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Cabinet 
Maldoror

Onze 
“Stripmuur” is 

er...

Je kan er over discussiëren, 
maar volgens de meeste “offi-
ciële bronnen” zou deze in Het 
Goudblommeke in Papier de 
45e Brusselse stripmuur zijn. 
Helemaal achteraan op ons 
zomerterras kan je deze vijf 
meter hoge tekening van De 
Marck en De Wulf vinden. De 
hoofdfiguren van hun stripal-
bums, Stam, Pilou, Opa Fons 
en de lieftallige buurvrouw, 
hangen lijstjes, foto's en teke-
ningen op en dit  onder de 
goedkeurende blik van Geert 
van Bruaene. 
Een batterij van 28 journalis-
ten vond dit evenement “ern-
stig” genoeg om de perscon-
ferentie bij te wonen, maar dat 
was klein bier tegenover de 
massa (meer dan 150) die bij 
de officiële voorstelling aan-
wezig was. 
Het applaus dat losbarstte 
toen volksvertegenwoordiger 
Els Ampe het lintje doorsneed 
(waarna  het  gordijn die de te- 

kening op de muur verstop-
te, neerviel) bleef duren. 
Uiteraard   waren   de   teke-

naars De Marck en De Wulf in 
hun nopjes, maar even fier 
stonden de vertegenwoordi- >
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gers van ARA! (de initiatiefne-
mers) te blinken en felicitaties 
in ontvangst te nemen.  Hoe 
wij van het Goudblommeke 
ons voelden, vertellen wij niet. 
Jullie mogen maar één keer 
raden.                                     (d.v.)

h h

La journée 
“maatjes”

Nous vous avions invité à un 
festival de maatjes. Les pre-
miers de l'année.
Et vous étiez là.  On a mangé 
des maatjes des heures du-
rant à toutes les tables avec 
appétit et entrain.  Jusque 
tard le soir. Tenter de citer 
tous ceux qui sont venus se-
rait bien trop risqué. Mais les 
assiettes ont défilé. Il faut dire 
que les maatjes étaient déli-
cieux. Fondants. Goûteux. On 
recommencera. Promis-juré.
                                   (m.v.)

Notre accordéoniste préféré, Paul Famaey, qui mange des maatjes 
avec autant d'enthousiasme qu'il joue de son instrument

Comment ne pas remarquer la dé-
putée Els Ampe venue avec  une 
toute grande tablée de ses amis et 
collaborateurs. Ils ont dévoré avec 
tant d'appétit que les assiettes 
étaient vides quand j'ai pensé à 
faire la photo. 

<<<< Mars Moriau était aussi là le 
soir avec toute la bande qui fait 
tourner le Zinnema à Anderlecht. 
En fin de soirée, il a sorti son 
accordéon pour ceux qui n'arri-
vaient pas à partir et la nuit est 
devenue magique de plaisir d'être 
ensemble et de fraternité. Sous 
l'œil réjoui de Geert van Bruaene.

>>>>>>
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         Les 
promenades 

«Jacques Brel» 
Dans nos terrasses couver-
tes,    France    Brel   reçoit   un
groupe      d'élèves     revenant  

d'une promenade «Jacques 
Brel» dans la ville. Les Editi-
ons Jacques Brel se situent 
à 300 m de La Fleur en Pa-
pier Doré. Nous avons avec 
ces voisins de très amica-
les relations.   La  météo  ne 
vous inviterait-elle elle pas à 

hh

un circuit  «J'aime l'accent 
bruxellois» ?   Magnifique et 
une découverte même pour 
les grands connaisseurs de 
Brel et les intimes de Bruxel-
les.  Nous ne sommes pas les 
seuls à le penser puisque 
avec leur exposition complé-
tée par le parcours avec au-
dio-guide dans Bruxelles, les 
Editions Brel viennent d'être 
classées parmi  les 10 attrac-

© Photo: Monique Vrins, 2011
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tions touristiques les plus visi-
tées dans notre ville. Cela 
nous fait vraiment plaisir.

