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      Een pluim voor 
't Goudblommeke

Voor het verwerven van de ti-
tel  Sommelier-Conseil  aan de 
Vlaamse Wijnacademie en l' 
Université du Vin de Suze-la-
Rousse in Zuid-Frankrijk on-
derzocht Isabelle Van Lae-
them de kwaliteit van het wijn-
aanbod in de Brusselse cafés. 
Alle cafés  van Brussel bezoe-
ken, laat staan er het gehele 
wijnaanbod proeven, was 
uiteraard onmogelijk.  Daarom 

werd een selectie populaire 
of interessante referentie-
cafés onderzocht, die opge-
nomen zijn in een aantal 
bronnen zoals reis- en café-
gidsen. 
Het vooroordeel dat op café 
vaak slechte wijn geser-
veerd wordt blijkt jammer 
genoeg terecht te zijn… 
Isabelle: “Het proefonder-
vindelijk onderzoek wees 
inderdaad uit dat het over 
het algemeen zeer triest ge-
steld is met het wijnaanbod 
in de meeste Brusselse ca-
fés.
Maar voor iedere regel 
geldt een uitzondering. Het 
Goudblommeke in Papier 
verdient oprecht een pluim 
voor de mooie wijn die ze 
daar serveren. In de ran-
king staat dit café met grote 
voorsprong op nummer 1.”
In de meeste populaire 
(bier)cafés van Brussel 
wordt weinig tot geen moei-
te gedaan om een goed 
wijnaanbod aan te bieden. 
Verschillende factoren zijn 
hierbij bepalend. De beperk-
te kennis van café-eigenaar 
en/of   personeel,    verplich-

ting om aan te kopen bij de 
vaste brouwer, desinteresse 
en de gewoonte van de con-
sumenten om iets anders 
dan wijn te bestellen op café.
Paul Merckx, één van de me-
debestuurders van het Goud-
blommeke in Papier is zelf 
een fervente wijnliefhebber. 
“Van bij het begin hebben we 
duidelijk gekozen voor een 
geheel andere wijnpolitiek, 
mooie aangename wijnen 
aanbieden met een correc-
te/zachte winstmarge. Zo zijn 
alle klanten content, ook die-
gene die geen bier drinken.”
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het goudblommetje 
in papier of chocola -

het proeft naar vroeger

Chris Van de Rijck, lid van haiku-
kern Wilrijk
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     Les Alexiens : 
la suite jusqu'à 

aujourd'hui

Les Alexiens, ces braves dont 
la rue du Goudblommeke a 
conservé le nom à défaut de la 
mémoire,  ont certes fait  œu-
vre utile dans ce quartier pau-
vre. (voir magazines n°48, pp 5 
et 6 et n° 50 pp 6-7 et 8). Ils 
n'ont jamais été bien nom-
breux dans ces très grands 
bâtiments et ils en ont été 
plusieurs fois expulsés. 
Souvent on parle de 12 ou de 
17 Frères.  En 1581, ce sont 
les Calvinistes qui les en 
chassent.  En 1790, ils sont 
obligés de transformer une 
partie de leur couvent en pri-
son d'Etat et deux ans plus 
tard, en maison de correction.  
Ce qui leur donne au moins 
l'avantage, si l'on peut dire, de 
ne pas devoir héberger des 
militaires. 

Retour à Bruxelles

Bien plus tard des frères 
Alexiens veulent revenir à 
Bruxelles.  Leur supérieur à 
Louvain est dubitatif mais 
admet que presque rien 
n'est prévu pour les person-
nes âgées et handicapées 
devant être soignées à do-
micile.   Le duc d'Arenberg 
devient vice-président de la 
« Société de crédit de la 
prévoyance » créée le 21 
mai 1861. Il loue aux 
Alexiens une maison de 
campagne  rue de l'Arbre 
Bénit/rue Mercelis à Ixelles.  
En 1862 les Heren der Broe-
ders Alexianen y créent  une 
maison de repos. En 1899 
une demande est introduite 
pour la construction d'une 
maison de retraite.  
Celle-ci fonctionne toujours 
bien qu'il n'y ait plus là 
aucun Alexien et que les 
objectifs se soient nette-
ment précisés. En 1968, 
l'ensemble devient la Psy-
chiatrische Kliniek Sint 
Alexius. Devient en 1970 la 
Postkuurhuis St Alexius et 
depuis 1978, le nom est 
Psycho-sociaal Centrum St 
Alexius.

