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Het Goudblommeke in Papier is een van de 
honderd “straffe cafés” 
Kan u zich voorstellen dat 
er mensen zijn die zowat 
alle cafés van Brussel en 
Vlaanderen afschuimen en 
daar een rangorde aan ge-
ven op basis van hun knus, 
uniek of historisch zijn 
maar vooral verrassend en 
gezellig karakter. Tenslotte 
houden ze 100  bijzondere  
kroegen over en geven 
daarover een boek uit dat 
dan “100 x straffe cafés” 
kan heten. Zo iemand is Br. 
Loockx. Naast de beschrij-
ving en beoordeling van de 
gekozen herbergen geeft 
hij ook nog een aantal toe-
ristische tips (wat is er zoal 
in de buurt   te  zien ?)  en  
praktische informatie (ope-
ningsuren, sluitingsdag e.a. 
Het boek met de geselec-
teerde 100 unieke cafés 
“100 x straffe cafés” van 
Bruno Loockx is uitge-
geven bij Lannoo (Tielt) en 
kost om en bij de € 16,-  

 

 

Ici, on déguste le Pottekeis
Ni Marcel Mariën tout sou-
rire dehors, ni Camille Goe-
mans avec son nœud pap', 
ni même Magritte, au fond 
de l'estaminet n'ont froncé 
le nez. Pourtant juste à côté 
d'eux, une vingtaine de per-
sonnes goûtaient ce soir-là 
du Pottekeis et même fai-
sent circuler d'odorants 
pots d'Ettekeis pur de la 
meilleure sorte. 
Mark Van Vreckom qui a 
lancé  l'initiative de défense 

de l'ettekeis et Danny Ver-
biest se sont succédés 
pour présenter ce fromage 
en voie de disparition. Sa 
fabrication, ses particulari-
tés et l'état de la question 
au sujet de sa quasi-ab-
sence sur les marchés. 
Les participants ont ensui-
te  dégusté  avec  un  plai-
sir évident, le pottekeis 
(fromage de Bruxelles et 
fromage blanc relevés de 
ramonache,  de  gueuze  et 

En 2004, les 
Editions Labor 
ont publié un li-
vre assez sem-
blable sous le 
titre "101 bis-
trots bruxel-
lois".
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de moutarde) sur des tran-
ches de pain, mais aussi de 
pain d'épice et même de  
pain à la grecque. Délicieux. 
Le tout arrosé de Kriek 
Girardin - la reine des Kriek.  
Sur la photo, un groupe de 
jeunes qui s'en sont léché 
les babines.                       M.V.
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Is het nu Geert Van 
of  van Bruaene ?

Wij kregen een aantal reac-
ties en vragen op en over 
de correcte schrijfwijze van 
Geerts familienaam, met of 
zonder hoofdletter aan de 
“van”. Geert schreef zijn 
naam altijd met een “kleine 
v”. Getuige daarvan: zijn 
brieven aan de Commissie 
van Openbare Onderstand 
(het huidige OCMW) van 
Brussel waaruit wij het 
artikel in onze Nieuwsbrief 
nr. 19 puurden, (hieronder)  
een naamkaartje (naar een 
origineel, verschenen op p. 
44 van het boek: “Le gé-
néral situationnisme” van 
Piet de Groof) (daaronder) 
de handtekening van le Pe-
tit Gérard.   Als Geert  zijn 
familienaam    steeds met 
een kleine  “v” schreef,  
hebben wij geen reden om 
het anders te doen.         D.V.          

