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       De terugkeer 
van Wout Wilgen-

burg

Via zijn vader kent blomme-
kesvriend Herman Menne-
kens een wat in de vergetel-
heid verzeilde, getalenteerde 
kunstschilder. In overleg met 
Marc Daniels en Monique 
Vrins van de asbl La Petite 
Fleur wordt rond diens pictu-
raal werk een tentoonstelling 
georganiseerd, die loopt van 
28 september tot 26 oktober. 
Wout Wilgenburg (1944) ont-
dekte het Goudblommeke in 
Papier al in de jaren '60 van 
vorige eeuw. Hij kwam er met 
zijn goede vriend Simon Vin-
kenoog.   Ze vonden het een 
prachtig cafeetje met een 
enorme sfeer. Dat hij er nu 
zelf exposeert is als een te-
rugkeer naar de bron. WW is 
een vriendelijke man, die nog 
altijd zijn Nederlandse accent 
en zijn provo-idealen koestert. 
Hij is tevens eigenaar van een 
onmogelijk samen te vatten 
leven, zoals dat heet. Leest u  
maar verder.

 

Het begon allemaal in Am-
sterdam met de ludieke anar-
chisten van provo en wat la-
ter de kabouterbeweging.  
Motto was de terugkeer naar 
eenvoudige zaken. Er werd in 
die tijd ook uitvoerig naar Ant-
werpen gelift, naar kroegen 
als De Paddock en De Muze. 
En naar de Brusselse Dolle 
Mol. WW vertelt waar hij 
overal bij was, zijn woorden 
soms   kracht  bijzettend  met 

De wilde jaren sprekende foto's : Vondel-
park, Paradiso, witte fietsen, 
Roel van Duijn, Ferré Grig-
nard, love & peace, Johnny 
the Selfkicker, Derroll Adams, 
… In 1965 leeft hij een tijdje 
als hippie in de grotten van 
Matala (Zuid-Kreta), “het para-
dijs van de wilde meisjes”.  Hij 
maakt er kennis met Mikis 
Theodorakis.  Toen Theodora-
kis opgesloten werd door het 
kolonelsregime, liep hij een 
longziekte  op.  WW :  zijn  toe-

Foto: Monique Vrins (2013)

Wout Wilgenburg en Stef in Het Goudblommeke in Papier

Nieuw van onze Chef: In geus gemarineerd 
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Via zijn vader kent blomme-
kesvriend Herman Menne-
kens een wat in de vergetel-
heid verzeilde, getalenteerde 
kunstschilder. In overleg met 
Marc Daniels en Monique 
Vrins van de asbl La Petite 
Fleur wordt rond diens pictu-
raal werk een tentoonstelling 
georganiseerd, die loopt van 
28 september tot 26 oktober. 
Wout Wilgenburg (1944) ont-
dekte het Goudblommeke in 
Papier al in de jaren '60 van 
vorige eeuw. Hij kwam er met 
zijn goede vriend Simon Vin-
kenoog.   Ze vonden het een 
prachtig cafeetje met een 
enorme sfeer. Dat hij er nu 
zelf exposeert is als een te-
rugkeer naar de bron. WW is 
een vriendelijke man, die nog 
altijd zijn Nederlandse accent 
en zijn provo-idealen koestert. 
Hij is tevens eigenaar van een 
onmogelijk samen te vatten 
leven, zoals dat heet. Leest u  
maar verder.

 
stand werd stiekem gefilmd 
en de microfilms werden in 
mijn lange baard verborgen. 
Ik smokkelde ze naar Parijs.  
Na een internationale cam-
pagne werd Mikis Theodora-
kis vrijgelaten en naar het bui-
tenland verbannen. WW 
zwierf ook een tijdje rond in 
Istanbul en in het Midden-Oos-
ten en ondernam de tocht 
naar India.  Dit alles meestal 
in autostop en zonder een 
stuiver op zak. 

Guggenheim

Parallel met deze picareske 
avonturen leert WW bij enkele 
Nederlandse meesters het 
ambacht van bronsgieter. Hij 
wordt een kraan in technie-
ken als verloren was, moule-
ren, ciseleren maar vooral in 
het patineren. Dit houdt in dat 
het beeld ingewreven wordt 
met bepaalde stoffen die op 
de oppervlakte een chemi-
sche reactie veroorzaken en 
als het ware een huid vormen. 
Daarvoor worden poeders ge-
bruikt die men oplost, chemi-
caliën zoals zwavellever maar 
ook koffie, suiker, thee of ta-
bak. Dit is niet altijd zonder 
gevaar, tijdens het experi-
menteren raakt WW eens 
vergiftigd door loodchloride. 
Zijn werk wordt geappre-
cieerd en via Edy de Wilde, de 
toenmalige  directeur  van  het  