Les Editions Brel sont ouver-
tes 7 jours sur 7 de 10 à 18 h, 
mais tant pour la visite de l'ex-
position que pour le parcours, 
il est prudent de réserver : 02 
511 10 20
é d i t i o n s @ j a c q u e s b r e l . b e      

www.jacquesbrel.be 

Et après, venez donc vous dé-
saltérer avec la meilleure 
Kriek du monde à La Fleur en 
Papier Doré. Cela va de soi !

h
(m.v.)

U betaalt de  forfaitaire prijs van ! 20,- per deelnemer. Kinderen tot en met 5 jaar: 
gratis. Kinderen van 6 tot en met 12 jaar: halve prijs,-  

Het buffet bestaat ondermeer uit: 4 soorten vleesspecialiteiten (bloempanch, Breughel-
kop, beenham en paté) + Gebakken pensen (witte en zwarte) met appelmoes + Pottekaas 
met radijsjes + Goudblommekessla (sperziebonen, spekjes, krieltjes, rode ajuin, ....) + 

Groentesla (wortel, sla, komkommer, sperziebonen, ...) + Tomatensla (tomaat, rode 
ajuin, olijfolie, ...) + Pasta met rode pesto + Mosterd en augurken + 3 soorten brood + 

boter + Taart, gebak, fruit, ...

h           h           Goudblommekesbuffet  

Info en bestelling: 02 511 16 59.

La TV 
islandaise aussi

Nous avions déjà vu débar-
quer des TV d'un peu tous les 
pays à La Fleur en Papier Do-
ré, jusqu'à des Japonais.  Tout 
de suite après l'inauguration 
de la fresque de Marc Daniels 
dans la cour, voici une équipe 
de la télévision islandaise qui 
atterrit avec caméras et enre-
gistreurs. Ils réalisaient un 
reportage en Belgique sur la 
bande dessinée.  Après une 
rencontre avec Marc à l'exté-
rieur,  les  voici en  plein  inter-

biest.  Les bandes dessinées, 
c'était une chose, mais ils 
n'ont pas résisté au charme 
de l'estaminet ni à la photo 
d'Hergé, accrochée au-des-
sus de la machine à café et 
qui le montre installé au 
comptoir, à sa place favorite 
au Blommeke. Conscience 
professionnelle oblige ils ont 
tout voulu savoir.              (m.v.)

view de notre dessinateur 
préféré    et    de  Danny  Ver-

h
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Onze redacteurs  kregen de 

toelating    van     S.    Servellón
(artistiek directeur) om in de 
archieven te duiken van het 
prachtig FeliXart Museum in 
Drogenbos. Het museum over 
Felix De Boeck. Zij vonden 
daar allerlei correspondentie 
tussen “Feelke” en... jawel, 
Geert van Bruaene uit de pe-
riode 1918 tot in de jaren '50. 
Zo is er bijvoorbeeld een door 
van Bruaene gedrukte uitnodi-
ging voor het trouwfeest van 
Hugo Claus met Elly Overzier. 
Het spreekt voor zich dat zij 
daar een reeks interessante 
artikels uit zullen puren voor 
ons Magazine. Maar nu wij het 
toch over dat trouwfeest heb-
ben, mogen wij u voorstellen...

Lucette de Wit

Zij zit op het terras te wachten 
tot het precies 11:00 uur is, 
het moment waarop wij had-
den afgesproken. Als ik haar 
aanspreek veert ze recht en 
stelt zij zich voor: “Lucette de 
Wit”. Voor mij staat een stijl-
volle dame waaraan niets ver-
raadt dat ze “met tram acht 
rijdt”. Zij is een van de twee 
overblijvende getuigen die 
aanwezig waren op het huwe-
lijkfeest van Hugo Claus en 
Elly Overzier in het Goudblom-
meke in Papier (de tweede 
nog levende getuige is dich-
ter/architect Albert Bontridder 
waarover wij schreven in ons 
Magazine nr. 14 - mei 2008). 
Als echtgenote van dichter 
Ben Cami en vriendin van de 
familie Louis-Paul en Jeanne-
ke Boon, kende zij Hugo 
Claus. “De zaterdagavond 
deden wij elke week hetzelf-
de. Steevast gingen wij naar 
de avonden bij de Boontjes. 
Fantastische avonden waren 
dat want Louis(-Paul) nodigde 
elke week zeer interessante 
mensen uit.  Meestal  dichters 

en schrijvers, maar ook wel 
eens schilders of andere ar-
tiesten. Af en toe, als hij in 
het land was, kwam Hugo 
(Claus) ook langs. Hij leefde 
toen meestal in Italië. Elly 
speelde daar mee in een 
film en ik denk dat zij elkaar 
dan leren kennen hebben. 
Als Hugo op zo'n avond bij 
L o u i s (-Paul Boon) was, 
praatten alleen Hugo en en-
kele mannen... de vrouwen 
zwegen dan. Ik herinner mij 
nog   dat   (schrijver)  Marcel 

