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Zeer geslaagde wijncursus
Op initiatief van Het Goud-
blommeke in Papier werden 
de meesteroenologen Her-
man De Cnijf en Rik Devoge-
laere bereid gevonden om 
gedurende zes donderdaga-
vonden een bijzonder inte-
ressante wijncursus te ge-
ven. De 25 leerstoelen wer-
den in geen tijd bezet en er 
stond al meteen een massa 
in de wachtrij. Op een uiterst 
aangename wijze leerden de 
cursisten waar en hoe wijn 
wordt gemaakt, gebotteld 
enz... en kregen zij een 
massa tips over hoe men 
goede wijn leert te herken-
nen.   Tijdens  elke  cursusa-

vond werden 8 à 9 belang-
rijke voorbeeldwijnen (zowel 
Franse als wereldwijnen) be-

Zeer aandachtige cursisten...

Herman en Rik, de 
meesteroenologen

Sommige cursis-
ten doen alsof ze 
het al kennen

sproken en geproefd.     (D.V.)

© Foto: Monique Vrins, 2009.

© Foto: Monique Vrins, 2009.
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La Fleur en Papier Doré : un bon-
heur,  une passion pour Paul Merckx
Si vous ne connaissez pas 
Paul - ce qui en soi est déjà 
dommage - vous pouvez au 
moins connaître son nom. Il 
est dans le colophon de ce 
magazine. C'est lui qui cha-
que mois prend en charge 
de l'envoyer aux  @dresses 
de plus en plus nombreuses 
des sympathisants de la 
Petite Fleur. 
L'histoire de Paul Merckx 
avec la Fleur en Papier Doré, 
c'est un échange pour le 
plus grand bonheur des 
deux. Cet homme infiniment 
gentil, affable, simple, et 
plein  d'humanité,  bon vivant 

aimant rire, est aussi le très 
sérieux responsable finan-
cier de l'estaminet et chacun 
peut imaginer sans peine 
que ce n'est pas de la petite 
bière, si j'ose me permet-
tre… 
Il navigue aujourd'hui autour 
des 60 ans, même s'il ne gri-
sonne pas fort. Il est expert-
comptable et depuis bientôt 
30 ans, spécialiste de la 
comptabilité, de l'administra-
tion et du contrôle financier 
dans le secteur de la culture, 
les asbl, les théâtres, les 
centres culturels, tous orga-
nismes subsidiés qui de-
mandent une gestion de plus 
en plus serrée.
C'est à ce titre que les doux-
dingues qui ont été si bien 
inspirés de  sauver  l'estami-

h

net alors en faillite ont fait 
appel à Paul. Il a tout de suite 
eu envie d'être plus qu'un 
technicien extérieur à l'aven-
ture. Il a souhaité s'y impli-
quer, y investissant des capi-
taux personnels et beau-
coup, beaucoup de temps  et 
de savoir-faire. Il explique 
cela avec une amicale sim-
plicité : "Toute ma vie, j'ai 
vécu de mon travail dans le 
secteur culturel j'ai trouvé ici 
l'occasion de rembourser un 
peu de ce que j'y avais gag-
né et appris." 
Jouer serré et réussir
Il a amené pas mal de ses >>
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amis à participer à l'entre-
prise en devenant coopéra-
teurs comme lui,  à com-
mencer par celui, sans dou-
te, qui lui est le plus proche, 
Danny Verbiest,  aujourd'hui  
président de la coopérative. 
Paul, en homme de métier, 
savait qu'il faudrait beau-
coup d'argent pour remettre 
cette baraque d'aplomb et 
revitaminer l'activité qui bat-
tait  de l'aile depuis un bon 
moment. A partir des 35.000 
euros apportés par les fon-
dateurs, il a été possible 
d'accéder à des prêts indis-
pensables à la restauration 
des locaux (ceux classés et 
les autres qui étaient dans 
un état catastrophique) et à 
la relance du commerce. La 
reprise de l'établissement et 
les travaux ont nécessité au 
total 335.000 euros. Ce n'est 
rien de répéter que la ges-
tion n'est pas de la gaudrio-
le, mais en même temps, il 
est clair que le chiffre d'af-
faires du Goudblommeke ne 
cesse de se consolider. De 
plus, actuellement, les coo-
pérateurs dont le nombre 
continue à augmenter ont 
apporté un capital tout à fait 
privé et entièrement libéré 
de 137.000  euros. 

