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Aanknopen met een oude traditie : op 7 juni : de 
«eerste maatjes» in Het Goudblommeke 

Als de schoolexamens er 
bijna aankomen, zijn ze er 
weer: de nieuwe maatjes. De 
jonge haringen, net volwas-
sen, beginnen  kuit of hom te 
ontwikkelen. Na de vangst 
worden de maagdekensha-
ringen (zoals zij vroeger 
werden genoemd) “ge-
kaakt”. Dat kaken is een 
door een Belg “uitgevonden” 
manier van schoonmaken. 
Door een opening onder de 
linker kieuw worden de inge-
wanden uit de buikholte ge-
haald. De pancreas laat men 
wel zitten. Die alvleesklier 
(zoals dat orgaan ook heet) 
bevat enzymen die de rijping 
op gang brengen. Dan wor-
den de maatjes gezouten en 
gaan ze in een diepvriestun-
nel. Dat invriezen (minimum 
48 uur bij -22° C) is wettelijk 
verplicht en is nodig om er 
zeker van te zijn dat de ver-
bruiker niet besmet wordt 
met de haringworm. Door het 
invriezen  gaat  die dood, dus
maatjes van  een goede leve-

staat en zie ook foto hier-
naast) zal merken dat een 
aantal van de schilderijtjes 
die daar hangen, gewone 
kalenderprenten zijn, welis-
waar mooi ingekaderd. Wat 
velen niet weten, is dat dit 
nochtans belangrijke stuk-
ken van ons cultureel, histo-
risch cafeetje zijn en wel 
door hun achterkant. De 
kalenderprenten zijn name-
lijk de “dragers” van de lijs-
ten van de deelnemers aan 
het maatjesfestijn dat door 
de Lionsclub elk jaar werd 
ingericht,   of    zoals   er   ge-

schreven staat: “Hollands   >

rancier zijn volkomen veilig. 
Daarenboven zijn ze ook bij-
zonder lekker.
Maar wat hebben maatjes 
nu te maken met Het Goud-
blommeke in Papier ? Wel, 
de Brusselse Lionsclubaf-
deling Erasmus, had zo’n 30 
à 40 jaar geleden haar uit-
valsbasis in het Blommeke. 
Wie in het tweede gelag-
zaaltje zit (daar waar de toog

Lijst 1985 Foto  © Danny Verbiest (2011)

Foto: © Danny Verbiest, 201111
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banket van echte groene 
haring. Gehouden  door de 
Lionsclub Brussel Erasmus 
op 11 juni 1983. Hieronder 
de handtekening van de 
meedoeners”.
Daarom willen wij vanaf dit 
jaar deze traditie weer tot 
leven roepen. Op de dag dat 
de eerste verse maatjes er 
zullen zijn, kan u er van  ko-
men genieten in Het Goud-
blommeke in Papier. 

* Er is kans dat die datum 
verlaat wordt en dat ge-
beurt als de vis op die dag 
nog niet van hoge kwaliteit 
blijkt te zijn. Gezien de late 
datum in het jaar is dat risi-
co kleiner dan 0,1%. Moest 
het uitzonderlijk toch ge-
beuren, dan krijgt u daar-
over bericht.

(dv)

Lijst 1983 Foto  © Danny Verbiest (2011)

Foto  © Danny Verbiest (2011)

De stripmuur 
van Het 

Blommeke

In ons vorig magazine (nr. 50 
pagina 4) hadden wij het over 
de nieuwe stripmuur in Brus-
sel, meer bepaald op de ach-
terwand van het zomerterras 
van Het Goudblommeke in 
Papier. Daar begint behoor-
lijk schot in te komen. Als al-
les loopt zoals voorzien kun-
nen wij op 1 juni om 20:00 
uur dit meesterwerk inhuldi-
gen (tekening van 2,85 bij 5m)

Deze muur komt er in sa-
menwerking met het “Steun-
punt voor Brussels Dialect”, 
ARA! dat die dag nog voor 
een tweede verrassing gaat 
zorgen. Ook de auteurs van 
de stripreeks zullen er zijn 
en die hebben nog veel meer 
in petto. U kan met een van 
de specialisten de strip-ge-
vels bezoeken (zie ook p.  3).

Dus op 1 juni 2011 om 8 uur 's 
avonds valt dit doek en kan u het 
kunstwerk van De Marck en De 
Wulf ontdekken.

