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Mogen wij u voorstellen... Geert van Bruaene

In vorige edities van onze Het Goudblommeke in Papier-nieuwsbrief, vernoemden wij al ettelijke malen Geert Van Bruaene. Ook de vereniging in oprichting die de culturele en artistieke werking in en voor Het Goudblommeke in Papier op zich zal nemen, kreeg deze naam.
Wie is dan wel die Geert, Geraard of Gerard van Bruaene ? Waar kwam hij vandaan, wat
dacht hij en waar wilde hij naartoe ?
Wie op Google “Geert van
mijn leven opgedoken:
Bruaene” intikt krijgt in 0,39
Geert van Bruaene. Ik had
seconden zowat 536 resulhem voordien al een paar
taten maar heeft een grote
keer ontmoet en hij had een
kans tussen de bomen het
grote indruk op mij achterbos niet meer te zien.
gelaten. Hij speelde toen de
Slechts enkele van de gerol van zwansbaron. Toen ik
selecteerde webs handelen
hem weerzag was hij al erover de man die ooit “Le
gens in de vijftig en direcCafé des Artistes” de naam
teur van de kleine kunstga“Het Goudblommeke in Palerij de “ Cabinet Maldoror”,
pier” gaf. Verwonderlijk dat
waar alle vooruitstrevende
over deze figuur zo weinig
schilders van die tijd bijeenwordt geschreven vandaag
kwamen en waar tentoonde dag, maar zij die dat wel
stellingen werden gehoudoen, doen dat met overtuiden van de eerste Duitse
ging en bewondering. Zo
expressionisten. Dank zij
ten, en dat dank zij van Bruvertelde Marc Eemans, de
van Bruaene leerde ik Paul
aene”.
laatst levende surrealist
Van Ostaijen kennen. Geert
Ook op de webside van Sizoals hij zichzelf noemde, in
van Bruaene declameerde
mon Vinkenoog verscheen
een artikel in het toenmalitoen de “De Liederen van
Geerts naam nog eens. Wij
ge weekblad Panorama
Maldoror”, van de zogezegplukten een stukje uit Kers(datum: 28/08/1989): (Nadat
de Graaf de Lautréamont,
vers The Day of Flamboyanhij een hele uitleg had gegeeen van de belangrijkste
ce (9 december 2006): “Ik
ven over zijn jeugd en zijn
voorlopers van het surreazou hic & nunc willen eindijeugdontmoetingen)”Toen
lisme. En zo werd ik surregen met het Livre d'Or de
is een gewezen acteur in
alist, zonder het zelf te we-
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La fleur en papier doré, mij
in 1953 persoonlijk overhandigd door Gérard van
Bruaene, Le petit Gérard,
een markante persoonlijkheid, klein van gestalte,
groot van gebaar, die in de
ondertussen onder de vooruitgang verdwenen Rue
des Alexiens nr. 55 Le plus
viel estaminet folklorique
de Bruxelles beheerde, dadakeizer in eigen rijk. Via
Hugo Claus heb ik hem
daar ontmoet; die vierde
daar zijn huwelijk met Elly
Overzier.
Le livre bestaat uit een uiteenvallende map met
kaartjes en vouwblaadjes
vol gedrukte teksten,
hoofdtitel Ole Com Bove c'est devant le miroir que
l'on pense se connaître un
peu de vue. Is er een van.”
Zelfs in een boek over de
Peruviaanse dichter César
Moro wordt Geert van Bruaene geciteerd: En este ensayo apologético que retrata la personalidad extraordinaria del poeta peruano
César Moro (Lima, 19031956), André Coyné, a prueba de balas, pone en tela
de juicio que un hombre libre lo es “24 horas al día”,
afirmación de Geert van
Bruaene que levanta polvo
en un mundo tan laboral y
rutinario como el que nos
ha tocado habitar, ya que
para poder vivir de manera
honesta, al menos 8 horas
de nuestro tiempo debenser arrebatadas de esa
“mítica” libertad que Coyné
propala en las primeras pá-

ginas, no menos amicales
que laudatorias, en torno a
tan surrealista personalidad.”
Rik Sauwen heeft het in zijn
boek “L’Esprit Dada en Belgique” over prominente dadaïsten als Clement Pansaers, Paul Joostens, Michel Seuphor en Geert van
Bruaene.
Diezelfde Rik Sauwen heeft
ook een biografie van Geert
van Bruaene geschreven.
Henri-Floris Jespers meent
te mogen stellen dat deze
beschrijving met de nodige
korrels zout is te nemen.
Sauwen zegt zelf dat van alle data die in verband met
van Bruaene over verschillende feiten in zijn leven gegeven zijn, er maar twee

