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Lauréat du Caïus patrimoine Région de Bruxelles-Capitale  2008 
Het volkscafé van 2008 (FM Brussel)
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Recommandé par Le Feuilly 2010 (Bistrots et Restaurants) (Paris) 

Highly commended by “Bon Appetit” 2010 (Los Angeles, USA) 
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(Geert van Bruaene)

ze was heel  lang verwacht:
“Monsieur Verbiest,
Nous avons enfin reçu l'au-
torisation du service des 
Monuments et Sites pour 
l'entretien de la façade du 
53/55 rue des Alexiens. Les 
travaux sont en cours. L'en-
treprise commence d'abord 
par les façades arrières des 
numéros 49/51 (semaine du 
11/10) , il entamera ensuite 
les façades à rue des numé-
ros 49 à 55 (en novembre), la 
restauration des fleurs s'ef-
fectuant dans le même 
temps. (CPAS Bruxelles)” 
Met andere woorden, de 
smeedijzeren bloemen krij-
gen weer hun  plaats op een

Quelle vanité 
que la 

peinture qui 
attire 

l'admiration 
par la 

ressemblance 
des choses 

dont on 
n'admire pas 
les originaux.

De wijze uitspraken 
van Geert van 

Bruaene

h

Weer een doordenkertje. 
“Hoe ijdel is de schilder-
kunst die de bewonderende 
aandacht trekt door het 
weergeven van dingen die 
gelijken op voorwerpen die 
in hun originele vorm niet 
eens onze aandacht zouden 
krijgen”.  Met deze uitspraak 
relativeert Geert van Bruae-
ne de schilderkunst (door ze 
ijdel te noemen) maar geeft 
haar in hetzelfde zinnetje 
toch ook de magische 
kracht (dingen onder onze 
aandacht te brengen die wij 
anders misschien niet eens 
zouden opmerken).
            

Joepie... het 
bericht is 

aangekomen !

Op 6 oktober liep bij ons een 
email binnen. Niks bijzon-
ders zal u denken, er komen 
daar dagelijks tussen de 30 
en de 150 electronische be-
richten aan... dus...  Maar de-

volledig opgeknapte gevel.
Meteen kreeg ons cafeetje 
ook nog een schildje van 
“beschermd monument” 
dat, eens de gevel afge-
werkt, zal aangebracht wor-
den. De bescherming  van  
de   gevel  en  de  drie eerste

kamers van Het Goudblom-
meke in Papier is niets 
nieuws en werd reeds op 3 
juli 1997 door minister > > >>

 (dv)

Tribute to Derroll Adams
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Picqué getekend. 
Dat houdt in dat het pand als 
waardevol   moet    behouden 

worden, maar dit plaatje be-
tekent meer en... wij citeren 
de originele tekst van de 
Haagse Conventie (1954): 
“Militairen mogen de hier-
mee aangeduide gebouwen 
niet gebruiken of bescha-
digen”. 't Geeft wel een veilig 
gevoel hè.
                          

 (dv)

Tribute to Derroll Adams (1925 - 2000)

Op een mooie oktoberdag 
kwam een merkwaardig 
gezelschap samen in het 
gezellige derde zaaltje van 
het  Goudblommeke.
Danny Adams (weduwe van 
…), singer-songwriter Tu-
cker Zimmerman , filmrea-
lisator Patrick Ferryn (zie 
ook elders in dit e-zine) en 
Henri (Rieke) Vandenber-
ghe  (peetvader van het 
Brosella Folk & Jazz festi-
val)  haalden herinneringen 
op aan Derroll.   Dit naar 
aanleiding van de tiende 
verjaardag van zijn heen-
gaan. 
Mede door de ongemeen 
rijke persoonlijkheid van 
“the banjo man” buitelde de 
conversatie alle kanten op.  
Veel meer dan een klassiek 
interview werd het een in-
tiem,openhartig en uitge-
sponnen gesprek.   Het re-
laas  van  deze   ontmoeting  

moet men een beetje lezen 
zoals men bepaalde schil-
derijen bekijkt : een stap 
achteruit zetten en de ogen 
dichtknijpen tot de indruk-
ken in elkaar vloeien. 

