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Getuige… u heeft
het woord…

h

Leur proposer ce qu'il y a de
plus bruxellois
La petite Fleur a reçu beaucoup, beaucoup de visiteurs
venant d'un peu partout cet
été. Plusieurs groupes ont
choisi de se restaurer sous
l'œil de nos surréalistes et
en sont clairement sortis enchantés. Par trois fois une
quarantaine de personnes
ont dégusté nos buffets bruxellois. Deux fois des visiteurs se rendant au musée
Magritte (un groupe de Waterloo et un autre venant
d'un peu partout). Le troisième groupe enfin, avait participé à une visite guidée dans
les environs, organisée par
La Fleur en Papier Dorée
sous la conduite de Monique.
Puis il y a aussi eu ces mandataires communaux et autres venant du Pays Basque,
invités dans des familles
bruxelloises à l'initiative d'un
journaliste belge qui avait
fait des reportages là-bas.
Tenants fermes de l'éradication de l'ETA et de ses violences dans leur région, ils
ont profité pendant une semaine du calme de notre
belle capitale avec un passage (photo) par ce que

nous avons de plus brusseleir à leur proposer : notre
bloempanch, notre kipkap,
notre gueuze et bien sûr la
praline à la Kriek de plus en
plus célèbre, dont on ne cesse de réapprovisionner le frigo.
(MV)

h

h

Famous in Japan

Over het bezoek van de Japanse tv aan het Goudblommeke in Papier kan ik kort
zijn:
到到人气榜:
!"#$%&1'%(
)*La Fleur en Papier Dore
+,-./0123456
789.&:;:<=
景点?型： 酒?/夜>?
En daar heb ik niets aan toe
te voegen.
(D.V.)

Hugo Neirinckx's ouders
woonden in de Dinantstraat,
dus vlak bij Het Goudblommeke in Papier. Hij heeft
Geert van Bruaene en E.L.T.
Mesens goed gekend. Hij
was getuige van de grootse
momenten in Het Blommeke
en in die hoedanigheid krijgt
hij hier het woord.

Het Goudblommeke in Papier en de
glorietijd van Fantasmagie (1)
In het jaar van de wereldexpo kwam ik voor het eerst
in 't Goudblommeke. De
buurt was mij als Brussels
student vrij bekend daar mijn
ouders ooit een tijdje in de
nabijgelegen Dinantstraat
woonden. In de jaren dertig
bevonden zich in de ganse
wijk nog buurtwinkeltjes en
“estaminets”. Het moet daar
leuk geweest zijn want mijn
vader sprak van de vele
accordeonmuziek die tot 's
avonds laat weerklonk.
In 1959 bezocht ik de vele
kunstgalerijtjes en boekhandels rondom het St-Jansplein. Enkele jaren later was
ik trouw lid van de internationale beweging Fantasmagie.
Wij vergaderden zowat iedere woensdag na kantoortijd >
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en dat duurde vaak tot een
stuk in de nacht. Het was
een traditie dat de tientallen
kunstenaars die dag minstens twee à drie artistieke
kroegen bezochten. Ook gingen wij soms iets eten in
een goedkoop Slavisch restaurant in de Violettestraat.
De baas was, zei hij, een expartisanenkolonel.
Zijn
steak Stroganoff met een
wodka en pili-pilisaus was
klasse. Het Franse restaurant Perraudin in de StJansstraat was eveneens
klasse maar ook stukken
duurder. Wij begonnen de
ontmoetingen op het StJansplein in Le Petit Rouge
waar de Vlaamse uitbaters
Willy en Alice Baele de plak
zwaaiden. Onder invloed van
de klanten begon Willy zelf
te schilderen. De man bezat
een prachtig coloriet.
Na Le Petit Rouge was het
soms een processie naar
ons Goudblommeke.
Buitenlandse vrienden werden vaak meegelokt met de
belofte dat ze het meest
originele café van Brussel
zouden betreden. Dankzij de
fans van toen bezochten deze exoten de kroeg van “Le
petit Gérard” om het jaar nadien zeker terug te komen.
Mijn goede vriend Hans
Boom uit Delft zou ik overal
voorstellen na zijn eerste
succesvolle tentoonstelling
in studio Rik Wouters aan de
Emile Jacqmainlaan.
Voor velen was het een grote eer om bij een geuze of
“un petit rouge” kennis te
maken met de excentrieke
E.L.T.Mesens. Hij woonde
toen in Londen maar kwam
vaak terug naar zijn geboortestad, hetzij voor de aankoop van schilderijen hetzij
uit pure nostalgie. Meestal
was hij in gezelschap van de
kunstpaus van Fantasmagie,