Wauters en (schilder/teke-
naar/beeldhouwer) Maurice 
De Clercq, grote artiesten, 
maar zeer verlegen jon-
gens... er niet aan het woord 
kwamen. Iedereen las dan 
voor uit eigen werk of er 
werd over gepraat...”
Op de vraag of zij ook Geert 
van Bruaene kende ant-
woordt zij: “Ja, want die 
kwam ook op de avonden bij 
Louis-(Paul Boon)... maar ik 
mag niet zeggen dat ik hem 
goed heb gekend. Het was 
nogal een speciale”.
Wat herinner u zich nog van 
het trouwfeest ? “Als ik mij 
niet vergis, was dat in 1955 
(klopt,  om  precies te zijn op 

31 mei 1955)... en er was 
enorm veel volk in het kleine 
cafeetje, zo'n 60 à 65 man 
misschien wel. Omdat er zo 
weinig plaats was zat René 
Adams... dat was zeker de 
jongste van de gasten... die 
zat met zijn liefje op een ver-
hoogje waarop soms muzi-
kanten speelden... Ik denk 
trouwens dat René de 
schoonbroer van Jan Walra-
vens was”.
Nu we het toch over Jan Wal-
ravens hebben... weet jij nog 
iets over zijn toespraak ? Zij 
kijkt mij niet begrijpend aan. 
“De grafrede” die Jan gaf, 
probeer ik duidelijker te om-
schrijven... maar daar weet 
zij niets (meer) van. Ze vraagt 
hoe ik daarbij kom. Als ik uit-
leg dat ik dat op verschillende 
blogs heb gelezen wuift ze 
die woorden met haar hand 
weg. “Als je eens wist hoe-
veel quatsch (onzin) er over 
dat huwelijk in de gazetten is 
geschreven... die mannen 
waren er niet bij... maar ze 
schreven maar op. Ook over 
de dood van Louis is zoveel 
onwaarheid  geschreven ...
maar 't is niet het moment 
om daarover te spreken... Ah, 
dat wil ik wel vertellen... je 
weet... in het begin kan een 
schrijver niet leven van zijn 
boeken... ... Claus kreeg een 
soort wedde van de staat... 
maar Louis kreeg die niet... 
Zijn vrouw, Jeanneke, had 
een winkel van kinderkleer-
tjes en zij maakte die zelf... 
wel, regelmatig zag je Louis 
ook achter de naaimachine 
zitten en dan boorde hij slab-
betjes af.”
Het is duidelijk dat Jeanneke 
en Louis-Paul Boon haar na 
aan het hart lagen. Telkens zij 
over Boontje of zijn vrouw 
praat volgen er watervallen 
van verhalen. “Je weet dat op 
een bepaald moment, Louis, 
in  Gent  is  gaan werken voor 

