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70 jaar geleden

Het werd ineens behoorlijk 
koud in die oktobermaand in 
1944. Marie Cleeren  kroop 
dicht bij de Mechelse platte-
buiskachel  in het pand aan 
het nummer 55 van de Celle-
broersstraat in Brussel. Haar 
vriend (en latere echtgenoot) 
Geert van Bruaene keek naar 
de nog naakte muren en be-
dacht duizend mogelijkheden 
om sfeer en warmte te bren-
gen in het cafeetje dat hij “Het 
Goudblommeke in Papier - La 
Fleur en Papier Doré” zou 
noemen. Zou hij er toen al aan 
gedacht hebben dat 70 jaar 
later, de oude stenen van het 
derde gelagzaaltje nog verder 
zouden uitslijten van de vele 
bezoekers aan zijn creatie ? 
Ook 70 jaar geleden was Ge-
orges Remi, alias Hergé, volop 
aan het werk (de eerste plaat 
verscheen in “Le Soir” op 16 
december 1943) aan het al-
bum “De 7 kristallen bollen”, 
een verhaal dat  hij pas zou 
afwerken op 22 april 1948. 
Gebaseerd  op  het  toen  alom 

bekende verhaal van de wraak 
van Toetanchamon (farao van 
de 18e Dynastie van het Oude 
Egypte). In 1922 werd zijn graf 
(in de vallei der Koningen) ont-
dekt. Toen een paar van de 
deelnemers aan deze expedi-
tie, onder de leiding van Ho-
ward Carter, omkwamen werd 
voorspeld dat alle deelnemers 
op mysterieuze wijze zouden 
sterven. Hergé neemt met dit 
verhaal de draad weer op, 
want in “De sigaren van de fa-
rao” had hij al een sluier opge- 

licht van die wraak. In “De 7 
kristallen bollen” merkt men 
echter duidelijk dat de twee-
de wereldoorlog Hergé gete-
kend heeft. De sfeer die van 
het licht-avontuurlijke werd  
omgebogen tot detectivever-
haal heeft vaak iets grimmi-
gers dan we van Hergé ge-
woon zijn. Het gevoel dat 
iedereen ervaart (in het nog 
even bezette België) op dat 
moment. 
Doordat de geallieerden (die 
op 3 september 1944 Brussel 
bevrijdden) decreteerden dat 
allen die tijdens de bezetting 
voor de onder Nazi-toezicht 
uitgave van Le Soir hadden 
gewerkt hun beroep niet 
meer mochten uitoefenen. 
Dus ook Hergé niet, die in 
“Entretiens avec Hergé” zegt 
dat hij alleen maar “Kuifje” 
wilde laten verschijnen. Hij is 
zich bewust dat hij (toen) de 
verkeerde keuze had ge-
maakt. “ook al zat er geen 
kwade intentie achter...”
In zijn boek “Kuifje, droom en 
werkelijkheid” wijst Michael 
Farr er op dat de eerste beel-
den van het album “De Zonne-
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tempel” (eigenlijk het vervolg 
op “De 7 kristallen bollen”) 
Hergé zich vereenzelvigt met 
Kapitein Haddock: “... bij het 
binnekomen treft hij (Kuifje) 
een onverzorgde, teneerge-
slagen Haddock aan. (...) Heel 
even verplaatst  Hergé zich in 
de kapitein en mengt zijn ei-
gen leven in het verloop van 
het verhaal. Het lange, ont-
moedigende wachten van 
Haddock weerspiegelt de 
twee jaren beroepsverbod die 
Hergé achter de rug heeft. (...) 
dan gaat de telefoon ...” Zoals 
die inderdaad ook overging 
toen Raymond Leblanc (*) 
hem belde met de vraag of er 
interesse was om een week-
blad “Kuifje” uit te geven. Net 
als Haddock veerde Hergé 
recht om zich met volle over-
gave in het nieuwe avontuur 
te storten.
Op 26 september 1946 ver-
scheen het eerste nummer 
van Tintin / Kuifje... maar dat is 
dan weer een ander verhaal.