En die dag valt dit jaar op 7 
juni* vanaf 12:00 uur 's 
middags tot ..? U kan vanaf 
nu inschrijven, door je naam 
en handtekening te plaatsen 
op de daarvoor voorziene 
bladen in Het Goudblommeke 
in Papier (te bevragen bij de 
waard). Wie eerst reserveert 
wordt eerst bediend natuur-
lijk. Door lekker te komen 
smullen houdt u mee een ou-
de traditie in leven.

“Het Goud-
blommeke in 

Papier” 
monument in 

Brussel
In een leuke uitgave van de 
Directie Monumenten en 
Landschappen van het Brus-
sels  Hoofdstedelijk  Gewest:
“De eerste  stadsomwalling 
van Brussel”, een wandel-
gids, staat tussen al de mo-
numenten (op pagina 22)  de 
vermelding    van   Het   Goud-
blommeke in Papier. Wij kun-
nen dus stellen, “ceci n'est 
pas un café...” 't is een mo-
nument.

Diezelfde directie heeft trou-
wens ook nog een tweede 
wandelgids uitgegeven: “De 
tweede stadsomwalling van 
Brussel”. Deze brochures 
zijn gratis verkrijgbaar. Meer 
informatie daarover kan u 
vinden op: www.monument. 
irisnet.be

7 juni vanaf 12:00 MAATJESFEEST in Het Goudblommeke
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Het programma 
voor het strip-

muur- weekend 
nog eens op een 

rijtje gezet:

Woensdag 1 juni 2011:
Om 20:00 uur wordt de strip-
muur officieel opengesteld in 
aanwezigheid van o.a. afge-
vaardigden van de Stad 
Brussel, van Het Goudblom-
meke in Papier, ARA! en de 
auteurs van de reeks “Stam 
& Pilou” (die de hoofdperso-
nages van onze stripmuur 
zijn): De Marck en De Wulf. 

Donderdag 2 juni 2011: 
Op deze vrije dag zal “De 
Marck” (stripauteur, maar 
dat hadden wij al gezegd) 
een “strip-muur-wandeling” 
maken. In een lus rond Het 
Goudblommeke in Papier 
bespreekt hij tal van stripmu-
ren (uiteraard in Brussel). De 
prijs voor de gids is ! 3,00/ 
deelnemer. De Nederlandsta-
lige gidsing begint (in Het 
Blommeke) om 11:00 uur, de 
Franstalige begint op dezelf-
de plaats om 15:00 uur. Daar 
er niet meer dan 40 deelne-
mers per beurt worden toe-
gelaten, kan u best vooraf 
intekenen. Dat kan in Het 
Goudblommeke in Papier of 
op: <danny.verbiest@skynet.be>

Zaterdag 4 juni 2011:
Van 11:00 tot 17:00 uur hou-
den De Marck en De Wulf (en 
de medewerkers van Studio 
Max) een signeersessie. 
Door het feit, dat uitzonder-
lijk niet alleen de kopstukken 
(zie tekening hierboven - 
links De Wulf en de andere is 
De Marck en af en toe kun-
nen zij (vooral als er schoon 
volk is) ook lachen) aanwe-
zig zijn is dit een ideale gele-
genheid voor de verzame-
laars.                                      (dv)

Copyright © 2011 StudioMAX!

Foto te maken vanaf 1 juni 2011. Ons terras met de stripmuur.

© Foto: Danny Verbiest, 2011 

Jawel, Bas, beter gekend als 
Bassie van “Bassie en Adri-
aan” (hier wel zonder rode 
neus en clownspak) heeft 
heel wat fans onder de 
bezoekers van ons cafeetje. 
Dat mochten wij ervaren toen 
hij  even bij ons binnenwipte. 
Het plezierige van dit verhaal-
tje is dat Bas nu ook fan is... 
van Het Blommeke.

Bas van Toor 
in Het Blommeke

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 ,.
Info : 02 511 16 59. ..

h Les buffets de la Fleur en Papier Doré
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Staminee 
Powezie

Op 1 juni 2011 om 20:00 uur wordt de Stripmuur in Het 
Goudblommeke in Papier voorgesteld aan het publiek 

Het mysterieuze medaillon
Dit zou een titel van een 
Suske & Wiske-album 
kunnen zijn. Maar het gaat 
over het bronzen medaillon 
dat achter de tapkast van 
het  Goublommeke in  Papier 

hangt. Een ronde schijf, voor-
stellende een baardig man-
nenportret in reliëf en gesig-
neerd Ed. Hoppe.
Het bebaarde mannenhoofd 
is dat van Emanuel Hiel , de 
overgrootvader van Lydia 
Deveen-De Pauw enerzijds 
en de betovergrootvader van 
Dirk Liebaers anderzijds.  De 
redactie voerde een gesprek 
met beide nazaten , die te-
vens goede vrienden van het 
Goudblommeke zijn.