© Foto: Danny Verbiest, 2011
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de krant “De Vooruit”. Hij 
schreef daar columns voor... 
ik denk dat hij dat “BBB ... 
Boontjes Bittere Bedenkin-
gen” noemde. Omdat hij niet 
telkens met de trein wilde 
gaan kochten zij een auto. 
Jeanneke kon blijkbaar al 
rijden en gaf Louis les. Hij wil-
de eerst niet, maar Jeanneke 
drong aan. Hij zette zich ach-
ter het stuur en begon te rij-
den. Op een gegeven moment 
draaide hij het raampje open 
om zijn sigaret naar buiten te 
gooien, zonder nog één keer 
naar de weg te kijken. Jeanne-
ke was razend en Louis wilde 
nooit meer rijden. Sindsdien 
bracht zij hem elke ochtend 
naar het station in Aalst waar 
hij dan toch met de trein naar 
Gent ging.”
Ik dring nog eens voorzichtig 
aan om iets over het trouw-
feest te vertellen. Zij zwijgt 
een tijdje. Ik probeer te helpen 
om de namen van een paar 
gasten te noemen. Over Jan 
Walravens zegt ze dat het een 
bijzonder verstandige man 
was. Als ik het over Simon 
Vinkenoog heb gaat er bij haar 
weer een belletje rinkelen. 
“Ja, die was er ook. En ik 
weet nog... zijn vrouw was 
zo'n heel kleine... en die droeg 
een jurk met een diep uitge-
sneden rug. Haar rug stond 
vol sproeten...” Op dat mo-
ment komt Gillis Houben (zie 
Magazine nr. 52) het cafeetje 
binnen. Hij komt mij groeten 
en begint een babbel met Lu-
cette de Wit. Dingen van voor 
mijn tijd, over de oorlogsjaren 
enzo... maar zij beleven er een 
wonderbaarlijk genoegen aan 
die herinneringen boven te ha-
len. 't Is tijd om mij stilletjes 
terug te trekken.   (d.v.)

   Het Cabinet 
Maldoror (deel 2)

In van Ostaijen's werk kan je 
bijvoorbeeld het naïeve ge-
daas van een kind herken-
nen, eerder dan de gevoels-
uitingen van een volwassen 
man. Geen volwassene zou 
het in zijn hoofd halen om 
een hond of paard te begroe-
ten - maar voor een kind is 
het heel normaal om tegen 
ieder hondje 'dag woefwoef' 
te zeggen. Volgens Paul Ro-
denko is het een typisch kin-
derlijke neiging, die men het 
dada (dagdag) instinct zou 
kunnen noemen en de diep-
ste impuls levert van waaruit 
de verzen ontspruiten. 
Nemen we als voorbeeld 
'Marc groet 's morgens de 
dingen' van Paul van Ostaij-
en:
Dag ventje met de fiets op 
de vaas met de
Bloem ploem ploem
Dag stoel naast de tafel
Dag brood op de tafel
Dag visserke-vis met de pijp
Daa-ag vis
Dag lieve vis

Dag klein visselijn mijn
Dichters als Jan Greshoff  
bijvoorbeeld, probeerde daar-
entegen om de afstand zo 
groot mogelijk te maken, zo-
veel mogelijk tussenschakels 
tussen de kinderlijke impuls, 
de eigenlijke inspiratie van 
waaruit het gedicht geboren 
werd en de definitieve versie 
te leggen: hij zegt niet 'daa-
ag', maar 'ik groet u'.  
Vergelijkt men Les Hurleurs 
van Charles Marie René Le-
conte de Lisle  met de 'maan-
zieke' honden uit de eerste 
zang van Maldoror, dan merkt 
men dat Leconte de Lisle ook 
door trucjes en kunstgrepen 
tracht, om de oorspronkelijke 
dierlijke sensatie te verheffen 
tot een 'hoger plan' van de 
poëzie . Wat bij Lautréamont 
nauwelijks het geval is, bij 
hem zien we als het ware de 
Hond 'in zijn reïncultuur'.
Hoeft het nog verdere uitleg 
dat, omwille van het boven-
staande, het werk van Lau-
tréamont een onweerstaan-
bare kracht uitoefende op 
een complexe persoonlijk-
heid als Geert van Bruaene 
en zijn vriendenkring?  Geert 
van Bruaene was voor alles >

Zie ook: 
Geert van Bruaene ontmoet 
Felix De Boeck pagina 53/7.



- 53/6 -  

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

Met bijdragen van / Collaborateurs: Monique Vrins , Mich De Rouck, Arnout Wouters, Robert 
Delathouwer  &  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 