Continuité peu banale 
Il n'est ici question que de 
Bruxelles, mais les Alexiens 
ont été présents au fil de 
sept siècles dans de nom-
breux pays. Toujours et par-

tout, il est encore question 
d'adultes handicapés men-
taux, de désintoxication, 
mais aussi de resocialisation 
et de psychogériatrie. Autres 
mots, autres temps, mais 
toujours en point de mire le 
même type de souffrances.
Aujourd'hui il y a encore une 
clinique héritée des Alexiens 
à Kortenberg près de Lou-
vain, à Tienen, Grimbergen, 
Boechout.  A Henri Chapelle 
entre Liège et la frontière 
allemande, depuis 1875,  il en 
est une qui porte toujours le 
nom de «Clinique psychia-
trique des Alexiens».  Le gé-
néralat de la congrégation 
s'y installe en 1936 puis émi-
gre vers l'Amérique en 1968.
 

En Amérique
Là, il y a la surprise que l'on 
aurait pu prévoir.  Loin de  
“nos” Alexiens en bure som-
bre, si vous cliquez sur 
http://www.alexianbrothers.o

rg/  vous vous trouvez nez à 

nez avec trois Alexiens new 
look et sourire Pepsodent. 
Celui du milieu est sans dou-
te Philippin parce que les 
cousins d'Amérique ont aus-
si créé il y a plus de 25 ans, 
aux Philippines, une mission 
chargée de problèmes de 
santé.  Outre leurs préoccu-
pations séculaires, les Ale-
xian Brothers s'occupent 
aussi de malades du sida. 
Aux USA, ils sont au mini- >>

Leur ordre étant définitive-
ment dissout par l'occupant 
français, ils sont forcés de 
quitter leur couvent le 27 no-
vembre 1796.  En application 
d'une décision du Directoire 
du 3 fructidor an VI (20 août 
1798) le préfet de la ville réunit 
les quatre hospices de vieil-
lards de Bruxelles.  Le 8 mes-
sidor an IX (27 juillet 1803) les 
hommes  sont  transférés aux
Alexiens. 

© Photo: Monique Vrins (2011)   
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Excellent et à volonté pour un forfait de 20 !. Gratuit pour les enfants jusqu'à 5 
ans. Pour les jeunes invités de 6 à 12 ans: 10 !.

Voici ce que vous trouverez sur le buffet:
4 spécialités locales de charcuterie (bloempanch, tête pressée, kipkap, jambon à l'os 
et pâté) + boudins noirs et blancs cuits avec compote + pottekaas très bruxellois, 
avec radis + salade Fleur en Papier Doré (princesses, lardons, pommes de terre, 
oignons rouges... + salade de tomates à  l'huile d'olive) + salade de légumes + 
salade de pâtes au pesto rouge + moutarde et cornichons + 3 sortes de pains, 

beurre... + tartes, gâteaux, fruits ,.
Info : 02 511 16 59. ..

h Les buffets de la Fleur en Papier Doré

>> mum présents dans l'Illi-
nois, dans le Wisconsin et 
dans le Tennessee.  Et aujour-
d'hui, par un curieux retour 
des choses, les voici, venant 
des Etats Unis, qui créent en 
1992 une mission en Hongrie, 
procurant également des 
soins, mais à voir les images - 
aubes des enfants de choeur 
et soutanes, on dirait bien que 
l'on y soit plus traditionnaliste.    
Et voilà, en gros et à grands 
traits l'histoire toujours pas 
finie des Alexiens qui ont cir-
culé si longtemps dans la rue 
où fleurit notre gentil estami-
net. (Monique Vrins)

hh

     Le Goud-
blommeke est 
un monument

Voici fraîchement fixé à l'en-
cadrement de la porte d'en-
trée,  l'écusson émaillé qui est 
octroyé par les Monuments et 
Sites. Il signale que La Fleur 
en Papier Doré est un monu-
ment classé.  Nous avions la 
plaquette depuis un moment, 
mais maintenant que la faça-
de est complètement remise 
à neuf, Paul a pris sa grande 
foreuse et l'a vissée dans la 
pierre bleue. Vachement cos-
taud, Paul et sa foreuse aussi. 
Et encore plus distinguée, no-
tre entrée, maintenant.  On le 
savait,  nous  que  La  Fleur  en 

pour tout le monde, bleu sur 
blanc avec l'iris de Bruxel-
les.  (m.v.)