Nous avons une belle et nou-
velle histoire à vous raconter 
au sujet de notre petite Fleur
Un soir, l'estaminet est 
rempli.  Les conversations 
et la Kriek circulent. Une 
dame entre. Seule, aima-
ble, rien de particulier. Elle 
nous parle calmement de 
poser la candidature du 
Goudblommeke au con-
cours des Caïus du mécé-
nat pour le patrimoine.  
Honnêtement, on se dit en 
stoemmelings qu'elle est 
un peu tombée sur la tête.
Il faut dire que le concours 
des Caïus, c'est une réfé-
rence de tout haut niveau 
dans le domaine du mécé-
nat en Wallonie et à Bruxel-
les. L'Association pour la 
Promotion des Arts et du 
Patrimoine. Rien que ça !  
Elle rassemble de tous 
grands mécènes comme 
des bureaux d'architectes, 
des banques, ou des agen-
ces en publicité de renom. 
Ils octroient des budgets, 
parfois assez costauds, 
pour des actions de pres-
tige comme la restauration 
de    l'appartement   d'Horta 

ou les orgues de la cha-
pelle protestante de Bruxel-
les.
On ne se sent pas immé-
diatement dans ces eaux-là 
avec l'estaminet, tout relui-
sant qu'il soit.

On examine

Puis, on examine les cho-
ses de plus près. 15 pages 
à éplucher… et petit à petit, 
on se rend compte que, non 
seulement, notre petit café 
avec son histoire et sa bril-
lante restauration entre 
parfaitement dans les cri-
tères de ce concours. On 
en vient même à prendre 
conscience  que  vous tous, 
nous   tous,  nous  sommes
autant de mécènes ras-
semblés dans une coopé-
rative. On ne l'avait jamais 
vu sous cet angle, mais oui, 
tout compte fait…
Quel est l'intérêt de se con-
fronter ne serait-ce qu'à 
l'épineuse tâche de réali-
ser  le  dossier  de candida- 

                           Pentionné de l'Etat   (Wet van 18 juni 1930)
Kon.Vlaamse Schouwburg (9106/186 3168)
110 frs par an. - “Grand Prix Bruxelles 1935”

 53, rue des Alexiens                 Bruxelles

Geert   van   Bruaene

Fragment uit 
een brochure 
die van Bru-
aene schreef 
voor een ten-
toonstelling
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ture ? Gagner une sculptu-
re (que nous n'avons mê-
me pas encore vue) ?  Bof ! 
Mais à force d'examiner 
l'action de Prométhéa, 
nous commençons à nous 
rendre compte que ce con-
cours est assuré d'une 
énoooorme couverture mé-
diatique et aussi que c'est 
une occasion d'avoir une 
quantité de contacts qui 
pourraient rendre service à 
La Fleur en Papier Doré.
Alors, on s'y est collés, 
Danny, Paul et Monique. 
Avec l'aide de la dame ai-
mable qui s'appelle Floren-
ce. Un chouette contact, 
mais quelle entreprise ! Et 
c'est fait, le dossier a été 
introduit - en 15 exempla-
res reliés, tout beaux, illus-
trés en couleur, on vous dit 
pas… Et même 24 heures 
avant la date imposée. 
C'était un exploit.
Le 27 novembre
Voilà, la petite Fleur partici-
pe aux côtés des grands 
du mécénat  à un concours 
prestigieux.  C'est fou.  En-
fin, nous participons tous, 
tous les 57 coopérateurs 
aux côtés des grands mé-
cènes. Mais finalement, 
c'est encore moins fou 
comme démarche que d'a-
voir voulu et réussi à sau-
ver l'estaminet des eaux, 
non ?
La remise des Caïus aura 
lieu cette année à Liège le 
jeudi 27 novembre. Ce sera   

une      grande     cérémonie 
avec un millier de convives 
(très chics !), d'autant que 
Prométhéa fête cette an-
née ses 20 ans d'existen-
ce. 
Nous serions bien pré-
somptueux de nous voir en 
lauréats, mais nous ne 
manquerons pas de vous 
raconter dans ces colon-

nes comment les choses 
se sont passées et en tout 
cas, il sera question dans 
la presse de cette incroy-
able  et  inédite péripétie de          

Foto hierboven: Het feest n.a.v. de uitreiking van de prijs vorig jaar. 
Fo-to rechtsboven: Er wordt geen geldprijs uitgedeeld maar een 
kunstwerk plus de eeuwige roem natuurlijk.

