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Het volkscafé van het jaar (FM Brussel)

Hij vierde zijn trouwfeest met Elly Overzier in Het Goud-
blommeke in Papier. Hugo Claus, een van de beroemste 
klanten van dit café is overleden.

Op 31 mei 1955 vierde Hugo 
Claus zijn huwelijksfeest 
met de redersdochter Elly 
Overzier, met zijn vrienden 
in het Goudblommeke in Pa-
pier. Dat was niet zomaar 
een eenmalig bezoek. Claus 
kwam er wel vaker om 
vrienden en/of  collega's te 
ontmoeten, maar hij kwam 
er ook naar de redactiever-
gaderingen van verschillen-
de tijdschriften waaraan hij 
heeft meegewerkt. Hugo 
Claus overleed  op 19 maart
laatsleden. 
Collega-schrijver Harry Mu-
lisch gaf daarop deze reac-
tie: "Ik heb een vriend verlo-
ren en de literaire wereld 
een grootheid". Een andere 
bevriende collega, Remco 
Campert noemde het heen-
gaan van Hugo Claus even-
eens een groot verlies “Hij 
deed zo veel. Toneel, films, 
romans, poëzie... echt 
prachtige poëzie. Alles van 
Claus  is  prachtig.  Hij  is de 

grootste  schrijver  van mijn
generatie. Ik bewonderde 
hem."

Meteen na de dood van de-
ze bijzonder begaafde dich-
ter, schrijver, auteur enz... 
kregen wij een lawine van 
informatie over hem via de 
verschillende mediakana-
len. Het is dan ook niet de 
bedoeling dat wij dit nog 
eens overdoen. Toch kun-
nen wij niet omheen de   zo-
gezegde  grafrede die de 
dronken, “profetische” Jan 
Walravens op het bewuste 
trouwfeest  in Het Goud-
blommeke in papier zou ge-
geven hebben : “Claus, die 
wij vandaag allen bewe-
nen, was een onzer  geluk-
kigste schrijvers. Hij was 
schatrijk toen hij stierf, niet 
alleen lid van de Leopolds-
orde zoals Louis-Paul Boon, 
maar ook lid van de 
Kousenband.  Hij   won   alle 
prijzen...  (.) (Uit “Jan Biorix”

 

kroniek van Jan Walra-
vens in Tijd en Mens, 1955)
                                          (D.V.)

Een heel geslaagde  
gespreksavond over 
“Geert van Bruaene” 
in Het Goudblommeke 
in Papier. 

Naar aanleiding van het 
verschijnen van het Dos-
sier Geert van Bruaene 

door Henri-Floris Jespers 
in Connexion, (Franstalige) 
revue d'art et de littera-
ture, werd op 19 maart een 
gespreksavond georgani-
seerd in het Goudblom-
meke in Papier, met onder-
meer   mensen    die   Geert
van Bruaene nog persoon-
lijk hebben gekend.  Zo wa-

in Papier 



ren er ondermeer getuige-
nissen van Emile Kesteman  
(foto  hieronder),    mevrouw 

 

Clara  Haesaert (foto rechts 
boven), Herman J. Claeys 
(foto hiernaast)en nog vele 
anderen. De aanwezigen 
hebben er met volle teugen 
van genoten en eens te 
meer is gebleken wat een 
bijzonder iemand Le Petit 
Gérard wel was. Een reden 
dus om ons onderzoekje dat 
we in vorige nieuwsbrief zijn 
begonnen, verder te zetten. 

In het eerste deel over Geert 
van Bruaene (nieuwsbrief 
nr. 12), lieten wij een aantal 
tijdgenoten van “le Petit Gé-
rard” hun zegje doen over 
deze bijzondere man. Het 
was al snel duidelijk dat we 
met de vier bladzijden, daar-
aan gewijd, niet eens een 
tiende van wat er te zeggen 
valt over Le Petit Gérard, 
hadden geschreven. 
In deel 1 zette Henri-Floris 
Jespers de figuur Geert van 
Bruaene een beetje tussen 
licht en donker (hij zegt toch 
dat deze zijn eigen legende 
creëerde en daarvoor niet 
altijd  de  waarheid  gebruik-
te), dan willen wij daar in de-

Geert van Bruaene voor zijn Citroën traction avant waarop hij bijzonder fier was.

