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Premier Yves Leterme en komiek Geert Hoste luisteren naar een
uitleg over “de grote foto”. Wil u er ook iets meer over weten dan
kan u terecht op pagina 5 van deze nieuwsbrief.

Geert Hoste geeft persconferentie in
Het Goudblommeke in Papier
Om zijn nieuwe show 2008
aan de pers voor te stellen
koos de (waarschijnlijk wel)
bekendste komiek van
Vlaanderen Het Goudblommeke in Papier uit. Een
meute journalisten van de
geschreven pers en vijf
cameraploegen voor tv
vulden het cafeetje. Het
deed ons uiteraard goed
aan het hart dat ze niet alleen oog hadden voor Geert
Hoste, maar ook uitgebreid
de tijd namen om rond te
kijken, te bewonderen en
veel vragen te stellen. Het

1000 Bruxelles

was ook naar aanleiding
van deze persconferentie
dat Geert zijn vroegere studiegenoot Yves Leterme
had uitgenodigd (ze studeerden samen rechten
aan de universiteit van
Gent). De hele bende werd
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dan vergast op onze nieuwe
snacks (u weet wel, boterhammen met pottekaas,
bloempanch of royal tremblant). En wat wij natuurlijk
heel erg fijn vinden, allen
spraken met veel en sommigen (wij noemen geen namen) zelfs met heel veel lof
over deze culinaire pareltjes. De hele (toch behoorlijk
grote) voorraad werd in een
minimum van tijd verorberd
en zo hoort het ook.
D.V.
h
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Het Goudblommeke in
Papier is volgende
maand één jaar heropend.
Weet u het nog ? Op 10 oktober 2007 werd het Goudblommeke in Papier officieel heropend. Het was een
onvergetelijke avond met
een zingende burgemeester, een fantastisch orkest
en stuk voor stuk fantastische vennoten, buren en
klanten. Daarom willen wij
deze verjaardag niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Zet dus een dikke streep in
je agenda want op vrijdag
10 oktober 2008 zetten wij
in Het Goudblommeke in
Papier de Goudblommekes
nog eens buiten. Er zal dan
heel wat gebeuren maar
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wat allemaal willen wij niet
vertellen. Het moet een verrassing zijn... en dat het er
één wordt weten wij nu al
met grote zekerheid. De volgende nieuwsbrief (die begin oktober verschijnt) moet
u maar eens goed uitpluizen... U kan er uw voordeel
mee doen. En nu zeggen wij
niets meer... of toch, wie dit
feest mist is... ja, dat zeggen wij ook niet, wij willen
beleefd blijven. Dus, tot 10
oktober om 19:00 uur.

La Fleur en Papier Doré expose ses amis
Vernissage le mercredi 10 septembre à 20 heures
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Vernissage op donderdag 4
september ‘08 om 20:00 uur in
Het Goudblommeke in Papier.
Tentoonstelling tot 4 oktober ‘08.

De Mark et De Wulf du Studio Max ! apprécient le
Goudblommeke et nous apprécions leurs BD. Du 28
août au 1er septembre, ils
exposent à la salle des fêtes de Jette, Place Cardinal
Mercier, une sélection de
planches originales de leurs
albums Stam et Pilou. Les
deux ketjes bien bruxellois
évoluent la plupart du temps
dans des décors d'une belle
précision où l'on reconnaît
des monuments et des
quartiers de notre ville.
Ils nous prêtent une dizaine
de planches que nous irons
choisir dans l'expo. Elles seront accrochées dès le
jeudi 4 septembre et pour
un mois et demi aux cimaises de l'estaminet.
Les aventures de Stam et
Pilou ont déjà rempli 17 albums et d'autres sont encore en préparation. De Mark
et De Wulf les créent - scénario et dessins - à la demande de La Poste à destination principale des jeunes philatélistes, bien que
tout le monde puisse y prendre plaisir. Ils sont en vente,