La façade de La Fleur en 
Papier Doré: prolongation...!

Nous avions lan-
cé  dans notre 
bulletin de sep-
tembre l'idée d' 
un concours. Il 
vous était pro-
posé de repré-
senter    la   jolie       

lai est trop court."  Nous 
espérions, en effet, pouvoir   
présenter  les  œuvres au 
jury, juste avant Noël.  
Nous étions trop optimis-
tes.   Comme  nous   avons 
tout de même envie que 
cela se fasse, il nous a 
semblé que de reporter l'é-
chéance au printemps pro-
chain, disons au mois de 
mai - joli mois…ce serait 
plus raisonnable. Donc…  

Nous attendons votre vision 
de la façade de la Fleur en 
Papier Doré pour le 15 mai.  
C'est déjà mieux comme ça 
?  Et nous vous rappelons 
que vous pouvez la repré-
senter plus vraie que vraie 
à n'importe quelle heure du 
jour ou de la nuit, en photo, 
en dessin, à l'huile ou au fu-
sain,   en   tissu,    en   relief, 

hh

la nouvelle vie de la Fleur en 
Papier Doré. Se faire con-
naître est important pour 
assurer le futur de l'entre-
prise.                    Monique Vrins   

façade de notre estaminet.   
Nous  avons  eu des répon-
ses mais la plupart qui di-
saient à peu près  "J'aime-
rais participer,   mais le dé-

De “wedstrijd: de 
gevel van Het 
Goud-blommeke 
in Papier” wordt 
verlengd...!
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Nous attendons votre vision 
de la façade de la Fleur en 
Papier Doré pour le 15 mai.  
C'est déjà mieux comme ça 
?  Et nous vous rappelons 
que vous pouvez la repré-
senter plus vraie que vraie 
à n'importe quelle heure du 
jour ou de la nuit, en photo, 
en dessin, à l'huile ou au fu-
sain,   en   tissu,    en   relief, 
dans le style qui vous chan-
te.  Vraiment comme vous 
le voulez. Rien que la faça-
de et tout de même, il faut 
qu'elle soit reconnaissa-
ble…
Nous attendons vos envois 
soit par la poste, soit au 
comptoir de la Fleur en 
Papier Doré 
Deux impératifs : 
o  votre œuvre doit nous 
être parvenue avant le 15 
mai 2009. Par la poste ou 
au comptoir de l'estaminet 
de 11 heures à  au moins, le 
dimanche jusqu'à 19 
heures et fermé le lundi.
o  le sujet unique est "La 
façade  de  La  Fleur  en  Pa-
pier Doré"
Le règlement : vous le re-
cevrez sur simple deman-
de par message électroni-
que à 
<monique.vrins@pandora.be>
Les prix : dans cette bonne 
maison si bruxelloise il est 
normal que les lauréats 
soient récompensés par 
des provisions de bonne 
bière ou de bon vin, voire de 
sublime chocolat.
Attention, vous courez aus-
si le risque de vous voir 
octroyer du bloempanch de 
première catégorie !  La 
zwanze n'est jamais très 
loin. Prix spéciaux pour les 
plus jeunes.
Nederlandstalig  reglement:
<danny.verbiest@skynet.be>
 

Er was eens...    Geert van Bruaene  

Wij zijn niet de eersten die over Geert van 
Bruaene schrijven. Velen zijn ons 
voorafgegaan. Zo ook Christian Bussy. Hij 
maakte voor de RTB radio in de reeks 
“Contre l'oubli” o.a. de uitzending van 16 
juni 1968:

