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     Alzo sprak 
Geert van 
Istendael

In het nummer 63 (juli 2012) 
vans e-zine hadden wij het 
over de 90ste verjaardag van 
de “Vlaamse Club voor Kunst, 
Wetenschap en Letteren”. 
Daarbij publiceerden wij een 
foto waarvan werd beweerd 
dat het een groepsfoto (met 
o.a. Geert van Bruaene, Irène 
Hamoir, August Vermeylen en 
nog 15 anderen) was van de 
leden (in 1923), bij de stichting 
van deze Club. Met deze foto 
in de hand kreeg Geert van Is-
tendael de opdracht een ver-
band te leggen tussen de 
Vlaamse Club voor Kunst, We-
tenschap en Letteren en 
(jawel) Het Goudblommeke in 
Papier. Op de hem eigen wijze 
en in zijn zo fantastische per-
soonlijke stijl heeft Geert er 
een schitterende spreekbeurt 
van gemaakt. Het publicatie-
recht daarvan behoort de op-
drachtgever, dus de Club toe, 
maar wij mochten er fragmen-
ten uithalen die wij u zeker 
niet willen onthouden.

“Kort na de Bevrijding, na vier 
oorlogsjaren vol angst en bar-
barij, geeft Geert van Bruaene 
een oud kroegje in de Celle-
broersstraat een hoogst ei-
genaardige naam: Het Goud-
blommeke in Papier / La Fleur 
en Papier Doré. Vreemder is 
moeilijk te bedenken, of het 
zou The Moon under Water 
moeten zijn, een beroemde 
pub in Manchester waar 
George Orwell stamgast was. 
Of misschien Kugellager, een 
Kneipe in Röbel aan de Mü-
ritz, in het prachtige merenge-

bied van Mecklenburg. 
Het verschil tussen de Neder-
landse en de Franse naam 
heeft me altijd geïntrigeerd. 
De vertaling is normaal ge-
sproken le souci officinal, 
kortweg le souci. Zowel Le 
souci en papier als Le souci 
doré  bezitten toch een  surre-
alistische dubbele bodem. Dat 
kan Geert van Bruaene, die 
voortreffelijk Frans kende, 
niet ontgaan zijn. Maar goed, 
je moet kroegen, zoals men-
sen, hun laatste geheimen 
laten.  De mens,  ge kunt daar 

!"#$%&'(#%$&)*+,--$&.&'(/&0-,$1#/&.&&'(#%$&2$%/(11$-&.&&&3*&!-$4%&$1&5*2,$%&6(%7&*&89*:%7*;-$/&

