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Het volkscafé van het jaar (FM Brussel)

in Papier 

r  o

   La Fleur en Papier 
Doré 

In onze vorige nieuwsbrief (nr. 14, mei 2008) hebben wij Albert Bontridder voorgesteld, 
waarvan de naam onlosmakelijk verbonden was met het tijdschrift “Tijd en Mens” en dus 
ook met Ben Cami, Marcel Wauters, Hugo Claus, Louis-Paul Boon en de beste vriend van 
Bontridder, Jan Walravens.

 

Het is inderdaad bij Walra-
vens dat we deze keer gaan 
putten om iets meer over 
Geert van Bruaene te weten 
te komen, al moeten we 
daarvoor oppassen zegt 
Henri-Floris Vespers. Hij 
schrijft in een artikel, dat 
later werd overgenomen in 
Connexion nr. 14, dat het 
onvermijdelijk was dat zich 
rond le “Petit Gérard”   een 
legende zou ontwikkelen, 
een gemystificeerd verhaal 
dat meestal door van Bruae-
ne zelf gevoed werd. Voor-
zichtigheid is dus geboden, 
maar het zou jammer zijn 
als wij, wat Jan Walravens 
over van Bruaene schreef, 
zomaar, als historisch mis-
schien onjuist, zouden weg-
gooien. 
“Toen hij zijn kleine schilde-
rijenhandel “Au diable par la 
queue” hield in de Kersten-
mannekensstraat, nabij de 
Grote Markt, heb ook zijn 
broeder dikwijls ontmoet. 
Zo klein, welbespraakt en 
levendig Geert was, zo 
groot, stil en ietwat ingesla-
pen  was  zijn broer.  Hij had  

een mateloze bewondering 
voor Geert en sprak hem 
aan op een toon van een 
knecht. Gedurende lange 
tijd heb ik ook gedacht dat 
het een bepaalde helper in 
zijn zaak was. Het was een 
eerbiedige bewonderaar, en 
die bewondering klom 
waarschijnlijk op tot in hun 
jeugdjaren, toen Geert nog 
de wonderknaap van de 
Kortrijkse familie was. (...)” 
Voor het vervolg van deze 
tekst verwijzen wij naar on-
ze nieuwsbrief nr. 12, maart 
2008, bladzijde twee, kolom 
drie.

“Van zijn medewerking met 
het Vlaams Toneel bezat hij 
wél foto's. In een regie van 
dr. Oscar de  Gruyter speel-

Willem Pelemans en Jan Walravens op 
de redactie van Het Laatste Nieuws

Mogen wij u voorstellen... Geert van Bruaene door de ogen 
van Jan Walravens... (deel 1)
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speelde hij de titelrol in “Jo-
zef in Dothan” (n.v.d.r.: “Jo-
zef in Dothan” van Joost 
van den Vondel. Van een 
voorstelling met het Vlaams 
Toneel in het Openluchtthe-
ater in Valkenburg (Neder-
land) in 1920,  bestaat nog 
een foto waarop Geert van 
Bruaene staat met de actri-
ces Louise Bonefske en 
Stella van de Wiele. Deze fo-
to staat afgedrukt in Conne-
xion nr. 13 op pagina 7).
“Met zijn blonde lokken, zijn 
klein, rond lichaam, de lieve 
uitdrukking op zijn gelaat 
komt hij voor als een engel. 
En zo heeft Felix De Boeck 
mij dikwijls Geert van 
Bruaene beschreven: als 
een engeltje. Toch heeft hij 
hem in die jaren geschil-
derd als een tamelijk tra-
gisch, onder iets gebukt 
gaand intellectueel. Geert 
heeft het portret lang be-
waard om het enkele jaren 
geleden (n.v.d.r. in de jaren 
'50) aan dr. Flagey te verko-
pen.” Dan volgt er een heel 
interessant stukje waar-
door we  Kortrijkse Brusse-
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laar toch een stuk beter 
leren kennen als duivel-
doet-al. “Wat is Geert van 
Bruaene al niet geweest na 
de eerste wereldoorlog ? 
Acteur in de Koninklijke 
Vlaamse Schouwburg en 
later in de Folies-Bergère, 
stichter van de eerste ciné-
club in België: “Le cabinet 
de Maldoror”, uitgever van 
zijn eigen verhaaltjes en 
aforismen, directeur van 
sympathieke cafeetjes met 
gekke en mooie namen als 
“L'Image-Nostre-Dame”, 
“La belle étoile”,”De hoef”, 
“Het goudblommeke” (n.v. 
d.r. Het Goudblommeke in 
Papier)”. 
Maar in de eerste plaats 
was hij toch schilderijen-
handelaar, een handel die 
aanvankelijk op de uiterste 
manifestaties van de mo-
derne kunst afgestemd 
was, geleidelijk overging 
naar het curieuze, oude 
voorwerp met daartussen 
het schone schilderij van 
Jean Dubuffet en Jan Brus-
selmans. Ook voor deze 
handelszaken, waarmee hij 
van de ene Brusselse hoek 
naar de andere verhuisde, 
vond hij heerlijke namen: 
“Le cabinet des estampes 
philosophiques”, “La vier-
ge poupine”, “Le vase de 
Soissons”, “Le diable par 
la queue”. Felix De Boeck 
vertelde mij hoe op zekere 
dag niemand minder dan 
de jonge Max Ernst in “La 
vierge poupine” binnen-
stapte om er zijn schilderij-
en en litho's aan te bieden. 
Hij hield ze gewoon onder 
de arm. En Geert van Bru-
aene toonde mij een latere 
brief van Ernst, waarin de 
Duitser weigerde nog lan-
ger  bij hem  te exposeren...
omdat hij het werk van een