Voor de gelegenheid laat 
Bussy Louis Scutenaire aan 
het woord: “Ik heb heel veel 
bekende mensen gekend 
(...) maar de belangrijkste 
was toch Geert van Bruae-
ne. Een buitengewoon mens 
die, en dat is nog buitenge-
woner, er alles aan deed om 
dat niet te laten merken”. Hij 
vertelt hoe van Bruaene zich 
zeer goed bewust was van 
het kwaad in de wereld, 
maar wie naar zijn woorden 
luisterde, zijn houding en 
bewegingen zag, was der-
mate overtuigd dat, als men 
er ten minste de moed toe 
had, men kon dromen van 
een mooiere wereld. Scutte-
naire praat ook over Nietz-
sche, Rooken, Einstein enz... 
en zegt dan “maar een der  
aller grootsten    was   Ge-
raard van Bruaene”. Hij be-
schrijft Geraard als een ap-
pelrond  “mannetje van 
niets” (zoals  van  Bruaene 
zichzelf noemde) en een 
pittoreske figuur. Pittoresk 
niet alleen voor zijn barokke 
smaak of de wijze waarop 
hij zijn cafés inrichtte of zijn 
eigenzinnige kledingstijl, 
zelfs niet voor de enorme rol 
die hij speelde in de ont-
wikkeling van de plastische 
kunst in Europa, ja zelfs in 
de wereld. “Hij kende Klee, 
en Schwitters en ook nog 
Kokoschka en nog vele an-
deren... zoals Arp  en Geor-
ges Grosz en nog  anderen... 
zoals Klee, en Schwitters en 

ook nog Kokoschka nog 
vele anderen... zoals Arp  
en Georges Grosz en bood 
hun werken te koop aan in 
zijn galerijen. Hij verkocht 
tekeningen van Grosz voor 
drie frank vijftig, maar nie-
mand wilde  die  toen”.  Hij  
vergeijkt van Bruaene dan 
met  het  genie  van  Bis-
mark. “Le chef-d'œuvre ne 
l'est jamais, de l'avis même 
de son créateur”  is  een  
van  Geraards  uitspraken. 
Zo maakte hij er heel veel 
zoals onder andere in de 
bundel “Ole Com Bove”, de 
titel die trouwens ook op de 
schoorsteenmantel staat in 
de eerste gelagzaal en 
waarover Scutenaire zegt: 
“...une expression flaman-
de qui signifie, je pense, 
l’huile vient toujours au-
dessus, donc le meilleur 
surnage... en dan een ander 
groots werk: Six petites 
histoires banales de petit 
bistrot racontées par le 
petit Gérard et deux petits 
textes pour commencer et 
pour finir. Die verhalen 
gaan ver boven deze van 
Alphonse Allais, die ik 
nochtans enorm bewonder, 
die ik zeer hoog acht. Die 
teksten zijn buitengewoon. 
Men zou ze moeten ophan-
gen aan alle kiosken, in alle 
trams en bussen van Brus-
sel. Ze zijn fantastisch.  
En dan, om te protesteren 
tegen de belastingscontro-
leur,   de   betaler   van pen- 
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Het Goudblommeke 
in Papier

Roman op zoek 
naar schrijvers
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Wat vooraf ging: Op een uitzon-
derlijk rustige zondagmorgen 
komt een man, die op zijn 
zachtst gezegd onze waard en 
Astrid, zijn helpster,   verwon-
derd  doet  opkijken, Het Goud-
blommeke in Papier binnen.  Hij 
lijkt sprekend op de (zittende) 
man op de grote foto achteraan. 
Het weinige dat hij zegt, staaft 
Stef en Astrid  in hun vermoe-
den.
Die dag gebeurt er niets 
vreemds meer en ook de 
dagen daarop niet. Ook de 
zondagmorgen is er een als 
de andere. Er komen vier, 
vijf groepen, de vaste klan-
ten, een aantal koppeltjes. 
Tom, die zijn dienst met As-
trid wisselde, merkt niet 
eens dat Stef toch telkens  
opkijkt als een nieuwe klant 
naar binnen komt. Als As-
trid Tom komt vervangen 
heeft Stef nog slechts een 
vage herinnering aan wat 
vorige week is gebeurd. Het 
is bijna 23 uur als het laat-
ste groepje jonge mensen 
zich klaarmaakt om te ver-
trekken. Stef heeft al een 
sleutel klaargelegd om het 
café af te sluiten. Op zon-
dag sluit hij in principe om 
19 uur maar als er klanten 
zijn loopt dat wel eens uit. 
Terwijl de gasten naar bui-
ten gaan haalt Astrid de le-
ge glazen op. Stef merkt dat 
hij    de    verkeerde   sleutel   