      Vous soute-
nez l'extension 
de La Fleur en 
Papier Doré et 
vous payerez 

moins d'impôts
Vous avez pu suivre les 
progrès de La Fleur en Pa-
pier Doré dans nos magazi-
nes successifs.  
Les numéros spéciaux vous 
ont raconté en mots et en 
photos:   
- l'ouverture  de  la  terrasse
couverte et du jardin, l'été 
dernier et 
- dans celui de juin 2011, l'in-
stallation de la fresque BD. 

h h

Papier Doré est un monu-
ment.  Maintenant c'est clair

Actuellement, la Société Co-
opérative à lancé à toute allu-
re la transformation du rez-
de-chaussée attenant en salle 
polyvalente. Le groupe por-
teur est composé de bénévo-
les, mais La Fleur en Papier 
Doré fournit de l'emploi à 
plein temps à 4 personnes et 
à temps partiel à 3 autres.
 

         La 
apporte sa collaboration au 
projet. Les dons à partir de 40 
! (art. 104 CIR) faits via la F.R.B. 
donnent droit à une déduction 
fiscale.  
Les sommes peuvent exclu-
sivement être versées sur le 
compte de projet de la Fonda-
tion Roi Baudouin :  BE10 0000 
0000 0404 - avec la mention:  
128/2426/00058 (attention c'est 
une mention structurée).
Pour les amis qui veulent fai-
re à La Fleur en Papier Doré 
un don fiscalement déducti-
ble, voici une belle façon de 
prendre part à l'extension de 
ce musée vivant classé. Par la 
Fondation Roi Baudouin, ils 
ont la certitude que leur par-
ticipation sera bien utilisée et 
sera entièrement consacrée 
au projet. L'investissement 
est destiné à l'aménagement 
d'une salle polyvalente qui 
pourra accueillir confortable-
ment une bonne cinquantaine 
de personnes. Ce qui annon-
ce un nouvel essor des ani-
mations culturelles en tout 
genre. En plus, cela permettra 
l'agencement d'une nouvelle 
toilette accessible de plain 
pied à des personnes à 
mobilité réduite.

© Photo: Monique Vrins (2011)   
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Emballage 
Kado

Vrijdag 1 juli werd het zomer-
seizoen ingezet met één van 
die fameuze avonden waarvan 
het Goudblommeke het ge-
heim bezit.  Mars Moriau en 
zijn groep “Emballage Kado” in 
concert.   Brusselse leekes en 
naar 't Brussels vertaalde 
klassiekers van Brel tot Van 
(Morrisson). De tent zat vol 
Blommekes-vrienden,  enkele 
Brusselse Moustache waren 
prominent  aanwezig.     Groots 

moment als grande dame 
Chris Lomme samen met 
Mars “Brussel g'ét man ét 
gestoule” aanhief, gevolgd 
door “rue des Bouchers”.   
De mensen stonden te zingen 
en te dansen tussen de tafel-
tjes. De afwezigen hadden 
eens te meer ongelijk.     (MDR)

hh

Steun de 
uitbreiding van het 

Goudblommeke 
en betaal minder 

belastingen 

Iedereen heeft in de e-zines 
de ontwikkeling van het Goud-
blommeke in woord en beeld 
kunnen volgen :
-de opening van de wintertuin 
en van het tuinterras, vorige 
zomer 
-de plaatsing van de stripmuur 
in juni 2011.
Thans is de Cooperatieve Ven-
nootschap  gestart  met  in  het

Ze hebben via de Koning Bou-
dewijnstichting de zekerheid 
dat hun schenking goed be-
steed wordt en integraal het 
project ten goede komt. Bene-
vens sanitaire voorziening 
voor andersvalide personen 
zal de investering gaan naar 
een polyvalente zaal die een 
50-tal personen in gerieflijke 
omstandigheden kan ontvan-
gen.  

nevenliggende pand een po-
lyvalente zaal aan te leggen. 
De drijvende krachten achter 
het project zijn onbezoldigde 
vrijwilligers, maar Het Goud-
blommeke in Papier biedt 
ook werk aan 4 full-time en 3 
part-time personeelsleden.