en français et en néerlandais, dans tous les bureaux
de poste.
Il y en a même un qui a été
traduit en bruxellois par Robert Delathouwer et est
donc devenu "De magicien
van de Platou" (prononcer
Platow, ast a bleeft). Il y est
tout bonnement question
des péripéties du fantôme
de Raymond Goethals dans
le parc devant la Basilique.
Le grand entraîneur y a entamé sa carrière du temps
où il y avait là le terrain du
Daring de Molenbeek. (tu
savais pas ça, hein pei ?)
Donc, quand vous viendrez
prendre une bonne gueuze
à la Fleur en Papier Doré,
n'oubliez pas d'aller regarder dans la salle du fond les
dessins plein de vie et de
couleurs signés par De
Mark et De Wulf.
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Monique Vrins
"De magicien van de platou"
kunde baa Robert Delathouwer
kommandeire : 02/414.20.25 r d e l a t h o u w e r @ s k y n e t . b e Da
kost mo 6 € en ge goot er veil
plezeer mee emme. Il n'est tiré
qu'à 2.000 exemplaires. 't es e
document…
Studio Max: www.studiomax.be

Concours: représentez la façade de la Fleur en Papier Doré
La façade de la Fleur en
Papier Doré a un charme
fou.
Elle est, à coup sûr, capable de mettre en ébullition
l'imagination des dessinateurs, des peintres et des
photographes.
Vous pouvez la voir fleurie.
Garnie de personnages aux
fenêtres. En dessin rigoureux à la plume. Dans les
tons tendres de l'aquarelle.
En pleine campagne. Sur un
nuage. Peinte sur de la
soie. Comme un projet
d'architecte. Adorablement
naïve. Miniature ? En collages ? A l'huile. Au fusain.
Brodée. En patchwork. Genre BD.

demande par message
électronique à
monique.vrins@pandora.be.
In het nederlands bij
danny.verbiest@skynet.be
ou au comptoir de l'estaminet
Les prix : dans cette maison
si bruxelloise il est normal
que les lauréats soient récompensés par des provisions de bonne bière ou de
bon vin, voire de sublime
chocolat. Attention, vous
courez aussi le risque de
vous voir octroyer du
bloempanch de première
catégorie ! La zwanze n'est
jamais très loin.
Voor de -14 jarigen hebben
wij natuurlijk andere prijzen.
Wij zorgen voor o.a. een
aantal heel toffe stripverhalen (jemag één keer raden dewelke) en daar bovenop geven wij ook nog
verschillende dozen van
onze exclusieve Brusselse
pralines. Je weet dus waarvoor je werkt. Niet vergeten
! Voor 16 december 2008
moet je meesterwerk in Het
Goudblommeke in Papier
zijn. Wij wensen je alvast
heel veel succes .

Surréaliste, finalement,
pourquoi pas ? Le choix
Colofon:
Redactie/Rédaction:
est votre affaire. Laissez
Danny Verbiest ,Monique
courir votre créativité.
Vrins & Mich De Rouck
Deux impératifs :
Verzending/Expedition:
Paul Merckx
ο votre œuvre doit nous
Met bijdragen van: Collaborateurs:
être parvenue avant le 16
Monique Vrins & Danny
Verbiest
décembre. Par la poste ou
Foto's/Photos:
au comptoir de l'estaminet
Yves De Baets, Helga Van
(fermé le lundi)
der Biest, René Van
Droogenbroeck, Lander
ο le sujet est "La façade de
Loeckx en Roger Mortelmans
La Fleur en Papier Doré"
Le règlement : vous le
recevrez sur simple de-

Verantw. uitg./Edit. resp.
Danny Verbiest
Cellebroersstraat 53/55
1000 Brussel
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Chris
wordt
door
vrienden en bestuur in
de (goud)bloemen gezet...
Je kon het lezen in onze
Nieuwsbrief van juli 2008.
D.V.
Chris is niet langer waard
in
Het Goudblommeke in Papier. Hij is terug naar de kleine, grote wereld van de wijn,
net als in het begin van zijn
carrière. Eerder een reden
om droevig te zijn want
Chris was een goede waard
en fijne vriend. We zullen
hem missen, maar wij gunnen Chris zijn geluk, dus kon
zijn vertrek niet onopgemerkt voorbij gaan. De leden
van de “Raad van Bestuur”
gooiden er zelfs een feestje
tegenaan en een cadeau
waar Chris en zijn vrouwtje
samen van kunnen genieten.
Het ga jullie goed en... als je
eens iets anders dan wijn
wil drinken... wij kennen een
goed adres, in de Cellebroersstraat in... maar dat
ken jij natuurlijk ook. Tot
ziens.
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Foto © Helga Van der Biest