Beat generation

Tucker : “Ik ontmoette Derroll 
voor het eerst in 1970.  Wij 
leunden aan bij de beat move-
ment.  Dat was een vrij literai-
re beweging, in tegenstelling 
tot de hippies die daarna 
kwamen.  Helemaal in het 
begin, toen we bij een optre-
den in Charleroi moesten 
schuilen voor de regen,
haalde Derroll een boek bo-
ven.  “You should read this”   
Ik was krek hetzelfde boek 
aan het lezen en toonde het 
hem : “The greening of Ame-
rica” van Charles A. Reich.   
Onze vriendschap ging nooit 
meer stuk.  We discussieer-
den eindeloos over het leven , 
over het sacrale , over alche-
mie , over chinese filosofie en 
I-Tjing.    Men moet weten dat 
de Californische scène sterk 
beïnvloed was door het Oos-
ten , aan de andere zijde van 
de Pacific.  
Derroll was bijvoorbeeld dol 
op haiku's” (daar zijn we in 
het Goudblommeke ook niet 
vies van).
Danny bevestigt : “Derroll las 
enorm veel , meestal meer-
dere boeken tegelijk”. 

Brosella

Rie : “Ik weet niet meer juist 
wanneer ik Derroll voor het 
eerst heb zien optreden , het 
was rond 1969-70 als voor-
programma van Donovan op 
de ULB/VUB.   Hij trad in okto-
ber 1975 ook op in Tsleutel-
gat in Haren.   Derroll was er-
bij toen in 1977 het allereer-
ste Brosella Folk festival 
werd georganiseerd - Didier 
Courtmans gaf toen ook een 
solo-optreden ten beste.   
Geert   Currinckx ,   voorzitter 

Tucker Zimmerman (singer-
songwriter), Patrick Ferryn 
(maker van de film over Derroll 
Adams) en Danny Adams (we-
duwe van Derroll)
Foto: © Monique Vrins, 2010
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van de Vrienden van Brosel-
la, had een heel mooie 
zwart-wit foto van Derroll 
gemaakt , die gebruikt werd 
voor de hoes van een van 
zijn elpees.    In 1994 deed 
Derroll mee aan een Brosel-
la-project “Eikels worden 
Boomen” samen met Jan 
Hautekiet, Patrick Riguelle, 
Roland, Bart De Nolf, Cesar, 
Wigbert, B.J.Scott, Jan De 
Smet , Pieterjan Smet en 
Philippe de Chaffoy de Cour-
celles.  Na het overlijden van 
Derroll stond in 2001 “The 
Derroll Adams Tribute Big 
Band” op de planken , met 
Jan Hautekiet , Patrick  Rigu-
elle , Didier Courtmans , Guy 
Stroobant , Gerard De Same-
le , Tucker Zimmerman en 
B.J.Scott.   En op Brosella 
2010 werd “Derrol l 's  
Dream” uitgevoerd.  Het 
was inderdaad een van zijn 
dromen   om   zijn  muziek  al

was het maar één enkele 
keer te laten uitvoeren door 
een barok ensemble , met 
violen en vrouwenstemmen.  
Dit project werd met veel 
waardering op langdurig ap-
plaus onthaald”. 

Vriendschap

Rie :  “Derroll was altijd een-
voudig, transparant, zonder 
kapsones.