Emanuel Hiel (1834-
1899)* 
Afkomstig uit het Dender-
mondse vestigde hij zich in 
1857 te Brussel.   Hij was 
zeer bedrijvig in het openba-
re leven : pers , onderwijs , 
theaterwereld en politiek.  
Naast leraar in Nederlandse 
voordracht aan het koninklijk 
conservatorium was hij ook 
conservator van het toenma-
lige museum voor de indus-
trie nabij de Kunstberg.   Van 
de Brusselse afdeling van 
het Willemsfonds was hij 
mede-oprichter (1873)  en hij  

stond  mee  aan  de wieg van 
de Koninklijke Vlaamse 
Schouwburg (KVS), die 
plechtig geopend werd op 13 
oktober 1887. Bij die gele-
genheid hield koning Leo-
pold II voor de allereerste 
keer een officiële toespraak 
in het Nederlands.  
Emanuel Hiel stond bekend 
als sociaalvoelend liberaal 
(de Belgische Werklieden-
partij ontstond pas na 1885) 
en als vrijmetselaar.   Het 
Koninklijk Atheneum in  
Schaarbeek draagt zijn 
naam : KA Emanuel Hiel.

Family affairs
Tot zijn naaste vriendenkring 
behoorden, benevens toon-
dichter Peter Benoit , ook de 
franstalige  Charles de Cos-
ter (“La légende d'Ulenspie-
gel”), Hendrik Conscience 
(“De leeuw van Vlaanderen”) 
en de Brusselse burgerva-
der Karel Buls. Ten huize Hiel 
was het vaak de zoete inval.   
Hij liet dan ook niemand 
onverschillig: klein van ge-
stalte, zwaarlijvig, met impo-
sante baard en haardos,     
temperamentvol,  niet ge 
speend van volkse humor.   
Als lid van de commissie 
voor Nederlandstalige straat-
namen te Brussel stelde hij 
bijvoorbeeld voor om de “rue 
du Pépin” (Kernstraat) te ver-
talen      als       “Geschilderde

Scheetstraat” (“rue du Pet 
Peint”)  Zoals elders in dit 
blad aangegeven, prijkt op 
het zgn. Poggeplein te 
Schaarbeek een gedenkzuil 
met zijn borstbeeld. Vele om-
wonenden geloven ten on-
rechte dat dit het beeld is 
van de volksfiguur “Pogge”  
Hiel zou deze postume knip-
oog zeker gewaardeerd heb-
ben.

Hamvraag
Hoe het medaillon in het 
Goudblommeke terecht-
kwam blijft giswerk. Het 
werd blijkbaar tijdens Hiel's 
leven ontworpen door de 
graveerder en penningsnij-
der Ed. Hoppe , over wie ons 
verder weinig bekend is.    
Misschien werd het heruitge-
bracht naar aanleiding van 
het 100ste geboortejaar van 
Emanuel Hiel (1934) , dat met 
enige luister gevierd werd.   
Men kan zich verder inbeel-
den dat het in het oog viel 
van een allesverzamelaar als 
Geert van Bruaene.
And the rest is history.    

<
Lydia Deveen-De Pauw en 
Dirk Liebaers in Het Goud-
blommeke in Papier

Het mysterieuze medaillon 
achter het hoofd van Tom

Foto: © Monique Vrins, 2011

Foto: © Monique Vrins, 2011

Foto: © Danny Verbiest, 2011

* zie ook Dr. Emiel Willekens: 
Emanuel Hiel, flamingant tussen 
Dender en Zenne, Willemsfonds 
1984
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Emanuel HIEL (1834-1899) 
was een voorman uit de 19de 
eeuwse Vlaamse beweging. 
Naast vele andere activiteiten 
was hij dichter en tekst-
schrijver van cantates en 
liederen. Voor zijn boezem-
vriend , de musicus Peter Be-
noit , schreef hij onder meer 
de tekst van het historisch 
oratorium “De Schelde”.    De 
bekende aanhef “Waar Maas 
en Schelde vloeien,de Noord-
zee bruist en stormt…” is 
van Hiel's hand. Elders in dit 
nummer wordt ingegaan op 
de band tussen Emanuel Hiel 
en het Goudblommeke in 
Papier.
Hiel werd vaak gevraagd ta-
felredes te houden en gele-
genheidsverzen te declame-
ren.  Als volbloed romanticus 
liet hij zich graag voor deze 
kar spannen.
Uit zijn verzamelde werk* 
lichten we “'t Glaasje klinkt 
zo blij en hel”.