de uitgeweken Luikenaar
Aubin Pasque en de Vlaamse kunstcriticus en schilder
Marc Eemans. Dandy Mesens bezocht de twee kroegen vaak in gezelschap van
Albert Niels. De Brusselse
familie Niels bouwde toen
een grote kunstcollectie uit.
Vriend Aubin was een grandioze slimmerik met een
zeer grillig karakter. Men
was voor of tegen Aubin.
Verder was hij zeer belezen
en beweerde dat hij als francofoon alle romans van Hugo Claus gelezen had. Het
bleek echter om één enkele
vertaling te gaan, La Chasse
aux Canards. Aubin mocht
mij en offreerde mij vele
glaasjes wijn en jenevertjes.

Hij vroeg mij wat later om
zijn Vlaamse secretaris en
tolk te worden maar tot zijn
spijt verhuisde ik weldra
naar Antwerpen waar ik bij
een uitgeverij ging werken.
Een van de vele bijnamen
van Aubin was “le chevalier
teutonique”. Hij sprak mij
ook over een geheimzinnig

en eeuwenoud genootschap
dat in een nabijgelegen kelder vergaderde, de ridders
van Pegnitz (gesticht in
1644). Daar bekleedde hij
een hoge functie. Op andere
momenten gaf hij zich uit
voor Rozenkruiser en Zenfilosoof. Hij was vooral een
caféfilosoof na een paar
glaasjes Bokma.
Tussen Aubin en Eemans
was het een haat-liefdeverhouding maar de twee konden elkaar nooit lang missen. Uren konden ze bekvechten over de kwaliteit
alsook over de nonsens in
het surrealisme. Aubin zag
het woord surrealisme natuurlijk het liefst van al geschrapt. Zij konden moeilijk
het succes van René Magritte verdragen en voelden aan
dat het surrealisme stilaan
teneinde liep. Hun vijanden
vonden de “fantastmagiërs”
mislukte en slechte surrealisten.
In Le Petit Rouge toonde ik
mijn eerste schilderijtjes en
mocht er enkele tentoonstellen in galerie Le Rouge et
le Noir. Vele kunstgalerijen
verdwenen. Zowel mislukte
“Cobra's” als abstracten
waren overal flink in opmars. In de ideologie keek
men op naar de links-progressieven en de late Sartrianen. Veel artistieke intellectuelen trokken voortaan
naar kroegen in Elsene en
Sint-Gillis. Weldra brak de
periode aan van De Dolle Mol
1 en 2. Men zong de lof van
het anarchisme. Mei 68 brak
aan en toen kwamen de jaren zeventig. Een bepaalde
glorietijd met hoogst opmerkelijke figuren zou nooit
meer terugkeren. Ons resten enkel nog oude foto's,
brieven en nota's.
Sic transit gloria mundi.
(Hugo Neirinckx)
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conversation continue…”,
“Nul ne se connait moins que
soi-même”.“Ole com bove”.
Gérard le brocanteur avec
son humour noir, ses idées
souvent nébuleuses, sa timidité, laisse le souvenir d'un
esprit curieux, d'une délicieuse et délicate malice.

