
 

 

Prentbriefkaart van het Koningsplein te Brussel, verstuurd naar Frankrijk met afstempeling Brussel 
(L.-W) Bruxelles (Q-L) 24-02-1911 tussen 10 en 11 uur en aankomststempel te Choisy-le-Roi Seine 
op 25-02-1911 om 06.30 uur. Het Koningsplein is ontstaan op de voormalige site van het Place de 
Bailles, het Baliënplein waar tijdens de 15de eeuw het Hof van de Hertogen van Brabant stond. Dit 
was een van de prachtigste paleizencomplexen van de wereld. In de nacht van 3 op 4 februari 1731 
werd dit paleis bijna volledig vernield door een brand. Pas in 1772 werd op initiatief van Karel van 
Lotharingen het huidige Koningsplein aangelegd. Op dit plein bevinden zich enkele opmerkelijke 
gebouwen: het grondwettelijk hof, het BELvue museum, het Huis van het Gewest, het Magritte 
Museum, de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, het Rekenhof en de kerk St.-
Jacob-op-Koudenberg. Waar tot 1794 het standbeeld stond van Karel van Lotharingen en later de 
vrijheidsboom staat nu sinds 1845 het ruiterstandbeeld van Godfried van Bouillon. 
 

 

 
 
 
 
Prentbriefkaart van het standbeeld Egmont en 
Hoorn te Brussel, gelopen en verstuurd van 
Brussel Noord naar Antwerpen met onlees-
bare datumstempel.  
 
 
Aan de Kleine Zavel in Brussel staat het 
monument van de graven Egmont en Hoorn. 
De beelden staan op een indrukwekkend 
voetstuk waarop hun wapen-schilden staan 
afgebeeld. Dit monument van Charles-Auguste 
Fraikin uit 1864 symboliseert de strijd tegen de 
Spaanse dwingelandij. Oorspronkelijk stond 
het op de Grote Markt voor het Broodhuis op 
exact dezelfde plaats als waar het schavot 
stond waarmee beide graven onthoofd werden 
op 5 juni 1568 door de hertog van Alva, die 
woedend was over zijn nederlaag tijdens de 
slag bij Heiligerlee. In 1879 werd het beeld 
verplaats naar de Kleine Zavel. 

  



 
 

 

 
 
 
 
 
 
Prentbriefkaart 101 van Leopold I te Laken in 
het Koninklijk park, zonder vermelding 
uitgeverij, gelopen en verstuurd van Brussel 
(L.-W) Bruxelles (Q-L) naar Koksijde met 
datumafstempeling op05-01-1926 tussen 15 en 
16u.   
 
 
 
Het monument van Leopold I wordt het 
monument voor de dynastie genoemd en werd 
onder impuls van Leopold II opgericht om de 
50ste verjaardag te vieren van de oprichting van 
de dynastie door zijn vader Leopold I in 1830. 
In 1880 was het monument echter nog niet 
klaar. Er werd van 1878 tot 1881 aan gewerkt 
naar het ontwerp van architect Louis De Curte. 
 

 
 
 
 
 
Prentbriefkaart van het mausoleum van 
Leopold I te Brussel, zonder vermelding 
uitgeverij, verstuurd vanuit Bruxelles, R.de la 
Chapelle naar Antwerpen met datum-
afstempeling 02-05-1910 tussen 13 en 14 uur.  
 
 
 
Het monument staat in het park van Laken en 
is 50 meter hoog. Het is een galerij met 
9 zuilen, 9 standbeelden en 9 leeuwtjes. Deze 
staan voor de toenmalige 9 provincies van 
België en de leeuwtjes dragen telkens het 
wapenschild van één van de provincies. De 
sculpturen werden telkens door een andere 
beeldhouwer gemaakt. In het midden van de 
galerij staat het standbeeld van Leopold I, 
gebeeldhouwd door Willem Geefs.  Bovenop de 
torenspits staat een vergulde kroon. 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
Prentbriefkaart van het monument Anspach te 
Brussel, zonder vermelding uitgeverij, gelopen 
en verstuurd naar Vilvoorde met datum-stempel 
08-07-1902 tussen 13 en 14 uur.  
 