$/2*0$/&$#&#(4#$/&/(%#$/&8$&)(%+4-$/&<&2%(2(/$%=&&& 0*)$>)-$4%$12*2,$%8(%$=;$

?((%&)*+,-,$@A&2$%/(1$$-/@&$1&*18$%$&)$$/#$1&B$$)#&C$#&D(48;-(++$E$&,1&5*2,$%&'$%/0B,-@

-$18$&/0B,##$%$18$&(2-(//,1:$1=&0*)$>:(48;-(++$E$,12*2,$%=;$



- 79/01 - 

- 79/02 - 

niet aan uit, die andere Ge-
rard, ik bedoel Walschap, 
schreef het al. Ik parafraseer: 
de kroeg, ge kunt daar niet 
aan uit en aan het Goudblom-
meke al helemaal niet. Laat nu 
juist dát zijn aantrekkings-
kracht zijn”. 
(...) 
“Beide bestaan ze nog, beide 
bloeien ze nog, de goudblom 
en de club, hoewel bestaan en 
zeker bloei soms allesbehalve 
vanzelfsprekend waren”.
(...)
“Geert van Bruaene mocht 
dan een West-Vlaming zijn, hij 
doorgrondde de Brusselse 
zwans als weinig anderen én 
hij paste virtuoos de geheime 
technieken van de zwans toe 
in het dagelijkse leven. Een 
Kortrijkzaan die het brengt tot 
zwansbaron en dat op eigen 
kracht. Het is niet gering. Wie 
van Bruaene wil afschilderen 
als een olijke kroegbaas, een 
licht geschifte verzamelaar 
van prullaria, een beminnelij-
ke derderangsfiguur, hij doet 
maar. Hij dient daarbij wel ter-
dege te beseffen dat hij zich 
vergist en niet zo'n klein beet-
je. Men begrijpe mij niet ver-
keerd. van Bruaene zelf zou al 
die kwalificaties volmondig 
hebben beaamd. Al zwanzend. 
Hij placht zijn medemens zo 
vaak op het verkeerde been 
te zetten, dat menigeen over 
zijn eigen benen struikelde. Ik 
neem Geert van Bruaene zeer 
au sérieux. Gelukkig is hij niet 
meer hier om dat te horen. 
Hoewel, met die van Bruaene 
weet je nooit. 
(...) 
En die foto nu ?
Daar hebben we de haast ver-
geten Waalse dichter René 
Verboom. We zien de Waalse 
dichter en schilder Edmond 
Vandercammen. En is dat niet 
Edouard Mesens, een van de 
allergrootsten in de kunstwe-
reld,  de man  zonder  wie  het 

Belgische surrealisme en het 
surrealisme tout court nau-
welijks denkbaar geweest 
zouden zijn? Je ziet de schil-
der Jean Milo. Marthe Beau-
voisin, die enkele jaren na-
dien zal trouwen met de sur-
realistische dichter Paul Nou-
gé, schilders Jean-Jacques 
Gailliard en Marcel Baugniet 
(de werken van die laatste 
doen mij onweerstaanbaar 
denken aan het suprematis-
me van Kazimir Malevitsj), je 
ziet Irène Hamoir, die zal trou-
wen met Louis Scutenaire, 
Scut, en een spilfiguur is van 
het Belgische surrealisme. 
Vier gezichten zijn onbekend, 
een is twijfelachtig en er zit 
één Nederlander bij, de Am-
sterdamse schilder Piet van 
Wijngaerdt. 

Helemaal rechts op de foto 
staan twee heren, de ene zo-
wat een hoofd groter dan de 
andere. Beiden onberispelijk 
in het pak, zoals de andere 
heren, beiden met de hand in 
de zijzak van het jasje, beiden 
dragen slobkousen, een wel-
kome bescherming voor 
schoen en pantalon tegen op-
spattend slijk en andere on-
gerechtigheden als je over 
straat moest, ook in een stad 
als Brussel was dat toen 
geen overbodige luxe. En ten-

slotte, beiden speelt een 
enigszins koele, ironische, 
wetende glimlach om de lip-
pen. De linkse heer is Paul 
van Ostaijen, de rechts heer 
heet Geert van Bruaene. 
Ziedaar de Vlaamse Club 
voor Kunst, Wetenschap en 
Letteren in Brussel, anno 
1923. 
Achttien stuks min vijf onbe-
kenden en min één Nederlan-
der, dat is alles samen twaalf 
van wie we met zekerheid 
kunnen zeggen dat het Belgen 
waren. Van die twaalf Belgen 
zijn er acht Franstalig en vier 
zijn Vlaams. 
Hoezo, Vlaamse club?  
Je kunt er donder op zeggen 
dat de voertaal van dit gefo-
tografeerde gezelschap Frans 
was. In de Vlaamse Club dus. 
Dát waren nog eens tijden.
In de Vlaamse Club? Werke-
lijk? Mij bekroop de gedachte 
dat de vele heren en de twee 
dames die op deze foto staan 
misschien niet allemaal leden 
van de Vlaamse Club waren, 
leden die ingeschreven ston-
den op ledenlijsten en stipt op 
tijd hun contributie betaalden. 
Een kort doch krachtig onder-
zoek in het Archief en Muse-
um voor het Vlaams Leven te 
Brussel bevestigde mijn ver-
moeden. Twee van de heren 
op de foto horen bij de Vlaam-
se club, August Vermeylen en 
Jef Mennekens. Van de ande-
ren, geen spoor. Ook van de 
dames niet. Ook Geert van 
Bruaene duikt nergens op.
Ik heb de lijsten ontcijferd van 
leden die hun contributie niet 
betaalden en telkens opnieuw 
vergaten ze te betalen. van 
Bruaenes nooit eindigende 
financiële chaos kennende, 
dacht ik, hier zal hij zonder 
enige twijfel opduiken. Neen 
dus.Helemaal niets.Geert van 
Bruaene is nooit lid geweest 
van de Vlaamse Club.  (Geert 

van Istendael & dv)    Wordt vervolgd

Geert van Istendael
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L'ettekeis au 
musée.