Geert van Bruaene in Het Goudblommeke in Papier

Albert Niels, collectionneur, marchand de vin-hôtelier-restaurateur, sympathisant et émule du
mouvement Cobra

h
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geschiedenis (met daarin al
antwoorden op de vragen)
van ons cafeetje nalezen op
de vernieuwde website:
http://www.goudblommekeinpapier.be

Maar de meeste antwoorden vind u natuurlijk in Het
Goudblommeke in Papier
zelf.

Niet vergeten:
Concerten:

En janvier 1965, à l'occasion
du vernissage d'une exposition à la galerie "La Proue"
(rue des Eperonniers 6, à
Bruxelles) Albert Niels a
écrit ce texte au sujet de
Gérard van Bruaene ou...

* 6 okt.’09 - 20:30 uur: Sjoerd
Mentens (goes Beethoven)
* 20 okt.’09 - 20:30 uur:
Venus in Flames (in het kader van Stoemp)
Tentoonstelling:
* Daniel Storz. Van 30 sept.
tot 25 okt. ‘09
!
h
h

LE PETIT GERARD

Aaft Aailen in

h

h

Dans son admirable et sympathique café, ou rien que
son moselle était excellent,
le cher van Bruaene, auréolé
des contacts permanents
qu'il n'avait cessé d'entretenir avec les poètes et avec
toutes les formes de poésie,
vous recevait, ventru, hilaire,
observateur, terrien, et un
peu …commerçant.
Ses entreprises très modestes ont cependant eu un
grand retentissement dans
le monde artistique. Que se
soit au « Maldoror» avec
Paul van Ostaijen, ou il a exposé les premiers Paul Klee,
ou à la « Vierge Pou-pine »,
avec ces Magrittes et en
1945 les Dubuffets, jusqu' à
sa célèbre « La Fleur en
Papier Doré », rendez-vous
nocturne de tout les poètes
et amateurs bruxellois et autres.
Le petit Gérard a laissé
quelques aphorismes percutants et souvent paradoxaux: “Tout homme à
droit à 24 heures de liberté
par jour” “L'hospice ou la

Op BxlBravo (dat loopt van 2
tot en met 4 oktober 2009)
worden de Erfgoeddagen gestart Voor deze gelegenheid
werd een boekje uitgegeven
met daarin 16 stellingen over
het leven van Geert van Bruaene of het leven in zijn bijzonder cafeetje. Slechts één
van de stellingen is voor
100% waar, de rest is “fake”.
Aan u om te zoeken wat echt
of fantasie is. Op 25 april
2010 (de apotheosedag)
wordt de winnaar van de
wedstrijd bekend gemaakt.
Over wat die krijgt hebben
wij het nog in onze volgende
nieuwsbrief of kan u zelf
lezen in de brochure (met de
stellingen). Deze en het deelnemingsformulier kan u o.a.
vinden in Het Goudblommeke in Papier zelf en dat
vanaf 02 oktober. Vanaf
diezelfde datum kan u o.a. de

Op zaterdag 10 oktober 2009
om 20:00 uur brengt de productie “Aaft Aailen in” met
BVT-acteurs, begeleid door
accordeonist Roger Vincke,
de gedichtjes van “’t Ketje Renaat Grassin” weer tot leven in Het Goudblommeke in
Papier.
Vanaf dan kan men er elke
tweede zaterdag van de
maand terecht voor nog
meer poëzie van Grassin.
Tickets aan ! 5,- per persoon, kunnen vanaf nu in ons
cafeetje gekocht worden.
Deze productie is een samenwerking tussen het
Brussels Volkstejoeter en de
vzw Geert van Bruaene. <<<
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DE SCHIJNWERPER OP ONZE WIJNKAART
Zoals alle specialiteiten die het Goudblommeke in Papier aanbiedt , is de
wijnkaart met grote zorg samengesteld. Er werd in het bijzonder gelet op
het presenteren van een beperkt assortiment met toch voldoende variatie,
een uitmuntende verhouding kwaliteit/prijs en een optimale mix tussen
Franse- en wereldwijnen.
De selectie werd toevertrouwd aan een jury, samengesteld uit ervaringsdeskundige coöperanten waaronder
uiteraard ook onze sympathieke waard Stef. Uit doorgaans goed ingelichte bron is
vernomen dat de wijnen die
thans op de kaart staan gekozen werden uit een shortlist van niet minder dan 20
(twintig !) crus , welke zeer
methodisch geproefd , geëvalueerd en vergeleken werden. Hulde aan de anonieme
vrijwilligers die deze zware
taak op zich namen !