een non-conformist. Roger 
Avermaete schreef in 1968: 
“Ik geloof niet, dat in de jaren 
twintig, veel Brusselaars iets 
afwisten van Lautréamont en 
ik zou niet durven beweren 
dat ze vandaag zeer talrijk 
zijn. Maar Lautréamont dat 
was iemand naar van Bruae-
ne's gading...” . Geert noemde 
niet alleen zijn 'Centrale d'Art 
Plastique' in het hotel Raven-
stein het 'Cabinet Maldoror', 
naar zijn voorbeeld, maar zal 
ook dikwijls naar hem verwij-
zen en zo anderen beïnvloe-
den .  
Zo rakelde de dichter-schilder 
Marc Eemans (1907-1998) in 
een interview volgende herin-
nering op aan van Bruaene: “A 
seize ans, je collaborais à une 
feuille d'avant-garde intitulée 
Sept Arts. Parmi les autres 
collaborateurs, il y avait le 
poète Pierre Bourgeois, le 
poète, peintre et dessinateur 
Pierre-Louis Flouquet, l'archi-
tecte Victor Bourgeois et mon 
futur beau-frère Paul Werrie. 
Mais l'abstrait ne m'attira pas 
longtemps.... C'est alors qu'un 
ancien acteur entra dans ma 
vie: Geert van Bruaene. Je 
l'avais déjà rencontré aupa-
ravant et il avait laissé des 
traces profondes dans mon 
imagination: il y tenait le rôle 
du zwansbaron,  du "Baron-
Vadrouille". Mais quand je le 
revis à l'âge de quinze ans, il 
était devenu le directeur d'une 
petite galerie d'art, le "Cabinet 
Maldoror", où tous les avant- 
gardistes se réunissaient et 
où   furent   exposés   les  pre-

miers expressionnistes al-
lemands. C'est par l'inter-
médiaire de van Bruaene 
que je connus Paul van Os-
taijen (3). Geert van Bruaene 
méditait Les Chants de Mal-
doror du soi-disant Comte 
de Lautréamont, l'un des 
principaux précurseurs du 
surréalisme. C'est ainsi que 
je devins surréaliste sans le 
savoir. Grâce, en fait, à van 
Bruaene. Je suis passé de 
l'art abstrait au Surréalisme 
lorsque mes images abs-
traites finirent par s'amal-
gamer à des objets figura-
tifs....>> . 
Uitgever Armand Henneuse 
zei dan weer over van Bru-
aene: <<… le brave jeune 
homme avait quelque chose 
d'autre dans le ventre: 
l'amour de la peinture et 
celui de la poésie française. 
Laethem Saint-Martin et 
Maldoror furent ses agents 
catalytiques.>> .
Tenslotte citeren uit het 
werk van Geert zelf: - « Le 
souvenir des séances ciné-
matographiques du Cabinet 
Maldoror. Il arrive de recou-
rir au 'don de la parole', pour 
se distraire du cauchemar, 
le jour et la nuit. L'image 
vivante de la pensée pouvait 
ne pas décevoir les plus 
tristes parmi nous, sans-
même déplaire brutalement 
au Silence, notre amour.».
- « Je me suis assez donné 
sans jouissance, brutale-
ment et de manière imbéci-
le,  pour  avoir  aidé   à  arra-
cher   de   leur   sphère   bien 

propre les artistes d'avant-
garde, de consécration publi-
que, et à les poser sur le 
marché, parmi le Bourse au 
valeurs.
Je prie Isidore Ducasse de 
vouloir m'en pardonner. »
- « Sous le couvert de l'Ami-
tié.
In Tempestate Securitas.
Tu te trouves blessé, malade 
sans espoir et sans cesse, la 
joie troublée, auprès des 
petits humains ignorant les 
amours salutaires, - hypocri-
tes, fourbes, voleurs et meur-
triers.
Cependant, le petit homme 
délicieusement inconnu, ne 
cause pas de ruines, s'il se 
confirme que, par habitude, 
tu peux survivre aux effets de 
sa franchise.
Mais, que de récréation, par-
mi les Vrais Amis de l'Inten-
tion Efficace dans sa Nature 
Poétique.
Lautréamont à jamais !
' Adieu, vieillard, et pense à 
moi, si tu m'as lu. Toi, jeune 
homme, ne te désespère 
point; car tu as un ami dans 
le vampire, malgré ton opini-
on contraire. En comptant 
l'acarus sarcopte qui produit 
la gale, tu auras deux amis. 
(Isidore Ducasse. Les Chants 
de Maldoror, Chant Premier).