Petite visite impromptue au 
musée de la Ville d'Alost. Il est 
intéressant et joyeux aussi.  
Normal au pays du Roi Carna-
val. Un carnaval vieux de 600 
ans et inscrit par l'UNESCO, 
depuis 2010, au patrimoine 
immatériel de l'humanité.  A 
l'étage une collection des bel-
les peintures de Valerius De 
Saedeleer. 
Dans la salle qui raconte l'his-
toire de la très jolie cité nous 
voilà en tête à tête avec un 
fromage de Bruxelles (nen 
echten ettekeis) dans une vi-
trine.  Il est souligné d'un tex-
te pour le moins surprenant, 
drôle mais pas vraiment gra-
cieux vis-à-vis de nos voisins 
d'Outre-Moerdijk. 

On y lit, en gros, que lors du 
siège du parc de Bruxelles, 
les patriotes décimés et sans 
munitions, étaient menacés 
d'avoir le dessous face aux 
Bataves impies. Il fallait aban-
donner le kiosque.  Alors, le 
Général Charlier envoie la 
Muette de Portici quérir un 
paquet de fromage de Bruxel-
les dans son magasin.  Les 
canons sont bourrés de fro-
mage puant à l'aide de la jam-
be de bois du vaillant chef 
d'armée.  On tire sur les occu-

pants qui, depuis lors, sont 
appelés des "fromages pu-
ants" (sic)

Cet épique récit révolutionnai-
re est signé "De Aloude Kei-
serlycke Soevereine Caemere 
der Draeckenieren tot Aalst"  
que l'on peut traduite par "La 
Très Ancienne Chambre Im-
périale Souveraine des Dra-
gons d'Alost".  C'est un grou-
pe d'humoristes, sans doute 
capable d'encore pire. 
Dans l'environnement immé-
diat de l'ettekeis porté au ni-
veau de pièce de musée, on 

apprécie une représentation 
du Ros Balatum fabriqué de 
toutes pièces pour tirer en 
bourrique - si l'on ose dire - le 
Ros Beiaard, le cheval Bayard 
local, fierté de Dendermonde.   
Pas étonnant que les Jour-
nées glorieuses de septem-
bre puissent aussi en pren-
dre pour leur grade.  
Evidemment, pour décoder 
les farces et attrapes de la 
version des Dragons il faut 
connaître l'épopée et les per-
sonnages cités.  Alors, ça de-

vient savoureux.
Savoureux comme une gros-
se tartine de pottekeis forte 
en ettekeis.  (Monique Vrins)

Meteen al de tweede “Goud-
geblomd”-namiddag van dit 
seizoen op 24 november 2013 
vanaf 15:00 uur. Deze bijdrage 
staat volledig in het teken van 
“het Brussels” en wordt 
verzorgd door BeBrusseleir. 
De toegang is gratis.

Agenda

300 jaar geleden werd Denis 
Diderot geboren, man die het 
begrip encyclopedie uitvond 
en er voor het eerst één sa-
menstelde. Erik W. Elst geeft 
daarover op 21 november 
2013 om 20:00 uur een lezing. 
Als bijdrage in de onkosten 
vraagt de verantwoordelijke 
organisator, Het Davidsfonds, 
! 6 voor niet leden en ! 4 voor 
leden. 

Denis Diderot 

© Photo: Monique Vrins (2013)

Bier van de 
maand:

Stef, onze waard, 
koos voor deze 
maand een am-

berkleurig biertje 
met een kruidig 
en bitter karak-
ter: Troubadour 
magma IPA. Het 
wordt geschon-

ken “van het vat” 
en heeft 9° alco-

hol.
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Oude foto van ELT Mesens tijdens 
een receptie in een Oostends mu-
seum

E.L.T. Mesens.