 Mogen wij u voorstellen... Geert van Bruaene (deel 2)

ze bijdrage iets dieper op 
ingaan. In het “Dossier 
Geert  van  Bruaene (Conne-

xion nr. 13 van maart 2008) 
leidt Henri-Floris Jespers in 
met  deze  beschrijving  van 
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Le Petit Gérard: “Reisgezel 
van de Brusselse surrealis-
ten en Cobra, gelauwerd 
met zijn kennissenkring van 
artistieke, onmiskenbare 
iconen, zoals Paul van Os-
taijen, en René Magritte, zo-
als Dubuffet en Hugo Claus, 
was het onvermijdbaar dat 
rond deze kleurrijke figuur 
een legende is ontstaan. 
Een beminnelijk man, maar 
gehaaid, dwarsligger, be-
dotter, overtuigd uitdager 
en toch ook lichtelijk verval-
ser (zowel uit noodzaak als 
door de voorliefde om het te 
doen, als uit overtuiging), 
was hij zo, op zijn manier 
een onopvallende (en soms 
verstrooide) veerman tus-
sen  de  Franssprekende en 

Nederlandstalige avant-gar-
disten. Een tegelijk opheme-
lende en toch ook wel neer-
halende inleiding. Was van 
Brruaene dan echt zo'n be-
dotter en vervalser ? In de 
memoires van Marcel Ma-
riën bekent deze dat hij, tij-
dens de bezetting ('40-'45) 
inderdaad schilderijen heeft 
vervalst. Hij vertelt daarbij 
tot in de details hoe hij, sa-
men met Virginie Devillez 
valse Magrittes heeft ge-
maakt. Devillez beweert dat 
er tijdens de bezetting ont-
zettend veel vervalsingen te 
koop werden aangeboden. 
Ook van Bruaene had boter 
op   het  hoofd.   Nadat  hij  in 

1943 voor het gerecht 
moest verschijnen als ge-
tuige in een zaak waarin een 
schilderij van Gert Wolheim 
de handtekening van d'Anto 
Carte had gekregen. Maar 
later moest Geert van Bru-
aene nogmaals voor de 
rechter komen, deze keer 
als beschuldigde. Volgens 
Sauwen zou van Bruaene 
enkele valse Permekes in 
omloop hebben gebracht. 
Dit nakijken in de dossiers 
van het proces is onmoge-
lijk want die zijn verloren 
gegaan in de brand in het 
justitiepaleis van Brussel in 
september 1944.
Rachel Baes vertelde dat 
Geert van Bruaene haar ooit 
eens een abstract schilderij 
heeft voorgehouden met de 
vraag: “Heerlijk, Rachel, 
denk jij dat ik onder dit schil-
derij de naam van Pablo Pi-
casso kan zetten ?”
Indien dit allemaal waar is, 
heeft Henri-Floris Jespers 
zeker niet overdreven als hij 
Geert van Bruaene een be-
dotter en een lichtelijk ver-
valser noemde. Toch blijft 
wat hij eerst zei: een bemin-
nelijk man, als een paal 
boven water staan. Zeker bij 
zijn  vrienden  als  de journa-

