker 
waarschuwt voor het antisemitische karakter 
waaraan deze kathedraal gedurende vele 
eeuwen onderhevig was. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Prentbriefkaart van het preekgestoelte van de 
St.-Goedelekerk te Brussel, zonder vermelding 
uitgeverij, gelopen met datumafstempeling 
‘Bruxelles Midi Départ’ op 26-12-1905 tussen 10 
en 11 uur en verstuurd naar Amsterdam. 
 
 
De naturalistische preekstoel in de St.-Goedele-
kerk, die op deze prentbriefkaart en de beide 
vorige kaarten staat afgebeeld, werd vervaardigd 
door Hendrik Frans Verbruggen en dit tussen 
1696 en 1699.  Oorspronkelijk bevond deze 
preekstoel zich in de Leuvense St.-Michielskerk.  
In 1776 werd hij naar Brussel gebracht na een 
ruiloperatie waarin keizerin Maria-Theresia 
oorspronkelijk tussenkwam.  De preekstoel is een 
overdonderend kunstwerk waar de zondeval en 
de verlossing door de kerk werden afgebeeld. 

 

 
  



 

 

Prentbriefkaart van het Justitiepaleis te Brussel, uitgegeven door de 
‘Grand Bazar’ in de Nieuwstraat, gelopen, met afstempeling ‘Bruxelles 
Départ’ op 25-12-1909 tussen 10 en 11 uur en verstuurd naar Parijs. Het 
gerechtsgebouw is gebouwd op een sterk hellend vlak. De ingangen 
bevinden zich op verschillende niveaus. Het gigantische gebouw heeft de 
vorm van een rechthoek en de middellijnen zijn respectievelijk 150 en 160 
meter lang. De totale bebouwde grondoppervlakte is 26.006 m2. Er 
bevinden zich 8 binnenplaatsen en het beschikt over een capaciteit van 
27 grote en 245 kleine zalen of lokalen. De monumentale koepel weegt 
24.000 ton. 

 

 

Prentbriefkaart met panoramisch zicht op het Justitiepaleis te Brussel, 
zonder vermelding uitgeverij, niet gelopen. De locatie voor het nieuwe 
Justitiepaleis werd niet toevallig de Galgenberg. In de Middeleeuwen 
werden op deze historische plek misdadigers terechtgesteld en 
opgehangen. Omdat 4,62 hectare oppervlakte nodig was voor dit 
bouwwerk, moest een deel van de volksbuurt van de Marollen 
verdwijnen. Dezen verguisden architect Poelaert en bedachten hem met 
de spotnaam ‘Schieven Architec’, waarvan het ontstaan te danken was 
aan de Engelstalige werfleiders die Poelaert ‘Chief-Architect’ noemden.  
Onder de Marollen was de spotnaam snel gevonden. 

 



 

 

Prentbriefkaart 7. met zicht op het Justitiepaleis van Brussel en een deel 
van het Poelaertplein, uitgeverij Henri Georges met uitgeverslogo zowel 
aan de voorzijde (onderaan links) als aan de achterzijde (bovenaan links) 
van de prentbriefkaart, niet gelopen. Omdat het vroegere justitiepaleis 
gevestigd was in een in 1773 opgedoekt Jezuïetenklooster en niet meer 
voldeed, werd door de stad Brussel beslist om een architectuurwedstrijd 
uit te schrijven voor de bouw van een nieuw gerechtsgebouw. Geen 
enkele architect werd door de jury weerhouden. Vrijmetselaar Joseph 
Poelaert echter, nota bene zelf lid van de beoordelingscommissie, kreeg 
de opdracht. Het Justitiepaleis kwam dan ook op het Poelaertplein te 
liggen. 