Mu.ZEE, het boeiende muse-
um in de Romestraat 11 te 
Oostende, houdt een schitte-
rende tentoonstelling onder 
de titel “DADA en Surrealis-
me”. Ze loopt, jammer ge-
noeg, af op 17 november. 
Het is vooral de ondertitel van 
de expositie die de vrienden 
van het Goudblommeke zal 
intrigeren: “Het sterrenalfabet 
van E.L.T. Mesens”.
Mesens (1903-1971) was een 
frequent bezoeker, bezieler 
ook van het Goudblommeke. 
Bovendien was hij vooral een 
polyvalent kunstenaar (mu-
ziekcomposities, tekeningen, 
collages, film en fotografie), 
kunstcriticus en curator, die 
onder meer René Magritte na-
tionale en internationale be-
kendheid en waardering heeft 
bezorgd.

Een van de minder gekende facet-
ten van ELT Mesens, de compo-
nist. “Crime distingue”, tekst van 
Tristan Tzara  en muziek van E.L.T. 
Mesens ; opdracht en signatuur 
links in de rand : “A James Ensor, 
le seul peintre à qui il me plait de 
dire "Maitre"! / en profonde et en-
thousiaste admiration. E.L.T. Me-
sens”.

De tentoonstelling brengt een 
overzicht van al zijn activitei-
ten, om te eindigen met een 
grandioos overzicht van zijn 
schilderwerken en collages. 
Misschien was  de eigen crea-

tiviteit niet zijn allersterkste 
kant, toch is de collectie een 
boeiende verkenning in de 
sfeer en bezieling van de ar-
tiest. Hij blijft uitdagend, 
nieuwsgierigheid wekken, en 
verbazen, geheel in de inspi-
ratie van Dadaïsme en Surre-
alisme .
In het overzicht van de ver-
schillende activiteiten en ar-
tistieke fases van de veelzij-
dige kunstenaar -overigens 
knap voorgesteld- zijn de or-
ganisatoren er in geslaagd de 
werken van vele beroemdhe-
den  ten toon te stellen: een 
sleutelrol is weggelegd voor 
Magritte, maar ook Gustave 
De Smet, Frits Van den Ber-
ghe, Paul Delvaux, Paul Klee, 
Giorgio de Chirico, en vele 
anderen.
Zijn rol als criticus, als organi-
sator van baanbrekende ten-
toonstellingen, waaronder in 
belangrijke galerijen in Lon-
den, wordt  in  beeld  gebracht 

door foto's, installaties en ex-
emplaren te tonen van de tijd-
schriften waaraan hij mee-
werkte en waarvan hij vaak 
de bezieler was.
Mesens was trouwens in zijn 
jeugd begonnen als compo-
nist! Zijn inspiratie had hij ge-
kregen door het contact met 
Eric Satie. Ook van die artis-
tieke creaties krijgt de bezoe-
ker alle informatie: partituren, 
liederteksten (poëzie van o.m. 
Jean Cocteau, Paul Eluard, 
Gustave van de Woestijne en 
Paul Van Ostaijen) en origine-
len van kritieken in de muziek-
pers.
Kortom, een ervaring om E.L. 
T. beter te leren kennen, en 
om een beter inzicht te krijgen 
in de betekenis van Dadaïsme 
en Surrealisme. En niet te ver-
geten, om prachtige kunst te 
ontdekken.
Allen daarheen, Oostende in 
de herfst heeft trouwens ook 
charme. En nog iets, men kan 
ter plekke en tezelfdertijd een 
schitterend overzicht van het 
plastische werk van Hugo 
Claus bewonderen! 