De

verleent haar medewerking 
aan het project. De giften aan 
de Stichting zijn fiscaal af-

trekbaar vanaf 40! (art. 104 

WIB)
Stortingen kunnen enkel ge-
beuren op projectrekening :
BE10 0000 0000 0404 - van de 
Koning      Boudewijnstichting 
met vermelding  128/2426/000

 58 (opgepast : gestructureer-
de melding).
Voor vrienden van het Goud-
blommeke die een fiscaal af-
trekbare gift willen doen, is dit 
een mooie manier om deel te 
nemen aan de uitbreiding van 
dit geklasseerd levend muse-
um.

© Foto: Monique Vrins (2011)   

© Foto: Monique Vrins (2011)   
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De 
Plattebuiskachel

Ondanks het feit dat het al een 
tijdje zomer was, was het vrij 
koud. Regelmatig maakte de 
regen alles weer doornat en 
een soms krachtige wind 
zorgde ervoor dat het koude-
gevoel nog intenser werd. Een 
dame, ik schat ze vooraan in 
de veertig, stapte Het Goud-
blommeke in Papier binnen en 
keek rond om een plaatsje te 
vinden. ik wilde haar helpen 
en zei dat er achteraan nog 
wel een paar tafeltjes vrij wa-
ren, maar ze wuifde mijn hulp 
meteen weg met twee opge-
stoken heen en weer schud-
dende vingers. “Neen, ik wil bij 
de kachel zitten” zei ze. Dat 
deed ze met een heel ernstig 
gezicht zodat ik niet kon uit-
maken of ze nu een grapje 
maakte of niet. “Daar zal je 
niet veel warmte van krijgen”, 
probeerde ik dat uit te maken. 
Ze zei dat ze wel wist dat de 
kachel niet brandde, maar... 
en ze sprak de woorden iets 
zachter uit: “Ik ben verliefd op 
die kachel. Wij hadden er 
vroeger thuis ook zo één... niet 
helemaal   dezelfde   maar   hij 

leek er goed op. Wist je dat 
het een “plattebuiskachel” 
is ?” Ze keek mij vragend 
aan en ik twijfelde of ik haar 
het plezier ging ontnemen 
mij iets nieuws te leren. Ge-
lukkig wachtte zij niet op 
mijn antwoord en ging met-
een verder; “Ik denk dat dit 
een Mechelse kachel is”, zei 
ze, “dat is het broertje van 
een Leuvense stoof”. Dan 
zweeg ze en ging ze naar de 
kachel zitten kijken. Een jon-
ge schilder die al een tijdje 
aan de toog hing eiste wui-
vend mijn aandacht op. 
Tijdens zijn betoog, dat mij 
maar matig kon boeien, 
keek ik regelmatig weer 
naar de dame naast de 
zwarte haard. Af en toe 
wreef zij over het koper er-
van, een beetje sensueel, 
zoals de assistentes van 
Jan Tijs dat in het VTM-
programma 'De Juiste Prijs”
deden. Ik weet niet waarom, 
maar mijn gedachten dwaal-
den af naar een schilderij 
dat ik een tijdje geleden zag. 
Ik herinnerde mij niet eens 
wie het geschilderd heeft, 
maar het stelde een huise-
lijk   tafereel  voor.  Een  man 

zat mijmerend bij een platte-
buiskachel. Net zoals deze 
dame nu doet. Ik weet nog 
dat ik er mijzelf op betrapte 
op dezelfde manier naar het 
schilderij te kijken.  

Veel later, het was bijna mid-
dernacht, vroeg Stef of ik nog 
iets wilde drinken. “Ja, een 
thee, maar ik ga nog even bij 
de kachel zitten” antwoordde 
ik. “Een schitterende platte-
buiskachel”, legde Stef uit. Ik 
kon het alleen maar beamen.