 
De obelisk Anspach is eigenlijk een fontein. Het 
monument werd opgericht in opdracht van de 
Stad Brussel ter ere van de burgemeester Jules 
Anspach, die op 19-05-1879 overleed op nog 
geen 50-jarige leeftijd tijdens zijn ambtstermijn. 
De reden voor dit monument situeert zich in de 
grote inspanningen die hij geleverd heeft met 
de rivier de Zenne. In 1866 brak een zware 
cholera epidemie uit in Brussel die duizenden 
doden eiste. Aan de basis van deze epidemie 
lag de Zenne die toen niet meer dan een open 
riool was. Het was Jules Anspach die de 
sanering van de Zenne aanpakte. Hij zorgde 
deels voor een demping van de zijarm, deels 
voor een kanalisatie en deels voor een 
overwelving van de Zenne binnen het 
stadscentrum. 
 

 
 
 
 
Prentbriefkaart van het monument Anspach te 
Brussel, zonder vermelding uitgeverij, niet 
gelopen.  
 
 
In 1897 werd het monument ingehuldigd op het 
De Brouckèreplein. Bij de aanleg van de metro 
in 1973 kon het daar echter niet blijven staan 
omdat het graniet te zwaar was en er gevaar 
voor verzakking dreigde. In 1981 werd de 
fontein op de Pantsertroepensquare geplaatst. 
De obelisk zelf bestaat uit roze graniet en werd 
ontworpen door architect Emile Janlet.  Op de 
sokkel staan 2 bronzen beelden die de 
erkentelijkheid van de stad en de 
stadsmagistratuur symboliseren. In een nis op 
de sokkel staat een figuur die de overwelving 
van de Zenne voorstelt. Er bevindt zich 
eveneens een wit marmeren medaillon met de 
afbeelding van Jules Anspach.  Bovenaan de 
obelisk staat de vergulde bronzen aartsengel 
St.-Michiel. De fontein zelf staat vandaag de 
dag in een waterbekken met 4 monsterdieren. 
 

 

 
 



 

 

 
 
 
Prentbriefkaart van de Congreskolom te 
Brussel, zonder vermelding uitgever, gelopen, 
met verwijderde postzegel en verstuurd naar 
Brussel met aankomststempel 01-02-1910 
tussen 22 en 23 uur.  
 
 
 
Er is een bijzondere anekdote verbonden aan 
de Congreskolom te Brussel.  Op 11-11-1992 
werd tussen de twee leeuwen onder een 
gegraveerde gedenkplaat het stoffelijk 
overschot van een onbekende soldaat bijgezet 
in de grafkelder. Het lichaam werd willekeurig 
gekozen door een blinde oorlogsveteraan uit 
W.O. I.  Hij maakte een keuze uit 5 lijkkisten van 
niet geïdentificeerde gesneuvelde soldaten. 
Een vuurpot met eeuwige vlam moet de 
herinnering aan deze gruwel voor altijd in ieders 
herinnering bewaren. 
 

 
 

 

Prentbriefkaart 171789 van de triomfboog van het Jubelpark te Brussel, 
uitgeverij Artist. Atelier H.Guggenheim & C°, Zurich, niet gelopen. Tot 
vóór 1875 was het Jubelpark gekend als de Linthoutvlakte.  Het was een 
oefenterrein voor de Burgerwacht, die bestond uit een groep vrijwilligers 
die mee instond om de veiligheid van België te garanderen.  Nadien werd 
het terrein vooral gebruikt voor het organiseren van exposities en 
verschillende wereldtentoonstellingen. Onder impuls van Leopold II werd 
het idee opgevat tot de bouw van de triomfboog. De aanleiding was de 
50ste verjaardag van de onafhankelijkheid van België. 

  



 

 

Prentbriefkaart 2047 van de triomfboog van het Jubelpark te Brussel, uitgeverij 
Aqua Photo Paris, niet gelopen. Leopold II was vooral geïnspireerd door de Parijse 
Arc de Triomphe.  Hij zocht inspiratie in het antieke Rome en de Brusselse 
triomfboog zou niet alleen de grandeur van België uitstralen, maar vooral ook van 
zijn vorst. Architect Bordiau startte in 1872 met de werken, maar het project wilde 
niet vlotten. In 1890 startte  architect Girault. Hij veranderde de oorspronkelijke 
plannen en voorzag drie doorgangen in de boog in plaats van één. Uiteindelijk was 
de triomfboog klaar in 1905. Er werd 25 jaar aan gewerkt en de werken waren pas 
voltooid 75 jaren na de onafhankelijkheid van België. Er werken 450 arbeiders op 
de werf. Via 3 rollende hangbruggen kon men op 3 plaatsen tegelijkertijd op een 
elektrisch verlichte werf dag en nacht doorwerken. Dit was een unicum in Europa. 