"Je suis heureux ici"

Si les habitués de la Fleur en 
Papier Doré ne voient ja-
mais Paul aux prises avec 
son  travail  de gestionnaire,

© Foto: Monique Vrins, 2009.

lls le rencontrent cependant 
de temps en temps arrimant 
un tableau d'affichage ou 
des tringles de tentures, ar-
mé d'une foreuse et de tour-
nevis,  ou juché sur une 
échelle changeant les lam-
pes des lustres "Mon père 
était menuisier, j'ai le brico-
lage dans mes gènes", rigo-
le-t-il.
Plus doucement, comme 
une confidence, il ajoute "Je 
suis heureux ici. Quand j'en-
tre (et il entre souvent) je 
vois des gens qui se par-
lent, qui mangent; qui rient, 
qui sont contents et j'ai l'im-
pression d'avoir fait quel-
que chose d'utile et ça, 
c'est magnifique." Puis il 
ajoute : "C'est un endroit où 
l'on  reste  facilement  coller
et tout de même j'ai aussi 
une femme et des enfants"

     (Monique Vrins)

© Foto: Monique Vrins, 2009.

Iets meer dan een halve 
eeuw na het bruiloftsfeest 
van Hugo Claus en Elly Over-
zier was er weer een trou-
werij in Het Goudblommeke 
in Papier. Hans en Petra ko-
zen ook deze lokatie om met 
al wie hun lief was, te vieren 
dat zij elkaar, vroeger die 
dag,  het jawoord hadden ge-
geven. 

Mooi volk in Het 
Goudblommeke in 
Papier

De man die kan “Koken zon-
der recepten”(*), jurylid in al-
le tv-programma's die over 
koken gaan, culinair journa-
list, hoofdredacteur van 
“Ambiance”,  Dirk De Prins, 
kwam zijn vriend Danny Ver-
biest opzoeken.
(*) Titel van een boek van Dirk 
De Prins

Ook de sympathieke actrice 
Greet Rouffaer  (gekend uit 
o.a. de films “Max” en “Trip 
13”, of als dokter Nellie in de 
vtm-tv-reeks “Wittekerke”), 
vond de weg naar ons cafe-
tje.

© Foto: Frédéric Remouchamps, 2009

© Foto: Helga Van der Biest, 2009

© Foto: Helga Van der Biest, 2009
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De tekeningen van René Magritte uit het boek “Les 
Chants de Maldoror” in Het Goudblommeke in Papier 

U zal het waarschijnlijk al ge-
merkt hebben, de tekenin-
gen die René Magritte maak-
te voor de uitgave van het 
“Œuvres complètes conte-
nant Les Chants de Maldo-
ror” gedrukt in 1000 genum-
merde exemplaren (Paris, 
G.L.M., 1938), zijn terug in 
Het Goudblommeke in Pa-
pier. Zij werden voor onder-
zoek weggehaald en nu we-
ten wij met zekerheid dat het 
inderdaad afdrukken zijn van 
Magrittes  werk.  We  vonden 

zelfs een potloodschets (nu 
in het bezit van de Koning 
Boudewijnstichting) voor een 
van de zes werken.  Magritte 

© C.H., Sabam 2008

Verzameling Het Goudblommeke in Papier - foto: 
Danny Verbiest

Schets  voor de  hierboven afgebeelde tekening. (Ko-
ning Boudewijnstichting)

ten illustreren. Ook Max 
Ernst, Victor Brauner, André 
Masson, Man Ray, Matta 
Echaurren, Joan Miro, Os-
car Dominguez en anderen 
kregen die opdracht. Voor 
andere uitgaves tekenden 
o.a. Salvator Dali, Baudoin 
en zowat de hele groep van 
gekende surrealisten. 
Waarom deze grote belang-
stelling voor dat boek van de 
Comte de Lautréamont 
(pseudoniem van Isidore 
Ducasse) ?  Wij weten ook 
dat Geert van Bruaene zijn 
eerste galerij (die hij samen 
met Michel de Ghelderode 
uitbaatte) “Maldoror” noem-
de.

