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Mogen wij u voorstellen... onze kastelein Stef
Onze waard voorstellen lijkt zoiets als een open deur intrappen. Iedereen kent toch al de goedlachse Stef. Maar wie is
hij eigenlijk ? Waar komt hij vandaan ? Wat denkt hij en waar
wil hij naartoe ? Alles wat je over Stef al wilde weten maar
niet durfde te vragen.
Het is een zwaar bewolkte glimlach. Het weer heeft op
dag als wij het Blommeke hem geen invloed. Op de
binnenstappen, maar Stef vraag hoe hij het stelt, antbegroet ons met een woordt hij “Een betche meug
mo ‘t goet. Wild’ eet drinke ?”
brede
Wij bestellen en Stef tapt terwijl hij de groeten overbrengt
van Sonja die hier een half uur
geleden nog was, met een
groep van zeker 25 man... en
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vrouwen ook. Zeventien
spaghettis heb ik moeten maken... en dat kan Stef, hij stu- da bijter on eemand anders
deerde aan de hotelschool in vroege. Dat doen wij dan ook.
Wemmel. Later behaalde hij De dames houden het bijna
ook nog de acte van “échan- allemaal op Teddybeer met
son” ofte volleerd wijnin- een hoog aaibaarheids- en
schenker. ‘t Is pas na een knuffelgehalte. De mannen
stageke van 10 jaar in het AB- noemen hem iemand met
café dat hij goed bevonden “zin voor verantwoordelijkwerd om kastelein van het heid” of/en “Ne goeie BrusGoudblommeke in Papier te selsen cafijboes”. Kortom
worden. Als wij hem vragen dus, de ideale schoonzoon
zichzelf in drie zinnen voor te want Stef is nog single. Als
stellen antwoordt hij: da’s ni wij heel tactvol die stelling
gemakkelaik hè... ge kunt da voorleggen zegt hij verlegen
toch ni van azelf zegge. Ge za dat hij het als vrijgezel nog
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vrij gezellig heeft. Dames die
geïnteresseerd zijn kunnen
De exclusieve praline
altijd mailen naar onze
Het Goudblommeke in Papier
redac-tie
of
zich
La Fleur en Papier Doré ®
rechtstreeks
tot
Stef
wenden in Het GoudEen exclusieve Brusselse chocoladebonbon van Belgische kwaliteitschocolade met een vulling op basis van
blommeke in Papier. Om
Kriek Girardin (bier). Enig verkoopsadres: Het Goudelke onnodige verplaatsing
blommeke in Papier.
Lanceringsprijs: ! 9,5O/250 g
te voorkomen geven we
hierna nog eens onze
openingsuren:

te voorkomen geven we
hierna nog eens onze
openingsuren:
Het Goudblommeke in Papier is open
van dinsdag tot en met
zaterdag: van 11:00 tot
24:00
zondag: van 11:00 tot 19:00
Op maandag moet Stef uitrusten en is de zaak gesloten.
Voor reservaties van (Stef
of) het zaaltje kan u steeds
terecht op het nummer: 02
511 16 59

Geuze... de wijn
onder de bieren
De oplettende bezoeker van
Het Goudblommeke in Papier heeft het zeker al gemerkt: wij hebben een uitgelezen keuze geuze en
kriek. Maar wat is geuze eigenlijk ? Is dat bier ? Ja en
neen. Alle geuze kan men
bier noemen, maar alle bier
is zeker geen geuze. Wat is
nu het verschil ? Belgisch
bier maakt men meestal
van gerst met daarbij maximum 20% andere graansoorten. Voor het brouwen
van lambiek (het basisproduct waarmee men geuze
maakt) gebruikt men buiten
de gerst soms tot 40% tarwe, een onmisbaar tweede
basisproduct. Verder gebruikt men, net als voor
bier, ook hop, maar voor
lambiek moet dat overjaarse zijn. Die zorgt er ook
voor dat het eindproduct
minder vlug bederft, maar
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door zijn leeftijd maakt hij het
brouwsel niet zo bitter. Omdat de wort (het brouwsel
dat men bekomt voor het
bier is) zou gaan gisten voegt
men biergist toe. Niet voor
Paul Girardin controleert de tonnen krieken (met pit) om er
Kriekenlambik mee te
maken.
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lambiek. Daar laat men de
wort afkoelen in grote open
bakken (ook koelschepen
genoemd). En nu komt het
grote verschil met bierbrouwen. Op een beperkte plek
(min of meer ten westen van
Brussel) leeft, naast de duizenden bacteriën, schimmels en gisten die men overal vindt, ook nog een uitzonderlijke combinatie van een
60 tal verschillende soorten
eencelligen. Dit toevallig samen voorkomen vind je enkel
hier als enige plek op de wereld. Die samenwerkende
eencellige organismen vallen
in de afkoelende wort en
starten een (zelf)gisting. En-

kele dagen of weken later
(afhankelijk van de weersomstandigheden) is die
hoofdgisting afgelopen en
kan men al spreken van
jonge lambiek. Maar men
kan het gistingsproces nog
verder zijn gangetje laten
gaan zodat men, na nog
eens enkele maanden, oude
lambiek verkrijgt. Om nu
geuze te maken mengt men
jonge (enkele maanden oud)
en oudere lambiek (1 à 2
jaar) en trekt die op flessen.
Zoals dat met champagne
het geval is, krijgen wij hier
ook een nieuwe gisting op
de fles. Deze derde gisting
verfijnt de smaak en zorgt
voor een schuimkraag bij
het uitschenken (lambiek
geeft geen schuim). Na nog
maar eens enkele maanden
bekomt men dan geuze. En
wat is dan Kriek ? Wanneer
men aan lambiek krieken
toevoegd (en liefst hele met
de pit er nog in) verkrijgt
men kriekenlambiek. Net zoals men lambiek nodig heeft
om geuze te maken, gebruikt men kriekenlambiek
om Kriek (kriekenbier) te
maken.
(d.v.)