't Glaasje klinkt zo blij en hel,
Frisser dan mijn liefkens zangen;
't Bier beantwoordt ook zo wel
Aan mijn onbedaard verlangen        
………………………………   
      
't Glaasje klinkt zo blij en hel,
Milder dan mijn liefkens ogen;
't Bier is ook een trouw gezel
Die nog nooit mij heeft bedrogen 

Hospes , schenk de beker vol,
'k Wil in 't bier de driften koelen,
Tot ik onder tafel rol
En van min niets meer zal voelen.

gesmaakt hebben. Net als 
Hiel zou gemonkeld hebben 
met de aforismen van Le Pe-
tit Gérard.    

*Gedichten van Emanuel Hiel , 
Bloemlezing door Is. Teir-
linck, N. de Tière , W. Gijssels, 
drukkerij gebroeders F. & R. 
Buyck, Gent, 1911, 388 blz.    
Vriendelijk ter beschikking 
gesteld door L. Deveen

            

                                 
Staminee 
Powezie

Emanuel Hiel en Geert van 
Bruaene leefden in een an-
der tijdsgewricht en hebben 
mekaar nooit ontmoet.
Maar van  Bruaene zou Hiel's 
humor  in  dit   gedicht  zeker 

(mdr)

Omdat wij weten dat heel 
veel van onze lezers erg ge-
voelig zijn aan de juiste 
schrijfwijze van namen en 
voornamen   en   omdat   heel 

wat uitgevers de voornaam 
van Hiel met twee “emmen” 
schrijven, ook Wikepedia het 
zo vraagt, wilden wij toch 
eens weten hoe het eigenlijk 
moet. Net zoals de kleine “v”

van van Bruaene, maakt zo-
iets toch het verschil. Daar-
om zochten wij een officieel 
document waarvan wij zeker 
zijn dat het over deze dichter 
gaat. (Overlijdensacte nr. 
730) Daarop lezen wij dat hij 
zelfs “Ridder van het Leo-
poldsorder” was, maar ook 
dat zijn voornaam met 
slechts één “m” werd 
geschreven. (dv)

h h

             't Glaasje klinkt zo blij en hel,
              Zoeter dan mijn liefkens kussen,
             't Bier is ook de honingwel,
              Die de lippen zacht zal blussen

               Maar de beker klinkt en winkt,
               Het begint zo fel te glansen,
               Wijl de grond voor mij verzinkt
               En mijn geest begint te dansen

E
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A Schaerbeek , là où 
Emanuel Hiel a vécu et 
a été conseiller com-
munal (1879-1884) ,  un 

monument lui a été élevé en 
1907.  Il trône au beau  milieu 
de la place Pogge (voir aussi 
ailleurs dans ce numéro)   A 
l'ombre d'un platane plus que
centenaire, son buste sur- >>

© Photo: Monique Vrins, 2011



- 51/6 -  

Colofon:
Redactie/Rédaction:  Danny Verbiest, Monique Vrins,  Jan Beghin & Mich De Rouck

Met bijdragen van / Collaborateurs: Monique Vrins , Mich De Rouck  &  Danny Verbiest

Verzending/Expedition: Paul Merckx

Verantw. uitg./Edit. resp.: Danny Verbiest - Cellebroersstraat 53/55 - 1000 Brussel
Redactie/Rédaction: <danny.verbiest@skynet.be>
Magazine van de Coöperatieve Vennootschap “Het Goudblommeke in Papier” 

Bulletin d’information  de la Société Coopérative “La Fleur en Papier Doré”

                www.hetgoudblommekeinpapier.be  /// www.lafleurenpapierdore.be

Foto's/Photos: Monique Vrins, Danny Verbiest en anderen 

Maandag 20 juni 
2011 om 20:00 
uur: Algemene 

Vergadering van 
de CV Het Goud-
blommeke in Pa-
pier - La Fleur en 

Papier Doré

Lundi le 20 juin 
2011 à 20:00 h: 

Assemblée 
Générale de la 
SC Het Goud-
blommeke in 

Papier - La Fleur 
en Papier Doré

monte une haute colonne en 
marbre.  En réalité, ce qui est 
le plus visible de l'œuvre du 
sculpteur Emile Namur, c'est 
la statue d'une Renommée 
plantureuse et peu vêtue.  
Elle lui offre,  non pas les 
lauriers de l'honneur ou du 
poète, mais quelques ro-
seaux qui évoquent son œu-
vre «De Schelde» et sa ré-
gion natale de la Dendre.

D'Emanuel Hiel 
à Pogge.