(Eric Van 
Heesvelde)

Colofon:
Redactie/Rédaction:  Mich De Rouck, Moni-
que Vrins,  Jan Beghin & Danny Verbiest

Met bijdragen van / Collaborateurs:Monique

Vrins (mv), Mich De Rouck (mdr),  Geert van 
Istendael en Danny Verbiest (dv)

 

Foto's/Photos: Monique Vrins Danny Ver-

biest, !"#$%!&'()*+!+,%,
Verzending/Expedition: Paul Merckx, Sté-
phane Gobillon en Danny Verbiest 

Verantw. uitg./Edit. resp.: Danny Verbiest - 
Cellebroersstraat 53 - Rue des Alexiens 53 
1000 Brussel - 1000 Bruxelles

Elke auteur is verantwoorde-
lijk voor zijn bijdrage

Tout auteur est responsable 
de ses textes
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       On joue à la 
mijole et on va au 

Brésil
Il arrive parfois à la Fleur en 
Papier Doré qu'il y ait peu de 
monde, avant la vague suivan-
te. C'est alors un beau et rare 
moment pour se laisser pren-
dre par l'ambiance pleine de 
ce que d'autres générations y 
ont laissé. Par la calme poé-
sie des objets hétéroclites.  

Le vendredi 11 octobre der-
nier, l'atmosphère n'était pas 
à la méditation. Déjà pour cir-
culer en voiture dans le quar-
tier il fallait éviter l'écran gé-
ant qui bloquait le Boulevard 
de l'Empereur et les barrières 
nadar qui transformaient les 
alentours immédiats en par-
cours du combattant.  Dès le 
début de l'après-midi, on voy-
ait quantité de supporters des 
Diables rouges déambuler 
avec perruque tricolore et 
drapeau belge sur les épau-
les.
L'asbl La Petite Fleur avait 
programmé un tournoi de mi-
jole (voir à la suite de cet ar-
ticle) dans la salle entre la 
véranda et le jardin. On avait 
déplacé les tables et les chai-
ses, déménagé les porte-
manteaux.   Les    participants 

étaient nombreux - bien une 
cinquantaine en super-forme, 
hurlant "mijole" à qui mieux 
mieux quand le jeton péné-
trait dans le trou.  Entre les 
coups, deux ou trois man-
geaient un stoemp-saucisse 
et les verres de bière défi-
laient.  
 L'organisateur qui n'est autre 
que le dessinateur de BD 
Louis-Michel Carpentier (le 
papa de Poje) marquait les 
points.  Une ambiance vrai-
ment amicale. Surtout des 
gens qui s'amusaient. Rien 
qu'un plaisir bien turbulent, 
défoulant. Et beaucoup de 
bruit.  Kris et Emmanuelle 
avaient bien du mal à se glis-
ser avec leurs assiettes 
chaudes entre les mijoleurs.
Nous avions sans scrupule 
piqué la radio des cuisiniers 
pour que les joueurs de mijole 
sachent au moins où en étai-
ent les exploits de nos foot-
balleurs à Zagreb.  De toute 
manière, on n'aurait pas dû 
attendre bien longtemps pour 
savoir parce que soudain  "O-
lé ! olé ! olé ! We are the 
champions ! We are the 
champions !"  Entrée  enthou-
siaste d'une poignée de sup-
porters tout rouge-jaune et 
noir de la tête aux pieds. Tout 
le monde chante un petit coup 
avec eux. Même ceux qui ne 
sont pas des intimes  habi-
tuels du monde footballis-
tique. C'était bien la moindre 
des choses. 
Et la soirée continue ainsi 
dans une exubérance un peu 
inaccoutumée.  Mais c'était 
chouette et chaleureux !

A deux messieurs assis dans 
un coin en face du comptoir je 
demande "Vous étiez venus 
pour discuter calmement ? ". 
Et ils éclatent de rire en fai-
sant "oui" de la tête.  Heureux 
bistrot.                  (Monique Vrins)  

La mijole 

La mijole est un jeu ancien 
que l'on jouait dans les cafés. 
Il en existe même un à La 
Fleur en Papier Doré. Suffit de 
demander au comptoir.  Il 
consiste à jeter un jeton dans 
un trou découpé dans une 
planche inclinée. Le fait est 
qu'en bruxellois, une mijole 
désigne le sexe des dames, 
rien de moins.  Il ne faut pas 
avoir l'esprit trèèèès mal tour-
né pour établir le lien.  Le bru-
yant et aimable amusement a 
été relancé par un groupe de 
zots rigolos qui transportent 
leurs "bacs" et leur public  >>