 

 

Prentbriefkaart van de triomfboog van het Jubelpark te Brussel, uitgeverij H.P., 
Grand Place 36, Brux., niet gelopen. De halfcirkelvormige zuilen-galerijen langs 
beide zijden van de triomfboog leiden naar gebouwen waar verschillende musea 
zijn in ondergebracht: het koninklijk museum van het leger en de 
krijgsgeschiedenis, autoworld, de koninklijke musea voor kunst- en geschiedenis, 
het koninklijk museum voor natuurwetenschappen. Onderaan de triomfboog staan 
8 beelden op voetstukken, symbool voor 8 provincies van België. De 9de provincie 
is Brabant die bovenop de boog staat en voorgesteld wordt door een vierspan 
omgeven door de goden Mercurius en Apollo. Aan het voeteneind staat het 
wapenschild van België met rechts de allegorieën Eendracht en Gerechtigheid en 
links Recht en Macht. 

 



 

5. Brussel is melancholie     mo brussel dat es lieg geluupe ♫ 

 

 
 
 
 
Prentbriefkaart 10 van het Koningshuis te 
Brussel, uitgeverij Photoplastifix Albert 
Dohmen, Brussel, niet gelopen. 
 
 
 
Wat spreekt men in Brussel eigenlijk ? 
Bestaat er iets als die specifieke eigenheid, 
die Brussel maakt tot wat ze is ? Kan in het 
midden van deze smeltkroes van 
aantrekkingskracht van mensen, economie, 
internationale- en bestuurlijke instellingen 
één universele taal overeind blijven ? Heeft 
het vastleggen van de taalwetten van de 
Vlaamse Rand of de périphérie bruxelloise er 
voor gezorgd dat het authentieke Brusselse 
dialect van de binnenstad heeft kunnen 
overleven ?  
 

 
 
 
Prentbriefkaart 17 van de Grote Markt en het 
Broodhuis te Brussel, uitgeverij Photobrom 
Lander & Laurent S.P.R.L. Brussel, met 
originele reclamestempel met Nederlandse 
en Franse tekst ‘vlees geeft kracht’ ‘viande 
source de santé’, gelopen en verstuurd vanuit 
Brussel op 31-05-1956 tussen 13 en 14 uur 
en verstuurd naar Nederland. 
 
 
 
Na een tragische achteruitgang was dit 
gelukkig wel het geval. Zo wordt elk jaar in 
Brussel de driekoningen mis in het Brusselse 
dialect gehouden, bestaan er nog steeds 
Brusselse muzikanten die strijden voor de 
Brusselse taal, zoals Alain Van Brussel met 
zijn bluesband ‘De Braave Joenges’ en het 
traditioneel marionettentheater Toon als 
typische Brusselse folklore.  Al bestaat het 
nog, het Brussels is melancholie geworden. 
 

 
 

Strofe IV 



 

 
 
 

 

Prentbriefkaart 153 van het Justitiepaleis te Brussel, zonder vermelding 
uitgeverij, gelopen met stempel Brussel 1 op 07-08-1953 en opdruk in 
NL-Fr ‘Drink goede melk’, ‘Buvez du bon lait’, verstuurd naar Holland. De 
vertegenwoordigers van de rechterlijke, bestuurlijke en religieuze macht 
gebruiken Brussel als uitvalsbasis. Als hoofdstad van Europa en met een 
basis van de NAVO, met alle zichtbare en symbolische machtsvertoon 
staat Brussel vooraan op het gebied van ceremoniële plechtstatigheden. 
Wie melancholisch wordt van oude tradities, kan zich in Brussel vast nog 
laten betoveren.  

 
 
 
 
 
 
Prentbriefkaart met vermelding ‘Fabrication 
Belge’ van de O.-L.-Vrouwkerk van Laken, 
niet gelopen.  
 
 
 
Dat Brussel een ceremoniële status vervult, 
kan moeilijk ontkend worden. Het startte 
reeds eeuwen geleden met de plechtige 
Ommegancken, de intredes van de hertogen 
van Brabant, hun overlijdens, de 
huldeblijken aan Napoleon en de dopen, 
huwelijken en begrafenissen van latere 
koningen. 