Amsterdams Stedelijk Muse-
um, tentoongesteld in het 
Guggenheim te New York 
(1970).  Later vestigt hij zijn 
eigen atelier in Steenokker-
zeel, in een grote oude boer-
derij.  Naast zijn eigen crea-
ties werkt hij samen met an-
dere beeldhouwers die ook 
zijn vrienden worden. Hij helpt 
Rik Poot, die een kleine giete-
rij heeft in Vilvoorde, bij het 
gieten en polijsten van diens 
beelden - hoewel hijzelf het 
patina verkiest.  Hij staat Roel 
D'Haese bij met het realiseren 
van de bekende reeks gouden 
beeldjes. Voor René Carcan 
giet hij nagenoeg alle sculptu-
ren, samen een 500-tal.  En 
voor dierenbeeldhouwer Ray-
mond de Meester giet hij er 
zo'n 250.   Maar in 1990 slaat 
het noodlot toe : een incident 
met een slijpschijf kwetst zijn 
linkerarm zo erg, dat beeld-
houwen onmogelijk wordt.  
Voortaan zal hij zich toeleg-
gen op schilderen.

post-COBRA

Aangezien WW  intrinsiek een 
beeldhouwer gebleven is, be-
stempelt hij zijn grafisch werk 
als schetsen van beelden.  
Spontaan schildert hij in de 
primitieve stijl die zo kenmer-
kend was voor CoBrA : heftige 
kleuren, simpele vormen, ste-
vige lijnen. Zijn werk heeft 
veel weg van Karel Appel - die 
hij trouwens goed gekend 
heeft in Amsterdam en in de 
artiestencafés van Parijs (hij 
noemt voor de vuist weg La 
Coupole, Le Sélect, Rosebud 
en Le Dôme).  Maar het roept 
ook sterke herinneringen op 
aan Asger Jorn en, waarom 
niet, aan Hugo Claus. 
Zijn schilderijen behandelen 
vooral het koppel man-vrouw. 
Daarmee symboliseert hij het 
oer-begin, de verbondenheid, 
het evolutieproces. Nog een 
merkwaardig detail is dat hij, 

net als Jackson Pollock (Jack 
the dripper) zijn doeken plat 
op de vloer legt om te schilde-
ren. Ook CoBrA paste derge-
lijke technieken toe om de 
spontane creativiteit te laten 
opborrelen.  Wout Wilgen-
burg:  een merkwaardige ten-
toonstelling van een bijzonde-
re kunstenaar.                     (mdr) 

Wout Wilgenburg 
expositie

Het Goudblommeke in Papier

van 28 september  
tot 26 oktober 2013 

Wout Wilgenburg

Wout Wilgenburg: Koppel
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Magritte in New 
York

Van 28.09.2013 tot 12.01.2014 
vindt in het MoMa (Museum of 
Modern Art) een grote Magrit-
te-retrospectieve plaats : “Ma-
gritte, the Mystery of the Ordi-
nary, 1925-1936”. Over de 
doorbraak van het surrealis-
me. Het Goudblommeke in 
Papier zal een reporter ter 
plaatse hebben. U mag een 
verslag verwachten in het 
magazine van november. 
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Sacré 
Brusselmans !

Il avait suffit d'une rétrospec-
tive des oeuvres de Jean 
Brusselmans au Mu.Zee d'Os-
tende pour que nous revienne 
en mémoire un article du Soir, 
vieux de 20 ans qui affirmait 
qu'un de ses tableaux pendait 
au mur de La Fleur en Papier 
Doré.  Etant tout sauf des spé-
cialistes, nous avions cherché 
et même, sans pitié,  interrogé 
un conservateur de musée 
que nous connaissions et qui 
espérait sans doute juste boi-
re une Kriek en paix. Mais les 
inspections   répétées  des ta-
bleaux ne nous laissaient 
presque aucun espoir.  Notre 
plaisir de savoir et plus enco-
re notre curiosité nous avait 
amenés  à la  reine des plages 

en automne 2011. Là, les cho-
ses devenaient claires.  Les 
Brusselmans exposés n'a-
vaient rien à voir avec les 
toiles que nous avions repé-
rées à l'estaminet.  Y en avait-
il jamais eu un ? Peu de 
chance de le savoir un jour. 
(magazine 55 - octobre 2011)