© Foto: Monique Vrins (2013)

© Foto: Monique Vrins (2013)
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dans divers lieux. C'était une 
joie de les recevoir à La Fleur 
en Papier Doré, même si la 
disposition des lieux ne s'y 
prête pas tout à fait.  
Quoique… dans la grande 
salle et l'après-midi…  c'est 
pas encore exclu. L'an pro-
chain ?
Ils n'ont pas seulement un si-
te Web  www.mijole.com   et 

une adresse Facebook fan de 
mijole, mais notre ami Joske 
Maelbeek (Le Best Tof) et 
Louis-Michel Carpentier vien-
nent de sortir un livre aux Ed. 
Lamiroy  "La mijole pour 
tous… et à portée de toutes 
les bourses"  Un peu d'histoi-
re, vraie ou pas, on y rencon-
tre Noé construisant une mi-
jole, c'est assez dire. Le rè-
glement du jeu etc .Textes et 
illustrations redoutables !   Il 
est vendu au prix de 10 !, 
s'adresser à  
http://boutique.topgame.be 

(sans les www).  Même si l'on 
ne compte pas devenir un mi-
joleur invétéré, le petit bou-
quin vaut bien son prix.

La mijole utile :  les membres 
du sérieux groupe littéraire 
d'Herman Teirlinck (1889-
1967) se réunissaient dans 
des cafés Bruxellois, ou près 
de sa maison  à Beersel.  Ils 
avaient coutume de terminer 
leurs rencontres parfois un 
peu tendues par une partie de 
mijole.  Et les sourires réap-
paraissaient.

Magritte in New York

Tijdens de heenvlucht omvat-
te de filmkeuze van SN Brus-
sels Airlines de documentai-
re  “Magritte, le jour et la 
nuit” van Henri de Gerlache 
(2008). Bepaalde scènes wa-
ren in het Goudblommeke op-
genomen. Toch een bijzonde-
re ervaring om ons staminee-
tje op het kleine scherm te 
zien, zo hoog boven de wol-
ken. De docu had het ook o-
ver de Amerika-reis van René 
en Georgette Magritte in de-
cember 1956, naar aanleiding 
van de expositie van zijn wer-
ken in het Museum of Modern 
Art.  Een tentoonstelling die 
na New York ook te bezichti-
gen was in Chicago, Berkeley 
en Pasadena.  En nu, 57 jaar 
later, organiseert het MoMA 
opnieuw een tentoonstelling 
rond “onze” grote surrealist.*

Het Museum of Modern Art is 
gevestigd in een drukke 
straat.  In de omgeving han-
gen aan de verlichtingspalen 
banners met de typisch Ma-
grittiaanse bolhoed die de 
aandacht vestigen op de ten-
toonstelling. Deze beslaat de 
volledige zesde verdieping, 
voorbehouden aan de Special 
Exhibitions, bereikbaar met 
lift of met roltrappen. Op de 
verdieping  net   eronder   kan 

men Picasso, Cézanne, Gau-
guin, Monet en het beroemde 
La nuit étoilée (Starry night) 
van Vincent van Gogh bewon-
deren.  Er is ook een Ameri-
can  floor met werk van Roth-
ko, Warhol, Pollock, Hopper, 
Lichtenstein.  En vele ande-
ren, de allergrootsten, dit 
maar om aan te duiden dat 
Magritte hier in goed gezel-
schap toeft. 

De expositie beslaat de perio-
de 1926-1938, deze van het 
opkomende surrealisme. Ze 
omvat een stuk of tachtig 
schilderijen, waarvan een 
aantal afkomstig uit Ameri-
kaanse private en publieke 
collecties. Bijvoorbeeld “L'as-
sassin menacé” of “La tra-
hison des images (Ceci n'est 
pas une pipe)” . Er hangt ook 
het toepasselijke “La reprod-
uction interdite” : er wordt in-
derdaad streng toegekeken 
op het verbod om de werken 
te fotograferen. Daarnaast zijn  
interessante foto's te zien, en-
kele collages en publicitaire 
advertenties die Magritte om 
den brode tekende.  En een 
drietal horizontale vitrinekas-
ten met briefwisseling en door 
de meester geïllustreerde 
boeken. Habitués van het 
Goudblommeke in Papier als 
ELT Mesens, Camile Goe-
mans, Georgette Magritte en 
Paul Nougé duiken hierin op, >