Tucker : “Hij staat nog altijd 
aan mijn zijde, elke dag.   
Thuis heb ik een schrijn 
met zijn foto  en ik begroet 
hem iedere ochtend. Hij 
heeft   me   enorm   veel ge-

leerd op muzikaal en op 
menselijk vlak (nvdr : zegt 
de songpoet die zelf al meer 
dan duizend songs en meer-
dere boeken en dichtbun-
dels schreef).   Vaak waren 
het “non-spoken lessons”    
Als gisteren herinner ik me 
een dag in 1977, we waren 
nog een blik gaan werpen 
op café  De  Welkom en sta-

sta  ken daarna de Grote 
Markt over. Deze wandeling  
duurde meer dan één uur.    
Iedereen leek hem te kennen 
en vroeg hoe hij het stelde. 
Hij antwoordde altijd , was 
zeer beleefd met de men-
sen”.      
Danny : “Zo was hij inder-
daad, hij gaf je altijd iets mee 
om over na te denken”.
Tucker : “De Grote Markt 
heeft me trouwens geïnspi-
reerd voor mijn ballade 
“Black Oak Tree” waarin ik 
de magie van de oude 
legendes wilde doorgeven”.  
Danny : “...ergens in het VRT-
archief moet nog een filmpje 
zitten van 1966 , waarop 
Derroll op kerstavond “Silent 
Night” zingt voor de Brussel-
se arme mensen”.

Creativiteit

De muziek van Derroll Adams 
doorkruist meerdere genera-
ties, tot nu.  Van vele muzi-
kanten liggen daar hun roots, 
al dan niet bewust.  
Voor hem componeerde >>>

Derroll Adams, spelend in de 
Beenhouwersstraat (Ilot Sacré)
Foto: © Fernand Hellinckx afgedrukt met 
toelating van de rechthebbenden.

Danny Adams en Henri (Rieke) 
Vandenberghe 
Foto:  © Monique Vrins, 2010
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Tucker het warm aanbevo-
len “Oregon”   En luister ook 
eens naar “Portland town”. 
Een andere van Derroll's 
mooiste lyrics gaat alzo  :      
A profound and beautiful 
sadness / Was the passage 
of all times / I hear the wind - 
the rain is falling / Through it 
all I hear time calling / And 
years go by like a silent cry /
And there as a child my 
heart was thrilled / And all 
the dreams that speak to me 
still / And now my heart feels 
sad / Memories too - so ma-
ny bad/  A profound and 
beautiful sadness / Was the 
passage of all times  

Tucker : “Bij Derroll moest 
“het” naar buiten komen , zo 
niet als muziek dan als 
schilderijen”.
Danny : “Hij schilderde een 
oeuvre van méér dan 5oo 
werken bij mekaar, waaron-
der veel heel mooie aquarel-
len.   Van deze werken heb 
ik er, samen met Carine Fol 
(*), een aantal geselecteerd 
voor de tentoonstelling in 
het Goudblommeke”. (mdr) 

(*) Carine Fol is directrice van 
het Musée Art en Marge , 
Hoogstraat 312 , 1000 Brussel

Foto: Tucker Zimmerman en Patrick Ferryn (Foto: © Monique Vrins, 2010)

Schilderijen en 
teksten van Derroll 

Adams in het 
Goudblommeke in 

Papier
Vernissage : vrijdag 
26.11.2010 , 19:00 u. 

On dirait que tout ce qui ap-
proche le personnage de 
Derroll Adams passe par 
l'émotion. Cet homme devait 
avoir un  contact magnifique 

avec ses semblables. Inter-
roger le réalisateur du film 
«Derroll Adams, le banjo-
man» était la porte d'entrée 
idéale. Or, l'interview-fleuve 
s'est terminé par «Il faut 
évidemment voir le film 
avant toute chose». Et le 
lendemain le DVD tombait 
dans ma boîte aux lettres.  
J'ai mis plusieurs jours 
avant de m'installer pour 
visionner les 85 minutes 
d'images, mais dès les pre-
mières, j'ai su que tout se 
passait du côté du cœur.