met zekerheid mogen aangenomen worden, namelijk
23 juni 1891, zijn geboortedatum (in Kortrijk) en de
nacht van 21 op 22 juli 1964
toen hij in Brussel is overleden. Om dat duidelijk te
maken citeert Jespers een
passage uit het boek, gebaseerd op een stuk van de
journalist Jan Walravens:
“ Geboren in 1873, was
Geert van Bruaene amper
18 jaar toen hij te Brussel
Candida speelde in een
regie van... George Bernard
Shaw zelf. Ik heb geen foto's gezien van de opvoering, zou ook niet kunnen
zeggen hoe Shaw in die tijd
te Brussel verzeild is geraakt, maar wel toonde
Geert mij een blauwe affiche waarop de voorstelling
aangekondigd stond.” Jespers zet dan even de puntjes op de “i”: Candida is in
Pleasant Plays verschenen
in 1898 en ging in première
op 14 april 1904. Uit de uitgave van de Wereldblibliotheek leren wij dat er in
1912 een Nederlandstalige
versie was en dat die op
het repertoire stond van het
Vlaams Volkstoneel. Dat de
data niet kloppen ligt misschien aan de slordigheid
van Walravens, maar de
preciese beschrijvingen
van anecdotes kunnen niet
anders dan uit de mond van
Geert van Bruaene komen,
een man die zich omkleedde met een zelfgemaakte
legende. Aldus Henri-Floris
Jespers.
In een werk van Gerrit De
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Borger, “Paul van Ostaijen.
Een documentatie” lichten
we volgend fragment: “Van
het begin af werkte Van Ostaijen samen met Geert van
Bruaene, die reeds vanaf
1923 een eigen galerie, het
Cabinet Maldoror, in het
slot Ravenstein te Brussel
exploiteerde, waarvan het
briefpapier tot half januari
1926 ook door Van Ostaijen
gebruikt werd1. Naast Van
Bruaene was - in ieder geval tot eind 1924 - Michel de
Ghelderode als 'chargé
d'affaires' aan dit Cabinet
Maldoror verbonden geweest. Volgens de besprekingen in de jaargang 19241925 van het tijdschrift Sélection had het Cabinet Maldoror in het voorafgaande
seizoen het volgende te
zien gegeven: van 20 november tot 1 december
1924 een expositie, die door
de Lumière-groep was ingericht2; in december 1924
'marines' van Permeke en
werk van de Duitse schilders Jankel Adler en Franz
W. Seiwert;
in januari 1925
© Comm.V. Danny Verbiest
de reeds genoemde tentoonstelling van Paul Joos-

tens; in februari enkele werken van Jakob Smits met
grafiek van de Belgen Jef de
Pauw en De Crom [?] en van
de Bauhausmedewerkers
Klee, Feininger, Kandinsky,
Hirschfeld, Moholy-Nagy en
Schlemmer, van welke laatste collectie door André de
Ridder in Séletion gevreesd
werd, dat het een 'fonds de
boutique' betrof; ten slotte in
maart werk van de jonge
Belgen René Dupont5 , A.
Lamblot, Charles Ros-seeuw
en Edmond Narcisse. Behalve zijn Cabinet Maldoror had
van Bruaene eind 1924 ook
een speciaal voor grafiek be-

stemde kunstzaal in de
Ruysbroeckstraat te Brussel geopend, waarin de eerste keer tekeningen van
Joostens en etsen van Picasso getoond werden en
vervolgens grafisch werk
van Campendonk. Daarna
wordt in Sélection geen gewag meer gemaakt van
tentoonstellingen in 'petit
Maldoror', maar in het nummer van juni 1925 bericht
dit blad7: 'En plein été, la
Vierge Poupine exhibe, à
l'entrée d'une nouvelle salle, qui est sise au n° 70 de
la rue de Namur, une image
dévote, naïve, jolie, brodée
sur une soie précieuse, aux
tons chauds.' In deze nieuwe Vierge Poupine (een
naam waarvan niet bekend
is of deze ook reeds gevoerd werd door wat Sélection 'petit Maldoror' noemde) werd voor de eerste
maal, eind mei of begin juni
1925, een reeks doeken
van Floris Jespers en aquarellen van Auguste Mambour geëxposeerd. In hoeverre Van Ostaijen al vòòr
oktober 1925, mogelijk als
opvolger van De Ghelderode, bij van Bruaene's activiteiten betrokken was - hetgeen gezien de namen van

een aantal exposanten zeer
waarschijnlijk lijkt - was
niet te achterhalen. Tot zover het fragment uit het
boek van Gerrit De Borger.
Het gaat hier wel over Paul
van Ostaijen, maar geeft
toch een goed beeld van de
activiteiten van Geert van
Bruaene.
Het is voor de hand liggend
dat voor een figuur als van
Bruaene er nog verschillende interssante periodes, te
bespreken vallen, denken
we maar aan de tijd van Le
Diable par la queue, maar
dat doen we dan in een volgende nieuwsbrief. (Wordt
dus vervolgd)
Danny Verbiest
De foto's die bij dit artikel staan
zijn gemaakt in Het Goudblommeke in Papier. U ziet achtereenvolgens Geert van Bruaene
achter de toonbank in Het Goudblommeke in Papier, een fragment uit Le Livre d’Or de La Fleur
en Papier Doré, dan van Bruaene

“en garde”, een ander fragment
uit Le Livre d’Or, een collage van
Geert van Bruaene geïnspireerd
op le Livre d’Or en de lijst die in

de gelagzaal hangt met een overzicht van de fiches uit Le Livre
d’Or de La Fleur en Papier Doré.