Magritte, the Mystery of 
the Ordinary

© Foto: "#$%!&'()*+!-./012

© Foto: "#$%!&'()*+!-./012

© Foto: Danny Verbiest (2013)
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men voelt  zich  er  een  beetje 
thuis. Aansluitend bij de ten-
toonstelling verschijnt  een in-
drukwekkende publicatie met 
dezelfde titel : een rijkelijk ge-
ïllustreerde studie over Ma-
gritte gezien door een Ameri-
kaanse bril.** Wij zullen daar 
ongetwijfeld later op terugko-
men. 

De tentoonstelling geniet een 
overrompelende publieke be-
langstelling. Op bepaalde mo-
menten was het over de kop-
pen lopen. Een zegsman ver-
trouwde ons toe : “It is the 
best Special Exhibition we 
ever had” , dat wil toch wat 
zeggen.  Van sommige bezoe-
kers werd de bemerking ge-
hoord “It 's witty but puzz-
ling”.  Interessant maar raad-
selachtig. Is dat niet de es-
sentie zelf van het surrealis-
me, de toeschouwer dwingen 
buiten de comfortzone te tre-
den ?  Deze expositie in het 
MoMA is in elk geval de be-
vestiging van René Magritte 
als een groot internationaal 
kunstenaar die niemand on-
verschillig laat.

Positieve reacties

.      (mdr)   
*de tentoonstelling in New York 
loopt van 28 september 2013 tot 12 
januari 2014. Ze reist daarna 
verder naar Houston (14 februari 
tot 1 juni 2014) en Chicago (29 juni 
tot 12 oktober 2014)

**”Magritte, the Mystery of the Ordi- 

nary”, publ. The Museum of Mo-
dern Art, New York , 2013, 256 
pagina’s.

Brooklyn Lager 
Voor Blommekesvrienden die 
in New York een typisch en 
lekker lokaal biertje willen 
proeven :  probeer een Brook-
lyn Lager van de artisanale 
brouwerij www.brooklynbre
wery.com Een eigenzinnig, 

hoppig pintje dat nogal lijkt op 
het Brusselse Zinnebir.  Ook 
verkrijgbaar van 't  vat.
Wordt wel vaak geschonken 
in een neutraal glas, in tegen-
stelling tot onze Belgische 
bieren die altijd hun typeglas 
hebben. Zo'n one size fits all-
glas is wellicht handig voor 
de barman, maar jammer 
voor de proefervaring van de 

klant.   Cheers!3!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-45(2
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Steun het 
Goudblommeke 
en betaal minder 

belastingen 
Iedereen heeft in de e-zines 
de ontwikkeling van het Goud-
blommeke in woord en beeld 
kunnen volgen. Nu al zes jaar 
blijven we de installaties ver-
beteren.
De drijvende krachten achter 
de Coöperatieve Vennoot-
schap zijn onbezoldigde vrij-
willigers, maar Het Goudblom-
meke in Papier biedt ook 
werk aan 5 full-time en 4 deel-
tijdse personeelsleden, sa-
men 7 Voltijdse Equivalenten. 
De Koning Boudewijnstichting 
verleent haar medewerking 
aan het project. De giften aan 
de Stichting zijn fiscaal aftrek-
baar vanaf 40! (art. 104 WIB)
Stortingen kunnen enkel ge-
beuren op projectrekening 
BE10 0000 0000 0404 - BIC 
BPOTBEB1 van de Koning 
Boudewijnstichting met ver-
melding “128/2426/00058”   
(opgepast : 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 overleving van 
dit geklasseerd levend muse-
um.
U heeft via de Koning Boude-
wijnstichting de zekerheid dat 
uw schenking goed besteed 
wordt en integraal het project 
ten goede komt.  Wat uiter-
aard de bloei van nieuwe cul-
turele initiatieven zal bevor-
deren.
Het zou fijn en nuttig zijn van 
uw steun te mogen genieten. 
Met onze gemeende dank.
 (red.Apprendre les vins : il reste 
de la place au cours d'œnolo-
gie. Un petit mail à monique.vr 

ins@pandora .be  pour vous 

inscrire.
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     Tuinieren à tout 
prix