Isidore Ducasse of
le Comte de Lautréamont

was maar één van de kun-
stenaars  die  dit werk moch-

De oorsprong van deze 
naam is nog moeilijk te ach-
terhalen en verschillende 
veronderstellingen spreken 
elkaar tegen. Misschien is 
het wel een verbastering van 
“Mal d'Aurore” (Vervloekt 
Ochtendlicht), verwijzend 
naar de val van Lucifer (de 
lichtdrager). “God is niet 
dood , maar diep verzonken” 
zegt Ducasse. Maldodor, de 
ridder met de zwarte mantel 
(de vervloekte),  wordt  in het 

verhaal tegenover de geval-
len godheid geplaatst zoals 
men dat in die tijd in de En-
gelse “Gothic Novel” deed, 
denk maar aan figuren als 
Frankenstein (van Mary 
Shelly) of Melmoth the Wan-
derer (van Charles Maturin). 
“De hemel geve dat de le-
zer, onbevreesd en voor een 
ogenblik even grimmig ge-
worden als hetgeen hij leest, 
zonder te verdwalen zijn wil-
de ongebaande weg vindt 
door de troosteloze moeras-
sen van deze sombere, gifti-
ge bladzijden; want indien hij 
bij het lezen niet beschikt 
over een onverbiddelijke lo-
gica en een geestelijke 
spankracht, die op het minst 
tegen zijn wantrouwen op-
wegen, dan zullen de dode-
lijke dampen van dit boek 
zijn ziel doordrenken zoals 
water dat in suiker dringt” . 
Met deze verwittigt Ducasse 
zijn lezers voor het gevaar 
dat het lezen van zijn boek 
met zich mee kan brengen.

Nochtans,  “Les Chants de 
Madoror” had bij zijn uitgave 
in 1870 (al verscheen in au-
gustus 1868 reeds de eerste 
“Chant” als aparte brochure 
van 32 pagina's) helemaal >>

Verzameling Het Goudblommeke in Papier - foto: 
Danny Verbiest
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geen succes. De eerste druk 
was voorzien voor augustus 
1869, maar de uitgever was 
bang voor de censuur. 
Tenslotte werd het werk in 
Brussel uitgebracht. Toen 
Isidore Ducasse op 24 no-
vember 1867 stierf was er 
dus nog niemand die hem 
als schrijver kende. Maar hij 
was overtuigd van zijn kun-
nen. “Het einde van de ne-
gentiende eeuw krijgt zijn 
dichter nog wel” schreef hij. 
Men heeft een halve eeuw 
moeten wachten voor deze 
profetische woorden zijn uit-
gekomen.

Uitgave van Les Chants de Maldoror met daarin 
de tekeninge,n van o.a. René Magritte

Het is nu misschien wel voor 
de hand liggend dat de wer-
velwind waardoor men wordt 
opgezogen bij het lezen van 
het boek, met zijn afschuwe-
lijke, vreemde verhalen en ei-
genaardig taalgebruik, kan 
gezien worden als voorloper 
van het surrealisme. “God 
heeft de wereld geschapen 
zoals hij is: het zou van grote 
wijsheid getuigen, als hij heel 
even, slechts gedurende de 
tijd die nodig is om met een 
hamerslag het hoofd van een 
vrouw te verbrijzelen, zijn 
sterrengelijke majesteit ver-
gat, om ons de geheimen te 
openbaren, te midden waar-
van het leven verstikt, zoals 
een vis op de bodem van een 
bark”. (...) “Toen ik niet vond 
wat  ik zocht,  lichtte   ik  mijn  