Le médaillon d'Emanuel Hiel 
accroché au mur derrière le 
comptoir de notre Petite 
Fleur nous a entraînés à 
Schaerbeek au pied de son 
monument à la Place Pogge. 
Ne cherchez pas dans votre 
plan de Bruxelles.  La place 
Pogge n'existe pas. Juste un 
élargissement de la chaus-
sée de Haecht, un lieu-dit, 
connu sous ce nom  par tous 
les habitants de la commune 
des ânes et de bien au-delà, 
depuis plus de 100 ans.   
Pogge, lui, a bel et bien exis-
té. Il s'appelait Pierre De 
Cruyer, né à Ternat en 1821. 
Il vivait avec sa famille  à 
l'endroit situé à peu près au 
394 de la chaussée de 
Haecht actuelle, au lieu dit 
Place Pogge. Leur âne aussi, 
dans un coin de la maison. 
Pierre et son âne accompag-
naient au marché les cultiva-
teurs, nombreux dans ce 
faubourg de Bruxelles. C'est 
de ce temps que date son 
surnom de Poechenelle  (Po-

lichinelle), ou Poeche en 
bruxellois, devenu « le Pog-
ge». On prononce « Poje ». 
La raison en était  sa petite 
taille - 1,57 m sur son carnet 
militaire. L'âge et les lourds 
travaux l'avaient encore 
courbé et « rétréci ». 

Devenu veuf en 1883, il fré-
quente plus assidûment les 
estaminets des environs et 
consomme inlassablement 
nombre de verres de Gueuze 
ou de Faro. Assis devant son 
porche,  il réglait des diffé-
rents entre gens du quartier 
et accentuait son irrévocable 
sentence par «Alles es just», 
d'un invariable geste apai-
sant du bras droit.  
En 1875, un groupe de joyeux 
compères créèrent les «Pog-
ge Vrienden ». De là naquit la 
«Pogge Kermis», instituée en

son honneur.  
Pogge, sentant décliner ses 
facultés, se retire à l'asile 
des vieillards, au 266 de la 
rue Haute à Bruxelles, où il 
meurt le 16 juin 1890 à l'âge 
de 70 ans. A 900 mètres à 
peine de la Fleur en Papier 
Doré qu'il n'a jamais connue. 
Dommage. (Monique Vrins)

Légendes des photos

1.La statuette du petit « Pogge » 
avec son geste apaisant était 
promenée jusqu'en 1990 dans les 
rues du quartier.
2.Les amis de Pogge 2011

1

2

gerdienst in Nederland, 18 
jaar lang in Dilbeek. Hij werk-
te en verbleef in Bremen tij-
dens de Tweede Wereldoor-
log, tussen 1942 en 1946, 
waar hij zeer onder de indruk 
kwam van het onmenselijke 
lijden en de dood. Zijn erva-
ringen hebben zijn links en-
gagement en zijn dadaïsti-
sche mentaliteit nog verder 
aangescherpt. Na 1947 wa-
ren ontmoetingen in Brussel 
met belangrijke artistieke 
persoonlijkheden            zoals
 Christian Dotremont, Magrit-
te, Victor Servranckx, Marcel 
Broodthaers, Pol Bury, Mar-
cel Mariën en Geert van Bru-
aene voor zijn verdere evolu-
tie bepalend. Hij kleefde zo-
wel het surrealisme als 
CoBrA aan en nam met hen 
deel    aan     spraakmakende

© Photo: Monique Vrins, 2011

© Photo: Monique Vrins, 2011



- 51/7 -

Le 1er juin à 20 heures, la fresque BD sur le mur de la 
terrasse de La Fleur en Papier Doré sera dévoilée au 

public.  Nous vous attendons !

Lezing over 
Wout Hoeboer 

door Machteld de 
Schrijver 

op 31 mei 2011 om 20:00 uur 
in het bovenzaaltje van Het 
Blommeke.
Wout Hoeboer werd geboren 
in Rotterdam, op 14 februari 
1910. 
Had hij nog geleefd, dan was 
hij dit jaar 101 jaar oud ge-
worden. 
Hoeboer werkte in allerlei 
grafische bedrijven, vanaf 
1924. Hij werkte zowel in Ne-
derland als in Antwerpen en 
Brussel. Hij volgde 4 jaar  les 
aan de Academie van Rotter-
dam, waar zijn leraars hem 
in contact brachten met de 
ideeën van het Bauhaus. 
Meerdere reizen in Duitsland 
deden hem het oeuvre ont-
dekken van de kunstenaars 
van Worpswede en van Was-