Patrick Ferryn et son film 
«Derroll Adams, l'homme au banjo»

Banjoman : tendresse 
et musique 

Ce film est sans doute enco-
re plus fait de fraternité hu-
maine que de musique. De 
magnifiques moments musi-
caux pourtant et des dialo-
gues toujours dans l'intime et 
souvent dans l'émotion. Tous 
ceux qui parlent de Derroll 
disent d'une manière ou 
d'une autre «quand vous 
étiez en face de lui, vous res-
sentiez qu'il était vraiment là 
pour vous et rien que pour 
vous».
C'est ce que dit aussi Patrick 
Ferryn qui s'est lancé avec 
passion dans les difficultés 
de son magnifique film docu-
mentaire entièrement consa-
cré au musicien et à ceux qui 
ont partagé sa vie et sa musi-
que.  «Un soir d'automne de 
1996, en rangeant mon gre-
nier, j'ai exhumé par hasard 
une caisse de vieux 33 tours 
en vinyl remisés depuis une 
dizaine d'années. Je tombai 
tout à coup sur des disques 
de Derroll Adams, magnifi-
que joueur de banjo et inter-
prète sûr de la musique tra-
ditionnelle américaine. Der-
roll Adams… Sapristi !
Qu'était-il donc devenu de-
puis que je l'avais découvert 
à Bruxelles, un soir de 1964, 
dans une cave voûtée située 
à proximité de la Grand- >>>>
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• Nous utilisons  un procédé  
permettant de  réduire le  poids de 
notre @-magazine.  Il est cependant 
possible qu'il provoque une diminu-
tion de qualité des photos. Si vous 
souhaitez une impression avec des 
images plus claires, une version 
PDF vous sera envoyée sur simple 
demande à 
<danny.verbiest @skynet. be>. 

• Door het procédé dat wij  gebrui-
ken om het “gewicht” van ons @-
magazine te verminderen kunnen de 
foto's aan kwaliteit inboeten. Wil u 
een afdruk maken met duidelijke 
foto's, dan kan u een pdf-uitvoering 
verkrijgen op:
 <danny.verbiest@skynet.be>. 

h h

Place ?“ 

Patrick Ferryn eut envie de 
trouver des documents sur 
le prodigieux bonhomme 
mais curieusement il n'exis-
tait pas grandchose. Comme 
c'était son métier, il a tout 
bonnement décidé de réali-
ser un film documentaire. 
Première bonne surprise,  
l'homme au banjo était tou-
jours en Belgique, à Anvers.  
Le projet prend forme. Une 
maison de production s'y 
intéresse. Les premières in-
terviews sont tournés en 
1997.  «Fort heureusement,” 
dit Patrick, “car son état de 
santé déclina rapidement. 
Cela nous obligea à espacer 
les séances. Dans les mois 
qui suivirent, il ne fut plus en 
mesure d'y prendre part. Il y 
avait encore beaucoup à fai-
re et - comble de malchance 
- le producteur se vit con-
traint de nous lâcher. J'en 
cherchai aussitôt un autre, 
mais personne ne voulait 
prendre le relais. Une socié-
té de production bien connue 
sur la place me fit même 
savoir qu'elle ne souhaitait 
pas investir un centime dans 
un film sur un… «hasbeen »! 
Ce jour-là, révolté, je décidai 
que le film se ferait.  Coûte 
que coûte.”
C'était bien l'expression qui 
convenait.  Ce film s'est fina-
lement achevé. Lentement, 
au gré des moyens finan-
ciers et des disponibilités, 
mais il est chaleureux et fait 
une large place aussi à di-
vers amis de Derroll qui par-
lent de lui avec émotion.  Cet 
homme aux mains magiques 
et tatouées ne laissait per-
sonne indifférent. Le joueur 
de banjo à la voix chaude, 
qui avait  joué  dans  les rues 

Coûte que coûte

et sur différentes scènes du 
monde, avait connu les plus 
grands et souvent avait eu 
sur leur musique une influ-
ence qu'ils reconnaissent.
Quand l'écran s'éteint, on le 
sait: ce film que Derroll 
Adams n'a jamais pu voir 
laissera quelque chose en 
nous.  Quelque chose de 
Portland Town - Oregon.