(Danny Verbiest)

(*) Raymond Leblanc: verzetsheld 
in de tweede wereldoorlog. Hij zui-
verde Hergé van elke blaam.

Bier van de maand: 
Trappe Isid'or 

van 't vat !

Het werd voor het 
eerst gebrouwen 
ter gelegenheid 
van het 125 jaar 
bestaan van de 

trappistenbrouwe-
rij in 2009.  Het is 
vernoemd naar de 

eerste brouwer 
van de abdij, 

broeder Isidorus. 
La Trappe Isid'or 

is een lichtzoetig 
amberbier met 

caramelnote. Het 
bier is zacht bitter 

van smaak en 
heeft een fruitige 
afdronk. Het bier 

heeft een 
alcoholpercenta-

ge van 7,5%.

© Foto: Verzameling Het Goudblommeke 

in Papier - La Fleur en Papier Doré 

Hergé was echt een Goud-
blommekesvriend. Regelmatig 
bezocht hij het cafeetje van ie-
mand waar hij een grote be-
wondering voor had: Geert van 
Bruaene. Het was deze laatste 
die aan Hergé één (of meerde-
re) Magritte(s) verkocht.

  

 

Sa vie de créateur n'a pour-
tant pas démarré dans l'épu-
rement.  Non, l'artiste, né en 
1922 à Haine St Pierre dans 
le Hainaut, se lie à 17 ans aux  

Fontaine du Bd Albert II à Bruxel-
les,  Paul Bury 1995

-Caprice au quartier Nord (©Areti 
Gontras en expo jusqu'au 6 mai)

  Pol Bury sous 
toutes ses formes

Un jour, en cherchant sur In-
ternet quelque chose que je 
n'ai pas trouvé, j'ai fait un arrêt 
sur l'image d'une fontaine de 
Bury, celle du Boulevard Albert 
II, qui se tortille sur des pavés 
pires que bruxellois. 
Une fontaine de Bury, ça ne se 
tortille pas, normalement, sauf 
comme tout ce qui se moque 
des verticales et des horizon-
tales dans les dessins d'Areti 
Gontras.  Victor Horta disait 
avec satisfaction que son édi-
cule pour les Passions Humai-
nes de Jef Lambeaux dans le 
Parc du Cinquantenaire n'avait 
pas une seule ligne droite. Il 
n'avait évidemment jamais vu 
les dessins de Miss Gontras, 
italienne aux Marolles qui ose 
dessiner la façade d'Old Eng-
land frisottante et la flèche de 
l'Hôtel de Ville parfaitement 
schief, sur fond noir avec une 
lune immense et orangée.  
J'adore.
L'artiste a donné à son encre 
de chine  sur  fond  blanc le joli 

nom de "Caprice au quartier 
Nord".  
- Pour le quartier Nord, on voit 

bien Tour et Taxis et le port, la 
fontaine de Bury et pourquoi 
"Caprice", Areti ?  
- Parce que c'est un paysage 

fictif ou les éléments du décor 
sont capricieusement placés, 
comme dans certaines œuv-
res de la Renaissance italien-
ne ! 
http://aretigontras.wordpress.

com/qui-suis-je/  -  75, rue 

Haute - Bruxelles - 0489 735 
744
 

Le chemin de Bury 

Le Pol Bury que l'on connaît 
surtout, c'est celui de ces 
belles fontaines brillantes, 
des boules qui bougent len-
tement et des tuyaux mobi-
les.  Les ruissellements d'eau 
claire s'échappent selon des 
rythmes réguliers sur l'acier 
inoxydable.  Œuvres à voir et 
à écouter.
Très sobres, très lisses aus-
si, les sculptures et les bijoux 
de Bury pour la plupart parse-
més de boules ou de tiges 
animées.