 

 

 
 
 
 
Prentbriefkaart met zicht op de Grote Markt in 
Brussel gefotografeerd vanuit de toegangs-
trappen van het Stadhuis, uitgeverij Bromolux 
Bruxelles, gelopen, verstuurd vanuit Brussel 1 
op 28-10-1954 naar Holland. 
 
 
 
Hoeveel echte Brusselse Ketjes leven er nog 
in Brussel ? Is er eigenlijk iemand die dit 
bijhoudt ? Brussel heeft altijd als een magneet 
gewerkt met zijn wereld-tentoonstellingen, zijn 
internationale beurzen, zijn haven en 
economie. Deze succesformule brengt bloei, 
maar daarvoor is een prijs betaald, een hoge 
prijs. De prijs van de authenticiteit. 
 
 
 

 
 
Prentbriefkaart van het interieur van de 
St.-Goedekerk, uitgeverij S. Best, Anvers, 
gelopen met verwijderde postzegel, vertrek-
stempel van Brussel 1 en een tweetalige 
instructiestempel van de post met vermelding 
‘’in het adres plaats, straat en nummer 
vermelden’ en verstuurd naar Nederland. 
 
 
Waar in de golden sixties, samen met 
Woodstock, de kerken stilaan leegliepen, zo 
zouden ook de echte Brusselaars stilaan uit 
Brussel verdwijnen. Er kwamen ontelbare 
nationaliteiten voor in de plaats, boeiend, zeer 
zeker. Maar met de nood aan een grotere 
huisvesting verdwenen grote delen van het 
Marollenkwartier en laat dat nu juist de plaats 
zijn waar het Brussels de meest courante 
omgangstaal was.  De verfransing van Brussel 
kende door de jaren heen ook een gestage 
opmars. Het was toen universeel, gaf cachet 
aan de handel en was uiteraard de taal van de 
adel en bourgeoisie. Langzamerhand zou het 
Engels veld winnen en stilaan deze plaats 
veroveren. Zou het kunnen dat de echte 
Brusselaar met melancholie terugdacht aan 
‘zijn stad’ en uiteindelijk besloot te vertrekken ? 

 

 

  



 

bezie mor de nord , de midi ♫ 
 
 

 

Prentbriefkaart van het Brussels Noordstation, gelopen met 
verwijderde postzegel en verstuurd vanuit Brussel X op 03-08-1960 
om 19.00 uur en verstuurd naar Amsterdam. 
 
Waar kan men Brussel beter leren kennen dan in zijn stations-buurten 
? Het is een plaats waar alles en iedereen samenkomt. Er zijn de 
pendelaars, de toevallige passanten, de toeristen, de clochards, de 
sans-papiers, de immigranten en de autochtonen, de bendes, de pik-
pockets, de pooiers, de hoeren en de dealers. Machtig en intens 
worden al deze indrukken op je afgevuurd, als kogels uit een pas 
geladen pistool.  De buurt van de Nord en de Midi hebben een eigen 
biotoop, die als een kameleon verandert van kleur tijdens de spits, 
overdag of als de avond valt. Want samen met het schemerlicht, 
wanneer het duister over de stationsbuurten valt, kruipt de donkere 
kant van het leven als een insect uit zijn schuilplaats.  Het stoot af en 
trekt aan omdat de grote grijze zone van willen maar niet mogen 
ontelbaar veel mensen weet te bekoren.  De prostituees spelen tussen 
de muren van de rijzende multinationals hun spel, vernuftig en heftig, 
tragisch en magisch.  De straat wordt een levend boudoir, waar 
Albanese en Congolese meisjes bereid zijn om de slagen van hun 
pooier te verdragen voor het achtergehouden geld voor hun familie.  
Ze weten hoe ze met wonderlijk weinig om het lijf kunnen blijven 
paraderen in de winter en waarvoor cola allemaal goed is.  Dit 
melancholisch tafereel van amour payé op de Brusselse quartiers is 
een dagelijks ritueel voor de habitué … 

  



t word alteid mo zwetter en zwetter ♫ 

 

 
Prentbriefkaart n° 10, van het stadhuis te 
Brussel, uitgeverij Fabrication Photoprim 
Bruxelles, niet gelopen. 
 