(d.v.)

Volgens verschillende bronnen 
zou de plattebuiskachel die nu in 
het Goudblommeke staat, afkom-
stig zijn uit het sinds 1929 ver-
dwenen studentencafé (in de 
Koolstraat nr. 12 in Brussel) “Le 
Diable au Corps”, de pleister-
plaats van o.a. Michel (de) Ghel-
derode, James Ensor, Roger 
Avermaete en enorm veel studen-
ten van de ULB. Charles Vos en 
Amedée Lynen stichtten het in 
1894. 

                                                    
Toni Coppers:

Iris was haar naam

© Foto: Danny Verbiest (2010)

© Foto: Danny Verbiest (2010)
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Toni Coppers:

Iris was haar naam

Na “Engel” en “De geheime 
tuin” is dit de derde thriller 
van Toni Coppers waar het 
Goudblommeke in voorkomt. 
Het is het favoriete café van 
de vrouwelijke hoofdfiguur, 
commissaris Liese Meerhout. 
De speurders staan voor een 
ingewikkeld dossier : in het 
Zoniënwoud werden enkele 
mysterieuze moorden ge-
pleegd. De stad Brussel en de 
directe omgeving spelen zoals 
steeds een prominente rol in 
het verhaal, dat daardoor nog 
wint aan  geloofwaardigheid. 
Getrouw aan zijn gewoonte 
doorspekt Toni Coppers zijn 
roman met interessante weet-
jes en is de kunstwereld nooit 
ver weg : ditmaal de romanti-
sche Engelse landschaps-
schilder John Constable (1776-

1837). Aanbevolen voor wie 
met een boekje wil weg-
kruipen in een hoekje of 
beter nog, aan een rustig 
tafeltje in het Blommeke.                        

         (mdr)

Toni Coppers : Iris was haar 
naam , uitg. Manteau , 2011

     Het Goud-
blommeke in 
Papier gespot

Zoals u in het vorige artikel 
kan lezen, wordt ons Goud-
blommeke in Papier vermeld 
in het nieuwe boek van Toni 
Coppers, maar er zijn nog 
meer publicaties waarin ons 
cafeetje werd opgenomen. 
In de brochure “Restauratie 
& Conservatie” uitgegeven 
ter gelegenheid van de ko-
mende “Open Monumenten-
dagen” lees je er op pagina 
2O een en ander over (zie 
ook agenda van de vzw 
Geert van Bruaene).
Het Senioren Centrum orga-
niseerde een wandeling 
door hartje Brussel onder de 
titel: “Brussellaarzen, wan-
del & win”. Ons cafeetje 
kwam in de picture met 
vraag 8: “Welke beroemde 
Belgische schilder staat op 
de groepsfoto achter in het 
café”  Een moeilijke vraag 
want behalve René Magritte 
(die zij waarschijnlijk bedoe-
len), staat er o.a. ook nog 
E.L.T. Mesens op, die via 
Parijs en Londen toch ook 
internationale bekendheid 
haalde.

Stoelendans

Indien u nog oude stoelen in 
goede staat op zolder (of er-
gens anders) heeft: in Het 
Goudblommeke in Papier 
kunnen ze een nieuw leven 
tegemoet gaan.   De oproep 
in onze vorige e-zines bleef 
niet onbeantwoord. Van 
Blommekesvrienden Theo en 
Malou Troch en hun dochter 
Karolien kregen we twee ca-
fétafels en zes stoelen. 
Waarvoor onze welgemeen-
de dank. Het meubilair werd 
direct in gebruik genomen. 
(zie foto hieronder).
Indien u nog (houten) tafels 
en/of stoelen heeft, kan u 
mailen naar Paul:
<merckxpaul@skynet.be>

© Foto: Monique Vrins (2011)   
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Le Jeune Albert d'à côté
Parlons un peu de la fresque 
BD qui se trouve à 30 mètres 
à tout casser de la nôtre, sur 
le pignon de la maison du 49, 
rue des Alexiens.  Belle sur-
face (105 m ) et bien en vue.  
On ne peut pas la manquer 
lorsqu'on monte la rue. 
La fresque a été inaugurée en 
mai 2000 déjà. La première à 
être tirée de l'œuvre d'un des-
sinateur non Belge. Français, 
en réalité, Yves Chaland. 