Dans notre magazine 73 de 
mai, Danny Verbiest parlait 
des photos de Mathilda Van 
der Borght qui avait hanté les 
potagers urbains bruxellois.  
Ce mois-ci nous sommes al-
lés visiter l'exposition de cet-
te belle série.  Magnifiques 
photos et un livre charmant 
en néerlandais et en français 
au prix de 12 ! : pour l'obtenir, 
un mail à hildavdb71@yahoo.fr.

Attention seulement jusqu'au 
3 novembre à la Galerie Ver-
haeren - rue Gratès 7 - 1170 
Watermael-Boitsfort - 02-
662.16.99  (m.v.)

      Le Pentagone 
de Roel Jacobs

Certains amoureux de Bruxel-
les ont la chance de posséder 
l'irremplaçable Guide de Bru-
xelles de Guillaume Des Ma-
rez, dont la dernière édition 
date déjà de 1979.
Irremplaçable ?   Plus mainte-

nant.  L'excellent guide-con-
férencier de Bruxelles, Roel 
Jacobs, qui sait tout sur tout 
au sujet de sa ville - une en-
cyclopédie sur pieds - vient 
de publier chez CFC Editions 
un impressionnant  "Penta-
gone".  On dirait un Guide Des 
Marez 2012. Tout à fait remis 
à jour avec une foule de dé-
tails en plus.  Précis avec 200 
photos pour la plupart en 
couleurs, et 15 cartes. 
L'ouvrage est organisé en 33 
visites à l'intérieur du Penta-
gone avec toute la clarté et le 
franc-parler des pourtours et 
alentours de l'Histoire que 
Roel Jacobs introduit dans 
ses circuits.
De format 13,5x20cm, il est 
parfaitement maniable, tout 
en disant que le précieux vol-
ume compte 400 pages.  Bien 
qu'il soit à coup sûr destiné à 
être réédité, il vaut mieux 
vous précipiter pour l'ache-
ter.  Il aura du succès et c'est 
un magnifique cadeau à faire 
à tous ceux que Bruxelles 
pas-sionne.  Il vaut largement 
son prix : 35 !.  Il est dans les 
bonnes librairies
 

      Magritte en 
long et en large

Le 13 décembre 2013, Michel 
Carly vient à la Fleur en Pa-
pier Doré parler de ses deux 
livres qui racontent  Magritte.  
Nous avons déjà parlé de 
“Moi, René Magritte” dans 
notre magazine 72 d'avril 
dernier.  Le Beau Livre que 
nous attendions "La Belgique 
de Magritte" vient de sortir 
de presse. Nous y revien-
drons dans notre prochain 
numéro.  C'est un ouvrage at-
tachant qui parle de la vie du 
peintre, de ses maisons, de 
ses amis, de Georgette aus-
si, évidemment.  Magritte au 
quotidien, avec des brumes 
et  des   soleils   et   aussi   La 

Fleur en Papier Doré. Un bon-
heur de livre et un vrai cadeau 
à faire et à se faire.
Edité par aux éditions Wey-
rich, c'est un petit livre 19 x 
22 cm très soigné, à la cha-
leureuse couverture carton-
née. 128 pages touffues plei-
nes de photos.  28,50 !. (m.v.)

     BD: Les Diables 
Rouges

Une BD pas encore sortie, 
mais comme c'est “notre” 
Marc Daniels, (celui de la fres-
que du jardin de l'estaminet) 
qui l'a dessinée, nous avons 
déjà la couverture.  Et on n’en 
est plus à quelques Diables 
Rouges près.  Verschijnt ook 
in het Nederlands, maar dan 
met de Rode Duivels, natuur-
lijk. Meer daarover volgende 
maand


