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Mogen wij u voorstellen... Geert van Bruaene door de ogen van Jan Walravens (deel 2)
(met fragmenten uit Jan Biorix)...
Dat het bijzonder moeilijk is,
Geert van Bruaene echt te
leren kennen, ontdaan van
mythe, kleine en grote onwaarheden, is voor iedereen
die deze reeks heeft gelezen
nu wel overduidelijk. En misschien is dat ook niet nodig,
Geert van Bruaene was
Geert van Bruaene en die
moet je nemen met de verhaaltjes, al dan niet door
hemzelf verzonnen, en al. Zo
was hij en zo werd hij geliefd
door zovelen. Jan Walravens, de auteur journalist,
was een bewonderaar van
“le Petit Gérard”. Net als wij,
vond hij dat de naam van deze kleurrijke figuur meer eer
moest aangedaan worden.
Als hij op een bepaald moment het contact met van
Bruaene verliest, schrijft hij:
“Wat is er dan gebeurd met
Geert van Bruaene ? Ik weet
het niet. Studenten in Germaanse filologie of in kunstgeschiedenis, laat uw steriele thesissen over de middeleeuwen varen, en zoek onmiddellijk alles op van en over Geert van Bruaene. Er
liggen daar essentiële bladzijden over onze moderne
cultuur verstopt”. Een op-

oproep waarbij wij ons, ook
al is het ondertussen 43 jaar
later, graag aansluiten. Walravens maakt dan toch zelf
het morele testament van
zijn idool. “Hoe is Geert van
Bruaene die lachende, ietwat bittere, onuitputtelijke
priester van het kleine, van
het verworpene, van het
Niets geworden ? Laat ons
bekennen dat hij sociaal en
financieel mislukte. Hij bezat niet eens een auto (n.v.
d.r.: In Het Goudblommeke in
Papier hangt een foto met
Geert van Bruaene voor zijn
Citroën (zie foto in Nieuwsbrief nr. 13, onderaan pagi-

na 2). Waarschijnlijk heeft
Geert zich laten fotograferen
voor een rij geparkeerde auto's.) en hij was geen lid van
de Academie. Maar hij was
een der meest gecultiveerde,
authentiekste en ook actiefste mensen van het land. Zijn
aforismen waren kostelijk.
Zijn ontdekkingen van nieuwe artiesten zoals zijn organisatie van nieuwe tentoonstellingen bleken onbeperkt
te zijn. Zijn conversatie een
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vuurwerk, zijn vriendenkring derijen van Jean Dubuffet te volmaakte mens sterven
zonder grens. Wat was het danken, werken die thans fa- moet”.
heerlijk praten in zijn ten- belachtige sommen waard Hier hebben wij niets aan toe
toonstellingszaaltje en later zijn, maar die bij hem niet ho- te voegen.
D.V.
in zijn café met Jan Brussel- ger gingen dan 8.000 F (n.v.
mans, Roel d'Haese (...) Met d.r.: € 198,31). Want hij bleef
zijn hele leven de schilderijzovele anderen nog.
In die jaren (n.v.d.r. eind ja- enhandelaar met de laagste
ren '50) had Geert van Bru- prijzen.”
aene zich volledig bekeerd Dan volgt een passage die zo
tot het mooie, verrassende, emotioneel lijkt dat de lezer
folkloristische voorwerpzich afvraagt of het echt zo
zonder prijs. Hij liep waar- bedoeld is of ironisch moet
worden.
Uit
schijnlijk de nabije Oude o p g e v a t
Markt af, was op veilingen getuigenissen blijkt dat Jan
te zien, maar dan liefst op de Walraevens elk woord dat hij
Jean Dubuffet in 1946
kleine en verborgene in ar- hier over van Bruaene
h
me buurten, kocht veel van schreef, ook echt meende. h
berooide gepensioneerden “Allen hebben wij ontzaglijk Het Goudblommeke
van hem gehouden, en toen
en studenten.
in Papier in de literaHugo Claus zijn bruiloftfeest in “Het goud- tuur...
blommeken” hield, In onze vorige nieuwsbrief
heeft iedereen van gaven wij een fragmentje uit
ons dat als een echte een meesterwerk uit onze lihulde aan de oude teratuur. Wij vroegen u te
vriend van Paul van raden wie dat stukje had geOstaijen, een der aller- schreven en geef toe, bijzoneerste verdedigers in der moeilijk was het niet. Het
Europa van Klee en œuvre van Hugo Claus is zo
Ernst, de gevallen en bekend dat de oplossing
toch perfect-gebleven waarschijnlijk snel werd geIn zijn cafeetje prijkten de engel aangevoeld.
vonden. Daarom maken wij
portretten van Gezelle en Met zijn humor, met zijn het deze keer toch iets moeiChaplin, die hij boven alles liefde voor de echte, wezen- lijker. Wie is de auteur van
vereerde (n.v.d.r.: foto's en lijke, naar de ribben tastende de roman waaruit het volteksten van Guido Gezelle absurditeit, met zijn onver- gende stukje komt: “Eerst
hebben wij gevonden, foto's woestbare vriendschap, met dacht ik hem te kunnen
van Chaplin niet. Zijn die la- zijn fijne zin voor het waar- vinden in Het Goudblommeter verwijderd door zijn op- devolle en het authentieke, ke in Papier aan de Cellevolgers of heeft hij die kort met zijn precieze gevoelig- broedersstraat in Brussel,
voor zijn dood zelf wegge- heid was Geert van Bruaene een herberg die indertijd
daan ?). Maar hij bleef toch voor ons een heilige, een was opgericht door Geert
altijd in het spoor van de “mythisch mannetje” zou Van Bruaene, beter gekend
moderne kunst lopen, want Lucebert gezegd hebben. Hij als Gérard le Bistrot of
kort na de oorlog bleek hij, had een ontroerend-schone Kroegen Gerdje. Mesens
tot ieders verbazing, de leus: “Ieder mens heeft hield er huis met Magritte,
goede vriend van Jean Du- recht op 24 uren vrijheid per Plisnier, Mariën en Scutebuffet, een der grootste re- dag”. De vrijheid heeft hij in naire, allemaal vogels van
velaties van die tijd, te zijn. zijn leven gevonden aan de surrealistisch pluimage, het
Aan Geert hebben wij in uiterste punt van wat voor was hun stamcafé. Ook
1949 de eerste Brusselse anderen een mislukking Louis Paul Boon kwam er
tentoonstelling van de schil- heet. Het is rot dat zelfs de regelmatig. En Pierre Ale-
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chinsky. Hugo Claus heeft er
zelfs zijn eerste huwelijk gevierd. Als ik de meester ooit
om iets zou moeten benijden,
zal het niet zijn om zijn literatuur maar om de uren met
Elly Overzier, waar hij elke
dag mee onder de wol mocht
kruipen. Ik heb haar ooit een
keer in vlees en bloed gezien, in het station van Gent,
gekleed in zo'n nauwsluitend
tijgerpak. Ik was nog een
knaap. Wanneer zij mij aankeek kreeg ik kippenvel. Zoveel vleselijke schoonheid
had ik nog nooit in één lichaam bij elkaar gezien.
Toen zij zich verwijderde om
de trein te nemen kon ik zelfs
het gekreun horen van de
stenen waarover zij schreed
met haar stiletto's. Met één
vingerknip had zij mij kunnen
bevelen het licht uit de hemel
te roven om haar struikgewas in lichterlaaie zetten.”
Antwoord op pagina 5.