(Monique Vrins)

Ne manquez pas la séan-
ce spéciale en deux par-
ties consacrée à la fois à 
Derroll Adams et à son 
vieux compagnon de rou-
te Jack Elliott le diman-

che 28 novembre 2010 au 

Cinéma Arenberg - 28, 

Galerie de la Reine à 

Bruxelles. 

à 15h : projection de «The 

ballad of 'Ramblin'Jack», 

le film qu'Aiyana Elliott a 
consacré à son père 
Jack Elliott totalement 
inédit en Belgique
à 17h: "Derroll Adams, 

l'homme au banjo" de 

Patrick Ferryn
Patrick Ferryn parlera de 

la réalisation de son film 
et évidemment aussi de 
Derroll Adams à La Fleur 

en Papier Doré le 18 

janvier 2011 à 19 H - 20 h 

Patrick Ferryn  (dessin © dv)

Neen, dit is niet Geert van 
Bruaene in Café De Volle Pot, 
maar le Petit Gérard in zijn 
eigen Goudblommeke in Pa-
pier. De titel slaat hier op de 
vinylplaat die in deze hoes zat 
(Uitgegeven door Decca  123  
.17B). Van wat er op de elpee 
staat hebben wij geen idee. 
Misschien weet de (ons) on-
bekende die  de foto naar on-
ze redactie stuurde er meer 
over of heeft een van onze le-
zers die plaat (of alleen de 
hoes) nog ergens liggen. 
Graag een seintje dan, waar-
voor al dank vooraf.   
Merk ook de “zageman” op 
(op de voorgrond, tussen het 
vaatje en Geert van Bruaene) 
waarover wij   het hebben ge-
had  (pagina 7) in ons @zine 
nummer 41.   

h h

www.hetgoudblommekeinpapier.be

www.lafleurenpapierdore.be

Info:
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BVT 10-Joêr Show

Zaterdag 18 september was 
een hoogdag voor het Brus-
sels Volkstejoêter en het 
Goudblommeke in Papier, 
kortom een Brusselse hoog-
dag. Het BVT vierde zijn 10-
jarig bestaan en zette de 
feestelijkheden in met het 
intussen befaamde buffet 
van het Blommeke, waarna 
het ganse gezelschap ver-
huisde naar het Kaaitheater  
waar de leden van het BVT 
en hun trouwe toeschouwers 
vergast werden op een gran-
dioze show: Filip Jordens, in-
tussen bekend als schatbe-
waarder van het Brel-reper-
toire, Johan Verminnen, on-
danks zijn vlucht naar Vlaam-
sere oorden Brusselaar ge-
bleven in hart en nieren, 
Mars Moriau met een Bram 
Vermeulen-nummer,  het  
Brussels monument Julien 
Vrebos en de verbrusselde 
Westvlaamse Kris Lomme 
en natuurlijk niet te vergeten 
alle leden van het BVT, die 
terecht in de bloemetjes wer-
den gezet en op een daveren-
de ovatie werden onthaald. 
De stichters van het BVT, Jef 
De Keyser, Marcel de Schrij-
ver, Roger Vande Voorde, Jef 
Burm, Paul Bovré, Geert 
Dehaes en  Claude Lammens  
zullen tien jaar geleden wel-
licht niet vermoed hebben 
dat hun “dwaas” idee om 
een Brussels volkstheater op 
te richten, zo'n sukses en 
zo'n lang leven zou krijgen.             

 

BVT 10 joer: Van links naar rechts: Jef De Keyser, Marcel de 
Schrijver, Julien Vrebos, Chris Lomme Claude Lammens en Geert 
Dehaes. (Foto BVT)

 (lp)

Geert Dehaes verdient alle 
lof voor de uiterst geslaagde 
avond, waardoor de banden 
tussen het BVT en het Blom-
meke alleen maar nog een 
stuk sterker geworden zijn.