A défaut de tableau

Dernièrement,     j'attends    au 

comptoir pour payer mes bal-
lekes in tomatensaus-frites 
et mon regard est attiré sur le 
mur d'en face par la photo 
jaunie que j'ai dû voir 500 fois, 
au bas mot.  Un homme cha-
peauté, bien campé sur ses 
pieds sur fond de maison 
blanche et de paysage breu-
ghelien, qui ressemble au Pa-
jottenland.  Et quelque chose 
d'écrit. Par-dessus la tête 
d'un mangeur de spaghetti 
appliqué, qui ne m'avait pour-
tant  rien  fait,  je  décroche  le  
cadre et je lis : A mon cher 
ami Geert van Bruaene - Jean 
Brusselmans.  La  même  sig-
nature claire que nous avions 

nature claire que nous avions 
vue sur ses toiles à Ostende 
et qui manquait cruellement 
au bas des deux croûtes de 
nos murs. Il était donc là, 
Brusselmans et on ne l'avait 
pas remarqué dans la pénom-
bre de la deuxième salle. Le 
Goudblommeke in Papier n'a 
pas ou n'a plus d'œuvre de 
l'attachant artiste de Dilbeek 
(1884-1953) mais nous som-
mes heureux d’avoir sa pho-
to dédicacée, accrochée là 
depuis au moins 60 ans.  De 
temps en temps, au passage,  
je lui dis familièrement "Bon-
jour Jean". Et je décide que ça 
lui fait plaisir. (Monique Vrins)
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Mogen wij u voorstellen ... Luc, de 
nieuwe Chef in Het Goudblommeke in 

Papier...
Met zijn dynamische uitstra-
ling, zijn eerder sportieve li-
chaamsbouw, heeft hij niets 
van het clichébeeld van de 
dikbuikige kok achter zijn pot-
ten en pannen. Met zijn dyna-
misme, kennis en inzet zou hij 
zeker niet misstaan in de keu-
ken van chefs als Yves Mat-
tagne of Johan Segers, maar 
hij kwam naar Het Goudblom-
meke in Papier. Eigenlijk wilde 
hij ons voor een veertiental 
dagen “depaneren” maar hij 
besliste te blijven. Waarom 
kiest een Chef dan voor een 
brasserie (weliswaar geen 
gewone brasserie en eentje 
met een bijzondere keuken) ?
Yves Mattagne heeft me al 
gevraagd om hier stage te 
mogen lopen ... (lacht !)  Ik ben 
Brusselaar en kan hier wer-
ken in één der oudste en origi-
neelste cafeekes van de 
hoofdstad! Ik ben een grote 
fan van de Brusselse/Belgi-
sche keuken die ik graag ver-
fijn met andere - soms onver-
wachte - kruiden en dranken. 
Lambiek, Gueuze en Kriek zijn 
prachtige smaakmakers en 
kunnen  in  veel gerechten ge-

bruikt  worden   en  die dankzij 
hun zurige toets voor een bre-
der  smaak gamma zorgen.
Kan een Chef hier zijn creati-
viteit kwijt ?
Absoluut. Zelfs als de basis 
"maar" Brusselse gerechten 
zijn. Brussel is een super mul-
ticulturele hoofdstad en dat 
kan vertaald worden naar leu-
ke recepten. Alhoewel ik liefst 
met plaatselijke en seizoens-
gebonden producten werk, 
blijf ik graag openstaan voor 
een fusie met of cross-over 
van andere keukens. Die 
men-geling zorgt - zoals in de 
maatschappij - voor spanning. 
En met die spanning bedoel ik 
het positieve aspect van men-
gelingskes! 
Wat zouden de belangrijkste 
kwaliteiten van een brasserie-
keuken moeten zijn ?
Versheid! Leuke en lekkere 
gerechten voor een schappe-
lijke prijs! Kortom : gezellig-
heid op tafel!
En, zie jij dat zitten voor Het 
Goudblommeke in Papier ?
Zeer zeker. Het Goudblom-
meke in Papier lijkt gemaakt 
om "eerlijke" gerechten aan 
te bieden. In ieder geval doe ik 
mijn best om het te verwezen-
lijken.                                        (dv)

Luc in zijn keuken

© Foto: Danny Verbiest (09/2013)

© Foto: Danny Verbiest (09/2013)

© Foto: Danny Verbiest (09/2013)

        Agenda van 
de vzw Geert van 

Bruaene

Begin oktober verschijnt het 
eerste nummer van Passage. 
Tijdschrift voor Europese li-
teratuur en cultuur. Het nieu-
we tijdschrift wordt uitgege-
ven door de vzw Tijdschrift 
Passage en Garant Uitge-
vers(Antwerpen).
De vernissage zal doorgaan op 
05 oktober 2013 om 14 uur in 
ons cafeetje.

Veel meer dan de zoete, 
breekbare stem van zangeres 
Birsen Uçar en een dun 
streepje piano, gitaar of elek-
tronica van de hand van multi-
instrumentalist PJ Seaux heeft 
Hydrogen Sea niet nodig om 
een hele zaal stil te krij-gen. 
Voor dit concert moet u op 10 
oktober vanaf 21:00 uur in het 
Goudblommeke zijn.