2

2

Le Jeune Albert, l'anti-héros 
de cette BD attend le tram 18 
barré. Le petit bonhomme mé-
chant comme une teigne est 
le prototype de la tête à cla-
ques. Ce qui lui arrive d'ail-
leurs, à force de se moquer 
des  autres, de  leur  jouer des 

tours pendables et de les 
mépriser en plus.  Charmant 
garçon !  
La case reproduite sur le 
mur voisin apparaît pratique-
ment à l'identique (page 37) 
dans «Bob Fish detectief» 
(1982). Plus exactement, 
c'est la première image 
d'une histoire intitulée «Al 
Memory», ajoutée à la fin de 
l'album.  La page de garde 
du bouquin précise «Inventé, 

frouchelé et dessiné par 
Yves Chaland et claché en 
bon bruxellois par Jef Kazak. 
Tous droits réservés pour 
tous les pays y compris les 
Marolles, Schaerbeek, Lin-
kebeek et la Patagonie».    
C'est  du bruxellois très Beu-

lemans, mais tout de même 
le travail d'un vrai Brusseleir.  
La preuve ? Il place les « une 
fois » au bon endroit dans les 
phrases, ce qui n'est à la 
portée que des vrais nés 
natifs.

Yves Chaland n'a malheureu-
sement jamais vu cette fres-
que.  Il s'est tué dans un acci-
dent de voiture le 18 juillet 
1990 à 37 ans. Il laisse une 
œuvre considérable, sans 
doute pas à trouver dans la 
plupart des librairies, mais 
qui circule encore bien sur 
Internet et dans les magasins 
spécialisés en BD (j'adore…) 
Outre Bob Fish et le Jeune Al-
bert (Bèreke, ketje des Marol-
les), il y a Le Testament de 
Godefroid de Bouillon et le 
Cimetière des éléphants et 
bien d'autres.  Mais allez 
donc voir vous-mêmes sur 
http://www.yveschaland.com/

biblio/livres-chaland.htm , ça 

vaut la promenade.
Et depuis qu'Yves Chaland 
n'est plus là, sa femme Isa-
belle et ses amis organisent 
à Nérac les «Rencontres 
Chaland» qui rassemblent 
des dessinateurs et des pas-
sionnés de bande dessinée. 
La prochaine en octobre 
2011http://www.rencontres. 

yveschaland.com/.

Ce qu'il vaut vraiment la peine 
de rechercher, c'est le Beau 
Livre simplement intitulé 
«Chaland» (édité en 1995 à 
Bruxelles chez (www.cham 

paka.be) très très magnifi-

quement et copieusement 
illustré sur un texte de Jean-
Luc Fromental.

(Monique Vrins)

Yves Chaland

«
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 »

even over twee
zijn de glaasjes meer dan vol 
vele ogen leeg 

Chris Van de Rijck, lid van haiku-kern Wilrijk

© Photo: Monique Vrins (2011)   
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     Agenda van 
de vzw Geert 
van Bruaene