sioenen, de inspecteurs die 
hem steeds kwamen sto-
ren in zijn cafés enz... 
maakte hij kaartjes. (zie 
een voorbeeld op p. 3 van 
deze nieuwsbrief) maar dat 
waren filosofische mees-
terwerken, metafysische 
creaties,  die,  als men ze 
later terug leest en geheel 
ontdaan van de context 
waarin van Bruaene ze 
heeft geschreven, nog 
steeds een voorbeeld zijn 
van de verlichte geest die 
Geert van Bruaene was”.
Scutenaire noemt van Bru-
aene ook een tovenaar, 
“...niet alleen was hij een 
groot dichter, een buitenge-
woon kunstkenner, maar 
hij had ook een bijzonder 
politiek  inzicht.  Ik herinner 
mij, ‘t was in 1939 denk ik, 
toen Hitler en Stalin net een 
pact hadden gesloten, toen 
stonden bij de Sint Huber-
tusgalerij enkele   beroeps-
politici   het publiek toe te 
spreken. Zij vertelden de 
grootste onzin. Alles wat 
Geert van Bruaene toen 
naar voren heeft gebracht 
is tot de laatste letter uitge-
komen”.   
Scutenaire gaat dan ver-
der: “Men zou zeshonderd 
boeken over van Bruaene 
kunnen schrijven, zoals 
men dat over Rimbaud 
heeft gedaan. Maar wat mij 
vooral bij van Bruaene in-
teresseert is zijn manier 
van schrijven, de kunst om 
alles met een dubbele bo-
dem te zeggen, zowel in-
nerlijk als uiterlijk. 
Bij Geraard kon men dat 
duidelijk zien. Zijn woorden 
stonden in de plaats van 
zijn bedoelingen en konden 
er zo uitgehaald worden. 
Wat spontaan leek, was het 
niet,  eigenlijk was alles be-

bekend. Hij zette een ad-
jectief in de plaats van een 
woord maar wist daarmee 
veel duidelijker uit te druk-
ken wat hij eigenlijk bedoel-
de”.    
Zo ging Scutenaire nog een 
tijdje door. Hij verwees ook 
nog naar de uitzonderlijke 
vriendschap tussen Jean 
Dubuffet en Geert van Bru-
aene. Over de getuigenis-
sen van Dubuffet schrijven 
we dan een volgende keer... 
dus: wordt vervolgd.

         D.V.

hh
Agenda van de v.z.w. 
“Geert van Bruaene”
Agenda de l’a.s.b.l. 

“Petit Gérard” 

De schoorsteenmantel met 
“Ole com bove”

30/11/08: Een intercultureel 
parkoers. De volledige 
agenda vindt u op:
www.brussel.davidsfonds.be 