Vous ne verrez pas ce tableau

Des documents manuscrits, 
des photos, des aquarelles 
et une  douzaine de tableaux  

à l'huile de Derroll Adams 
seront  exposés  à  La  Fleur
en Papier Doré du 26 novem-
bre à la fin janvier prochain. 
Sans rien dévoiler, voici celui 
que vous ne verrez pas : il 
n'existe plus. Derroll a un jour 

toile.

supprimé le joueur de banjo 
et repeint un autre sujet sur la 

(m.v.)

Tout le programme autour de Derroll Adams

Les activités se passent à 
La Fleur en Papier Doré, sauf 
la séance  de  cinéma  du 28/ 

11/10
! Vrijdag 26/11:  vernissage 

van tentoonstelling van de 
schilderijen en teksten van 
Derroll Adams, met een op-
treden van Didier Courtmans 
+ Guy Stroobants.  Tot einde 
januari 2011.
! Dimanche 28/11:  à 15h : 

projection de "The ballad of 
'Ramblin'Jack », le film 
qu'Aiyana Elliott a (Suite/verv p 8)
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STAMINEE  
POWEZIE 

Via Londen en Parijs beland-
de DERROLL ADAMS in Brus-
sel in 1957. Tijdens Expo '58 
speelde hij in het Ameri-
kaans Paviljoen , waar hij de 
bezoekers liet kennismaken 
met het grote Amerikaanse 
liedjesboek. Hij verbleef in 
Brussel tot 1967, waarna hij 
naar Antwerpen verkaste.
Zijn vaste honk was het 
thans gesloten café De Wel-
kom in de rue des Bouchers. 
Hij trad   op in de kroegen in 
de omgeving van de Grote 
Markt maar hij speelde ook 
als straatmuzikant (“bus-
ker”) waarna hij zijn hoed liet 
rondgaan in het publiek. 

Toen hij in de Coppensstraat 
nabij de Zavel woonde, heeft 
Derroll Adams het Goud-
blommeke gekend. Zijn pad 
huiswaarts liep er nagenoeg 
langs en hij zou ons sympa-
thieke stamineetje niet voor-
bijgelopen zijn. 
De beklemmende autobio-
grafische song “24 hours a 
day” gaat over de drankdui-
vel die hem met tussenpozen 
dag en nacht in de klauwen 
hield.  En over de verslaving 
die zo moeilijk te overwinnen 
is , zoals blijkt uit deze onge-
meen openhartige passages: 

       Well I got hooked on whiskey
       It was a terrible thing
       I just didn't dream the truth
       Like swinging on a swing

       Whiskey first thing in the morning
       Whiskey last thing at night
       Put the whiskey here by the bed
       God don't turn out the lights    
       
       I lived by singing and by playing
      With booze it didn't work so good
       My hands began to shake so bad
       My head was made of wood

       Well I still thought things were a swinging
       Couldn't even get out of bed
       Then they took me to the hospital
       Where they gave me up for dead
      
       Somehow we got me through it all
       A chance in a million they say
       Hope none of you never'll make that scène
       It's sure a nowhere way

Geert van Bruaene stelde 
terecht dat “chaque homme 
a droit à 24 heures de liberté 
par jour”.
Maar vrijheid is soms zwaar 
om dragen, er zijn vrijheden 
die verslavend werken.
Wijlen onze vriend Jean 
Tahon zei “il y a des libertés 
qui oppressent et il y a des 
lois qui libèrent”    Gelukkig 
voor hem en voor ons wist 
Derroll Adams zijn “chance 
in a million” te grijpen.    (mdr)

Ons Magazine 
ook op site van 

Het 
Goudblommeke 

in Papier.