     (Arnout Wouters)

Post scriptum: het volledige 

artikel met zijn voetnoten en 
annotaties vind u terug in de 
sectie 'Archief - documenten' 
van onze website

www.goudblommekeinpapier.

be

 

Kaft van “Les 
Chants de 

Maldoror” van 
Le Comte de 
Lautréamont 

en 
geïllustreerd 

door René 
Magritte.
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   Uit DE GAZET 
VAN BRUSSEL 

van 18 juni 
2011

DE MAABUUM ES GEPIKT
Vanaf den ieste juin es Brus-
sel ne neuve mur BD raaiker. 
In et Goudbloemeke in papee 
nog wel, den tofste stamenei 
van Brussel, geklasseid en al-
les as monument van de sur-
realiste en van de echte zwan-
zers. Daane neuve stripmeur 
es gênstalleid op et neut zou-
merterras van het Blommeke, 
gieleganst vanachter mè ’n 
tiekenink van 2,85 meiters op 
5. De meur es gerealizeid in 
kollaboroêse mè Ara!, et 
stuinpoeint vè et Brussels dia-
lekt. Z’emme dovui Stam en 
Pilou gekouze, getieked dui De 
Marck en De Wulf. De meur es 
op zan aaigen al ’n kompiloêse 
van surrealisme en geft van-
achter in et Goudblommeke 
dezëlfste ambiance  wei as 
wannier da ge vanvui in et 
geklasseide diel zit. Danny 
Verbiest, de plaque tournante 
van et Goudbloemeke es naaig 
kontent. Middenin daane meur 
angt uuk ne kaader wodat op-
stoêt: sprekt a mooiertoêl! 
Beiter koste me ni druume. Mo 
wat eit da na te moeke mè 
literateur, uure men aailen al 
paaze? Awel, bei dei inogu-
roêse van daane meur, es er 
uuk ne neuven albom van 
Stam & Pilou oetgegouve. Of 
leever: ’n réédition van den 
iesten Brusselsen albom ‘De 
maabuum es gepikt’. Daane 
was noê e poêr moinnen al 
oeitverkocht, en de vroeg was 
enorm. Geert Dehaes eit dus 
et goo gedacht gad van daa-
nen boek mè Ara! vanèr oeit te 
geive: “Ouveral woda me kom-
me, uuk mè et Brussels Volks-
tejoêter,  of  bei  d’ander Brus- 

selse sosjetaaite, vroêge de 
mensen ons achter dei iest 
edeese mè de Maabuum. Da 
was ’n echt sukses. En de 
twie tiekeneirs emme gak-
septeid van em opneut oeit 
te bringe. Mo do es mier, 
want z’emme van d’okkozje 
geprofeteid vè twie neu bloê-
re te tiekene in et begin, dee 
den départ van d’istoure si-
tueit on et Goudbloemeke. 
Da doot dat er naa ni allien e 
stukske Stam & Pilou in et 
stamenei angt, mo dat et 
stamenei uuk in den albom 
zit. En de couverture es uuk 
gieleganst ertieket. De ver-
toelink van dei neu bloêren 
es geksèkuteid dui Robert 
Delathouwer, dee tervuiret 
den albom uuk al in et Brus-
sels gezet aa.” Ge kunt dei 
rèèdeese (nen echte suc-
cès) vinne bei de winkel van 
et BVT, langst Ara en d’Aka-
demee in tefrente Stan-
daards en uuk in et Goud-
bloemeke vanaaiges: reu 
des Alexiens 55, in Brussel. 
Op wa wachte nog?
 

Geert van 
Bruaene ontmoet 
Felix De Boeck

Goede vriend Gust Vanhove 
vertelde ons een surrealis-
tisch verhaal.
“Vijf jaar geleden kuierde ik 
op de  voddenmarkt  aan  het 