Brusselaar Andreas Vesalius 
(1514 - 1564) was de eerste die 
de onfeilbaar gewaande leer 
van Galenus zwaar onder vuur 
nam. Hij bracht het menselijk 
lichaam prachtig in kaart. V-
esalius verrichtte onder-
zoekswerk in o.a. Parijs maar 
het is tijdens zijn zesjarig 
verblijf in Padua van 1537 tot 
1543 dat hij echt zijn stempel 
op de wetenschap heeft ge-
drukt. Als eerste slaagde hij 
er in om mooie, anatomisch 
correcte afbeeldingen van een 
wetenschappelijk hoogstaan-
de tekst te voorzien. Het werk 
van Vesalius mag gerust be-
schouwd worden als een der 
grootste schatten van onze 
w e s t e l i j k e  b e s c h a v i n g .  
Spreekbeurt van Paul Broos 
op 17 oktober 2013 om 20:00 u. 
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    Over de lastige 
vriendschap 

tussen Louis Paul 
Boon en Hugo 

Claus

In 1949 richtte Jan Walra-
vens het avant-garde lite-
raire tijdschrift “Tijd en 
Mens” op. Zowel Louis 
Paul Boon (1912-1979) als 
Hugo Claus (1929-2008) 
werkten eraan mee. In Het 
Goudblommeke in Papier, 
waar redactievergaderin-
gen werden gehouden,  
kwamen beiden over de 
vloer.  Een recente publica-
tie leert dat het niet altijd 
koek en ei was tussen deze 

twee grote kunstenaars. 
(nvdr)De grote twee

Een voorzichtige vriendschap 
die omsloeg in nauwelijks 
verholen vijandschap. Boon 
had het knap lastig met de 
roem van Hugo Claus en 
spuwde steeds giftiger zijn 
gal, zo blijkt uit een onderzoek 
van Boon-biograaf Kris Hum-
beeck in het tijdschrift Zacht 
Lawijd :  “Nu ben ik de groot-
ste “, zo fluisterde Hugo Claus 
op 15 mei 1979, wanneer hij 
Louis Paul Boon ten grave 
helpt dragen en een witte fre-
sia op de kist van de schrijver 
van De Kapellekensbaan legt. 
Getuigen registreren onthutst 
Claus' woorden die nochtans 
een uiting waren van lof voor 
de overledene. Het zoveelste 
bewijs van de scherpe con-
currentieslag waarin Boon en 
Claus destijds verwikkeld 
waren.
Samen gingen ze door het 
literaire leven als de Grote 
Twee en laten we er niet 
flauw over doen, dat was voor 
beiden algauw een te veel . 
Het was vooral Boon die 
gaandeweg   behoorlijk   nijdig

en jaloers werd op Claus, de 
mondaine schrijver en klas-
bak bij wie alles scheen te 
lukken. In het onvoltooide 
Dagboek van meneerke Boin 
spuwde Boon in 1979, kort 
voor zijn dood volop zijn gal. 
Boon schilderde Claus af als 
een geldwolf die maar voor de 
schijn zijn links engagement 
tentoon spreidde. En hij 
smaalt over Claus, die op de 
beeldbuis  kwistig   interviews 

weggeeft: “Ik beluisterde 
hem, hij had weer helemaal 
niets te zeggen. Alleen tech-
niek en nog eens techniek. Ik 
ben blij geen literator te zijn.” 
“Claus liet nooit meer dan 
minzaam verhulde irritatie 
blijken. En dat was chic van 
hem”, zegt Kris Humbeeck, 
gevraagd naar enige toelich-
ting. “Het had nochtans een 
legendarische vriendschap 
kunnen worden. Maar Boon, 
die 17 jaar ouder was dan 
Claus, wilde zo vreselijk graag 
fungeren als leermeester 
voor het wonderkind. Ze wa-
ren beiden mateloos literair 
ambitieus.