gerdienst in Nederland, 18 
jaar lang in Dilbeek. Hij werk-
te en verbleef in Bremen tij-
dens de Tweede Wereldoor-
log, tussen 1942 en 1946, 
waar hij zeer onder de indruk 
kwam van het onmenselijke 
lijden en de dood. Zijn erva-
ringen hebben zijn links en-
gagement en zijn dadaïsti-
sche mentaliteit nog verder 
aangescherpt. Na 1947 wa-
ren ontmoetingen in Brussel 
met belangrijke artistieke 
persoonlijkheden            zoals
 Christian Dotremont, Magrit-
te, Victor Servranckx, Marcel 
Broodthaers, Pol Bury, Mar-
cel Mariën en Geert van Bru-
aene voor zijn verdere evolu-
tie bepalend. Hij kleefde zo-
wel het surrealisme als 
CoBrA aan en nam met hen 
deel    aan     spraakmakende

tentoonstellingen, ontwierp 
uitnodigingen, speelde mee 
in filmen en illustreerde tal 
van avantgardistische tijd-
schriften, zoals '”Phanto-
mas”, “Fantasmagie” en 
“Temps-Mêles”. Vanaf 1957 
was hij ook bevriend met 
allerlei Italiaanse artiesten 
en werd hij lid van de be-
weging “arte Nucleara”. Hij 
nam deel aan tentoonstellin-
gen in Italië en heeft er ook 
verbleven.
Hoeboer had vanaf 1948 een 
eigen zaak in Schaarbeek. 
Daarnaast had hij een atelier 
in Dilbeek (op de zolder van 
het huis in de Baron de Viron-
laan) en nadien in Laken. 
Tenslotte werkte hij vanaf 
1976 in de bekende 'Mom-
menateliers' of de Brusselse 
'Bateau-Lavoir' in de Welda-
digheidsstraat van Sint-
Joost-ten-Node, achter het 
Charlier-museum. Daar is hij 

De man onderaan (met de valse 
baard) is Hoeboer. De man 
daarachter is Geert van Bruaene.

sly Kandinsky. Zijn eerste 
creaties, tentoongesteld van-
af 1927,  waren houten reli-
ëfs en collages. 
Hoeboer woonde,  na  zijn  le-

ook op16 juli 1983 overleden. 
De gastspreekster, Machteld 
de Schrijver, die sedert 1979 
in de eerste woning van de 
kunstenaar woont, zal zowel 
zijn leven, zijn grafisch en 
beeldend werk, zijn evolutie, 
zijn levenslange vriend-
schappen met avantgardisti-
sche artiesten,  zijn mede-
werking aan tijdschriften en 
spraakmakende exposities 
en werken, aanwezig in 
Brusselse en Belgische in-
stellingen, belichten. (Medege-

deeld door de vzw Geert van 

Bruaene)

 

h h

Het “Blommeke” 
in Zuid-Afrika

Tijdens een dineetje in Stel-
lenbos (Zuid-Afrika) hoorde 
ik de ober een aantal keer 
“Blommeke” zeggen tegen 
de restaurantbaas. Meteen 
spitste ik de oren en ja, hij 
herhaalde het nog een aantal 
keer. Je kon verwachten dat 
hij dan met een potje bloe-
men of een tuiltje zou ver-
schijnen, maar neen, hij 
werkte rustig door en bestel-
de de klanten.   Is ons cafee-
tje nu al bekend tot op het 
verste puntje van Afrika ? 
Toen de ober het nog eens 
riep kon ik mijn nieuwsgierig-
heid niet meer bedwingen en 
vroeg op de man af wat hij >>
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Le 7 juin à partir de 12:00 heures (et encore le soir), ce sera la fête des 
maatjes (jeunes harengs avec petits oignons) à La Fleur en Papier Doré

daarmee bedoelde. Hij zei mij 
dat het een afkorting was, 
niet van Het Goudblommeke 
in Papier natuurlijk maar van 
“waterblommetjiebredie”. 
Dat is een Kaapse vleesscho-
tel bereid met wortelstokken 
van de Kaapse waterlelie (het 
waterblommetjie), in hun 
zaak een specialiteit. 
Probeer dan mijn verwonde-
ring te begrijpen toen ik plots 
de stem van onze Kris achter 
mij hoorde. Dezelfde toon, de-
zelfde warmte, dezelfde 
vriendelijkheid. Ik draaide me 
om en zag de Afrikaanse uit-
gave van onze kelner. Ik heb 
hem over het Blommeke in 
Brussel verteld en als hij ooit 
naar België komt loopt hij 
zeker eens langs. Waar het 
hart van vol is... en je blijft er 
ook heel de tijd mee in je 
hoofd zitten. (d.v.)