.                          
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(Monique Vrins)

     Wandelen in de 
wijk van Het 

Goudblommeke 
Vanaf  de deur van Het Goud-
blommeke in Papier nemen 
we rechts, naar boven.  We 
gaan naar het Dinantplein, 
waar op de omheining rond 
het plantsoen teksten van 
Geert van Bruaene prijken. Het 
Dinantplein heette vroeger het 
Beierenplein, het allereerste 
Volkshuis was er gevestigd.  
Na de eerste wereldoorlog 
werd de naam veranderd in 
Dinantplein, ter herinnering 
aan de executie van 674 Di-
nantse burgers door de opruk-
kende Duitse troepen (23.08. 
1914).  Via de Dinantstraat ne-
men we de eerste zijstraat 
links, de Villersstraat. Hier ziet 
men de goed geconserveerde 
restanten van de eerste 
stadsmuur.
Op het uiteinde van de Dinant-
straat begint de Trapstraat 
waar ooit de veelzijdige Jacob 
Kats (1804-1886) woonde.  De-
ze Kats is niet te verwarren 
met het quasi gelijknamige 
“vadertje Cats” uit Nederland.  
De  bijnaam  van   “onze”  Kats 

was de Molière der Brussel-
se herbergen. Hij was lid van 
de geheime Carbonari. De 
eerste Belgische Staatsveilig-
heid volgde hem op de voet. 
Kats organiseerde politieke 
bijeenkomsten in het café De 
Blauwe Lemmen op de Kapel-
leplaats. Later verhuisde dit 
café naar het Vossenplein, 
waar het nog altijd bestaat. 
In de Trapstraat woonde ook 
de dichter Prosper van Lan-
gendonck (1862-1920).  Hij 
verhuisde minstens een twin-
tigtal keren in Brussel. Hij 
stierf vergeten en in totale 
armoede.

Op de Keizerslaan, ter hoogte 
van de Anneessenstoren (of 
Pijntoren) ziet men op het 
voetpad en middenstrook de 
contouren van de verdwenen 
stadsmuur. In het midden van 
deze laan situeerde zich de 
grote Steenpoort die als ge-
vangenis in gebruik was. De 
afbraak gebeurde in de 18e 
eeuw. De kleine Anneessens-
toren is een restant.
In de Middeleeuwen sloot de 
Steenpoort de Marollen af. Na 
de avondklok kreeg het obs-
cure volkje geen toegang 
meer tot de echte  stad. Hier 
woonden de deftige poorters, 
ambachts- en zakenlieden. 
Men kent minstens twee Mid-
deleeuwse volksopstanden 
omwille van het vroege slui-
tingsuur van de Steenpoort. 
Dat vandaag de Marollen nog 
zo typisch zijn is het feit dat 
deze volkse stadwijk tussen 
de eerste en de tweede 
stadsmuur volledig ingekap-
seld lag. De tweede stads-
muur vormde later de beken-
de vijfhoek.
In onze fantasie verlaten wij 
nu de kleine Middeleeuwse 
stad en komen in de “encla-
ve” van de “outlaws”. Van- 
daag  zijn  dit  de typische Ma-

Keizerslaan

poètes Achille Chavée et An-
dré Lorent. Il rejoint leur Grou-
pe de recherches surréalistes 
: Ruptures. Puis il rencontre 
Magritte qui a une forte influ-
ence sur son œuvre du mo-
ment. Il participe à l'exposition 
internationale du surréalisme 
de 1945, mais déjà en 1947, il 
s'oriente vers l'abstraction.  Il 
rejoint Christian Dotremont et 
Pierre Alechinsky qui fondent 
CoBrA. Il se raconte même 
que Magritte était très mécon-
tent de voir  Bury déserter le 
surréalisme. 
Son évolution est constante 
vers la pureté des formes et 
des lignes. Il admire Mondrian 
et découvre en 1953 l'œuvre 
de Calder, sobre et en mouve--
ment.  Comme Calder ses œu-
vres vont être équipées de 
moteurs. Un courant qui porte 
le nom de "cinétisme". Bury 
est considéré comme l'un de 
ses pères.

