« LE JARDINIER DE LA GRAND-PLACE » VAN JEAN-LOUIS VAN MALDER
Brussel, 15 maart 2019 – De Stad Brussel en de uitgeverij CFC hebben het plezier u uit
te nodigen op woensdag 20 maart om 1 1 u voor de voorstelling van het boek Le
Jardinier de la Grand-Place (De tuinier van de Grote Markt ) van Jean-Louis Van
Malder. Dit zal doorgaan in de Trouwzaal van het Stadhuis van de Stad Brussel.

De voorgeschiedenis
Wisten jullie dat de Grote Markt over een tuinier beschikte? Deze plaats met zijn weelderige architectuur,
bezocht door toeristen over de hele wereld, bestaat al sinds de 12de eeuw. Een markt die steeds
evolueerde op ritme van de noden van de bewoners: metaal, naaigerief, voedsel, kleding, ijzerwaren,
aardewerk, dieren, vroegmarkt met groenten en fruit, vogelmarkt en uiteindelijk de bloemenmarkt.
Jean-Louis Van Malder komt uit een familie van vijf generaties tuinbouwers en heeft sinds zijn jeugd op
deze markt gewerkt. Elke dag vóór zonsopgang vergezelde hij zijn ouders waarna hij hun achteraf
opvolgde. In de loop van de jaren werd hij de laatste tuinier-bloementeler op de Grote Markt. Hij was
getuige van het verdwijnen van één van de meest levendige markten van de Stad.
Zijn manier van schrijven, levendig en oprecht, laat ons de rijkdom van zijn werk ontdekken. Het vertelt
het verhaal van een hardwerkende familie en schetst het portret van zijn vaste of toevallige klanten,
toeristen of Brusselaars. Zijn verhaal wordt gedreven door de wens om een unieke levenservaring over
te brengen. Dit boek werd geïllustreerd met talrijke documenten en vergezeld van een stukje
gedetailleerde geschiedenis van de markten van Brussel, onder redactie van Thérèse Symons, voormalig
archivaris en chef van de Stad.

Enkele dagen op de Grote Markt
Ter gelegenheid van de release van zijn verhaal Le Jardinier de la Grand-Place, bevindt Jean-Louis Van
Malder zich uitzonderlijk weer op de Grote Markt van Brussel van woensdag 20 tot en met zaterdag 24
maart met zijn planten- en bloemenkraam. "Het is een waar genoegen om Jean-Louis Van Malder
opnieuw te verwelkomen op de kasseien van de Grote Markt, een plek waar hij jarenlang kleur- en
natuurtoetsen heeft gebracht," verheugt de Schepen van Cultuur, Toerisme en Grote Evenementen van
de Stad Brussel.
Voorbijgangers en voorbijgangsters zullen een aanbod van bijzonder speciale planten en bloemen
kunnen ontdekken, sterker nog, het kraam zal er uitzien zoals een handelszaak uit de 19e eeuw. De
gelegenheid wordt aangeboden om het boek te ontdekken en naar huis te gaan met een bloem, een
plant of een struik.

De auteur
"In mijn bagage is de erfenis van vijf generaties tuinbouwers. Anderhalve eeuw productie van planten
en bloemen, gelegen aan de rand van de hoofdstad, met het enige verkooppunt: de Grote Markt in
Brussel (...) Op deze plek waren er concurrerende gevechten tot in 2005. Maar de laatste tien jaar ben
ik alleen gebleven, de laatste, de bedreigde soort, de overlevende." - Jean-Louis Van Malder, Le
Jardinier de la Grand-Place, CFC-éditions.
Geboren te Ukkel in 1952, zoon van de Anderlechtse tuinbouwer Jan Viktor Van Malder en Louisa
Carolina Schoukens, kruidenierster te Sint Martens Bodegem, verliet Jean-Louis Van Malder de markt
van de Grote Markt te Brussel in 2016.

Praktische informatie
Opening van de stand van woensdag 20 maart tot zaterdag
24 maart. Openingstijden: 10.00-17.00 uur
Verkoop van het boek, bloemen en planten op de Grote
Markt
Le Jardinier de la Grand-Place wordt gepubliceerd door
CFC-éditions in de collectie la ville écrit
Verkoopprijs: 25€
Isbn-code: 978-2-87572-041-2
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