Brussel is een transitstad, een tussenstation 
tussen leven en werken, of meer nog, het is 
alleen maar een eindbestemming geworden. 
Brussel slokt elke morgen opnieuw duizenden 
pendelaars op, om ze ’s avonds opnieuw uit 
te braken en eenzaam en stil als een 
anorectisch ontheemd skelet de nacht te 
beleven. Maar zelfs de nacht is niet meer van 
Brussel alleen. De geuren en kruiden van de 
uitheemse brasserieën mengen zich altijd 
weer opnieuw met de oude, vochtige, wat 
rotte Brusselse stadslucht. En waar eens de 
oude Brusseleer moeizaam de scheefgezakte 
trap drie hoog opklom van het ooit weelderige 
herenhuis en zijn pijnlijke benen op het 
schommelbankje hield voor de knisperende 
kachel, zou nu een gezin met zes wonen, 
waarvan de vader, samen met zijn broer de 
rez-de-chaussée verbouwde tot Döner 
Kebap. Ook de nacht hebben ze Brussel 
afgepakt. Het Brussels urbanisme werd ook 
melancholie … 

 
Prentbriefkaart 75 van het Koningshuis te 
Brussel, uitgeverij Fabrication Photoprim 
Bruxelles, niet gelopen. 
 
Wie herinnert zich nog de tijd dat je met je 
auto op elk plein in Brussel kon parkeren ? 
Samen met de mensen kwam de welstand en 
kwam ook de auto Brussel veroveren. Ook dit 
had charme, tot op het moment dat Brussel 
onleefbaar werd en iedereen meer stil stond 
dan kon rijden. De files naar Brussel werden 
legendarisch, in de zomer werd het smog-
alarm regelmatig afgekondigd en de pleinen 
binnen het historische stadscentrum werden 
voltijds parkings. Wad dit de bedoeling ? Of 
waren de pleinen voor de Brusselaars, de 
toeristen, de kinderen ? Gelukkig werden de 
pleinen en markten in ere hersteld. Brussel 
kreeg een deel van zijn charme terug. Er werd 
een lage emissiezone ingesteld, die voor- en 
tegenstanders kende. De melancholie naar 
het verleden won het pleidooi en de markten 
en pleinen zouden opnieuw gebruikt worden 
waarvoor ze bestemd waren, als handels- en 
ontmoetingsplaats. 

 

 
  



 
 

 

 
 
 
Prentbriefkaart 10 van het stadhuis te 
Brussel, uitgeverij Fabrication Photoprim 
Bruxelles, gelopen en verstuurd vanuit 
Brussel X op 06-08-1964 om 16 uur en 
verstuurd naar Haarlem, Holland. 
 
 
De Brusselse markten, de authentieke cafés, 
waar zijn ze naar toe ? Waar kan je nog in een 
Brussels café, aan het begin van de quartier 
Marollien nog ajuinsoep met brood krijgen op 
zondagmorgen om 9 uur ? Waar kan je 
vaststellen dat er naar alle waarschijnlijkheid 
nog stamgasten zitten van de avond 
voordien, die om de eenzaamheid en de kou 
in hun hart te vergeten met hun hoofd op hun 
armen liggen te slapen midden het tumult van 
weeral een nieuwe dag. Het doet pijn om de 
eenzame oude man te zien en je af te vragen 
waar zijn winterjas is met deze bittere kou. De 
vale kleuren van een vuil trainingspak 
fladderen rond zijn magere hals. De cafés 
waren de opvangtehuizen van vandaag. In 
een grootstad was de armoede nooit ver af.  

 
 
 
 
 
Prentbriefkaart 095 van het Koningshuis te 
Brussel, uitgeverij Superior A.W.B., niet 
gelopen. 
 
 
 
Ook al zou dit niet als een optimale oplossing 
beschouwd worden, toch speelden ze een niet 
te onderschatten rol  als opvangnet voor wie 
het in Brussel nu eenmaal niet anders kon. 
Geen mens dacht na over vergunningen, 
brandveiligheid, signalisatie, nooduitgangen en 
luchtkwaliteit. Er werd een hele nacht gepaft, 
op de gaskachel stond de soep en de 
voorplaats van het hoekhuis was ’t café. In de 
eetplaats stond de toog. Men was gewapend 
met levenservaring en klaar om de grauwheid 
van het bestaan van zichzelf en anderen even 
te laten vergeten. Een echt Brussels staminée 
was melancholie en santé … 

 

 
  



moo het es teige de mettekoos... ♫ 

 