Wie nog eens wil grasdui-
nen in oudere nummers van 
ons Magazine Het Goud-
blommeke in Papier - La 
Fleur en Papier Doré kan dat 

nu op de website
www.hetgoudblommekeinpa

pier.be.   Daar kan u trou-

wens ook terecht voor een 
uitgebreid overzicht van de 
activiteiten die in ons cafeetje 
worden georganiseerd, zowel 
door de vzw Geert van Bruae-
ne, de asbl Le Petit Gérard 
als door de cvba Het Goud-
blommeke in Papier zelf. 
Daar vindt u uitleg over wat 
men zo allemaal kan eten in 
het Blommeke, de openingsu-
ren, alles over zaalverhuur 
enz...  De site krijgt ten min-
ste een keer per week een 
update.                                    (dv)
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Simon Vinkenoog
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© Foto: Patrick De Soete
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nu op de website
www.hetgoudblommekeinpa

pier.be.   Daar kan u trou-

wens ook terecht voor een 
uitgebreid overzicht van de 
activiteiten die in ons cafeetje 
worden georganiseerd, zowel 
door de vzw Geert van Bruae-
ne, de asbl Le Petit Gérard 
als door de cvba Het Goud-
blommeke in Papier zelf. 
Daar vindt u uitleg over wat 
men zo allemaal kan eten in 
het Blommeke, de openingsu-
ren, alles over zaalverhuur 
enz...  De site krijgt ten min-
ste een keer per week een 
update.                                    (dv)

                                         
Simon Vinkenoog

19 oktober was opnieuw een 
hoogdag in het Goudblom-
meke. Op initiatief van de 
vzw Geert van Bruaene werd 
“Aardse Zekerheden” voor-
gesteld, een monografie van 
15 onuitgegeven liefdesge-
dichten van Simon Vinken-
oog met illustraties van Bert 
De Keyser.   Een prachtige 
bibliofiele uitgave verzorgd 
door de Gentse private uitge-
ver Jozef Moetwillig.
Daarnaast werd ook het te-
kenboek “Vinkenoog gete-
kend” door Bert De Keyser 
gepresenteerd. Dit alles in 
het kader van een kleine ex-
positie gewijd aan de vorig 
jaar overleden Nederlandse 
dichter.
Het hele gebeuren werd in 
goede banen geleid door 
Arnout Wouters  , Koen De 
Visscher en Christa Huijgens 
van de vzw.

Na inleidende woorden door 
Bert De Keyser kwam een 
eerste straf moment : Pjeroo 
Roobjee las zijn speciaal 
voor deze avond geschreven 
“Aubade voor Simon Vinken-
oog”.  ¨
Daarna volgde een intimis-
tisch gesprek van filosofe 
xxx

Simon Vinkenoog bij zijn 
laatste bezoek aan Het 

Goudblommeke in Papier, 
waar hij, als vriend van Geert 
van Bruaene, zo graag kwam. 

Anna Luyten met Edith Ring-
nalda , Simon's vrouw.  Ze 
houdt de herinnering aan 
Simon levend op haar web-
stek www.edithringnalda.nl, 

waar ook een verslag over 
deze soirée op staat.  Als 
een mooie leeuwin die ze is, 
droeg ze enkele van de voor 
haar bestemde liefdesver-
zen voor.   Kippevel in de 
tjokvolle zaal !
Onder de talrijke aanwezi-
gen merkten we Lydia De 
Veen-De Pauw alsook de 
kunstminnende burgemees-
ter van Brussel Freddy Thie-
lemans. Er waren ook bood-
schappen van onder meer 
Geert van Istendael, Tone 
Brulin en Josse De Pauw.  
Kortom : een geslaagde 
culturele avond. (mdr)

(Suite de la p. 6 /vervolg van  p. 6)

consacré à son père Jack 
Elliott totalement inédit en 
Belgique
à 17h: "Derroll Adams, 

l'homme au banjo" film de 85 

min. de Patrick Ferryn  sur le 
musicien et ses connections     

internationales pendant ses 
15 ans de séjour à Bruxelles 
au Cinéma Arenberg - Voir ar-

ticle page 5. 
! Mercredi  8/12 à 20h : Tuc-

ker Zimmerman and the mu-

sic  of the Beat Generation.