hh

Les dires de Geert 
van Bruaene  

bord par Jef Kazak (le pré-
cieux spécialiste de Bruxel-
les, Jean d'Osta) - puis par 
Luppe Cassuul, puis Paul 
Vankueken et le dernier par 
Lange Jojo. Tout ça dans le 
genre “Poje es waal vees 
gezint”  ou “ Nog e guiske vi 
manne moral “. Plus bruxel-
lois que ça, tu meurs, hein 
pei ! 
Du côté de chez Poje, ce sont 
22 albums à ne pas lire dans 
le tram, si on ne veut pas 
passer pour un keigelzot qui 
se bidonne tout(e) seul(e).  
Les courts gags de Poje sont 
magnifiquement   dessiné par 
Louis-Michel Carpentier.  Les 
scénarios sont de Raoul Cau-
vin, le prolifique raconteur 
d'histoires folles dont les in-
croyables «Femmes en 
blanc».
Mais des 22 albums, beau-
coup sont devenus rares et 
ne sont plus trouvables que 
chez les bouquinistes et 
parfois sur www.topgame.be.  

Site à consulter, même si 
vous n'êtes pas déprimé.
(Monique Vrins)

http://www.bedetheque.com/

auteur-950-BD-Carpentier-

Louis-Michel.html 

Tes photos des transforma-
tions de la ville, ça aurait pu 
émouvoir le Piranèse quand 
même.  Ces tranchées, c'est 
formidable, on ne voit pas le 
fond dans ce noir. C'est for-
midable, vraiment.
Une curieuse photo a été fai-
te par Raoul Ubach : l'incen-
die du Palais de justice  >>>>

Foto: © Danny Verbiest, 2011
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Tant que les hommes auront 
soif de bière et de conviviali-
té, Poje ne manquera pas de 
clients ! Cette sympathique 
phrase est extraite du site de 
Louis-Michel Carpentier et 
pourrait bien s'appliquer aus-
si à La Fleur en Papier Doré. 
L'ambiance chez Poje et au 
Blommeke   n'est   pas la mê-
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scénarios sont de Raoul Cau-
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d'histoires folles dont les in-
croyables «Femmes en 
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La couverture du 22e album de la 
série «Du côté de chez Poje».  
Pour vérifier que c'est bien le 
22e, il suffit de compter les ver-
res (et même le biberon) au des-
sus du dessin.

au départ des Allemands. 
C'est aussi une photo magni-
fique. 
Oui, la photo c'est très bien, 
ça permet qu'il ne soit plus 
nécessaire de jouer son petit 
Rembrandt.  (GvB)
Cette phrase est reproduite 
par Ki Wist en juin1978. Il 
ajoute :  van Bruaene citait 
volontiers les sentences qu'il 
avait publiées et le plus sou-
vent avec un si curieux à pro-
pos qu'il fallait parfois faire 
un effort réel, vraiment, pour 
saisir l'imperceptible justifi-
cation.

Notre Petit Gérard cite Raoul 
Ubach.  Né à Cologne en 1910, 
sa famille s'installe à Malmédy 
après la guerre. Il obtient la 
nationalité belge et devient 
Raoul Ubac , sans H.   Il  a bien 
dû passer à La Fleur en Papier 
Doré, mais il n'est pas certain 
qu'il en ait été un habitué. Il a 
beaucoup vécu en France où il 
est mort en 1985.  On doit 
aussi à ce photographe, pein-
tre, sculpteur et graveur surré-
aliste plusieurs magnifiques 
vitraux, tous placés en France 
de même que les cartons de 
tapisseries elles aussi pour 
des lieux publics français. Il a 
illustré de nombreux livres.  
En 1940, il fonde avec René 
Magritte la revue L'Invention 
collective qui ne connaîtra que 
deux numéros. Y participent 
notamment André Breton, 
Achil le Chavée,  Fernand 
Dumont, Irène Hamoir, Marcel 
Lecomte, Marcel Mariën et 
Louis Scutenaire. Au début de 
la seconde guerre mondiale, 
Raoul et Agui Ubac, en 
compagnie des Magritte, de 
Scutenaire et d'Irène Hamoir, 
quittent Bruxelles, puis Paris 
pour Carcassonne (Aude). 
Raoul Ubac revient à Bruxelles 
où il présente une exposition 
de photographies dont le 
catalogue est préfacé par Paul 
Nougé.  L'exposition est fermée 
par l'occupant. En 1943, la 
guerre l'écarte peu à peu du 
surréalisme. A ce moment-là, 
le Blommeke est encore dans 
les choux, mais vu les 
activités du Petit Gérard, il est 
plus que probable qu'ils se 
soient maintes fois rencontrés.  
(m.v.)