Loin de ses débuts surréalis-
tes, Pol Bury est devenu un 
grand de l'art. En 1960, il re-
présente la Belgique à la Bien-
nale de Venise. Ses œuvres 
habitent aux quatre coins du 
monde. Fontaines pour le Gug-
genheim à New York, le Palais 
Royal à Paris, la Tohoku Uni-
versity of Art and Design, Ya-
magata, Japon.
Il   décède   à   Paris   en  2005 

alors que se tient à Seneffe 
une exposition de ses fontai-
nes qu'il aimait voir dans la na-
ture.
http://polbury.com/fr-fountains.html - 

http://polbury.com/fr-sculptures.html

Diamantplein
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rollen. Men gebruikte het Ka-
pelleplein voor zowel volks-
feesten als betogingen.  Begin 
19e eeuw  liep het echter uit 
de hand toen gendarmen te 
paard de betogers uiteenjoe-
gen. Ook werd er geschoten 
en vielen doden en gekwets-
ten. Tijdens de oorlog plaatste 
de Duitse bezetter op het 
Poelaertplein  kanonnen in de 
richting van de Marollen. Van-
daag zijn de echte Marolliens 
zeldzaam. (Hugo Neirinckx)

Leopold II op bezoek in de Marol-
lenwijk tijdens de werken aan 
“zijn”  justiepaleis.

                                          
Blommeke van 

Babel

De toren van Babel is een be-
kend Bijbels verhaal. Het 
heeft te maken met de ont-
staansgeschiedenis van ta-
len. Volgens de mythe werden 
na de zondvloed (tsunami?) 
de volkeren over de wereld 
verspreid en begrepen ze me-
kaars taal niet meer. Maar de 
toren heeft ook echt bestaan. 
Het schijnt een enorme ziggu-
rat geweest te zijn, een trap-
vormige tempel in het antieke 
Babylon  (rond  2000 jaar voor 

Babylon

onze tijdrekening). Omwille 
van al de talen die er gespro-
ken werden heerste er een 
zogenaamde       Babylonische
spraakverwarring.  

Ook  in het Goudblommeke 
worden vaak meerdere talen 
dooreen gebruikt.  Dat begon 
al met de perfect tweetalige 
Geert van Bruaene, die zijn ar-
tistieke stamineetje een dub-
bele naam meegaf : Het Goud-
blommeke in Papier/La Fleur 
en Papier Doré.  Het is bekend 
dat de Brusselse surrealisten 
onderling Frans spraken, al 
zaten er enkele Vlamingen 
(Marc.Eemans) en geboren 
Brusselaars (ELT Mesens) 
tussen. Maar nagenoeg gelijk-
tijdig vergaderde in het stami-
neetje de Nederlandstalige 
schrijversgroep Tijd en Mens 
(met Jan Walravens, Hugo 
Claus, Albert Bontridder, 
Louis-Paul Boon).  Iets later 
was er CoBrA, waarvan het 
hybride taalkarakter al in de 
naam staat (Copenhagen, 
Brussel, Amsterdam). Er is 
ons verteld dat deze groepen 
zich weinig of niet vermeng-
den. Elk deed zijn eigen ding, 
alleen Geert van Bruaene ken-
de iedereen.  

Blommeke

Het is vandaag niet anders. 
Naast de lokale habitués ko-
men gasten uit de vier wind-
streken, uit binnen-en buiten-
land. Bijna dagelijks vinden 
culturele of andere activiteiten 
plaats, soms gelijktijdig in de 
twee zaaltjes. De bezoekers 
gebruiken dezelfde lokalen, 
doch ze kennen mekaar am-
per. Toch wordt met verba-
zend gemak tussen wild-
vreemden van de ene tafel 
naar de andere gebabbeld. Het 
taalgemengde karakter van 
het Goudblommeke wordt 
strikt bewaakt.  Elke klant 
wordt in zijn taal bediend.