bakkerij. Een fijn beroep bakker, maar had hij niet ergens
iets gelezen over iemand die
brood brak en daarbij wijn
dronk ? Hij verliet de bakkerij
en kwam in de grote, kleine
wereld van dit edele vocht
terecht. Het merk Listel (roséwijn) was toen nog vrij onh
h bekend. Chris maakte er
Mogen wij u voorstel- werk van en 23 jaar later
stond dat merk op de wijnlen... Chris Van Camp kaarten van heel wat restaurants. Dus tijd voor een nieu© Comm.V. Danny Verbiest
U kent hem
wel, onze goedwe uitdaging. Die vond hij als
lachse, rondbuikige Chris.
waard van het nieuwe café
Deze 51 jaar jonge BrusseNekkersdal. In je eentje een
laar, geboren in Ganshoren,
café runnen is echter geen
zette zijn eerste passen in
lachertje. Keihard werken en
het volwassenworden in een
dat kruipt tenslotte in je kleren. Na vier jaar stopte hij als
“waard alleen” en werd het
“tweede gezicht” van Het
Goudblommeke in Papier.
Als je zou vragen welke de
mooiste herinnering is die hij
aan ons cafeetje bewaart,
antwoordt hij zeker: “de dagen van de opening. “Het
café op zijn kop zonder
schilderijtjes aan de muur.
Het onwaarschijnlijke verplaatsen van stoelen en tafels. Een kelder waar de
drank

drank moest komen, zo
klein”. Hij heeft zich dikwijls
afgevraagd of het ooit goed
zou komen en was de koning
te rijk toen het uiteindelijk
lukte.
Nu ook die uitdaging tot een
goed einde is gebracht kijkt
de innerlijk onrustige Brusselaar weer naar een andere. Op het eind van deze
maand stopt Chris met zijn
werk in het Goudblommeke
in Papier en keert hij terug
naar de grote, kleine wereld
van de wijn. Alvast bedankt
voor de fijne periode die je bij
ons was. Wij zullen je
missen.
D.V.