 

“Prijs van Rome” getoond 
had. Na de tweede wereld-
oorlog zou Geert dezelfde 
rel krijgen met Jean Dubuf-
fet omdat hij schilderijen 
van Notebaert, ook Prijs 
van Rome, exposeerde. 
In ons land is Geert van Bru-
aene de eerste marchand 
geweest van Klee, Ernst, de 
Duitse expressionisten. (...) 
Steeds wist Geert zich te 
omringen door de beste, 
jonge kunstkenners: Paul 
van Ostaijen, Michel de 
Ghelderode, Marc Eemans, 
en na 1945 Christian Dotre-
mont, de theoreticus van de 

 

Christian Dotre-
mont (1922-’79) 
Hij schreef het 
pamflet waar -
mee de Cobra-
beweging werd 
opgericht. Pas  
later kwam Pier-
re Alechinsky 
erbij.
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Geert van Bruaene met een vriend en zijn hond in Het Goudblommeke 
in Papier.

D.V.
(Wordt vervolgd)

Met dank aan Albert Bontridder 
die de documenten ter beschik-
king stelde.

Cobrabeweging. 
Maar, schrijft Jan Walra-
vens verder, een succes 
zoals bij Vollard of Kahn-
weiler is de schilderijenver-
koop echter nooit gewor-
den. Er was zelfs een 
schandaal van “schilderij-
envervalsing”. Toen Con-
stant Permeke in de recht-
bank werd opgeroepen als 
getuige, verklaarde deze 
“met een breed, West-
vlaams gebaar van de arm:
- Ik erken al mijn kinderen, 
de echte en de onechte”. 
Wat de rechter uiteindelijk 
heeft uitgesproken ver-
meldt Jan Walravens niet. 
Hij heeft het dan even over 
het slechte karakter van 
James Ensor, maar dat 
doet hier eigenlijk niets ter 
zake. 
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Een delegatie van coöpe-
ranten van Het Goudblom-
meke in Papier is ingegaan 
op de uitnodiging van Gert 
Christiaens, de huidige 
zaakvoerder van Oud Beer-
sel, om de brouwerij/steke-
rij te bezoeken. De rondlei-
ding was zoals het weer: 
schitterend.

De coöperanten van 
Het Goudblommeke in 
Papier op bezoek...

La Fleur en Papier Do-
ré in de literatuur...

Schrijvers gebruiken wel 
meer echt bestaande loka-
ties waarin hun roman zich 
(geheel of gedeeltelijk) af-
speeld. Zo kunnen zij bij-
voorbeeld hun appreciatie 
(of hun afkeer) van bepaal-
de plaatsen of plekken ken-
baar maken. Dat de be-
schreven lokatie niet altijd 
op de exacte plaats wordt 
gesitueerd is natuurlijk de 
vrijheid van de auteur. Maar 
wie schreef ooit: “Met de 
tram     tot     Doornik,     dan 

neemt ge de boemeltrein 
naar Charleroi, de vierde 
halte is Baudroux-sur-Mere 
en dan vragen aan het café 
La Fleur en Papier Doré, te-
genover de statie” ?

Het antwoord vindt u op 
blz.4 van deze nieuwsbrief.
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men moet wel inschrijven. 
Dat kan bij Machteld De 
Schrijver op het telefoon-
nummer 02 569 27 74, of 
gsm 0475 77 28 83, of u kan 
ook uw komst nog melden 
door een mailtje te sturen  
naar culturama@telenet.be.

Nog een tip: s' Morgens is 
er , naar jaarlijkse gewoon-
te, ook een LITERAIRE wan-
deling gepland, doorheen 
het oude stadscentrum.
Het hoofdaccent wordt ge-
legd op Nederlandstalige 
schrijvers, die in Brussel 
woonden en werkten.
Samenkomst en plaats van 
vertrek: de hoofdingang van 
het Broodhuis te 10.30u
Gids: Machteld de Schrijver  
van vzw Culturama. 
Ook deze uitstap is gratis 
maar ook deze keer moet je 
vooraf inschrijven op een 
van de reeds genoemde te-
lefoonnummers of het e-
mailadres.