list-dichter Jan Walravens. 
Uit een autobiografisch 
werk van hem, “Jan Biorix”, 
lichten wij volgende passa-
ge: “Na de voorgaande  
aantekening opent het laat-
ste deel, in de oorspronke-
lijke editie, met twee her-
denkingsartikelen uit De 
Vlaamse Gids uit 1964 en 
1965. Het eerste gaat over 
de kleurrijke Brusselse 
kunsthandelaar Geert Van 
Bruane,  het  laats te ,  
gedateerd op 19 maart 1965 
en drie maanden voor zijn 
eigen dood geschreven, 
herdenkt Gaston Burssens, 
de dichter die voor Walra-
vens en zijn vernieuwende 
generatiegenoten hogelijk 
gewaardeerd werd als ou-
dere voortrekker, als de e-
minence grise van de  
Vlaamse avant-garde. Het 
is, volgens mij, niet toevallig 
dat Jan Biorix, in het besef 
van zijn eigen overlijden, 
eindigt met deze twee 
doodsberichten. En het 
bewustzijn dat hij zijn selec-
tie in die omstandigheden 
maakte, maakt dat een van 
de overpeinzingen over Van 
Bruaene een ineens erg 
zware, persoonlijke bijklank 
krijgt: 'Het is rot dat zelfs de 
volmaakte mens sterven 
moet'”.            

 Algemene Vergade-
ring 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

D.V.

uitgave van 'Ambassadeurs 
van de stilte', en illustreerde 
dezelfde kunstenaar Bont-
ridders bundel Dood Hout 
(met de inleiding van Boon) 
met een twintigtal tekenin-
gen. 
Toch kloeg een Christian 
Dotremont over het gebrek 
aan aandacht voor de Co-
bra-beweging in België. O-
ver de eerste Cobra-expo-
sitie in maart 1949 in Brus-
sel schreef Dotremont:
“In België krijgen we nog 
nergens steun. Luc Haes-
aerts, de directeur van de 
kunstzaal, is met Geert van 
Bruaene de eerste die wat 
in ons ziet”.

Citaten die de sfeer in de 
hoogdagen van het cafe be-
schrijven:

Louis Paul Boon: “Veel zijn 
we samengekomen, de 
mannen van Tijd en Mens , 
in dat oud Brussels cafee-
tje, gelegen in de nauwe 
straatjes der nu voor een 
groot deel weggebroken 
wijk in het hart der stad. En 
de waard was Geert van 
Bruaene, een dichter, een 
zonderling. De gelagzaal 
zelf was een weerspiege-
ling van wat van Bru-aene 
voor iets was. Er stond een 



De geschiedenis van 
Het Goudblommeke 
in Papier 

(Deel 4)

Van Bruaene beleefde via 
het Goudblommeke van 
dichtbij de oprichting van de 
Cobra beweging, zonder er 
zelf actief deel van uit te 
maken. Hij maakte er vrien-
den als Lucebert (Lubertus 
Swaanswijk), Karel Appel, 
Pierre Alechinsky en Jean 
Dubuffet. Deze laatste on-
derhield een levendige 
briefwisseling met Geert 
van Bruaene in wiens galerij 
'le Diable par la queue' Du-
buffet exposeerde en bij 
wie hij een kameraad-
schappelijk klankbord vond. 
Er werd in Tijd en Mens nog-
al wat aandacht besteed 
aan de Cobra-beweging. 
Wanneer men opsomt wie 
met beide groepen in con-
tact stond, is dat een nogal 
indrukwekkende lijst: Ale-
chinsky, Bergen, Claus, Cor-
neille, Cox, Dotremont, Jorn, 
Lam, Lucebert, Tajiri en 
Welles. Nog wat onbecom-
mentarieerde feiten daar-
toe: Alechinsky, Cox, Cor-
neille en Dotremont lever-
den ook teksten aan Tijd en 
Mens, van de 14 echte om-
slagillustraties zijn er acht 
afkomstig van mensen die 
aan Cobra gelieerd waren. 
Claus' aanvankelijk in Tijd 
en Mens gepubliceerde 
'Zonder vorm van proces' 
verscheen als Cobra-uitga-
ve, met tekeningen van Ale-
chinsky, waarvan er ook in 
Tijd en Mens hadden ge-
staan. Tenslotte gebruikte 
Walravens Corneilles om-
slagtekening van Tijd en 
Mens 14 voor een bibliofiele 