ontstelde oog-
leden hoger en 
hoger op, tot ik 
een troon be-
merkte, die van 
menselijke uit-
werpselen en 
goud was ge-
maakt, en daar-
op troonde met 
een idiote trots, 
in   een   doods-

kleed van ongewassen zie-
kenhuislakens, hij die zich-
zelf betitelt als de Schepper! 
In zijn hand hield hij de 
vergane romp van een dood 
mens en bracht die af-
wisselend van zijn ogen 
naar zijn neus en van zijn 
neus naar zijn mond, dan 
begrijpt u wel wat hij ermee 
deed”.
De gezette toon in dit werk is 
begrijpelijk tegen de achter-
grond van geweld die de tijd 
van  Ducasse kenmerkte. De 
revolutie in Uruguay (waar 
hij is geboren) en het Frank-
rijk (waar hij ging studeren) 
in oorlog met Duitsland. 
Toch is Les Chants de Mal-
doror geen aanzetten tot ge-
weld (zeker niet in de fysie-
ke zin van het woord) maar 
een pamflet om het denken 
in andere banen te leiden. 
Vandaar de interesse van de 
surrealisten natuurlijk.   

               (Danny Verbiest)
Verzameling Het Goudblommeke in Papier - foto: 
Danny Verbiest

 POESIE 
D'ESTAMINET

Charles BAUDELAIRE ( 1832-
1867 ) , le poète maudit , n'ai-
mait guère la Belgique et en-
core moins nos bières ché-
ries.   Harcelé par ses créan-
ciers , il fuit Paris en 1864 et 
s'installe à Bruxelles durant 
deux ans.   Mais il n'y rencon-
tre que déceptions , maladie 
et amertume.
C'est pendant cette période 
qu'il rédige une vingtaine 
d'épigrammes , les “Amoeni-
tates Belgicae” , où il crache 
son venin sur la “Pauvre Bel-
gique”. 

Parmi eux le tristement célè-
bre “Opinion de Monsieur 
Hetzel sur le faro” :

   “Buvez-vous du faro ?” dis-
je à Monsieur Hetzel ;
    Je vis un peu d'horreur sur 
sa mine barbue”.
   “Non , jamais ! Le faro ( je 
dis cela sans fiel ) ,
    C'est de la bière deux fois 
bue”

Il est vraiment regrettable 
que Charles Baudelaire n'ait 
jamais connu la Petite Fleur 
en Papier Doré et son assor-
timent de gueuzes artisana-
les.  
Nous sommes bien loin en 
effet du prince des poètes 
qui , quelques années aupa-
ravant , prenait son envol 
avec “L'âme du vin” ( in “Les 
fleurs du mal” ) :

    “Un soir , l'âme du vin 
chantait dans les bouteilles :
     Homme , vers toi je 
pousse , ô cher déshérité ,
     Sous ma prison de verre 
et mes cires vermeilles ,
      Un chant plein de lumière 
et de fraternité!”                                                                                                                       

(MDR & Charles BAUDELAIRE)
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Agenda van de v.z.w. Geert van Bruaene 

hh

Op zaterdag 17 november 
om 20 uur is er weer een 
voorstelling van “Aaft aailen 
in, aaft aailen in” van het 
Brussels Volkstejoeter in 
ons Goudblommeke in Pa-
pier. Als je de vorige voor-
stelling hebt gemist kan je 
dat nu goed maken. Eén ac-
trice,  twee acteurs en een 
accordeonspeler (foto hier-
boven) laten de gedichten 
van 't Ketje, Renaat Grassin, 
herleven. Moet u nu toevallig 
de 14e naar je schoonmoe-
der, dan moet je jezelf dat 
plezier niet ontzeggen. Op 
zaterdag 12 december is er 
weer een voorstelling.   (D.V.)

h h

Et urke dialekt
Très tof - et dernière édition 
(veu de moment, toch) - de 
l'heure mensuelle consa-
crée aux dialectes. Cette 
fois, c'est une chercheuse 
de l'Université de Gand qui 
s'y colle : Evelien Van Ren-
thergem “Variaties op je 
bord" + streikprodukte de-
gustatie. Ou comment les 
aliments changent de nom 
d'une région à l'autre. En et 
zal de moeite zaain paaiz ek.
Le 19 novembre - Goudblom-
meke in Papee 's noones 
(van 12:00 u. stipt tot 13:30 
u.).   