Poje : bière et 
convivialité

me, il est vrai, mais les indé-
modables conversations de 
bistrot, on connait tout de 
même un peu.  Revenons à 
Poje : c'est un kaffeiboes, 
brusseleir pur jus. Il a (proba-
blement,    c'est    même   pas 
sûr !) hérité de ce surnom 
parce que gamin, il avait 
habité à la Place Pogge, qui, 
comme vous l'aurez lu ail-
leurs, n'existe même pas.  
Astableef, hein !
Mais on profite tout de même 
de l'occasion pour vous par-
ler de cette hilarante série de 
BD «Du côté de chez Poje»  
s'étalant de 1986 à 2006.  
Elles sont adaptées en bru-
xellois   depuis   le début,  d'a-

Ouder 

worden...
Soms vraag ik mij af wat al 
die gepensioneerde mensen 
eigenlijk zo gans de dag  
doen. Van Marcel weet ik het. 
Op mijn vraag naar zijn bezig-
heden antwoordde hij mij: “Ik 
genoot een opleiding tot che-
micus en dat beroep oefen ik 
nog steeds met heel veel 
plezier uit. Ik hou ervan om 
stoffen als whisky, bier en 
wijn chemisch te veran-
deren in urine. Dat doe ik 
hele dagen en ik voel mij 
daar goed bij.                     (d.v.)

hh
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Le 3 avril :  Ceci n'est pas un échafaudage ?

Mais si, c'en est un et de belle 
dimension. Le propriétaire 
des deux maisons (*), qui est 
le CPAS de Bruxelles, a sou-
dain annoncé que la façade 
du Blommeke allait être re-
peinte. On était bien contents 
d'autant que cette opération 
Monsieur Propre était moti-
vée par le retour des guirlan-
des de fleurs en fer forgé qui 
nous manquaient tellement.  
Elles avaient été enlevées 
pour une restauration bien 
justifiée, ce qui avait pris un 
temps certain.
Et comme un bonheur n'arri-
ve jamais seul, la façade sera 
pimpante pour l'inauguration 
de la fresque murale BD de 
notre ami et complice Marc 
Daniëls au fond du jardin.  
Vous y serez, n'est-ce pas 
(1er juin au soir).  Notez déjà ! 
Mais la façade du 59, dont La 
Fleur en Papier Doré occupe 
désormais aussi le rez-de-
chaussée paraîtra un peu 
maussade du coup.
A moins que… comme le 57-
59 appartient aussi au 
CPAS… il y aurait peut-être 
une chance d'y voir monter 
aussi des échafaudages un 
de ces jours ? Moi, j'dis ça, 
j'dis rien…
(*) 53-55 : La Fleur en Papier Doré 
et 49-51 : double maison d'habita-
tion dont nous regrettons que les 
volets soient toujours fermés. 

Le 21 avril :  Et ceci 
c'est pas nos blom-

mekes, peut-êt' ?

Non sans doute !  D'accord, 
on les reconnaît à peine tant 
elles sont revenues comme 
neuves de chez le restaura-
teur.  Mais il n'y a aucun dou-
te et avec tout ça, la peinture 
des façadeklachers et nos 
blommekes    revenues,    elle

.  (m.v.)

n'a pas fière allure, notre 
façade ?  Ma-gni-fi-que, on 
vous dit.  Alleï, kom ne ki af, 
zoe tof . Tu vas en être tout 
verbaveré  !  En de geuze 
wacht op uile in de frigo.  Tot 
binne keut.

La Fleur en Papier Doré… 

© Photo: Monique Vrins, 2011

© Photo: Monique Vrins, 2011

Van: 01 mei 2011 (11:00) tot 
15 mei 2011 (23:00) loopt de 
tentoonstelling door Jurgen 
Masure

Agenda v.z.w. Geert 
van Bruaene

Dit project keert terug naar 
onze surrealistische essentie 
en   tracht   bijkomstig    na   te 

gaan hoe we anders over de 
dingen kunnen nadenken. De 
collectie zelf, of bundel poë-
zie-affiches, bestaat uit ma-
nueel vervaardigde vellen 
(multitechnisch papier met 
Indische inkt) waarin het spel 
van beelden, taal en vormen 
benadrukt wordt.
Op 3 mei om 20:30 komen, in 
het kader van Stoemp, LOOK 
& TREES optreden.
Op 18 mei, eveneens om 
20:30 is er een concert van 
HEAD FULL OF FLAMES