 

oude antieke kachel, met in 
de vloer zand gestrooid. Er 
hing een authentiek hand-
schrift van Guido Gezelle, 
een gedicht, door Geert met 
alle mogelijke zorg inge-
lijst... En verder waren er de 
onmogelijkste dingen bij el-
kaar geraapt: een oud-Brus-
sels ijzeren uithangbord, 
een pagaai van Indianen uit 
Zuid-Amerika, beelden uit 
Nieuw Guinea, en aan de 
wand teksten van Malrodor, 
van de surrealisten, en van 
Geert zelf.” “Ik herinner me 
nog redactievergaderingen 
van het tijdschrift Tijd en 
Mens, die te Brussel gehou-
den werden bij van Bruaene, 
in het donkere en met 
kunstzinnige voorwerpen 
opgepropte café De Goud-
papieren Bloem. Wij ande-
ren raakten op al deze 
snuisterijen, deze bizarre, 
surrealistische en vooral 
dadaïstische maaksels niet 
uitgekeken. “

Jan Walravens “In ons land 
is Geert van Bruaene de 
eerste marchand geweest 
van Klee, Ernst, de Duitse 
expressionisten. Dat was 
vooraleer Schwarzenberg, 
André de Ridder en G. van 
Hecke Sélection openden. 
Steeds wist Geert zich te 
omringen door de beste, 
jonge kunstkenners van het 
ogenblik: Paul van Ostaijen, 
Michel de Ghelderode, Marc 
Eemans, na 1945 Christian 
Dotremont, de theoreticus 
van de Cobra-beweging. (...) 
Aan Van Bruaene hebben 
wij in 1949 de eerste Brus-
selse tentoonstelling van de 
schilderijen en tekeningen 
van Jean Dubuffet te dan-
ken (...) Allen hebben wij 
ontzaglijk van hem gehou-
den, en toen Hugo Claus zijn

uitgave van 'Ambassadeurs 
van de stilte', en illustreerde 
dezelfde kunstenaar Bont-
ridders bundel Dood Hout 
(met de inleiding van Boon) 
met een twintigtal tekenin-
gen. 
Toch kloeg een Christian 
Dotremont over het gebrek 
aan aandacht voor de Co-
bra-beweging in België. O-
ver de eerste Cobra-expo-
sitie in maart 1949 in Brus-
sel schreef Dotremont:
“In België krijgen we nog 
nergens steun. Luc Haes-
aerts, de directeur van de 
kunstzaal, is met Geert van 
Bruaene de eerste die wat 
in ons ziet”.

Citaten die de sfeer in de 
hoogdagen van het cafe be-
schrijven:

Louis Paul Boon: “Veel zijn 
we samengekomen, de 
mannen van Tijd en Mens , 
in dat oud Brussels cafee-
tje, gelegen in de nauwe 
straatjes der nu voor een 
groot deel weggebroken 
wijk in het hart der stad. En 
de waard was Geert van 
Bruaene, een dichter, een 
zonderling. De gelagzaal 
zelf was een weerspiege-
ling van wat van Bru-aene 
voor iets was. Er stond een 



Redactie: 
Danny Verbiest

bruiloftsfeest in Het Goud-
blommeken hield, heeft ie-
dereen van ons dat als een 
echte hulde aan de oude 
vriend van Paul van Os-
taijen, een der allereerste 
verdedigers in Europa van 
Klee en Ernst, de gevallen 
en toch zo perfect gebleven 
engel aangevoeld. Met zijn 
humor, met zijn liefde voor 
de echte, wezenlijke, naar 
de ribben tastende absurdi-
teit, met zijn onverwoest-
bare vriendschap, met zijn 
fijne zin voor het waarde-
volle en authentieke, met 
zijn precieuze gevoeligheid 
was Geert van Bruaene 
voor ons een soort heilige, 
een 'mythisch mannetje' 
zou Lucebert gezegd heb-
ben.”
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Colofon:

Nul ne peut être plus malheureux que soi-même.
Geert van Bruaene