Brussel

De artikelen in dit magazine 
zijn  in het Frans of in het Ne-
derlands, maar ze worden 
niet vertaald. Lezers doen een 
inspanning om de bijdragen in 
de andere taal te lezen, uit be-
langstelling (hopen we !), als 
oefening of voor sommige 
Brusselaars als herinnering 
aan de taal van hun ouders.  
De tariefkaart is in 3 talen 
(Nederlands, Frans, Engels) 
en er is een versie Spaans/ 
Duits in voorbereiding.  Dat is 
het minste dat we kunnen 
doen in de hoofdstad van Eu-
ropa, waar volgens de laatste 
gegevens 110 verschillende 
talen gesproken worden.  We 
onderschrijven dan ook vol-
gaarne de gastvrijheids-for-
mule in het kadertje hierbij, 
die we ooit ergens opgete-
kend hebben. .    (mdr)

                De barrière van de 
taal doorbreken we met ons 

hart
                La barrière du 

langage nous la brisons 
avec nos coeurs

                The barrier of 
language we breach it with 

our hearts
                La barriera  della 

lingua la distruggiamo con il 
cuore

                Die Grenzen der 
Sprache Uberwinden wir 

mit dem Herzen
                La barrera del 

idioma la rompemos con el 
corazon 
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"Na de geslaagde tentoonstel-
ling met GAL waagt de vzw 
Geert Van Bruaene in samen-
werking met het Willemsfonds 
zich terug aan een cartoonist.
Norbert Van Yperzeele volgde 
Publiciteit en Grafiek aan het 
Sint-Lukas in Gent. Daarna 
volgde hij in avondonderwijs 
zowel Publiciteit als Sierkun-
sten aan de Academie in Ou-
denaarde. Nogal wat expo's 
van beeldhouwwerk en eerder 
klassiek tekenwerk volgden. 
In de volgende jaren werkte hij 

     Tentoonstelling 
van Norbert Van 

Yperzeele
(Arnout Wouters)

voor diverse kranten en nam 
hij deel aan wedstrijden. Een 
aantal selecties en paar prij-
zen later stopte zijn prille loop-
baan van cartoonist omdat de 
'carrière' aan de universiteit 
(VUB) te veel tijd opslorpte. Hij 
bleef wel artistiek bezig.
Pas in 2005 pikte hij de draad 
weer op en nam hij deel aan 
enkele cartoonwedstrijden. Dit 
lukte aardig want intussen 
prijken er al aardig wat inter-
nationale prijzen en selecties 
op zijn palmares. China, Polen, 
Italië, Servië, Rusland, Argenti-
nië. hebben nu zijn cartoons in 
hun verzamelingen zitten.
Samenwerkingen met tijd-
schriften als De Geus en Aka-

demos en diverse opdrachten 
houden het enthousiasme le-
vend, zoals deze tentoonstel-
ling hoopt te bewijzen."

Karikatuur van onze redacteur Mich door Norbert Van Yperzeele (1997)

     Vivre au 
quartier royal 

1800-2000

Royale initiative du Cercle 
d'histoire de Bruxelles pour 
fêter ses 30 années d'exis-
tence: une exposition dans 
les méandres souterrains du 
Coudenberg, accompagnée 
d'un livre. 
150 photos montrent des as-
pects sympathiques de ce pe-
tit périmètre.  Le temps où les 
trams passaient devant le pa-
lais royal, le Mont des Arts 
avant le Mont des Arts et ses 
deux versions successives.  
Aussi les travaux de la Jonc-
tion et ceux des fouilles qui 
ont rendu le Coudenberg ac-
cessible aux visiteurs. Et bien 
d'autres trouvailles.
Cette exposition a ceci de 
particulier, qu'elle ne présen-
te aucun document original.  
Les photos et coupures de 
presse ne supporteraient pas 
l'humidité de l'espace souter-
rain.  Toutes ont été soigneu-
sement scannées et avanta-
geusement amenés à une 
dimen-sion qui leur donne une 
bonne visibilité.
Eric Demarbaix, bien connu à 
La Fleur en Papier Doré est 
l'un des initiateurs de cette 
exposition et on le retrouve 
parmi les rédacteurs du livre 
qui l'accompagne. 

Ouvrage pas seulement bien 
fait et copieusement illustré, 
mais une promenade inédite 
dans le passé quotidien du 
quartier et ses transforma-
tion au fil du temps jusqu'à 
devenir méconnaissable par 
endroits en raison de la dis- >

Le livre
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parition sans laisser de tra-
ces de rues entières. 