Boontje uit het kleine Aalst

Ook gaapte er gaandeweg 
een generatiekloof, terwijl 
Boon bleef kampen met een 
minderwaardigheidscomplex: 
hij voelde zich tot de laatste 
snik te zeer “Boontje uit het 
kleine  Aalst”.   In   een  kritiek 
degradeerde Boon het boek 
De hondsdagen (1952) tot 
“het flutterig  product van een 
speelvogel“. Claus incasseer-
de, hij gaf later toe dat De 
hondsdagen   niet   zijn   beste  

werk was. Toch werd het wa-
ter steeds dieper tussen bei-
de heren : ”Boon keek vooral 
met enige jaloezie naar de 
flair en glamour van Claus, die 
in woord en daad zijn afkomst 
uit een katholiek Vlaams-nati-
onalistisch nest oversteeg. 
Zeker toen Claus Elly Overzier 
(*) en de filmwereld leerde 
kennen en zich internationale 
allure aanmat, wekte dat wre-
vel op bij Boon die geen globe-
trotter en netwerker was. Hij 
moest het met uitgeknipte pa-
pieren filmsterretjes doen. (**)  
”Dat Claus als plastisch kun-
stenaar hoger werd inge-
schat,  bleek evenzeer een 
splijtzwam. Zelfs toen Boon in 
de jaren zeventig grote suc-
cessen boekte met zijn 
Daens-boek en genoemd 
werd voor de Nobelprijs, bleef  
hij zich miskend voelen. Toen 
Claus in1977 door de PEN-
club op zijn beurt  voorgedra-
gen  werd voor de Nobelprijs, 
was Boon nog meer op zijn 
tenen getrapt.”  “Ondanks al-
les zie je uiteindelijk toch frap-
pante parallellen in hun werk”,  
concludeert Humbeeck. 
Compilatie : Marc De Ro. Tekst met 
toelating deels overgenomen uit 
het tijdschrift Zacht Lawijd 12-2 ( 
Kris Humbeeck ) en  De Morgen 
van 5 augustus 2013 (Dirk Ley-

man) 

(*) op 31 mei 1955 vond het be-
ruchte vriendenfeest naar aanlei-
ding van het huwelijk van Hugo 
Claus met Ellie Norden-Overzier in 
het Goudblommeke in Papier 
plaats (nvdr)
(**) Boon's “fenomenale femina-
theek” met 22.000 erotische foto's 
(nvdr)
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Een voorzichtige vriendschap 
die omsloeg in nauwelijks 
verholen vijandschap. Boon 
had het knap lastig met de 
roem van Hugo Claus en 
spuwde steeds giftiger zijn 
gal, zo blijkt uit een onderzoek 
van Boon-biograaf Kris Hum-
beeck in het tijdschrift Zacht 
Lawijd :  “Nu ben ik de groot-
ste “, zo fluisterde Hugo Claus 
op 15 mei 1979, wanneer hij 
Louis Paul Boon ten grave 
helpt dragen en een witte fre-
sia op de kist van de schrijver 
van De Kapellekensbaan legt. 
Getuigen registreren onthutst 
Claus' woorden die nochtans 
een uiting waren van lof voor 
de overledene. Het zoveelste 
bewijs van de scherpe con-
currentieslag waarin Boon en 
Claus destijds verwikkeld 
waren.
Samen gingen ze door het 
literaire leven als de Grote 
Twee en laten we er niet 
flauw over doen, dat was voor 
beiden algauw een te veel . 
Het was vooral Boon die 
gaandeweg   behoorlijk   nijdig

Petits commérages sur ceux de la grande photo.

La grande photo qui habite la véranda de La Fleur en Papier Doré a été prise le 8 mars 1953. Les 
surréalistes avaient organisé ce jour-là un banquet chez Gérard van Bruaene. L'occasion en 
était de fêter le retour après deux ans en mer, du plus jeune d'entre eux, Marcel Mariën (1920-
1993). Le héros du jour est tout à fait à gauche de la photo (1), la main du Petit Gérard posée sur 
son épaule.  

Marcel Mariën s'était installé 
en 1948 comme bouquiniste à 
Bruxelles (Au Miroir d'Eliza-
beth) et survivait grâce à des 
travaux de dactylographie. 
"Par nécessité autant que par 
désespoir sentimental",  il 
s'engage en décembre 1951 à 
Rotterdam comme garçon de 
mess sur le « Silver Ocean », 
battant pavillon suédois, car-
go équipé de cales frigorifi-
ques pour le transport de 
fruits. Il fait ainsi la navette 
entre les Antilles françaises 
et la Normandie, pratiquant à 
l'occasion la contrebande de 
cigarettes et de parfums. La 
vie professionnelle et par con-
séquence, financière de Ma-
riën a été difficile d'un bout à 
l'autre.  100 métiers, 100 mi-
sères et sa vie sentimentale 
ne semble pas avoir été des 
plus joyeuses non plus. Mais à 
côté de tout ça, le personnage 
a été au centre de toute cette 
mouvance surréaliste.  Il y a 
fait un travail gigantesque et a 
connu tous les artistes de 
cette époque. Dès 1936 et jus-
qu'à la fin de sa vie il a publié 
énormément de documents, 
participé à des revues. Parti- 
cipant,  mais aussi théoricien. 
On lui doit un important docu-
ment de référence "L'activité 
surréaliste en Belgique (1924 
-1950)" publié en 1979.  Le  
volume de 508 pages est une 
somme qui rassemble des 
informations objectives, ou 
moins, des anecdotes, des 
dates, des textes d'un quart 
de siècle d'activités de «nos» 
surréalistes comme de ceux 
de La Louvière et de Verviers. 
Très rare et cher, comme tout 

ce qui est rare.  