Vossenplein       (“d'aa   met”)
Tussen de brocante viel mijn 
oog op een zwarte krijtteke-
ning : het portret van Geert 
van Bruaene, getekend door 
Felix De Boeck.  Er stond op 
geschreven “voor mijn vriend 
Geert van Bruaene”. ”.  De 
verkoper vroeg er 250 euro 
voor.  Ik begon op de prijs af 
te dingen en zei de verkoper 
dat hij het verkeerd voorhad : 
dat het eigenlijk de kop van 
De Boeck was, getekend 
door de voor de verkoper on-
bekende van Bruaene. De 
verkoper deed er 150 euro 
af,  maar toen het ogenblik 
van betalen er aankwam had 
ik geen cent op zak : mijn 
portefeuille vergeten op kan-
toor. Toen ik even later terug-
keerde, was het werkje net 
verkocht. Van een gemiste 
kans gesproken !”
We zouden het daarbij gela-
ten hebben, ware het niet dat 
we…  
…in de archieven van Le Soir 
botsten  op een artikel van 2 
juni 1994 over het Goudblom-
meke, door Jean-Claude Van-
troyen :  “Une fleur dorée qui 
ne peut s'étioler”    Het was 
toen reeds een pleidooi voor 
het behoud van het Goud-
blommeke in zijn oorspron-
kelijke staat.  Ook in dat arti-
kel wordt verwezen naar het 
verdwenen werk : “…depuis 
la mort de van Bruaene, des 
objets ont disparu.   Un ta-
bleau de Felix De Boeck re-
présentant le petit Gérard…”
Zou het om dezelfde tekening 
gaan ?    Meer was niet nodig 
om de Hercule Poirot in ons 
wakker te maken.  
Felix De Boeck (1898-1995), 
de beroemde schilder-land-
bouwer van Drogenbos, was 
een tijdgenoot van Geert van 
Bruaene (1891-1964)   In Dro-
genbos bevindt zich het 
schitterende FeliXart muse-
um.   Wij   maakten  er kennis 
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met de bevlogen artistiek di-
recteur Sergio Servellón en 
zijn sympathieke medewer-
kers Rik en Caroline.
Sergio Servellón verschafte 
ons vriendelijk toegang tot het 
archief van Felix De Boeck.  
Het bevat inderdaad een le-
vendige correspondentie tus-
sen Felix en onze Geert, die 
zich uitstrekt van 1918 tot 
1955.  Er zitten echte pareltjes 
tussen   Vooral in de beginja-
ren was de relatie zeer close   
Het archief bevat eveneens tal 
van gedrukte documentjes 
waar Geert van Bruaene een 
handje van weg had. We zul-
len er in de volgende e-zines 
uitgebreid op terugkomen.  
Maar van het geheimzinnige 
portret is tot vandaag geen 
spoor. Wordt vervolgd.     

h

(mdr)

Felix De Boeck (getekend naar een 
foto door dv)

Steun de 
uitbreiding van het 

Goudblommeke 
en betaal minder 

belastingen 

Iedereen heeft in de e-zines 
de ontwikkeling van het sta-
mineetje in woord en beeld 
kunnen volgen :
-de opening van de wintertuin 
en van het tuinterras, vorige 
zomer 

-de plaatsing van de strip-
muur in juni 2011
Thans wacht de Cooperatieve 
Vennootschap nog enkel op 
de laatste goedkeuring van 
de stad Brussel om in het ne-
venliggende pand een polyva-
lente zaal aan te leggen. De 
drijvende krachten achter het 
project zijn onbezoldigde vrij-
willigers, maar het staminee-
tje biedt ook werk aan 4 full-
time en 3 part-time perso-
neelsleden. 
De Koning Boudewijnstichting 
verleent haar medewerking 
aan het project.   De giften 
aan de Stichting zijn fiscaal 
aftrekbaar vanaf 40! (art. 104 
WIB)

Stortingen kunnen enkel ge-
beuren op projectrekening: 
BE10 0000 0000 0404 - BIC 
BPOTBEB1 van de Koning 
Boudewijnstichti met vermel-
ding “128/2426/00058” (op-
gepast:  gestructureerde 
melding).
Voor vrienden van het Goud-
blommeke die een fiscaal af-
trekbare gift willen doen, is 
dit een mooie manier om 
deel te nemen aan de uit-
breiding van het cultuur-
historisch stamineetje.
Ze hebben via de Koning 
Boudewijnstichting de zeker-
heid dat hun schenking goed 
besteed wordt en integraal 
het project ten goede komt. 



     Vous soutenez 
l'extension de La 
Fleur en Papier 

Doré 
et vous payerez 
moins d'impôts.