     De Grafrede 
van Jan 

Walravens op het 
trouwfeest van 

Hugo Claus

In het nummer 53 (juli 2011) 
van ons e-zine, kon u een arti-
kel lezen over Mevrouw Lucet-
te de Wit. Daarin zegt zij, zich 
niets te herinneren van het 
“incident” met de grafrede 
van Jan Walraevens. Dat bete-
kent natuurlijk niet dat die toe-
spraak er niet is geweest. 
Arnout Wouters, het histori-
sche geweten van Het Goud-
blommeke, wil dat nog eens 
onderstrepen. “Het is Jan 
Walravens die als eerste (en 
ook als belangrijkste betrok-
kene) melding maakte van zijn 
'grafrede', in de column-achti-
ge beschouwingen die Walra-
vens maandelijks onder de ti-
tel “De Vijfde kolom” schreef 
in het culturele tijdschrift “De 
Periscoop”.
”Later zal Walravens uitge-
breid over deze bewuste rede 
berichten in zijn Opus Mag-
num / Jan Biorix, dat de vorm 
heeft van een dagboek en de 
periode van augustus 1944 tot 
maart 1965 beslaat en dat net 
voor zijn dood in 1965 ver-
scheen. Uiteraard maakt Jos 
Joosten er uitgebreid gewag 
van in zijn magistrale publika-
tie “Feit en tussenkomst. Ge-
schiedenis en opvattingen 
van Tijd en Mens (1949-
1955)” (Vantilt, Nijmegen 
1996. p. 480).”
“Vermeldenswaardig zijn Ke-
vin Absillis (in 'de De Hugo-
Louisprijs. Het verhaal van de 
Leo J. Krynprijs 1950') en de 
doorgaans erg goed gedocu-
menteerde Henri-Floris Jes-
pers (in zijn door de vzw Geert 
van Bruaene en Connexion 
gepubliceerde biografie 'Geert 
van  Bruaene')  schrijven  ero-

ver. Verder berichtte Louis-
Paul Boon erover in de krant 
“De Vooruit” van 25 Juni 
1955 (p.8. 'Een plechtigheid 
bij Van Bruaene. Als dichters 
trouwen'). Doorslaggevend 
lijkt me een interview met 
Hugo Claus zelf die zich deze 
toespraak herinnert als 
geestig en in ieder geval ze-
ker niet als een pijnlijk of 
confronterend moment (ge-
sprek van Jos Joosten met 
Hugo Claus, 6 mei 1990)”.

Wie trouwens geïnteres-
seerd is in deze periode kan 
op 15 september 2011 om 
17:00 uur terecht in Het 
Goudblommeke in Papier 
want dan stelt het Studiecen-
trum voor Experimentele Li-
teratuur (SEL, een VUB-
UGent-onderzoekscentrum, 
haar eerste boek: “Jan Wal-
ravens en het experiment” 
voor. (Zie verder in de agen-
da van de vzw Geert van Bru-
aene)

Illustratie van pagina 47 van het 
boek:” DE WOLKEN uit de gehei-
me laden van Hugo Claus” Uitg. 
De Bezige Bij, Amsterdam, 2011.

•10 september 2011 van 
11:00 tot 22:30 uur: Cursus 
“creatief schrijven” + jazz-
concert. Een cursus in 2 
dagdelen (i.s.m. muziekmo-
saïque & Peter Lombaert). ‘s 
Avonds gevolgd door een 
Jazzconcert.

•15september 2011 van 
17:00 tot 19:00 uur: Dan zal 
het Studiecentrum voor Ex-
perimentele Literatuur (SEL, 
een VUB-UGent-onderzoeks-
centrum dat zich bezighoudt 
met de experimentele traditie 
in de Nederlandse literatuur), 
haar eerste boek voorstellen 
“Jan Walravens en het expe-
riment’” genaamd. De be-
staande literatuur over Wal-
ravens is niet overvloedig te 
noemen en daar wilden Lars 

Bernaerts, Hans Vandevoorde 
en Bart Vervaeck iets aan 
veranderen. Ter gelegen- >>>
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heid van de voorstelling leest 
Albert Bontridder voor uit 
eigen werk. Kevin Absillis (UA) 
interviewt Julien Weverbergh 
over de woelige jaren zestig. 

•15 september 2011 van 20:00 
tot 22:00 uur: Lezing over 
Ernest Hemingway door 
Martine Kouwenhoven. 

•Van 17 september 2011 - 
11:00 tot en met  18 septem-
ber 2011 - 22:00 uur: Open 
Monumentendagen 2011: the-
ma “Restauratie en Conserva-
tie“. Het Goudblommeke in 
Papier neemt deel met een 
fototentoonstelling rond de 
restauratiewerken van het 
café en  met 2 themawande-
lingen.

•04 oktober 2011 van 21:00 tot 
23:00 uur: STOEMP-concert: 
Berlaen (& Tom Kestens van 
La La Lover).