26/11/08 tot 07/12/08: Ten-
toonstelling M. Michel.
17/12/08:  Charles de Coster, 
maar daarover meer in onze 
volgende nieuwbrief.
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heeft genomen en zoekt de 
juiste in de schuif van de 
toog.
“Mag ik een koffie... zo met 
een pralinneke ?”
Stef die wil zeggen dat het 
café gesloten is, voelt hoe 
de woorden in zijn keel blij-
ven steken als hij ziet wie 
zonet bestelde . Daar staat 
hij weer, de man van de fo-
to.
“Of willen jullie sluiten, mis-
schien ? Pas op ik begrijp 
dat hè, 'k heb zelf verschil-
lende cafés gehad... dus als 
je liever hebt dat ik...?”
“Neen, neen... ik zal u een 
koffietje maken... en 'k zal 
er twee pralinekes bij doen, 
't is zondag voor iedereen 
hè en vermits u onze laatste 
klant is voor vandaag...”
“Ja, ik kan ook niet lang 
blijven... ik moet nog naar 
een filmvoorstelling...”
“Nu nog ?”
“Ja, een vriend van mij... 
Marcel heeft een film ge-
maakt... hij schijnt nogal 
aangebrand te zijn...”
“Die vriend ?”
“Neen... die film... ik heb 
hem nog niet gezien... maar 
hij is nogal... ja, hoe moet ik 
dat zeggen... nogal surrea-
listisch... je begrijpt wel wat 
ik bedoel hè...”
Stef begrijpt helemaal niet 
wat de man bedoelt maar 
knikt overtuigend. Om de 
stilte die daarop volgt te 
breken zegt hij: “Ik zou ook 
nog wel eens naar de film 
willen... 't is al maanden ge-
leden dat ik daar nog tijd 
voor gehad heb...”
“Heb je geen zin om mee te 
gaan... uw vrouw mag ook 
meekomen hè”
“Euh, dat is mijn vrouw 
niet”
“Jammer voor jou... maar 
wat  niet  is, kan nog komen 

hè... Wat denk je ?”
“Ik denk niet dat het iets zal 
worden tussen ons... ik 
vind ze heel lief hè maar...”
“Dat vroeg ik ook niet... ik 
wil weten of jullie mee-
gaan.”
Astrid, die heel de tijd als 
aan de grond genageld 
stond, vindt dit een unieke 
gelegenheid om uiteindelijk  
te weten wie die man ei-
genlijk is. “Wij gaan graag 
mee,” zegt ze zonder de 
mening van haar baas af te 
wachten. 
“Goed, maar eerst mijn 
koffie hè... en mijn prali-
nekes natuurlijk”.

Ze lopen door de Celle-
broersstraat in de richting 
van het stadscentrum. Het 
valt Stef op dat het hier 
donkerder is dan gewoon-
lijk, maar het duurt een hele 
tijd voor hij merkt dat de 
straatverlichting slechts uit 
enkele zwakke lampen be-
staat. Er rijden ook heel 
wat minder auto's. De man 
is van het lopen zo buiten 
adem dat hij niets meer kan 
zeggen. Dan stopt  hij plots 
en belt aan. Het duurt een 
tijdje voor de deur wordt 
opengemaakt. Een magere 
man met snor en bril kijkt 
de nacht in.
“Ah, c'est vous... et vous 
avez amené des amis ! 
Bonsoir belle dame, ‘soir 
monsieur.”
“Ja, 't is een Antwerpenaar, 
maar hij spreekt geen 
woord Vlaams. Maar 't is 
een heel toffe gast”.
De gang is vaag verlicht. 
Aan de muren hangen fo-
to's, speciale foto's.  . Een 
halfnaakte vrouw met een 
Christusfiguur of een loper 
uit het schaakspel tussen 
haar borsten,  of een vrouw  

die haar tepel in de mond 
van een plaasteren beeldje 
duwt. “Niet slecht” denkt 
Stef. Astrid vergelijkt en is 
tevreden over zichzelf. In de 
woonkamer staat een grote 
buffetkast met daarop nog 
meer foto’s, bijna allemaal 
met dezelfde vrouw als mo-
del en ook allemaal toch wel 
een beetje gewaagd te noe-
men. 

(wordt vervolgd)

Dit verhaal is niet afgewerkt. U 
kan het zelf vervolgen. Een klein 
stukje of een   plotwending vol-
staan. Stuur uw  suggesties naar 
<danny.verbiest@skynet.be>
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