Mémoire

Un autre des ouvrages de 
Marcel Mariën est à peu près 
introuvable, sauf dans certai-
nes bibliothèques ou alors ex-
ceptionnellement et aussi au 
prix de l'antiquariat.   Il s'agit 
du "Radeau de la mémoire". 
Dans cet ouvrage, Mariën dé-
terre une quantité d'anecdo-
tes qui ne font pas plaisir à 
tout le monde.  En particulier 
à Georgette Magritte qui a 
tenté d'en faire interdire la 
diffusion. Mais le tribunal l'a 
déboutée.
C'est de ce livre et de quel-
ques autres que nous allons 
extraire au fil des magazines 
à  venir  des  anecdotes.   
Drôles
ou parfois moins. Souvent un 
peu potaches, mais ils étaient 
comme ça ! Voici un trait de 
caractère de Paul Colinet 
rapporté par Mariën (2) :  
Colinet faisait régulièrement 
toutes sortes de pitreries. A 
l'époque éphémère du Grand 
Bruxelles(3),  il était fonction-
naire communal d'Uccle et 
avait  été  transféré   à  l'Hôtel
 de Ville de la Grand-Place. Je 
lui rendais quelques fois visi-

te dans son bureau installé 
sous les combles. Une fois, 
appelé au téléphone par un 
directeur, il répondit de la 
façon la plus correcte et la 
mieux documen-tée, mais en 
se couchant de tout son long 
sur le bureau, puis en se 
contorsionnant, agitant les 
jambes en l'air, gri-maçant 
entre les réponses, tandis que 
ses deux collègues hilares 
comme moi-même, nous 
réprimions à grand- pei-ne 
notre envie d'éclater. Bien 
entendu, à l'autre bout du fil, 
rien ne permettait à l'interlo-
cuteur de soupçonner la moin-
dre inconvenance de son su-
balterne. (Monique Vrins) 

Photo : Van Loock, 1953)

1) Marcel Mariën-Camille Goemans 
-Gérard van Bruaene (assis)-Irène 
Hamoir-Georgette Magritte- ELT Me-
sens-Louis Scutenaire-René Ma-
gritte-Paul Colinet.
2) In "Le radeau au Radoub" (au ra-
doub signifie en cale-sèche) - peti-
te publication format A5 de 90 pa-
ges qui reprend des  textes courts 
retirés du "Radeau de la mémoire" 
lequel  devait compter 350 pages 
et à la fin de la rédaction, dépas-
sait les 600 pages.  D'où, amputa-
tion de 28 chapitres !
3) Le "Grand-Bruxelles" rassem-
blait de 1942 à 1944  les 19 com-
munes bruxelloises unifiées par le 
gouverneur allemand de Belgique 
(von Falkenhausen)  sous un 
bourgmestre collaborateur  (Jan 
Grauls).
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NIEUW SEIZOEN
start op 20/10/2013

Sinds jaar en dag gooit Zinne-
ma hoge ogen met “Het Goud-
geblomd”, een maandelijkse 
literaire namiddag in ons ca-
feetje. Vertellers van allerlei 
slag nemen je op een passio-
nele reis in het land van de 
vertelkunst. Je beluistert er 
verhalen, gemixt met muzika-
le intermezzo's. 
Wij starten het seizoen (op 20 
oktober 2013 van 15:00 tot 
17:00 uur) in schoonheid met 
een van de mooiste stemmen 
van Vlaanderen en ver daar-
buiten: Friedl' Lesage. Ook 
rasacteur (die u kent uit “Lin-
keroever”, “Van Vlees en 
Bloed” enz...), Peter Van den 
Eede, komt zijn beste verha-
len vertellen. En net als voor-
heen krijgen ook de master-
class van Chris Lomme en de 
Kleine Academie ereplaatsen. 
De toegang is gratis.
Volgende data: 15 december 2013, 
19 januari, 16 februari, en 16 maart 
2014, telkens tussen 15:00 en 

17:00 uur.