De geschiedenis van
Het Goudblommeke
in Papier

tekeningen, lang voor zijn
talent erkend werd. Onder de
sporen die Magritte nagelaten heeft mogen we het opschrift op de voordeur «Ceci
(Deel 2)
n'est pas un musée (on consomme)», rekenen. De letEén van de pronkstukken in
ters zijn kaligrafisch trouhet cafe is de Leuvense
wens op een typisch ‘Magritstoof die afkomstig is van
tiaanse’ wijze aangebracht
het cabaret ‘Le Diable au
(zonder daarom te stellen
Corps’ (gelegen in de Kooldat het bordje, noch het opstraat nabij de Nieuwstraat)
schrift van zijn hand is, nvdr).
dat regelmatig bezocht werd
Na de oorlog beleefde Geert
Van Bruaene een tweede
jeugd en wist hij zich regelmatig te omringen met kunmille Goemans het tijd- stenaars als: Christian Doschrift Hermes opricht, dat tremont, de jonge Hugo
zich bezig houdt met de Claus, Marcel Mariën, Paul
comparatieve studie van Colinet en Jean Dubuffet (de
mysticisme, poezie en filo- vader van de 'Art Brut', die in
sofie. Op artistiek vlak is december 1949 in Van BruEemans een van de grote aene's galerij 'Au Diable par
surrealisten van ons land, la Queue' exposeerde), Jan
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die samen met Magritte on- Walravens (Vlaams romandoor de jonge Henri Mi- der contract is bij de galerij cier, journalist, kunstcriticus
chaux, Marc Eemans en Mi- van Camille Goemans in Pa- en hoofdredacteur van het
chel de Ghelderode.
rijs (heeft ook Dali onder tijdschrift Tijd en Mens), LouWie was kind aan huis in contract). De kunsthandel is is Paul Boon en Simon VinHet Blommeke in Papier ? een van de eerste branches kenoog.
Hier moeten we een onder- die te lijden hebben onder de Jan Walravens is belangrijk
scheid maken tussen de pe- Wall Street Crash, en Goe- geweest voor de naoorlogse
riode voor en na de Tweede mans gaat failliet in het be- geschiedenis van het Goudgin van de jaren dertig. Ach- blommeke. Hij besloot als
Wereldoorlog.
Voor de oorlog troffen Pierre ter de schermen houdt hij hoofdredacteur van het tijdAlechinsky en zijn vriend zich nog bezig met de kunst- schrift Tijd en Mens om 'La
Paul Rougeer, de grote sur- galerij van zijn toekomstige Bécasse' te verlaten voor
realistische dichter Louis echtgenote, Lou Cosyn. een nieuwe Brusselse vergaScutenaire 'le conteur des Camille Goemans bezat eer- derplaats.
(Wordt vervolgd)
nuits d’ été' aan en maakten der, in de jaren twintig, een
Naar
een
tekst
van
Arnout Wouters
ze er ook kennis met Rene galerij samen met Geert Van
Magritte en Marcel Lecom- Bruaene welke laatste met
te. Daarnaast frequenteer- Eemans later nog een andeden ook Charles Plisnier, re kunstgalerij zal openen
Paul Mariën, E.L.T. Mesens, getiteld 'L'agneau MoustiMarc Eemans en Georges que'.
Remi (Hergé) Het Blomme- Hergé kocht als grote fan
van Magritte, als één van de
ke.
Marc Eemans (°1907, Den- eersten, een werk van de
dermonde) leert in het Brus- meester. Rene Magritte orsels Cabaret 'Le Diable au ganiseerde in het GoudblomCorps' Rene Baert kennen meke zijn eerste tentoonmet wie hij samen met Ca- stelling van schilderijen en

Noteer nu al in je agenda: Algemene Vergadering van de vennoten
van de Coöperatieve Vennootschap Het Goudblommeke in Papier:
op maandag 9 juni 2008 om 20:00 in Het Goudblommeke in Papier,
Cellebroedersstraat 53-55 te 1000 Brussel

U wist het al, want daarom bent
u vennoot of coöperant geworden, Het Goudblommeke in Papier is het tofste café van Brussel. Nu weten de Brusselaars
het ook allemaal. De Brusselse
stadszender fm Brussel (98.8)
organiseerden een wedstrijd
om uit te zoeken welk café in
Brussel het populairst is. Uiteindelijk bleven er vier in de running: Café Welkom, Au Laboureur, Au Léopold en Het Goudblommeke in Papier. En... wij
hebben het gehaald met zo
maar even 52% van de stemmen. Een volstrekte meerderheid heet zoiets in de politiek.
Maar als een partij zoiets haalt
is de buit binnen. Voor ons zit
dat anders. Het feit dat jullie het
gepresteerde werk appreciëren
moet ons ertoe aanzetten met
nog meer nieuwe moed en energie te proberen van Het Blommeke ook nog het beste café
van het land te maken.
In ieder geval, hartelijk dank
voor het stemmen en tot in het
volkscafé van het jaar.
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