 

Prentbriefkaart/reliëfkaart van apen aan de toost, serie 178 nr. 4003, 
uitgeverijen K.F. Parijs, gelopen met datumafstempeling Cette – Herault 
verstuurd op 05-10-1904 en verstuurd naar Frankrijk met aankomststempel 
Montpellier – Herault op 06-10-1904. Deze prentbriefkaart toont een hilarische 
scène van apen aan de feestdis met veel activiteit, waaronder een toost, 
discussies, een venijnig staartmaneuver, een valpartij, eten, drinken en 
luisteren. De verwijzing naar het menselijke gedrag spreekt voor zich. En net 
zoals bij deze apen, luistert in Brussel ook niemand naar de zanger, hoe hard 
hij ook zingt … “en ik zing mo'jetter en etter..!” 

 

 

Prentbriefkaart van apen die een spelletje biljart spelen, gelopen met 
datumafstempeling Bordeaux - Gironde, 23-03-1903 tussen 4 en 5 uur en 
verstuurd naar Parijs. Dit hilarisch tafereel met ongehoorde apenstreken 
symboliseert het destructieve dat elke levensvorm in zich draagt. Ook hier speelt 
het zich af in een menselijk kader met alle emoties eigen aan de mens. Het woord 
mettekoo betekent zowel aap als kwajongen en ook wel dom of onhandig 
persoon. Het kan als scheldwoord gebruikt worden en is in een raciale context 
eveneens niet vreemd. Jef Burm bedoelde in zijn lied naar alle waarschijnlijkheid 
‘dommeriken’ of ‘dove apen’ ! 



Brussel Petit Paris 

 

 

 

Prentbriefkaart n° 44 Nels-Thill, uitgeverij Anc. Durr et Fils, Bruxelles, met verschillende miniatuur-zichten 
op de Brusselse Grote Markt, gelopen met verwijderde postzegel en verstuurd naar Metz te Frankrijk. 
Centraal op deze prentbriefkaart staat het stadhuis van Brussel met vervolgens vanaf onderaan en in 
wijzerzin : • 6 huizen die staan tussen de Vlees- en Broodstraat en de Boterstraat met respectievelijk van 
nr. 34 t.e.m. nr. 39 de huizen Den Helm, Den Pauw, Het Voske (of De Samaritaen), Den Eyck, Sint 
Barbara en Den Ezel • het Koningshuis • het huis der Coöperatieven  • de Brusselse bloemenmarkt met 
de ambachtshuizen die oorspronkelijk behoorden tot v.l.n.r. de kramers, de schippers, de 
boogschuttersgilde, de schrijnwerkers en de kuipers, de vettewariërs en de bakkers. 

 
 
 
 
Prentbriefkaart N° 23 van het stadhuis te 
Brussel, uitgeverij Fabrication Fotoprim Brux., 
gelopen met datumafstempeling Bruxelles 1 op 
31-07-1961 met reclamestempel NL-Fr ‘De 
loten van de Afrikaanse loterij zijn vrij van 
taksen’ - ‘les lots de la loterie Africaine sont 
exempts d’impots’ en verstuurd naar 
Amsterdam.  
 
 
Paris la nuit heeft zich op deze prentbriefkaart 
vertaald naar Brussels by night.  De sfeervolle 
verlichting van het monumentale Brusselse 
stadhuis tovert, net zoals in Parijs, de romantiek 
in je hart.  Waar Parijs de eeuwige lichtstad 
genoemd wordt, zal Brussel, weliswaar op 
kleinere schaal, net zo schitteren. 



 
 

  

Prentbriefkaart van het Brusselse 
Manneken Pis, zonder postale kenmerken, 
wel gedateerd op 16-08-1949. 
 

 

 
 
Prentbriefkaart 35 van het Brusselse 
Manneken Pis, uitgeverij Albert, gelopen met 
verwijderde postzegel en met 
reclamestempel ‘exposition universelle 
Bruxelles Brussel, wereldtentoonstelling 
1958’ en verstuurd naar Heerenveen te 
Holland. Op 18-03-1928 werd Manneken Pis 
met enthousiasme uitgeroepen tot Jolig 
Kereltje van Brussel, Natte Prins en Baron 
van de Stoofstraat. 
 
