
 
 

  

Van de redactie: 
Een tijdje geleden stortte u spontaan uw 
bijdrage aan de coöperatieve vennoot-
schap die opgericht werd rond een 
stokoud Brussels cultuurcafé. Onder-
tussen heeft u daar nog weinig of niets 
over vernomen. Zijn die onverlaten die 
zich bestuurders noemen met dat geld 
gaan fuiven of hebben zij zich een reisje 
naar Las Vegas getracteerd (de show 
van Celine Dion schijnt heel goed te 
zijn) ? Niets van dit alles, de sukkels zijn 
zich nog steeds in het zweet aan het 
werken. Waarom zal u zich (terecht trou-
wens) afvragen. Het café is overgeno-
men, dus… het kan toch weer open. 
Helaas, driewerf helaas… dat kan niet. 
Door jarenlange verwaarlozing is het 
café zoals het er nu bijligt niet meer uit 
te baten. Hygiënische en veiligheids-
voorschriften moeten voorop staan. 
Daarom konden wij er niet onderuit en 
drongen een aantal fundamentele wer-
ken zich op. Nu is veranderingen aan-
brengen in een oud gebouw al geen 
sinecure, in een beschermd pand is dat 
nog duizend keer erger. Vandaar dat 
“Het Goudblommeke in Papier” nog niet 
open is. Maar er wordt aan gewerkt (en 
hoe !). 
Via e-nieuwsbrieven zullen wij proberen 
jullie daarvan verder op de hoogte te 
brengen. Natuurlijk zullen wij het niet 
alleen over de verbouwingen hebben. 
Interssante gegevens over “Het Goud-
blommeke in Papier”, over haar (gewe-
zen) uitbaters en/of klanten werpen een 
duidelijker en bijzonder leerrijk inzicht 
over deze unieke plaats in Brussel. 
Omdat onbekend onbemind is, begin-
nen we met een voorstelling van dit 
stukje Brusselse geschiedenis. 

   

(wordt vervolgd) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HET GOUDBLOMMEKE IN PA-
PIER / LA FLEUR EN PAPIER 
DORE 
 
De geschiedenis: 
 
Het huis op het nummer 53/55 van de 
Cellebroersstraat te Brussel (waar Het 
Goudblommeke in Papier gevestigd is) 
dateert van het midden van de 17e eeuw. 
Hier lag ooit de eerste Brusselse vesting 
van de zusters van Liefde van Sint Vin-
centius a Paolo, die hier vanaf 1843 
woonden. Het was architect Partoes (die 
ook het Pachecoinstituut ontwierp) die 
eerst het huis had gerenoveerd. In het 
begin van de 20e eeuw werd het een 
herberg: Café des Artistes, die later werd 
overgenomen door Geert (Gerard) Van 
Bruaene, een zeer pittoresk personage 
die de huidige naam aan het café gaf. 
Van Bruaene, eerder een dromer, dichter, 
kunstminner dan waard was o.a. bevriend 
met Paul Van Ostaijen met wie hij de 
tentoonstellingszaal  A la Vierge poupine 
uitbaatte. Van Bruaene had trouwens 
reeds eerder bekendheid verworven als 
expressionistisch theatermaker. Na zijn 
carière als acteur werd hij kunsthandelaar 
met zijn kleine maar heel bekende zaak 
Au Diable par la Queue. Hij was het die 
als allereerste schilderijen van Paul Klee 
en Max Ernst verhandelde. Daardoor was 
hij in staat om in Het Goudblommeke in 
Papier de Brusselse surrealistische scène 
te verzamelen. In de gelagzaal hangt 
trouwens nog een foto waarop de 
surrealisten voor het café poseren. Pierre 
Alechinsky en zijn vriend Paul Rouge 
(een groot surrealistisch dichter) bezoch-
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ten Het Goudblommeke in Papier  waar-
door ze Scutenaire (Le conteur des nuits 
d’été) weer op het spoor kwamen en ken-
nis maakten met René Magritte en Marcel 
Lecompte.  Regelmatig liepen ze daar 
ook nog Charles Plisnier, Paul Mariën, 
E.L.T. Mesens en Georges Rémi (Hergé, 
vader van Kuifje) tegen het lijf.. 
 

 
 
Zeker even belangrijk in de geschiedenis 
van Het Goudblommeke in Papier was 
Jan Walravens die enkele redactieverga-
deringen van het tijdschrift Tijd en Mens 
hier organiseerde. Daardoor vonden Lou-
is Paul Boon en Hugo Claus ook de weg 
naar dit cultuurcafé. Claus vond hier 
werkelijk zijn draai, want het was in Het 
Goudblommeke in Papier dat hij op 31 
mei 1955 een feestje gaf ter ere van zijn 
huwelijk.. Hij trouwde namelijk op 26 mei 
1955 met de redersdochter Elly Overzier. 
Maar door de élan bij het vertellen van 
deze geschiedenis zijn we Geert Van 
Bruaene helemaal uit het oog verloren. 
We citeren even uit Tijd en Mens waarin 
Jos Joosten schreef: “Veel zijn we sa-
mengekomen, de mannen van Tijd en 
Mens, in dat oud Brussels cafeetje, gele-
gen in de nauwe straatjes der nu voor 
een groot deel weggebroken wijk in het 
hart van de stad. En de waard was Geert 
Van Bruaene, een dichter, een zonder-

ling. De gelagzaal zelf was een weerspie-
geling van wat Van Bruaene voor iets 
was. Er stond een oude antieke kachel, 
met in de vloer zand gestrooid. Er hing 
een authentiek handschrift van Guido Ge-
zelle (n.v.d.r.: dat hangt er nog), een 
gedicht , door Geert met alle mogelijke 
zorg ingelijst… en verder waren er de on-
mogelijkste dingen bijelkaar geraapt: een 
oud-Brussels ijzeren uithangbord, een pa-
pegaai van Indianen uit Zuid-Amerika, 
beelden uit Nieuw Guinea, en aan de 
wand teksten van Maldoror, van de surre-
alisten en van Geert zelf”. 
Ook Walraevens heeft het uitgebreid over 
Van Bruaene: “In ons land is Geert Van 
Bruaene de eerste marchand geweest 
van Klee, Ernst, de Duitse expressionis-
ten. Dat was vooraleer Schwarzenberg, 
André de Ridder en G. van Hecke Sélec-
tion openden. Steeds wist Geert zich te 
omringen door de beste, jonge kunstken-
ners 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 
Brusselse tentoonstelling van de schilder-
ijen en tekeningen van Jean Dubuffet te 
danken”. 
Van Bruaene beleefde in zijn café de op-
richting van de Cobra-beweging, hoewel 
hij er zelf niet bij betrokken was, maar 
werd daardoor bevriend met Lucebert 
(Lubertus Swaanswijk), Karel Appel en 
Pierre Alechinsky. 
 
(Naar een tekst van Arnout WOUTERS) 
 

 
 
In de volgende nieuwbrief hebben wij het 
dan wel over de verbouwingen. Daarin 
leggen we uit wat wij gaan doen (of al 
aan het doen zijn) en wat daarvan de 
bedoeling is.  
 



Met reacties kan u altijd terecht op het 
redactieadres (zie in lichtblauwe kader 
bovenaan)  