 

 

Prentbriefkaart van het Justitiepaleis te Brussel met uniek zijzicht, 
uitgeverij F.V. met aan de voor- en achterzijde het logo, gelopen, 
verstuurd met afstempeling Brussel, Bruxelles en onleesbare datum, 
verstuurd naar Brugelette. Op 31-10-1866 werd de eerste steen van het 
nieuwe Justitiepaleis te Brussel gelegd. Op 15-10-1883 werd het in 
gebruik genomen. Poelaert overleed in 1879 en zou zijn levenswerk nooit 
afgewerkt weten. Hij koos voor een Grieks-Romeinse stijl met eclectische 
elementen. Zijn bedoeling was om door de grootsheid van het gebouw 
de superioriteit van de rechterlijke macht tegenover het individu weer te 
geven.  



 

Prentbriefkaart Justitiepaleis te Brussel, zonder vermelding uitgeverij, 
gelopen, met afstempeling te Bruxelles op 21 maart en onleesbaar jaartal 
tussen 14 en 15 uur verstuurd. Een idee vormen over de grootte van het 
Justitiepaleis te Brussel kan, in eerste instantie, door het centrale portiek 
en de bronzen poort beter te bestuderen. Het centrale portiek is gewijd 
aan de godin Pallas Athena en is de hoofdingang. Het portiek is 39 meter 
hoog en 18 meter breed. De monumentale bronzen poort is een ontwerp 
van architect Jacques Van Mansveld. Elke deurvleugel is 8 meter hoog, 
2 m breed en weegt 6000 kilo. Adolf Hitler was een grote fan van het 
gebouw en zou, samen met Albert Speer, verschillende monumentale 
gebouwen uit het nazitijdperk gebaseerd hebben op het ontwerp van het 
Brusselse justitiepaleis. 

 

 

Prentbriefkaart 16 Justitiepaleis te Brussel, uitgeverij ND, gelopen, met 
afstempeling Brussel op 26-12-1912 tussen 16 en 17 uur en verstuurd 
naar Amsterdam. Sinds 2001 is het justitiepaleis een beschermd 
monument. Tot 15-10-2010 konden architecten en stedenbouw-kundigen 
uit alle landen deelnemen aan de ideeënwedstrijd ‘Brussels Court House, 
imagine the future !’ om een visie te ontwikkelen over de toekomst ervan. 
168 projecten werden weerhouden. Anno 2010 zou Poelaerts ontwerp 
niet meer voldoen om de noden van een moderne ‘Vrouwe Justitiae’ te 
vervullen. Anno 2020 wacht ze nog steeds ….



 

Prentbriefkaart 2046 van de Koningsstraat en het Warandepark te Brussel, 
uitgeverij L.V.C. Paris, niet gelopen. Vier grote straten, w.o. de Koningsstraat, 
de Wetstraat, de Hertogstraat en het Paleizenplein sluiten aan op het 
Warandepark. De warande is ontstaan in de 11de eeuw als jachtgebied. In het 
park staat een fontein uit 1855 ter ere van de aanleg van de Brusselse 
waterleiding. Vanaf 1781 werden langs het park afsluitingen aangelegd. Er 
kwamen monumentale poorten, sokkels en huisjes. In het park ligt, 12 m 
ondergronds, een bunker met een telefooncentrale, luchtzuiveringsinstallatie en 
een gasgenerator. Van daar leiden 2 onderaardse gangen naar de Kamer en 
de Senaat. Door de aanleg van de metro werden deze afgesloten. Tijdens de 
oorlog gebruikte de Gestapo ze om verzetsstrijders te onderscheppen. 

 

 

Prentbriefkaart 2048 van de botanische tuin te Brussel, uitgeverij L.V.C. Parijs, 
gelopen en verstuurd naar Frankrijk met vertrekstempel Bruxelles départ op 16-
01-1910 tussen 13 en 14 uur en met aankomststempel te Vitry sur Seine op 17-
01-1910. Door de uitbreiding van de Koninklijke Bibliotheek en de afbraak van 
de stadswallen dreigde de oorspronkelijke botanische tuin van Brussel verloren 
te gaan. In 1826 werd daarom beslist om op een terrein van 6,37 ha in St.-Joost-
ten-Node, een nieuwe botanische tuin aan te leggen. In september 1829 vond 
de officiële opening plaats. De oranjerie, met centraal de rotonde met 
koepeldak, werd gebouwd tussen 1826 en 1829 en doet vandaag de dag, na 
verschillende uitbreidingen dienst als cultureel centrum. Om financiële redenen 
kocht de Belgische Staat in 1870 de tuin aan, vooral ook om de 
wetenschappelijke doelstelling ervan veilig te stellen. Wegens een gebrek aan 
ruimte verhuisde de Kruidtuin in 1939 naar Meise.  