   Geert van 
Bruaene en de 
modernisten 

In het voorjaar 2013 liep er in 
het Museum van Schone Kun-
sten te Gent een sublieme 
tentoonstelling over 'Moder-
nisme. Belgische abstracte 
kunst en Europa'. Deze werd 
vergezeld door een prachtige 
catalogus. Het betrof hier de 
eerste overzichtstentoonstel-
ling in meer dan twee decen-
nia over het modernisme van 
omstreeks 1920. Men belicht-
te er op zeer mooie wijze de 
Belgische avant-garde in al 
haar facetten (zowel de beel-
dende kunst, architectuur, ty-
pografie, film,  fotografie,  mu-

ziek, literatuur enz…). 

Internationale context

Kunstenaars als Victor Bour-
geois, Marthe Donas, Huib 
Hoste, Jozef Peeters, Jules 
Schmalzigaug, Victor Ser-
vranckx, Floris Jespers, Pier-
re-Louis Flouquet, Felix De 
Boeck, Karel Maes, Hubert 
Wolfs, Paul Joostens, Jean-
Jacques Gaillard, Oscar Jes-
pers, Prosper De Troyer, Jos 
Léonard, René Magritte en 
Georges Vantongerloo wer-
den er getoond naast interna-
tionale kunstenaars als o.a. 
Wassily Kandinsky, Le Corbu-
sier, Fernand Léger, Man Ray, 
Kurt Schwitters, Laszlo Mo-
holy-Nagy, Wobbe Alkema en 
Theo van Doesburg. 
Door deze internationale con-
text werd niet alleen het refe-
rentiekader en de interactie 
met het buitenland geschetst, 
maar ook het specifieke van 
de Belgische kunstenaars. 
Tijdschriften als Het Overzicht 
en 7 Arts hadden een sterk 
geloof in de gemeenschap 
van de kunsten. Vooral  7 
Arts, het tijdschrift van 'La 
Lanterne Sourde'  - het 
langstlopende modernisti-
sche tijdschrift in België - wil-
de de heterogene kunstscène 
van architecten, beeldende- 
en toegepaste kunstenaars, 
typografen, cineasten, foto-
grafen, schrijvers en sceno-
grafen in beeld brengen .

Geert van Bruaene
Waar is nu de link met Geert 
van Bruaene hoor ik u den-
ken? Wel, voor diegenen die 
de biografie van Henri-Joris 
Jespers over van Bruaene 
hebben gelezen zijn vele van 
de bovenvermelde namen 
verre van onbekenden .  Van 
deze auteur vernemen we dat 
Geert een beslissende in-
vloed heeft gehad op de jonge 
abstracte schilder en dichter 
Marc   Eemans  (1907 - 1998), 

die als medewerker van 7 Arts
een regelmatige gast was in 
het Cabinet Maldoror (opge-
richt 13 december 1923). 
In oktober 1924 toonde Geert 
van Bruaene in het Cabinet 
Maldoror de tentoonstelling 
'Salon d'Art nouveau', met 
werk van o.a. Jozef Peeters. 
Het jaar 1925 startte met een 
solotentoonstelling van Paul 
Joostens. Joostens dedica-
ceerde naar aanleiding van 
deze tentoonstelling zijn werk 
'L'histoire de Mérinof et Méré-
doc ou des Hérodes selon le 
genre humain' aan de laatste 
graaf de Lautréamont, met na-
me van Bruaene. Later in de 
maanden februari en maart 
werd grafisch werk tentoon-
gesteld van Paul Klee, Otto 
Dix, Wassily Kandinski en Las-
zlo Moholy-Nagy . 
 

De ondernemende  van Bruae-
ne opent in mei 1925 een nieu-
we galerij in de Naamsestraat 
nr. 70 'A la Vierge Poupine' ge-
naamd, met een tentoonstel-
ling van Floris Jespers. In ok-
tober zijn o.a. Permeke, Brus-
selmans en Prosper De Troy-
er aan de beurt. Tot slot expo-
seerde 'la Laterne Sourde' er 
in november dat jaar een ge-
heel van 'peintres construc-
teurs', waaronder Pierre >>>> 
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(-Louis) Flouquet, Marcel (-
Louis) Baugniet , Jean-Ja-
cques Gaillard en Victor Ser-
vranckx . 
Leuk om te weten is dat in 
1919 René Magritte - van alle 
plaatsen - in de Cellebroer-
straat een atelier deelde met 
Pierre Flouquet !