Au fil des 94 pages, on va de 
surprise en surprise en dé-
couvrant des photos que sou-
vent on ne pourrait pas identi-
fier si elles n'étaient accom-
pagnées de textes qui les ex-
pliquent clairement.  Vraiment 
pas une remâchée de choses 
vues dans 100 bouquins, mais 
de précieux clichés conser-
vés par le Cercle d'Histoire de 
Bruxelles.  (*)  
Livre : Vivre au quartier royal 
1800-2000 - Editions 180° - 15 !
Exposition  jusqu'au 31 août : 
entrée par le musée BELvue, 7, 
Place des Palais et donc par le 
site de l'ancienne cour de Bru-
xelles  qui se visite par la mê-
me occasion. Du mardi au ven-
dredi de 9h30 à 17 h. le week-
end de 10 à 18 h.  -  Entrée : ta-
rif Coudenberg  5 ou 6 !. Visi-
tes guidées 
e r i c @ p a g e s d h i s t o i r e . b e   ou  

0477 980 401
(Monique Vrins)

(*) pages 4 et 5 du magazine 80 de 
décembre 2013 voir www.lafleuren 

papierdoré.be - archives

Bruxelles 
Bienvenue

La Fleur en Papier Doré a par-
ticipé pour la 3e année con-
sécutive aux journées Bruxel-
les Bienvenue. Nous avons re-
çu  beaucoup  de  visiteurs au 

long des deux journées et 
nous avons raconté et re-ra-
conté Het Goudblommeke in 
Papier dans toutes les lan-
gues dont nous disposions ne 
serait-ce qu'un petit peu. Il 
faisait un temps superbe, ce 
qui avait sans doute encore 
dévié des amateurs potentiels 
vers des endroits plus verts.
Mais tout le monde était mani-
festement charmé par les 
lieux. Certains, évidemment 
par la partie historique, d'au-
tres, assez nombreux, surpris 
en découvrant la cour.  
Les amis de l'asbl Racontan-
ce étaient là avec des contes. 
François Mairet et Philippe 
Largepret avec des extraits 
de L'histoire comique Keiser 
Karel de Michel de Gheldero-
de, notre ami Serge Helholc et 
un guitariste se chargeant du 
cadre musical. Luc Charon a 
sorti des Conteries et mente-
ries Bruxelloises de son cha-
peau.  Merci à tous.

Et voilà.  On était morts, on 
n'avait plus de voix, mais bien 
des gens ont découvert notre 
petit amour d'estaminet, les 
bonnes bières et le stoemp. Et 
c'est ça qui compte.

(Danny, Mich et Monique)

Magritte n'avait sans doute 
pas prévu de retrouver un 
jour sa pomme verte faisant 
référence à sa pipe qui n'en 
était pas une.  Sauf que celle-
ci est trèèès trèèès grande et 
est installée sur le volet d'un 
Carrefour Expres, rue du Lu-
xembourg à Bruxelles. Mais, 
de fait, ce n'est pas une pom-
me non plus !
Merci à Pavana Maghe pour 
sa photo

© Photo : Pavana Maghe (2014)

Wereldkam-
pioenschap 

voetbal en de 
Rode Duivels

Het was al weer een tijdje 
geleden dat de Rode Duivels 
nog meedongen voor de we-
reldbeker. Nu dus wel... en wij 
kunnen best begrijpen dat u 
nu voor de verscheurende 
keuze staat... wat doe ik 
straks ? Zal ik naar Het Goud-
blommeke in Papier gaan, 
iets lekker eten of drinken en 
genieten van de gezellige 
sfeer of blijf ik thuis en kijk ik 
naar voetbal ? Echt een moei-
lijke keuze ... Maar die keuze 
moet u niet meer maken. 
Tijdens de wereldkampioen-
schappen voetbal kan u bij 
ons (in de van Bruaenezaal - 
naast het zomerterras) de 
wedstrijden volgen.
Als er keuzes moeten ge-
maakt worden (tussen de 
verschillende uitzendingen) 
kiezen wij natuurlijk voor de 
Rode Duivels... “Allée manne-
kes geift er ne lap op !”      (dv)