 

Emile Kesteman 

Met dank aan Albert Bontridder 
die de documenten ter beschik-
king stelde.

h h

De vzw Culturama no-
digt Emile Kesteman 
uit voor een lezing in 
Het Goudblommeke in 
Papier op 11 juli 
2008…

Verbonden aan het thema 
'literatuur', dat één van de 
belangrijke items van de 
viering van 11 juli te Brussel 
is, zal de heer Emile Keste-
man, conservator van het 
Camille Lemonniermusuem 
te Elsene, op 11 juli een 
lezing houden in Het Goud-
blommeke in Papier.
Deze lezing wordt gehouden 
tussen 17.30u en 19u. Geïn-
teresseerden kunnen na-
dien het slotconcert van de 
11 juli-viering op de Grote 
Markt bijwonen.
Thema: het Goudblommeke, 
Geert van Bruaene en 
Vlaamse schrijvers o.a. An-
ton van Wilderode, Willem 
Roggeman enz...
De deelname is gratis, maar

h h

hh

Henry Lejeune a expo-
sé à la Fleur en Papier 
Doré 

Dans l'ancien café des Sur-
réalistes. Trente ans après 
une première rencontre, les 
murs de "la fleur en papier 
doré" ont retrouvé les des-
sins d'Henry Lejeune.
Si ce n'est la neige dans ses 
cheveux, le temps semble 
avoir épargné Henry Lejeu-
ne. Toujours aussi  prolifi-
que, la plume soudée à ses 
gestes.Ce retour vers le fu-
tur, où plane encore l’ ombre 
des plus grands, nous 
emporte dans sa réalité 
fantasmagorique .  Ne  
cherchez   pas   en  lui  la so-

hhh
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lution de ces énigmes gra-
phiques, mais bien en vous. 
Regardez avec les yeux de 
l'absolu, de l'irréel, de votre 
"intra-conscient", ayez un 
regard neuf à chaque im-
pact de l'oeuvre d' Henry 
Lejeune sur votre rétine.

Nadine Lejeune

Brosella Folk & Jazz est le 
festival incontournable de 
l'été Bruxellois. Comme 
chaque année depuis 1977, 
le festival aura lieu dans le 
cadre idyllique du Théâtre 
de Verdure du Parc d'Os-
seghem (près de l'ATOMI-
UM).
Les 12 et 13 juillet 2008 
vous pourrez participer à la 
32ème édition de ce festival 
exceptionnel.
Exceptionnel, parce que ce 
Festival reste GRATUIT. Fê-
te, parce que chaque année 
on y a de bonnes surprises: 
on peut y découvrir des 
nouveaux groupes ou  des 
ensembles  plus  ou   moins

La Fleur en Papier Do-
ré in de literatuur...

Antwoord : Het gaat hier na-
tuurlijk over een passage 
uit “Het verdriet van België” 
van Hugo Claus (blz. 421). 
Ter informatie: de gemeen-
te  Baudroux-sur-Mere is 
niet terug te vinden tussen 
Doornik en Charleroi. Dus 
ook niet het station met 
daar tegenover een café 
met zo'n fantastische 
naam. Die herberg vindt u 
alleen in Brussel... maar dat 
wist u natuurlijk al.

connus qui ont préparé 
quelque chose d'exclusif 
pour le BROSELLA !

La Fleur en Papier Do-
ré in de literatuur...

Antwoord op de vraag op 
pagina 3: Het gaat hier na-
tuurlijk over een passage uit 
“Het verdriet van België” 
van Hugo Claus (blz. 421). 
Ter informatie: de gemeen-
te  Baudroux-sur-Mere is 
niet terug te vinden tussen 
Doornik en Charleroi. Dus 
ook niet het station met 
daar tegenover een café 
met zo'n fantastische naam. 
Die herberg vindt u alleen in 
Brussel... maar dat wist u 
natuurlijk al.

Het Goudblommeke in 
Papier en zijn klanten

Photo: Yves De Baets: André Van Laethem, auteur dramatique, e.a. 
“Les Deux Vies d’Audrey” (Bulletin d’information n° 14)  et le metteur 
en scène Roger Tordoir. 

Colofon:
Redactie/Rédaction:
                        Danny Verbiest
Verzending/Expedition:
                             Paul Merckx
Met bijdragen van: Collaborateurs:
        Henri Van den Bergh, Nadine               

Lejeune & Danny Verbiest

Brosella ... free FOLK 
& Jazz festival

h h
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4Verantw.uitgever/Editeur resp.
Twee dames plaatsten de 
foto (hier rechtsboven) met 
commentaar op Herk’s blog:
“In   ons  favoriet   taveerne:   

'Het Goudblommeke in Pa-
pier', of 'La fleur en papier 
doré' zoals de Walen zeg-
gen. Magritte's stamcafe. Hij 
staat tweede van rechts op 
de foto”.  
Nu hoort u het ook eens van 
een ander.

Foto's/Photos: 
Yves De Baets en  Danny 

Verbiest

Danny Verbiest
     Cellebroersstraat 53/55    

1000 Brussel