 

 

Prentbriefkaart van de ingang van het Terkamerenbos te Brussel, 
uitgeverij ‘Grand Bazar Anspach’, gelopen met afstempeling St. Josse 
ten Noode, zonder leesbare datum, verstuurd tussen 11 en 12 uur naar 
Joinville-le-Pont te Frankrijk. Het bos behoorde tot de abdij Ter Kameren, 
een Cisterciënzerinnenabdij tot na de Franse Revolutie in 1799 in de 
gemeente Elsene en werd oorspronkelijk ‘de Heegde’ genoemd.  In 1840 
kreeg het zijn huidige naam. Landschapsarchitect Friedrich Eduard Keilig 
drukte in 1861 zijn stempel op het bos. Tot 1864 hoorde het gebied bij de 
gemeente Elsene, nadien werd het grondgebied van de stad Brussel. 

 

 

Prentbriefkaart 153535 van de ravijn van het Terkamerenbos te Brussel, 
uitgeverij ‘Grand Bazar de la rue Neuve’, gelopen en verstuurd vanuit 
Bruxelles Départ op 09-06-1908 tussen 17 en 18 uur naar Parijs met 
aankomststempel 10-06-1908. Het Terkamerenbos is met zijn 124 ha 
een uitloper van het Zoniënwoud. Het bos is opgesplitst in twee delen. 
Een eerste deel is bosrijk en omvat een Engels grasperk en een ravijn 
onder een indrukwekkende rots, zoals hier op de prentbriefkaart te zien 
is. Het tweede deel bestaat uit een 6 ha groot meer met een eiland 
waarop Chalet Robinson werd gebouwd. 



 

Prentbriefkaart van het Koninklijk Paleis te Brussel, zonder vermelding 
uitgeverij, gelopen met verwijderde postzegel en verstuurd naar 
Alveringhem. Waar het huidige Koninklijk Paleis ingeplant werd, bevond 
zich vanaf de 11de eeuw het Paleis op de Koudenberg, ook wel het Hof 
van Brussel genoemd. Dit was de vroegere residentie van de hertogen 
van Brabant. In 1731 werd dit Hof verwoest door een brand en in 1774 
volledig afgebroken. Er werden twee officiële gebouwen opgericht in 
classicistische stijl, die de basis zouden vormen voor heet huidige paleis, 
nl hotel Belgiosjo en hotel Bendez genoemd. Gedurende de periode van 
de Zuidelijke Nederlanden, over de Franse annexatie, tot aan de 
Belgische onafhankelijkheid en later gedurende de regeringsperiodes 
van alle Belgische koningen, werd het Koninklijk Paleis, verbouwd, 
vernieuwd, verfraaid en heringericht. 

 

 

Prentbriefkaart van het Koninklijk Paleis te Brussel, zonder vermelding 
uitgeverij, gelopen, met reclamestempel NL-FR ‘brengt uwe vacantie 
door in België’, met afstempeling Brussel 30-07-1934 tussen 8 en 9 uur 
en verstuurd naar Rotterdam. Het Koninklijk Paleis ligt vlak voor het 
Warandepark. Het is het officiële adres van het hof. De kantoren van de 
koning en de diensten van andere leden van de koninklijke familie zijn er 
ondergebracht. Het is eigendom van de Staat. Het koninklijk archief is er 
gevestigd en beslaat in totaal 3 kilometer informatie. Iedereen kan het 
koninklijk archief raadplegen voor onderzoek. 