Tout homme a 
droit à vingtquatre 
heures de liberté 

par jour
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       In memoriam 
Hendrik Paul 

Verbiest (1921-
2014)

met in het Goudblommeke be-
zoekers te ontvangen en rond 
te leiden. Plots werd hij weg-
geroepen.  Zijn vader was on-
wel geworden en zou  enkele  
dagen later ontslapen.  
Hendrik Paul Verbiest, geto-
gen Vilvoordenaar, had een 
geschakeerde persoonlijk-
heid. Enerzijds was hij een ge-
streng man, beoefenaar van 
een cijferberoep : zakelijk , 
planmatig, zorgvuldig. Zijn in-
spirator was de Nederlandse 
literator Bordewijk. Tucht en 
orde stonden hoog op de prio-
riteitenlijst. 
Anderzijds was hij Pa de fami-
lieman, de patriarch van een 
schare  kleinkinderen en ach-
terkleinkinderen waar de ge-
negenheid wederzijds bloeide.  
Voor zijn vrienden was hij Pol-
leke de levensgenieter. Getui-
ge daarvan de aanwezigheid 
op de afscheidsplechtigheid 
van het aloude vaandel van de 
Big Band Gretry uit Peutie, 
waarvan hij fan en steunpilaar 
was.  Hij genoot tot zijn laatste 
bewuste ogenblik van de goe-
de zaken des levens, nippend 
aan de traditionele zondagse  
porto op een zonnig terrasje.
Wij bieden Danny, familie en 
naasten onze warme deel-
neming aan. 

Tijdens het Brussel Welkom-
weekend was onze voorzitter 
Danny    Verbiest   druk   bezig 

Wie naar de voorstellingen 
van Het Goudgeblomd is ko-
men, kijken, luisteren, bele-
ven,... heeft ook dit seizoen 
weer waar voor zijn geld ge-
kregen (veel, veel meer zelfs 
want de toegang was gratis). 
Deze reeks zit er weer op, 
maar wees gerust, de men-
sen van Zinema, de vzw Geert 
van Bruaene en de C.V. Het 
Goudblommeke in Papier/La 
Fleur en Papier Doré steken 
binnen korte tijd de hoofden 
weer bij elkaar om een zeker 
even goed (zo mogelijk nog 
beter) nieuw seizoen in elkaar 
te boksen. Wij kijken ernaar 
uit. (dv)

 Het 
    Goudge-
         blomd

Actie uit laatste namiddag van Het 
Goudgeblomd van dit seizoen

    Bruxelles 
comme vous ne 

l'avez - 
évidemment - 

jamais vue

Voici un artiste qui montre 
ses œuvres et sa photo mais 
ne dit pas son nom.  Il est in-
stallé à Toronto. Ses plans de 
ville bien reconnaissables 
quant à leurs tracés, mais 
éclatants de couleurs.  Ici, 
parmi d'autres, vous trouve-
rez Bruxelles  avec sa forme 
de cœur et des lieux repéra-
bles pour ceux qui ont notre 
ville dans le coeur http://www. 

jazzberryblue.com/#, 

Il propose aussi d'autres œu-
vres toutes en fraîcheur, dans 
les mêmes teintes dont une 
série de chats, magicien, fou 
etc, qui ont un petit air de sur-
réalisme, c'est en tout cas ce 
qu'en dit l'artiste  : http://www. 

jazzberryblue.com/#!surreal-

artwork/c24bq

 Et en plus, tout est à vendre à 
des prix raisonnables. (m.v.)