Poésie le vendredi... Promenade contée le samedi...
Nous vous l'annoncions déjà le mois dernier, pour la fête de la Communauté française la Fleur en Papier Doré a des propositions à vous faire.
h Poésie le vendredi
Si nous aimons vous nourrir avec le meilleur bloempanch du coin, nous avons
aussi à cœur, dans ce bel
endroit, de vous enchanter
l'esprit avec des choses
jolies. Voilà pourquoi notre
ami Emile Kestemans a
concocté pour les amateurs - et nous pensons
qu'ils sont nombreux - une
soirée de poésie dans nos
murs qui en ont entendu
bien d'autres au fil des années.
Il a invité des poètes wallons on ne peut plus contemporains
 Marc Dugardin, un Namurois, lauréat du prix René Lyr et du prix Jean
Kobsde. Il a publié, entre
bien d'autres recueils, "Un
pas pour l'éphémère" et a
été traduit en néerlandais.
Vois en saurez plus sur
http://www.servicedulivre.b
e/fiches/d/dugardin.htm
 Mme Chavanne, moins
connue, mais chaudement
recommandée par le regretté Jacques Izoard. Il
nous manque jusqu'au prénom de Madame Chavanne. Nous ne pouvons donc
rien vous en dire de précis
et ce n'est peut-être pas
plus mal ainsi. La poésie,
parfois, demande un peu
de mystère. Nous la verrons et l'entendrons le jour
même…
 Renaud Lejeune, 20-25
© Lander Loeckx
ans à tout casser, Liégeois
et collaborant aux Elytres

du Hanneton
 Lisa Leyla, a publié les
"Epines satinées". Pour sa
thèse, elle a étudié, l'érotisme dans l'œuvre de Stendahl. Plusieurs de ses poèmes ont été mis en musique.
Vous êtes attendus à 18
heures le vendredi 26 septembre à la Fleur en Papier
Doré pour suivre ce séduisant programme.
h Promenade contée

le samedi
Ce sera un petit circuit,
mais nous y gagnerons un
temps certain pour goûter
de bien des charmes de
notre jolie ville. Elle ne les
montre qu'à ceux qui veulent se donner un peu de
peine pour les chercher.
Il y aura de jolis coins, des
légendes, des anecdotes.
Le contraire peut-être bien
d'une visite historique. Mais
qu'est ce qui est le plus important ? Une certaine "vérité" historique ou le plaisir
de ne pas très bien démêler
le vrai du faux et se perdre
dans un quartier que l'on
connaît par cœur ?
Puis, nous atterrirons à la
Fleur en Papier Doré. On
aura soif et peut-être même
un petit creux et pour tout
ça, le lieu ne manque pas
de boissons et de nourritures tout à fait de chez nous.
Nous aurons encore droit à
quelques histoires sur cet
estaminet où, non plus, les
vérités et les légendes n'ont
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La statue de Peter Pan concerne
la partie "promenade". Photo:
René Van Droogenbroeck

de frontière distingue.
Une après-midi de charme
donc pour les amoureux de
Bruxelles, le samedi 27 septembre - rendez-vous à 14
heures dans le hall du Métro
Louise. Là où le rêve commence n'en déplaise aux
grincheux, tout au long des
céramiques d'Edmond Dubrunfaut.
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Monique Vrins

Laissez donc vos coordonnées au comptoir de notre
estaminet ou envoyer un
mail à
monique.vrins@pandora.be
.
02.767.14.78
ou
0476/950.762. On s'arrangera !