h

h

Erratum:
In onze vorige nieuwsbrief is
een ernstige fout geslopen.
De Geraard van Bruaenekenner heet Floris Jespers
en niet Vespers zoals het
taalprogramma van de computer ervan maakte. Onze
verontschuldigingen daarvoor, zeker bij Floris. Onze
computer moet voor straf
honderd keer schrijven: “Ik
mag geen namen meer veranderen, anders mag ik niet
meer werken voor het Stoutblommeke van Plezier”.
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Assemblée générale des coopérateurs bien suivie
Ce 9 juin, il était rempli jusqu'au fond et à nouveau plein
de vie, le charmant estaminet de Gérard van Bruaene.
C'était la première vraie assemblée générale des coopérateurs de la Fleur en Papier Doré et elle était bien
chaleureuse. Beaucoup se
connaissaient ou faisaient
connaissance autour d'un
buffet simple mais de qualité. Il aurait aimé ça, certainement, le petit Gérard, de voir
rassemblés la plupart de
ceux qui ont sauvé sa Goudblommeke, venus pour entendre exposer les premiers
résultats après 8 mois d'exploitation seulement.
Aucun de ceux qui ont souscrit une part ne compte sur
elle pour devenir riche, évidemment, mais les premiers
résultats sont encourageants quant à la survie de
l'estaminet. Pas en boni, il va
de soi, avec tous les investissements qu'il a fallu faire
pour remettre en état la
maison, qui menaçait ruine.
Et ce n'était pas simple ni
bon marché de lui rendre
exactement ses airs d'antan. Pas le choix. Tout est
classé, jusqu'au dernier clou
de la dernière chaise. Les
choses furent bien faites
puisqu'on attend - sans doute pas avant l'année prochaine - une subsidiation de
40.000 € des Monuments et
Sites pour restauration
impeccable du lieu classé.
Le bilan global de la première année d'activité montre
évidemment un passif auquel il fallait s'attendre, mais
qui n'a rien d'affolant : en
examinant les résultats d'un
mois à l'autre, il apparaît
vuuu

clairement que les affaires
évoluent favorablement. Les
factures des fournisseurs
sont honorées dans les 5
jours, ce qui est un élément
déterminant pour les relations commerciales. La mise au menu de plats simples
a fait monter le chiffre d'affaires de manière significative. Des initiatives doivent
être prises pour abonder
dans cette direction. Diverses manifestations sont en
pleine gestation pour amener du public. Et donc, des
clients qu'il faudra ensuite
fidéliser. Mais tout cela est
parfaitement possible.

Jan Beghin

Arnout Wouters

Président, Vice-Président et
Secrétaire de la coopérative.

Danny Verbiest

Paul Merckx

Dat afgevaardigde bestuurder van Het Goudblommeke zijn, een vermoeiende taak is, blijkt duidelijk uit deze foto (© Yves De Baets)

Actuellement, outre ses Et investisseurs significatifs
boissons de choix, La Fleur parmi les joyeux zots pas
en papier Doré sert du spa- fous du tout qui on fait déghetti et de la soupe à l'oig- marrer l'aventure. Que, surnon, très bons et copieux. tout, ces merveilleux fous
Les croque-monsieur et les assis dans leur drôle d'estatartines de tête pressée minet restent bien fous. C'est
sont accompagnés d'une avec des gens comme ça
petite salade bien croquan- que les choses se font et que
te. Possibilité aussi de man- les idées prennent vie.
ger une salade à la féta avec
Monique Vrins
du pain gris.
Monique Vrins
Le long de la fenêtre, assis
côte à côte à deux tables
qui avaient déjà beaucoup
vécu, il y avait Danny Verbiest, Paul Merckx et Arnout
Wouters, respectivement
vuuu
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Dat een Algemene Vergadering van de CVBA Het Goudblommeke in Papier een heel
ernstige zaak is, blijkt duidelijk uit deze foto's.
Het jaarverslag van de voorzitter werd per e-mail (of per
post voor wie geen e-mail
heeft) doorgestuurd. Mocht u
dat niet hebben gekregen, dan
kan u het aanvragen op onze
redactie.
De foto’s op pagina 4 en 5
werden gemaakt door Yves
De Baets.
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Si vous cherchez une
petite salle
Vous êtes parfois (ou souvent !) à la recherche d'une
petite salle (maximum 25
personnes) ? La Fleur en Papier Doré a ce qu'il vous
faut..
Au premier étage, au fond du
couloir, nous avons fraîchement aménagé un petit espace agréable, parfait pour
des conférences, des présentations, des réunions,
des fêtes d'anniversaire et
toutes sortes d'autres activités.

Tarif A : € 25,- pour des associations (reconnues), les collaborateurs et les coopérants
Tarif B : € 50 - pour tous les
autres utilisateurs
La salle est mise à disposition gratuitement, moyennant
consomation de minimum
Colofon:
Redactie:
Danny Verbiest & Monique Vrins
Verzending:
Paul Merckx
Met bijdragen van:
Monique Vrins & Danny Verbiest
Foto's:
Lander Loeckx & Yves De Baets
Verantwoordelijk uitgever:
Danny Verbiest
Cellebroedersstraat 53/55

1000 Brussel

h
100 € en boissons et/ou de
nourriture.
Pour réserver: 02 511 16 59.
h
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Het Goudblommeke
in Papier in de literatuur...
Antwoord op de vraag, gesteld op pagina 2. We geven
toe dat het deze keer wel
een stuk moeilijker was dan
vorige maand. Het fragment
waarin Het Goudblommeke
in Papier wordt vermeld
komt uit: “Duisterlicht” van
Guy Prieels, uitgegeven bij
Wever & Berg.