Muchísimas gracias desde 
A Coruña 

 
Saludos

 
Carmen Freire Bargados  

In onze postbus :
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Na de succesvolle tentoon-
stelling met GAL meldt de vzw 
Geert van Bruaene graag dat 
vanaf 17 april 2014 een nieu-
we galerij zijn deuren opent in 
de Hoogstraat 11 te 1000 
Brussel, dus op een boog-
scheut van Het Goudblom-
meke in Papier.
The Cartoonist zal een locatie 
zijn voor Belgische perscar-
toonisten, die met hun eigen 
stijl, taal en commentaar de 
Belgische actualiteit behande-
len. Deze galerij verzamelt het 
werk van twaalf tekenaars die 
de nationale pers in brede zin 
vertegenwoordigen: Kamagur-
ka, Kroll, Marec, Gal, Vadot, 
Johan De Moor, Cécile Be-
trand, Quirit, Ilah, Kanar, Kim 
en duBus.
Het archief van deze cartoon-
isten wordt ontsloten en ver-
zameld op de website www. 
thecartoonist.be. Hier heeft 
men de mogelijkheid om de 
cartoons te bekijken en online 
pr ints aan te kopen.  
Daarnaast is hun werk te zien 
in de galerij, waarvan we ho-
pen dat het de ontmoetings-
plaats wordt voor de cartoon-
isten en hun fans.
Brussel  was  al  de hoofdstad 

van de strip, mogelijk worden 
we dat  nu  ook  voor  de pers-
cartoon. Wij wensen de gale-
rijhouders alvast een voor-
spoedige start."

     The cartoonist, 
galerij voor 

cartoons
(Arnout Wouters)

Zeker... als u niet verwittigd 
zou zijn en u stelt op een 
mooie namiddag vast dat het 
niet kan ... je wordt uiteraard 
boos, je begint te schelden. 
Een toevallige voorbijganger 
denkt dat u  tegen hem staat 
te schreeuwen, wordt zenuw-
achtig en plant zijn vuist vlak 
in je linker oog. Gevaarlijk zo'n 
situatie. Je kan er dus maar 
beter van op de hoogte zijn 
dat Het Goudblommeke in 
Papier deze zomer van 21 juli 
tot en met 11 augustus zal 
gesloten zijn. Wij gaan even 
uitwaaien, de boel uitluchten 
en hier en daar de nodige re-
paraties doen. Na die korte 
break zijn wij er dan weer, he-
lemaal fris en monter ter be-
schikking van de Blommekes-
vrienden en gelijkgestelden.    

  (dv)

Hier geen 
rekening mee 
houden, kan je 

gezondheid 
schaden...!!!

Lap ! Da's ee 
Ja, da stond 

     Ons Goud-
blommeke in 

Dagelijkse Kost

http://www.een.be/programm
as/dagelijkse-kost/pottekeis

Ja, je hebt gelijk, in een vorig 
nummer hebben wij het al uit-
gebreid gehad over ons café-
tje in de populaire uitzending 
van Jeroen Meus. Geen reden 
dus om daarop terug te ko-
men... of wel. Als u de uitzen-
ding heeft gemist dan kan u 
nu het belangrijkste gedeelte 
opnieuw zien als u op internet 
het volgende intikt:

naa toch wel 
too zeikers...

vergeite
mo 'k was ‘t
in uile gazet

Onze chef Luc presenteert zijn 
versgemaakte boterham met 
“pottekeis”

Het jaarlijks maatjes-
festival start op don-

derdag 12 juni 2014 om 
11:00 in Het 

Goudblommeke in 
Papier

L'ouverture de la sai-
son 2014 des maatjes 
est annoncée pour le 
12 juin dés 11 h. à La 
Fleur en Papier Doré

Après une longue dis-
cussion, nous avons 
décidé que les dates 
de fermeture de La 
Fleur en Papier Doré 
seraient les mêmes 
pour les Bruxellois, les 
Brusseleirs, les Wal-
lons que pour les Fla-
mands (*) et tous les 
autres, y compris les 
touristes : du 21 juillet  
au  11 août 2014.
Réouverture le mardi 12 
août.On fait tout pour 
l'union des peuples et 
pour simplifier la vie de 
nos amis clients. 
(*) comme nous l'avons déjà 
expliqué dans le texte ci-
dessus