Belangrijk bericht:
Nog meer over
Geert van Bruaene
Er verscheen een nieuw
boek over Geert van Bruaene, van de hand van
Henri-Floris
Jespers.
Daarom organiseert Connexion (Revue d'art et de
littérature) op woensdag
19 maart 2008 vanaf
18:00 uur een gespreksavond met mensen die
“le petit Gérard” nog hebben gekend. Mevrouw Redactie:
Danny Verbiest
Clara Haesaert, de heren
Verzending:
Emile Kesteman, Herman
Paul Merckx
J. Claeys, Frank de Crits,
Met bijdragen van:
Luc Neuhuys en Thierry
Arnout Wouters en Danny Verbiest
Neuhuys hebben alvast
Verantwoordelijk uitgever:
Danny Verbiest
hun deelname bevestigd.
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De geschiedenis van
Het Goudblommeke
in Papier
(Deel 3)

Op 10 December 1949 verzamelde de redactie van het
tijdschrift Tijd en Mens zich
voor het eerst in Het Goudblommeke in Papier, waardoor Louis Paul Boon en Hugo Claus er de weg naar
vonden. De plaats van de
vergaderingen van de redac-

tie is een bescheiden, maar
markant detail in onze literaire geschiedenis en met
enig gevoel voor overdrijving staat Het Goudblommeke in Papier mee in voor de
wijziging van een jongerenblad naar een avantgardetijdschrift dat eensgezind
erkend wordt als het keerpunt naar vernieuwing in de
Vlaamse naoorlogse literatuur. Van 1949 tot 1955 leidt
het een spraakmakend bestaan.
De band van de redactieleden met het café was zo
groot dat Hugo Claus er op
31 mei 1955 ter ere van zijn
huwelijk met de redersdochter Elly Overzier (26 mei
1955

1955) een feestje gaf. Jan
Walravens hield er halfdronken een ironisch bedoelde
grafrede, die later op deze
wijze in zijn dagboek werd
opgeschreven:
"Claus," heb ik geroepen,
"die wij vandaag allen bewenen, was een onzer gelukkigste schrijvers. Hij was
schatrijk toen hij stierf, niet
alleen lid van de Leopoldsorde zoals Louis Paul Boon,
maar ook lid van de Kousenband. Hij won alle prijzen..."
"Wat zijn schuld niet was!"
riep Simon Vinkenoog.
"Neen het was die van
Teirlinck. Hij was een groot
vriend van Raymond Herreman, kende eerst een fantastische opgang, ging dan
verschrikkelijk aan de
drank, maar realiseerde omstreeks zijn veertigste jaar
een werk dat wreedheid met
fantasie paarde. (Walravens
1998: 59-60).
Louis Paul Boon werd door
Walravens gevraagd om
mee te doen, maar werd niet
feitelijk betrokken bij de oprichting van het tijdschrift.
Zijn eerste bijdrage verscheen in Tijd en Mens nr 2

en hij werd hoofdredacteur
vanaf de vierde aflevering,
ergens in het voorjaar van
1953.
De telling van Boons bijdragen aan vijf jaargangen Tijd
en Mens levert echter een
twaalftal artikels op, waaronder fragmenten uit Zomer
te Ter-Muren en Wapenbroeders, het 45 pagina's
lange gedicht De kleine Eva
uit de Kromme Bijlstraat en
enkele niet onbelangrijke
polemische stukken. Hoewel Boon officieel pas vanaf de vierde “Tijd en Mens”
redacteur werd, nam hij al
eerder het redactiesecretariaat op zich. Vanaf april
1953 vormde Boon tenslotte
met Claus en Walravens de
redactie, die zonder overleg
met de groep onder hun
drieën (Boon net als Claus
per brief) de laatste zeven
nummers samenstelden. De
voltallige groep kwam na
1953 nog maar één keer bijeen: toen Tijd en Mens op
zaterdag 16 april 1955 ten
huize van Boon in Erembodegem opgeheven werd.
Achteraf heeft Boon zijn
deelname als volgt gerelativeerd:
Het was een gelegenheid
om eens samen te komen:
we vergaderden bij Geert
van Bruaene in La fleur en
papier doré, we praatten en
we dronken een pintje. Dat
was zalig. Het tijdschrift zelf
heeft weinig betekenis gehad en ik heb er weinig aan
meegewerkt.
(Wordt vervolgd)

Arnout Wouters