 

Vous avez pu suivre les pro-
grès de La Fleur en Papier 
Doré dans nos magazines 
successifs.  
Les numéros spéciaux vous 
ont raconté en mots et en pho-
tos   
! l'ouverture de la terrasse 

couverte et du jardin, l'été 
dernier et 
! dans celui de juin 2011, 

l'installation de la fresque BD.  
Actuellement, la Société Coo-
pérative est prête à lancer à 
toute allure la transformation 
du rez-de-chaussée attenant 
en  salle  polyvalente. Le  grou-
pe porteur est composé de 
bénévoles, mais La Fleur en 
Papier Doré fournit de l'emploi 
à plein temps à 4 personnes 
et à temps partiel à 3 autres.
La Fondation Roi Baudouin ap-
porte sa collaboration au pro-
jet. Les dons à partir de 40 ! 
(art. 104 CIR) faits via la F.R.B. 
donnent droit à une dé-duction 
fiscale.  
Les sommes peuvent exclu-
sivement  être  versées  sur le  

compte de projet de la Fon-
dation Roi Baudouin :  BE10 
0000 0000 0404  - BIC BPOP 
TBEB1.  Avec la mention: 
«128/2426/00058 » (attention  
c'est une mention structu-
rée).
Pour les amis qui veulent 
faire à La Fleur en Papier 
Doré un don fiscalement 
déductible, voici une belle 
façon de prendre part à 
l'extension de ce musée vi-
vant classé.
Par la Fondation Roi Bau-
douin, ils ont la certitude que 
leur participation sera bien 
utilisée et sera entièrement 
consacrée au projet. L'inves-
tissement est destiné à l'a-
ménagement d'une salle po-
lyvalente qui pourra ac-
cueillir confortablement une 
bonne cinquantaine de per-
sonnes. Ce qui annonce un 
nouvel essor des animations 
culturelles en tout genre. En 
plus, cela permettra l'agen-
cement d'une nouvelle toilet-
te accessible de plain pied à 
des personnes à mobilité ré-
duite.
Un grand merci pour votre  
appui.  Les résultats vous 
sauteront certainement aux 
yeux lors de vos prochaines 
visites.   

hh

Iedereen heeft in de e-zines 
de ontwikkeling van het sta-
mineetje in woord en beeld 
kunnen volgen :
-de opening van de wintertuin 
en van het tuinterras, vorige 
zomer 

Benevens een nieuwe iets rui-
mere keuken en sanitaire 
voorziening voor andersvali-
de personen zal de investe-
ring gaan naar een polyva-
lente zaal die een 50-tal per-
sonen in gerieflijke omstan-
digheden kan ontvangen.  Wat 
uiteraard de bloei van nieuwe 
culturele initiatieven zal 
bevorderen.    
Met de meeste dank voor uw 
steun. U zal zeker het resul-
taat zien groeien bij één van 
uw volgende bezoeken aan 
Het Goudblommeke in Papier.

     4e Assemblée générale des 
coopérateurs de la Fleur en Papier 

Doré.

Déjà la 4e, en effet, et notre 
petite fleur fleurit avec un 
enthousiasme dont il était 
difficile de rêver il y a 5 ans. 
Une très importante partie 
des coopérateurs était là, ou 
représentés. Danny Verbiest 
a présenté l'évolution des ex-
tensions et divers projets en-
core en cours. Paul Merckx a 
expliqué les résultats comp-
tables. Et les vérificateurs 
les ont approuvés comme un 
seul homme.  Bon… ce n'est 
pas demain que les coopéra-
teurs toucheront un plantu-
reux dividende, mais ils n'en 
demandent pas tant.  Ils ont 
en tout cas le plaisir de voir 
leur stamineeke progresser 
et atteindre l'équilibre finan-
cier vital. Pour bonne part 
grâce à l'augmentation du 
nombre de places disponi-
bles.  Les participants ont 
été voir la fresque BD et ont 
visité la partie du rez-de-
chaussée voisin qui devien-
dra prochainement la salle 
polyvalente. Et pour finir, les 
voilà tous, souriants pour la 
photo de groupe.  Sauf la 
photographe de service, invi-
sible, évidemment, mais pas 
la moins convaincue que La 
Fleur en Papier Doré est un 
vrai bonheur.     (Monique Vrins)
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