Toni Coppers  over  en  in  Het  Goudblommeke  in  Papier

“Ze liep de Rollebeekstraat naar beneden, 
stak het kruispunt met de Keizerlaan over 
en stapte even later in Het Goudblommeke.
Het Goudblommeke in Papier, zoals het vol-
uit heette, was sinds de restauratie opnieuw 
een van de mooiste cafeetjes van Brussel. 
Het was zeker een van de oudste.” Frag-
ment uit het jongste boek van Toni Coppers 
waarin de heldin, inspecteur Liese Meer-
hout, iets gaat drinken met haar vriend, anti-

quair tegen wil en dank, Simon. Een bijzonder spannend boek 
waarvan het verhaal zich volledig afspeelt in Brussel. Coppers 
hangt zijn fictie graag op aan reële, herkenbare feiten. Zijn 
wegbeschrijvingen kloppen. Zijn research is grondig geweest 
en toch... toch klopt er iets niet in Het Goudblommeke. Een 
goede reden dus om de schrijver van “Engel” (uitgave Man-
teau/De Standaerd 2009)  te ontmoeten... in het Blommeke.

hh

Wij hebben hier een keuze 
van de lekkerste geuzes en 
toch laat u Simon er eentje 
drinken die niet in dit cafe-
tje te krijgen is. Een re-
searchfout of heeft u daar 
een reden voor ?
Toni Coppers kijkt ons ver-
legen aan en geeft toe dat 
het een onderzoekfout is. 
“Ik heb nochtans heel jullie 
menukaart bestudeerd... en 
dan nog”.  Wij vinden het nu 
hoog tijd om toe te geven 
dat wij dat “foutje” helemaal 
niet belangrijk vinden en al 
superblij zijn te zien dat hij 
ook van Het Goudblommeke 
in Papier houdt. “Heel veel 
zelfs”, zegt hij, “en ik weet 
nu al zeker dat dit caffeetje 
nog een belangrijke rol gaat 
spelen in de volgende ver-
halen. Als we koffie drinken 
steekt hij zonder erbij na te 
denken het “pralinneke” in 
zijn mond. Het blijft even stil 
en dan zegt hij “Dit is iets 
voor Liese (het hoofdperso-
nage in zijn boeken). Zij is 
verzot op dat pralinneke”. 
Weet je, de twee persona-
ges, Liese en Simon, zijn de 
twee kanten van mijzelf. Het 
chaotische maar doordra-
vende, volhoudende zit in 
het vrouwelijk personage. 

(M.V.)

© Foto: Monique Vrins 2009

De rest, het dwepende, de 
interesse in  het mysterieu-
se enz... leg ik in het per-
sonage van Simon. Ik vind 
die praline bijzonder lekker, 
dus één van mijn twee kan-
ten moet daarop verzot zijn 
en ik vind dat dit het beste 
past bij Liese.” In een van de 
volgende verhalen (of mis-
schien al het volgende) krijgt 
Liese een nieuwe vriendin, 
een journaliste, die (en nu 
komt het !) haar stek heeft in 
Het Goudblommeke in Pa-
pier. Dat vinden wij natuurlijk 
fantastisch en om de pas 
gesmede band meteen te 
versterken nodigen wij Toni 
Coppers uit, zijn volgende 
boek (“De geheime tuin”, 
verschijnt in april 2010) in 
ons cafeetje te komen voor-
stellen,  wat  door  Toni   met 

twee handen tegelijk wordt 
aanvaard.  Wij  kijken   er  al-

vast naar uit. Even zwijgt de 
schrijver. In zijn ogen flikke-
ren lichtjes. Misschien denkt 
hij nu wel “Het Goudblom-
meke in Papier waar Hugo 
Claus zijn huwelijk vierde en 
Toni Coppers zijn nieuwe 
roman voorstelde.” (D.V. met 
dank aan M.D.R)