ROOD
HUGUES DE BEAUVIGNAC Onze rode
huiswijn is een excellente landwijn uit
de PAYS D'OC, samengesteld uit 50% cabernet-sauvignon en 50% merlot.
Cab-so is een van de meestverspreide druivenrassen ter
wereld. Geassocieerd met
merlot geeft dit een wijn van
het bordeaux-type : mooie
donkerrode kleur met intense smaak en aangenaam
evenwichtig mondgevoel.

© Foto: Loeckx

OUDE KAAP Deze klassieke
rode wijn uit ZUID-AFRIKA
vindt zijn oorsprong in de
mooie vallei van Franschhoek, bekend van de hagel-

© Foto: Loeckx

witte wijnboerderijen met
klok-of trapgevels.
Deze
blend van cinsault (80%) en
ruby cabernet (20%) geeft
een soepele, fruitige wijn die
zich gemakkelijk laat drinken ondanks het vrij forse
alcoholgehalte (13,5% vol.)
De cinsault druif staat voor
zachtheid en aroma , ruby
cabernet (een kruising tussen cab-so en carignan)
geeft fruit en kleur.
CALLIA ALTA is een
machtige rode wijn uit de Tulum vallei bij San Juan in ARGENTINIE , samengesteld uit
70% shiraz en 30% malbec.
De shiraz-druif , in Frankrijk
bekend als syrah , geeft
donkerrode bijna violette
wijn , op het zwarte af. Ze
wordt hier bovendien ondersteund door malbec die ook
de typische druif is van de
donkere Cahors-wijn. Het is
een intens aromatische wijn
met een lange afdronk (14%
vol. )
CHATEAU PENIN - BORDEAUX ROUGE GRANDE SELECTION Complexe , vlezige
wijn (13%vol.) van een groot
wijnhuis waar kwaliteit in alles voorop staat Gemaakt
van 100% merlot druiven komende van wijnstokken die

tenminste 30 jaar oud zijn.
Deze groeien op een 8 meter
diepe laag van keien , kiezels
en zand die de warmte bijhouden en de rijping vervroegen. De wijn ondergaat 12
maanden lagering op eik,
zodat de vanille-toetsen van
het hout perfect versmelten
met de gestoofde fruitsmaak
van de merlot.
Vaak bekroond, nog onlangs met de
gouden médaille van de Concours Agricole de Paris 2009.

WIT
CHATEAU PENIN BORDEAUX BLANC
Nog een creatie van
dit
schitterende
wijngoed nabij Saint
Emilion. Samengesteld uit
65% sauvignon blanc , 20%
sauvignon gris en 15% sémillon. Soepele , harmonieus gestructureerde wijn
(12,5%vol.) Lange afdronk
met zeer fruitige aroma's, te
danken aan de sémillon en
de sauvignon gris.
OUDE KAAP Onze witte huiswijn
is een lichte (12%
vol.), frisse, droge wijn met een
fruitige neus. Hij
is afkomstig uit
Western Cape in
ZUID-AFRIKA en
samengesteld uit 100% chenin blanc-druif. In Zuid-Afrika
maakt deze 30% uit van de
totale wijnproduktie, ze is er
ook bekend onder de naam
“steen”. Zij wordt gebruikt
voor droge tot zoete wijnen.>
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ROSE
CHATEAU PENIN BORDEAUX CLAIRET
Geen simpele slobber-rosé , maar een
echte kwaliteitswijn.
De naam “clairet” wordt
voorbehouden aan rosé wijnen waarvan het sap langer
in contact blijft met de rode
druivenschil , een techniek
die men “saignée” noemt
Vandaar de meer uitgesproken kleur. Zijdezachte wijn
met een royale neus van rijpe
frambozen, aardbeien en
cassis (12,5% vol.) Samengesteld uit 100% merlot, de
typische druif uit de Bordeaux-streek die fluwelige en
geurende wijnen geeft.