Voor meer informatie kan u 
altijd terecht op : www.hetgo 
udblommekeinpapier.be

hh

    Ons 
Blommeke als 
decor voor een 

speelfilm
Op 22 augustus 2011 zijn de 
opnames gestart voor een 
speelfilm  met een zeer surre-

alistisch scenario. 
Een beter decor 
voor zoiets kan men 
natuurlijk niet vin-
den. Wij gaan nu 
niet in op het ver-
haal, dat doet André 
Mertens    voor    het 

volgend nummer van ons e-
zine, maar geven toch graag 
een paar  foto-impressies.
Zodra wij weten wanneer de 
film op tv komt zullen wij niet 
nalaten u dat te melden. On-
dertussen moet je het doen 
met de prentjes van de ac-
teurs en enkele crewleden.

© Foto: Danny Verbiest, 2011

© Foto: Danny Verbiest, 2011



Ernest 
Hemingway - 
middenin de 
geschiedenis

Lezing door Martine 
Kouwenhove i.k.v. 'actu-
eler dan vandaag'
Donderdag 15 september 
2011, 20:00 uur in het 
Goudblommeke in Pa-
pier, Brussel.
In 2011 is het 50 jaar geleden 
dat Hemingway stierf.  Hij 
pleegde zelfmoord.
Hemingway was immers van 
mening dat "a man's got to do 
what a man's got to do". Hij 
beschouwde het verlies van 
zijn viriliteit naarmate hij ou-
der werd als onoverkomelijk. 
In zijn leven maakt hij heel wat 
mee. Zo neemt hij als vrijwilli-
ger deel aan de Spaanse Bur-
geroorlog in 1936. Hij ver-
werkt zijn ervaringen in een 
aantal romans. For whom the 
bell tolls, A Farewell to Arms... 
De sobere, journalistieke stijl 
waarin hij dit doet, maakt veel 
indruk. Hij wint o.m. de Nobel-
prijs voor de literatuur.
Hemingway is een man die de 
geschiedenis niet als toe-
schouwer volgt, maar er mid-
den in staat. Overal waar iets 
gebeurt kun je hem vinden. 
Hemingway roept meestal 
sterke reacties op. Ofwel je 
vindt hem geweldig, ofwel je 
verafschuwt hem. Iemand die 
in staat is zulke sterke ge-
voelens op te wekken, is be-
slist de moeite waard om te 
bestuderen.
Martine Kouwenhoven is 
literatuurwetenschapper en 
werkzaam bij leesweb. Zij 
spreekt dus op donderdag 15 
september om 20u in het 
Goudblommeke in Papier.
Deelname in de onkosten 
bedraagt respectievelijk 4 of 6 

euro. Vooraf inschrijven is 
verplicht, dit kan bij één van 
de vier organiserend cultuur-
fondsen: Davidsfonds(02/512   
89 43), Masereelfonds (02/5 
02 38 80), Vermeylenkring 
(0475/ 76 37 15) of Willems-
fonds (02/218 44 88). Let wel, 
het aantal plaatsen is be-
perkt.
'Actueler dan vandaag' is 
een initiatief van Davids-
fonds, Masereelfonds, Ver-
meylenkring, VZW Geert van 
Bruaene en Willemsfonds.
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De voorlaatste dag van de 
maand augustus was het 
weer zover. Er werd weer 
gefilmd in ons cafeetje.
De Amerikaanse ploeg die 
een  film  over  Kuifje maakte, 
wilde absoluut dat ook Het 
Goudblommeke in Papier in 
de promotie wordt opgeno-
men. Het is  inderdaad  zo dat
Georges Remy, alias Hergé, 
de geestelijke vader van 
Kuifje, heel vaak in ons 
estaminetje te zien was. 
Meestal zat hij daar op 
dezelfde plaats aan de toog 
(getuige daarvan : de foto 
links achter de toog). De 
kunstschilder        Alechinsky
heeft daarover nog een mooi 
verhaal, maar dat is voor een 
andere keer.

En zelfs “ten derden male” 
kwam er een filmploeg in Het 
Blommeke. De Canadese te-
genhanger van “Vlaanderen 
Vakantieland” kwam bij ons 
een “stukje” maken. Nu zijn 
we niet alleen meer wereld-
beroemd in Brussel.         (d.v.) 

    En nog meer 
filmploegen in 

het 
Goudblommeke 

in Papier

h h

  Driemaal is 
scheepsrecht