Toni Coppers

© Foto: Paul Merckx, 2009.
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Agenda van de v.z.w. Geert van Bruaene 
Agenda de l’ a.s.b.l. Le petit Gérard

Als sluitstuk van een bewo-
gen jaar stelt de vzw Geert 
van Bruaene u de expositie 
van Francis Denys voor.
Vanaf 19 november toont hij 
een reeks collages die 
schatplichtig zijn aan het 
dadaïstische en surrealisti-
sche discours. Geen betere 
plaats dan Het Goudblom-
meke in Papier om dit werk 
te presenteren en om het 
belang van haar geschiede-
nis in de verf te zetten. 
Naast het louter tonen van 
zijn collages, zal Francis in-
filtreren in het café zelf en 
zoeken naar een wisselwer-
king met de bestaande wer-
ken.
Dit belooft iets bijzonders te 
worden!

Francis (°1964) volgde een 
kunstopleiding aan het Ho-
ger Instituut voor Schone 
Kunsten te Antwerpen, stu-
deerde kunstgeschiedenis 
aan de Vrije Universiteit 
Brussel en werkt momen-
teel als zelfstandig kunste-
naar te Brussel
 (http://www.francisdenys.com).
Vernissage op woensdag 18 

november 2009 om 18:30 
uur. Tentoonstelling van 19 
november 2009 tot 2 januari 
2010.              (Christa Huijgens)

Een intercultureel literair 
parcours met als thema: de 
stad.
Un parcours interculturel et 
littéraire ayant comme 
thème: la ville.

INTERLITRATOUR

Zondag/Dimanche 29/11  van 
13:00 tot 19:00 uur/de 13:00 
– 19:00 h
De derde editie van Interlitra-
tour, een intercultureel, lite-
rair parcours doorheen de 
vijfhoek. Een literair pro-
gramma met als thema ‘de 
stad’ uit te werken met: 
bloemlezingen, conferenties, 
wandelingen, getuigenissen, 
poëzietheater, muziekreci-
tals,…  Een intense en 
boeiende arbeid om de 
w e r e l d d i v e r s i t e i t  i n  
microkosmos Brussel te 
ontdekken. 
La troisième édition de In-
terlitratour, un parcours in-
terculturel et littéraire dans 
le pentagone. Un program-
me littéraire sur le thème de 
la ville: lectures, conféren-
ces, promenades, témoigna-
ges, théâtre poétique, réci-
tals musicaux… tout y a sa 
place. Un travail intensif et 
passionnant à la découverte 
de la diversité  de  ce  micro-

cosme qu’est Bruxelles. 

A c t i v i t e i t e n  i n  H e t  
Goudblommeke in Papier / 
Activités à La Fleur en 
Papier Doré

Van 13:30 tot 14:00 uur:
Stad in de Chinese literatuur
(Nederlands en Chinees, tek-
sten in Chinees, Nederlands 
en Frans).
De 13h30 à 14h00:
La ville dans la littérature 
chinoise.
(En néerlandais et en chi-
nois, textes en chinois, néer-
landais et français).

Van 14:15 tot 14:45 uur:
De dialectiek van de stad – 
bloemlezing uit de Europese 
literatuur.
(Meertalig Frans, Neder-
lands, Duits, Russisch).
De 14h15 à 14h45:
La dialectique de la ville – 
lecture de littérature europé-
enne.
(Multilinque français, néer-
landais, allemand, russe).

Van 15:00 tot 15:30 uur;
Een stad om te flaneren.
(Nederlands).
De 15h00 à 15h30:
Une ville pour la flânerie.
(En néerlandais).

Van 16:15 tot 16:45 uur:
De stad als woud.
(Nederlands).
De 16h15 à 16h45:
La ville, une forêt.
(En néerlandais).

 

 

Andere activiteiten die dag 
kan u vinden op:
Pour les autres activités: 
http://users.telenet.be/joinbru
ssel/interlitratour.htm

hh