BUBBELS
JACOB'S CREEK
BRUT Schuimwijn
uit AUSTRALIE , bereid volgens de
methode champenoise met 2 van de
3 druivenrassen die ook voor
de champagne worden gebruikt: chardonnay en pinot
noir.
Het is een elegante
sprankelende wijn met goede
structuur (11,5% vol.), heel fijne belletjes en een pittig karakter. Jacob's Creek is een
van de oudste en bekendste
wineries van Australië, gelegen in de Barossa Valley.

HALF-EN-HALF
Half-en-half is een typisch
BRUSSELSE mengeling van
witte wijn met champagne of

schuimwijn. Deze drank is
een creatie van het mooie
café Cirio naast de Beurs.
Een stadslegende wil dat
half-en-half vooral door verliezende speculanten werd
besteld, omdat het goedkoper was. Naar verluidt was
het ook het geliefkoosde
aperitief van Jacques Brel.
In het Goudblommeke bestaat de half-en-half uit de
helft Oude Kaap wit uit ZUIDAFRIKA en de helft Jacob's
Creek brut uit AUSTRALIE :
de wereld in uw glas !
Ter afsluiting
van dit overzicht een van
de beroemde
kwatrijnen toegeschreven aan de Perzische dichter Omar Khayyam
( 1048-1130) :
“Wat gaat boven een maaltijd met een goed glas wijn ?
Maar men moet wel met
vriend en lief aan tafel zijn.
Schuif dus bij, vergeet uw
hart vol zorgen.
Want niemand kan iets
zeggen over morgen “. (MDR)
h
h

Antico Caffé Greco... het Romeinse
Goudblommeke in
Papier
In onze nieuwsbrief nr. 29
hadden wij het over de “Florian” het oudste café van
Italië. Ook Rome heeft zo'n
equivalent hoewel van latere
datum en dat kwam omdat
de pausen heel lange tijd

genotsmiddelen als koffie en
tabak hebben verboden. Het
was de de Griek Nicola della
Maddalena die rond 1730
het koffiehuis stichtte. Door
de eeuwen heen werd het
vereerd met talrijke bezoeken van beroemde stamgasten. Baudelaire, Byron, Stendhal, Keats, Gogol, Heine,
Mark Twain, Liszt, Casanova, Wagner, Angelika Kaufman en Picasso waren er
kind aan huis, maar ook
Goethe, paus Leo XIII, Ludwig II van Beieren, Orson
Welles en nog vele anderen
kwamen er regelmatig.

Caffé Greco vandaag de dag

Het is ook in dit café dat de
espresso werd uitgevonden.
Eigenlijk ligt Napoleon Bonaparte (heel onvrijwillig) aan
de basis daarvan. Toen hij
er baas mocht spelen voerde hij per decreet het continentaal stelsel in, wat inhield
dat koloniale waren verboden waren. De koffiebonen
werden zo duur dat de
meesten gemalen bonen,
kastanjes,
geroosterde
gerst o.i.d. onder de gemalen
koffie mengden. Maar in een
café van standing, zoals
“Caffé Greco” er een was,
kon dat natuurlijk niet. Zij
bleven zuivere koffie schenken... maar in kleinere kopjes... en zo ontstond de espresso. Zelfs toen het decreet werd opgeheven bleef
men kleine kopjes schenken.
(D.V.)
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Agenda van de v.z.w. Geert van Bruaene
Agenda de l’ a.s.b.l. Le petit Gérard
Concert de
Pierre Meganck: le mardi
13/10 à 20:30 h..
!
Né a Uccle en 1974 Pierre
Meganck grandit à Linkebeek au ein d'une famille
portéé sur le dessin et la nature. A 17 ans il commence
à jouer de la guitare à l'oreille. il interprète des chansons de Francis Cabrel,
compose des mélodies,
peint des paysages.
En 2002, au retour d'un voyage sur le chemin de St-Jacques de Compostelle, il se
met à écrire et à composer
des chansons.
Quatre années plus tard il
donne son premier concert
à Fleurus et depuis lors les
concerts se sont suivis.
Pour ses concerts, il cherche plutôt des lieux s’ harmonisant avec le caractère
intimiste de son travail,
comme la Fleur en Papier
Doré. Il parle de la vie à travers des images tissées de
mots simples, sur des
mélodies aux accent variés,
le tout sobrement accompagné par le son de la guitare folk et classique.
(Arnout Wouters)