! Mardi 18/1/11 à 19u30:  Pa-

trick Ferryn, parlera à l'esta-

minet de la réalisation de son 
documentaire sur  Derroll 

Adams projeté à l'Arenberg le 

28/11

h h

Les buffets de la Fleur 
en Papier Doré

Excellent et à volonté pour 
un forfait de 20 !. Gratuit 
pour les enfants jusqu'à 5 
ans. Pour les jeunes invités 

de 6 à 12 ans: 10 !.
Voici ce que vous trouverez 

sur le buffet:

4 spécialités locales de 
charcuterie (bloempanch, 

tête pressée, kipkap, jambon 
à l'os et pâté) + boudins 
noirs et blancs cuits avec 
compote + pottekaas très 
bruxellois, avec radis + 

salade Fleur en Papier Doré 
(princesses, lardons, pommes 
de terre, oignons rouges... + 
salade de tomates à  l'huile 
d'olive) + salade de légumes 
+ salade de pâtes au pesto 

rouge + moutarde et 
cornichons + 3 sortes de 
pains, beurre... + tartes, 

gâteaux, fruits,...

Les buffets de la 
Fleur en Papier 

Doré

Info et réservation: 02 511 
16 59 - minimum 10 partici-
pants. Nous ne servons que 
des produits extra-frais qu'il 
faut commander bien à 
temps. Nous devons con-
naître le nombre de convi-
ves une semaine à l'avance.
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Nous avons notre propre arrêt de bus !

Nous espérons que vous êtes 
venus récemment au Goud-
blommeke. Vous savez donc 
que l'estaminet est mainte-
nant  en direct sur le chemin 
des bus 48 et 95 de la STIB 
sortant de la ville.  L'arrêt est 
carrément devant la porte. 
Ceux entrant dans la ville 
descendent toujours la rue 
du Lombard.
Le trajet  du 48 vous mènera 
par la rue Blaes, la Porte de 
Hal, St Gilles et l'Altitude 100 
jusqu'à Uccle Stalle.
Le 95, monte le Grand Sablon, 
en direction de la place Roy-
ale, la rue du Trône, le Cime-
tière d'Ixelles et ainsi jus-
qu'au fin fond de Boitsfort.

Et ce n'est pas tout ! Le mê-
me arrêt devant La Fleur en 
Papier Doré embarque aussi 
les clients des bus Noctis qui 
roulent les vendredis et sa-
medi de 24h15 jusqu'au-delà 
de 3 h du matin.
Huit parmi les 11 trajets des 
Noctis remontent du Bd An-
spach vers le Sablon et donc 
s'arrêtent devant le 53-55, 
rue des Alexiens, dans des 
directions aussi diverses que 
la place Meiser, Boitsfort, 
Kraainem, ULB etc.
Pour toutes ses lignes et les 
horaires détaillés, la solution 
est d'explorer le site:
 www.stib.be.

(m.v.)

Blomme in Papier
iedereen is welkom hier
werkman en bankier    

Avis à la population : le jeudi 
18 novembre à 19h , Marcel 
BAUWENS viendra nous par-
ler du haiku. Il nous entretien-
dra au sujet de ce genre de 
poésie très codifiée qui nous 
vient du Japon. Il nous pré-
sentera également son re-
cueil* récemment publié.
La conférence se fera en 
français et en bruxellois,  à la 
Fleur en Papier Doré.   
Entrée libre
*”Haiku's in het Brussels/ 
Haikus en Bruxellois” , 10 ! , 
éd. Academie van het Brus-
sels, w w w . a v h b . b e  , sera 

disponible le jour même.

                                                 
 

Haiku

h h

Belangrijk bericht:

Op maandag 3 
januari 2011 zal 

Het 
Goudblommeke 

in Papier 
(uitzonderlijk) 

open zijn.
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Is dat nu van Bruaene met een baard of is dat Rieke van Brosella ?