Werk van Marthe Donas (1920)

Als van Bruaene in juni 1926 
samen met Camille Goemans 
aan de Louizalaan nr. 32 de 
nieuwe 'A la Vierge Poupine' 
opstartte gebeurde dat met 
een solotentoonstelling van 
Marthe Donas (1885-1967). 
De naam van Marthe Donas, 
die ook met de naam Tour Do-
nas of Tour d'Onasky teken-
de, was, tot deze tentoonstel-
ling in Gent, ten onrechte min-
der bekend bij het grote pu-
bliek. Tussen 1917 en 1920 
verbleef ze in Frankrijk als lid 
van de 'Section d'Or', de 
avant-garde groepering waar-
toe ook post cubistische 
schilders als Theo van Does-
burg, Albert Gleizes, Fernand 
Léger en de beeldhouwer Ar-
chipenko aangesloten waren. 
Met die groep neemt Marthe 
deel aan tentoonstellingen in 
Londen, Parijs, Rome en 
Brussel. In 1920 werd ze ont-
dekt door de legendarische 
kunsthandelaar Herwarth 
Walden (1878-1941) via zijn 
galerij  Der  Sturm  en introdu- 

introduceerde Marcel Du-
champ haar werk in de VS. Zij 
zou in 1927 definitief de verf-
borstel aan de haak hangen.
Voor zover we weten was de 
laatste modernist die  Geert 
van Bruaene programmeerde 
Pierre-Louis Flouquet die van 
januari tot februari 1927 in 'A 
la Vierge Poupine' een solo-
tentoonstelling kreeg.    

.    (Arnout Wouters)

 1.'Modernisme. Belgische ab-
stracte kunst en Europa'. Mercato-
rfonds, 2013, 343 p. Onder redac-
tie van Johan De Smet.
2.Op cit. p. 226: 'De kring La Lan-
terne Sourde (1921-31) was uit de 
ULB gegroeid en organiseerde 
tentoonstellingen en lezingen. Uit 
het tijdschrift 7 Arts (1922-29) ont-
sproot de groep schilders, schrij-
vers en theatermakers van L'As-
saut (1925-29) rond Pierre-Louis 
Flouquet en Jean-Jacques Gail-
lard, waartoe ook Karel Maes, Mar-
cel-Louis Baugniet, Felix De 
Boeck en Hubert Wolfs behoorden.
3. Johan De Smet. Modernisme, 
p.4 en 306. 7 Arts is een samen-
werking van de gebroeders Pierre 
en Victor Bourgeois, Pierre Flou-
quet en Karel Maes.
4. Henri-Floris Jespers. Geert van 
Bruaene. Connexion, Brussel, 76p.
5. H-F Jespers, p. 14
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    Soutenez La 
Fleur en Papier 
Doré et payez 

moins d'impôts.
Vous avez pu suivre les pro-
grès de La Fleur en Papier Do-
ré dans nos magazines suc-
cessifs.  Six ans déjà. Et nous 
continuons à apporter des 
améliorations aux installa-
tions.
Le groupe porteur de la So-
ciété Coopérative est compo-
sé de bénévoles, mais La 
Fleur en Papier Doré fournit 
de l'emploi à 10 personnes, 7 
Equivalents Temps Plein. 
Permet à des artistes d'expo-
ser ou de se produire. A des 
conférenciers et des guides 
de travailler. A des gens de se 

rencontrer avec plaisir.
La Fondation Roi Baudouin ap-
porte sa collaboration au pro-
jet. Les dons à partir de 40 ! 
(art. 104 CIR) faits via la F.R.B. 
donnent droit à une déduction 
fiscale.  
Les sommes peuvent exclusi-
vement être versées sur le 
compte de projet de la Fonda-
tion Roi Baudouin :  BE10 0000 
0000 0404  - BIC BPOPTBEB1 
Avec la mention    « 128/2426/0 
0058 » (attention  c'est une 
mention structurée).
Pour les amis qui veulent faire 
à La Fleur en Papier Doré un 
don fiscalement déductible, 
voici une belle façon de pren-
dre part à la survie de ce mu-
sée très vivant.  Par la Fonda-
tion Roi Baudouin, vous avez la 
certitude que votre participa-
tion sera bien utilisée et sera 
entièrement consacrée au 
projet.  Ce qui annonce un bel 
essor des animations cultu-
relles en tout genre.
Ce serait bien sympa et tou-
jours utile de bénéficier de 
votre appui.  

Colofon:
Redactie/Rédaction:  Mich De Rouck, Moni-
que Vrins,  Jan Beghin & Danny Verbiest

© Foto: Danny Verbiest (09/2013)

Met bijdragen van / Collaborateurs:Monique

Vrins (mv), Mich De Rouck (mdr),  Arnout   
Wouters , Marc De Ro en Danny Verbiest 
(dv)
Foto's/Photos: Monique Vrins, Helga Van 
der Biest,  Claire Labylle, Danny Verbiest en 
anderen 

Verantw. uitg./Edit. resp.: Danny Verbiest - 
Cellebroersstraat 53 - Rue des Alexiens 53 
1000 Brussel - 1000 Bruxelles

 Elke auteur is verantwoorde-
lijk voor zijn bijdrage

Tout auteur est responsable 
de ses textes