De foto die Van Loock
in 1953 voor de gevel
van het Goudblommeke in Papier maakte,
is zowat het embleem geworden van
ons cafeetje. Iedereen herkent er wel
een paar mensen op
of ten minste toch
René Magritte en natuurlijk ook Geert van
Bruaene, maar wie zijn eigenlijk de anderen ? Om daar
een antwoord op te geven, vervolgen wij vanaf deze maand
de reeks...

Mogen wij u voorstellen ... Marcel Mariën
stelling “Surrealist Objects
and Poems” in de London
Gallery. Vijf jaar later, we
schrijven dan 1943, ontmoet hij Picasso in Parijs.
Rond die tijd publiceert hij
zijn eerste monografie over
René Magritte. Dan volgt
een periode waarin hij poezie, essays, pamfletten, korte verhalen, toneelstukken,
boeken en monografieën
schrijft, collages, assemblages en surrealistische
foto's maakt.
Maar Marcel Mariën maakte
ook films. Zijn “L'Imitation
du cinema” (uitgebracht in
1959) veroorzaakte (door
zijn erotische inhoud en
beelden) een enorm schandaal tijdens de premièrevoorstelling in Brussel. Deze film kreeg nog wel enkele vertoningen in Luik,
Antwerpen en Parijs, maar
verdere projecties werden

Marcel Mariën

De Franstalige Antwerpenaar, Marcel Mariën, geboren in 1920 werd op zijn
vijftiende leerling fotograaf
en vlinderde in 1936 en
1937 van het ene naar het
andere fotolabo. Het is in
deze laatste periode dat hij
kennis maakt met de werken van René Magritte en
dat hij “het manifest van het
surrealisme” van André
Breton leest. Hij besluit zijn
eigen fotoatelier te starten
en maakt zijn eerste surrealistische foto's, echter met
zeer weinig succes. Mariën
begon toen ook poësie te
schrijven en collages te maken. Hij correspondeerde
met René Magritte (dat
heeft hij trouwens gedurende 20 jaar gedaan). Hij werd
al in juli 1937, toen hij Magritte ontmoette, opgenomen in het kringetje met René Magritte en o.a. Paul
Nougé, Louis Scutenaire (de
man met de alpino op zijn
hoofd, links van Magritte op
de foto) en Paul Colinet, “Le
Cercle des Surrealistes belges”. Op het einde van datzelfde jaar mocht hij zelfs al
deelnemen aan de tentoon-

Stef bleef even treuzelen,

verboden.
In 1962 komt het tot een
definitieve breuk tussen
Mariën en Magritte. Naar
aanleiding van een tentoonstelling die rond de
werken van Magritte werd
georganiseerd (in het Casino in Knokke) schreef Mariën een pamflet (La Grande
Baisse) waarin hij de
steeds commerciëler en
mondainer wordende levenswandel van Magritte
hekelt. Later (in 1983)
schrijft Mariën zijn memoires in “Le Radeau de la
Mémoire”. Daarin blikt hij
terug op zijn surrealistisch
verleden.