h

h

Een gehoorde melodie kan
om een of andere reden op
den man uit het volk zulk een
indruk maken dat ze, geheel
of gedeeltelijk, in zijn geheu-

gen blijft. Het kunnen operaarias of operetten-liederen
zijn, revue-wijsjes of dorpsconcertstukjes, draaiorgel-,
speeldoos- of fono-airtjes.
Doorgaans maakt de melodie een veel sterkere indruk
dan de woorden, die in vele
gevallen zelfs volkomen onverstaanbaar zijn. Slechts
een aanvangszin, slechts hier
en daar een woord blijven bij.
Daarop wordt een nieuwe
tekst gebrodeerd (*), ofwel
een tekst zonder zin van tralalas of onverstaanbare
woorden die de oorspronkelijke, vooral als deze tot een
vreemde taal behoort, enigszins nabootsen ; ofwel een
poespas van verstaanbare
woorden die elkaar bont en
verbandloos opvolgen ; ofwel
een reeks van ordelijke, eenvoudige zinnen die werkelijk
inhoud hebben, een inhoud
evenwel die dikwijls niet verder reikt dan een min of meer
gelukkige inval of een min of
meer inslaande geestigheid,
zoo gaan ook de soldaten te
werk wanneer zij woorden
zetten op de militaire hoornsignalen. Deze woorden zijn
slechts een bijkomstigheid,
zij verleenen aan de melodie
enkel een zeker houvast ; zij
steunen het geheugen in het
bewaren en het heropleven
ervan. Zulke liedjes komen
allerbest van pas wanneer het
volk zijn vreugde wil uiten,
wanneer het samen is om te
vieren, aan de feesttafel, in de
herberg, in de vergaderzaal,
in vriendenkring of maatschappij, in luidruchtige optochten of dwaze zwierpartijen, op een volksbal in zaal of

open lucht, met kermis, met
Vastenavond, enz.
Doch er zijn ook gelegenheden die vragen dat de liederen die daarbij gezongen
worden in hun inhoud zouden wijzen op het bijzonder
karakter der gelegenheid, bijvoorbeeld: huwelijksfeesten
en eeremissen, de plechtige
aanstellingen van pastoors en
burgemeesters, de jubilea. Dit
zijn voor het volk uitverkoren
gelegenheden om zijn dichten rijmlust bot te vieren. De
dorpsonderwijzer maakt de
ingewikkelde chronograms,
maar de simpele lui rijmen
zonder zijn hulp zelf een
huldespreuk om den gevel
van hun huis mee te versieren.
(extract van Pol Heyns in
'Volksliederen', Antwerpen 1941)
(*) gebrodeerd = geborduurd

Concert van Wreed en
Plezant. Di 27/10 om
20:30 uur.
De groep Wreed & Plezant
heeft honderden liedjes vanonder het stof gehaald. In
het voetspoor van de verdwenen Vlaamse Marktzangers geven zij hun toehoorders de kans opnieuw te
ontdekken hoe leuk het is
zelf te mogen meezingen...
Ondertussen hebben ze al
meer dan 300 liedjes verzameld , waaruit voor elk optreden een 15-tal passende
exemplaren wordt gekozen.
(Arnout Wouters)
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