Prentbriefkaart N° 11 van het Brusselse 
Manneken Pis, gelopen met datum-
afstempeling 21-08-1961 tussen 15 en 16 uur 
met NL-FR sensibiliseringsstempel 
‘postkantoor vermeld post snel besteld!’ en 
‘canton postal indiqué courrier vite distribué!’ 
en verstuurd naar Maaldwijk te Holland. 
 
Waar de bovenvermelde prentbriefkaarten 
van Manneken Pis hem nog in deftige 
feestkledij en legeroutfit tonen, zal hij het 
merendeel van de tijd puur natuur te 
bewonderen zijn, zoals op de prentbriefkaart 
hiernaast. Toegegeven, De Moulin Rouge in 
Parijs is weliswaar van een andere orde, maar 
ons Brussels Manneken Pis staat al vier 
eeuwen in zijn plassende blootje ! 



 

 

 

Prentbriefkaart N° 15, uitgeverij Fotoprim Bruxelles, gelopen met 
verwijderde postzegel en reclamestempel  ‘Commune, Gemeente Evere, 
Camping’ en verstuurd naar Deventer te Holland.  Deze toeristische 
prentbriefkaart met ‘Bonjour de Bruxelles’ toont centraal Manneken Pis 
en meerdere stadszichten startend onderaan en in wijzerzin: de 
Cinquantenaire, het Koninklijk Paleis, het Justitiepaleis en heet 
Eeuwfeestpaleis.  Met enige fantasie kunnen deze Brusselse 
monumentale gebouwen de ‘kleinere’ versie weerspiegelen van de 
Parijse Arc de Triomphe, het Paleis van Versailles, de Sacré Coeur en 
het Centre Pompidou. Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd ! 

 
 
Prentbriefkaart N° 14, uitgeverij Fotoprim 
Bruxelles, gelopen met onleesbare 
datumafstempeling en reclamestempel  
‘exposition universelle Bruxelles, Brussel, 
wereldtentoonstelling 1958’ en verstuurd naar 
Parijs.   
 
 
 
Deze toeristische prentbriefkaart met ‘Bonjour 
de Bruxelles’ toont centraal Manneken Pis en 
meerdere stadszichten startend onderaan en 
in wijzerzin: de Hallepoort, het Stadhuis op de 
Grote Markt, de St.-Goedelekerk en het 
Koningshuis. De stad Brugge wordt wel eens 
het Venetië van het noorden genoemd. 
Niemand zal er dan ook bezwaar tegen 
hebben om Brussel ‘petit Paris’ te noemen.  
En toeval of niet, maar deze toeristische 
prentbriefkaart verstuurd medio 1950 kreeg 
tenslotte als eindbestemming Parijs ! 



ADIEU BRUXELLES ! 

Bruxelles, ville de mon rève 
artistique, sublime, décadent et sans gène 
érudite, mélancholique et plein d’humour 
ou la vie commun s’éveille jour après jour 
visité par tous les grands de la terre 
mais aussi un abrit pour ceux qui n’ont rien 
centre de l’Europe 
mais commun comme une sale culotte 
des pralines, des gaufres et un Kriek Bruxellois 
un amour intense et beaucoup plus de ça 
une mélancholie inexplicable 
où les contrastes s’embrasse 
comme vous l’entendiez j’ai perdu mon coeur 
et c’est à Bruxelles et pas ailleurs ! 

Brussel, stad van mijn dromen 
artistiek, subliem, decadent en zonder schroom 

belezen, melancholiek en vol gag 
waar het gewone leven zich herhaalt dag na dag 

bezocht door alle groten der aarde 
maar ook een schuiloord voor de daklozen 

centrum van Europa 
maar gewoon als een vuile tanga 

pralines, wafels en een Brusselse Kriek 
een intense liefde en zoveel meer dan dat 

een niet uit te leggen melancholie 
waar contrasten zich omarmen 

zoals u zou verwachten heb ik mijn hart verloren 
aan Brussel en niet aan andere oorden ! 

 
 

 

Prentbriefkaart in kleur met details in 
glitterversiering toont centraal het Stadhuis van 
Brussel en links boven in een halve cirkel het 
Koningshuis, uitgeverij Emile Veeck, Bruxelles, 
gelopen met  datumafstempeling Bruxelles 
départ 11-09-1902 tussen 14 en 15 uur en 
verstuurd naar Luik met aankomststempel 
Liège 11-09-1902 tussen 19 en 20 uur. 
 

Brussel g'hèt main hèt gestolen ♫ 