Georgette Magritte (de derde op de bovenste rij van de
foto links boven) probeert
de publicatie tegen te houden omdat Mariën zijn vroegere vriend, René Magritte,
haar echtgenoot, als expliciet vervalser beschrijft. De
rechtbank geeft haar ongelijk en het boek verschijnt.
In 1987 ging Marcel Mariën
weer aan het schrijven
maar de erotische fotografie bleef toch zijn hoofdbezigheid. Marcel Mariën
stierf in Brussel in 1993. D.V
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Stef bleef even treuzelen,
Hij wilde weer een geuzeglas opblinken maar liep
dan toch resoluut naar de
klant. “Mijnheer mag ik u
eens iets vragen ?
“'t Is niet nodig... het geld
ligt daar al. 't Was een lekker pralineke...”
“Maar eigenlijk...”
“Ja, ik weet het, ge kunt die
Roman op zoek
alleen bij een koffie krijgen
naar schrijvers
hè... maar volgende keer
neem ik er weer een en dan
krijg ik er weer zo'n pralineke bij hè...
Vorige maand startten wij “Heu, ja... maar eigenlijk... ik
met een roman die zich af- wilde...”
speelt in het Goudblommeke “'k Weet het... ze zijn ook te
in Papier. De bedoeling is dat koop per tweehonderdvijftig
u, de lezer, indien u dat gram hè... maar zoiets durf
wenst, het verhaal een ver- ik niet te kopen... ik zou ze
der verloop geeft. Wij weten in één keer opeten...en ik
dus niet waar wij (en of wij moet toch een beetje op
ooit) ergens zullen uitkomen mijn lijn letten hè... hoewel...
want dat hangt af van de ge- een dikke lijn is ook een lijn
ïnspireerden onder u.
hè... dat zeg ik toch altijd
tegen mijn vrouw... en nu
Wat vooraf ging: Op een zonmoet ik weg... ik moet nog
dag, even voor de middag, is
het uitzonderlijk rustig in Het naar de Rue de Namur... tot
Goudblommeke in Papier. De de volgende keer hè”.
man die er een koffie komt Geheel overdonderd blijft
drinken lijkt op Jan Beghin, Stef achter, als de man,
maar nog veel meer op de zich weer aan de tafel stoman die in het midden van de
tend, naar buiten loopt.
grote foto op de stoel zit.
Stef en Astrid kunnen hun “En ?” vraagt Astrid, “heb
je iets kunnen loskrijgen ?”
ogen niet geloven.
“Neen... die bleef maar over
“'t Is niet mogelijk... dat is...” onze praline babbelen... Ik
“Ja, allé, hij lijkt er toch heel kreeg geen kans om iets te
goed op hè...”
vragen...”
“Maar dat kan niet hè... die “En nu is hij weg...”
mens is toch al jaren dood... “Ja... hij moest ergens in de
Weet je, ik zal het hem vra- Naamse straat zijn...”
gen”.
Terwijl hij dat zegt neemt hij
“Of hij dood is ?”
de telefoon en tikt een ge“Neen... of hij... allé, je weet programmeerd nummer.
wel wie is hè...”
“'k Zal eens naar Danny
“Doe dat niet... hij zal den- bellen... misschien weet
ken dat je een slag van de hij...
molen hebt gekregen”.
“Zeg, zotteke, die gaat den“Ja, dat is waar... hoewel... ik ken dat je ofwel stomdronwil het toch graag weten” ken zijt... of zo zot als een

achterdeur”.
“Ja, maar ik zal... ah, Danny... met Stef hier hè... zeg ik
wil jou eens iets vragen... jij
weet toch nogal veel van...
van Brua... euh... van Brussel hè... is er in de Naamsestraat ... iets speciaals te
doen of zo ?”
Astrid probeert de daarop
volgende, lange monoloog
aan de andere kant van de
lijn te volgen maar dat lukt
haar niet. Ze probeert iets
van Stefs gezicht te lezen,
maar dat gaat evenmin. Ze
ontploft bijna van nieuwsgierigheid als Stef verbaasd
zegt:
“Ah... 't is toch niet waar
zeker... allé... bedankt hè...
nog een goeie zondag...”
Stef legt de hoorn op het
toestel en staart afwezig
voor zich uit.
“En wat heeft hij gezegd ?”
“Ja, hij weet niet of er iets
speciaals is in de Naamsestraat, maar hij weet wel dat
daar “A la Vierge Poupine”
was”.
“La vierge wie ?”
“La Vierge Poupine... “
“Ja, en wie is dat dan ?”
“Dat was iets van van Bruaene, een soort galerij of zo,
zegt hij”.
“Dus... toch van van Bruaene ?”
“Ja, hij hield die daar open
met een of andere gekende
dichter of zo... Pol of Paul...
maar zijn familienaam ben ik
vergeten... maar Paul Van
Himst of Paul Merckx was
het niet”.
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Dit verhaal is niet af. Als je er
een vervolg op weet kan je
dat mailen naar:
<danny.verbiest@skynet.be>

Een klein stukje verder is al
voldoende. Succes.

