De KAMER van BALZAC (15 N)

U bent nu in het oostelijke gedeelte van het huis. Tot het einde van de 18 de eeuw liepen de kamers
in elkaar over: er was geen gang. Om zijn kamer te bereiken, moest men door de kamer van
Mevrouw X, en die van Mijnheer Y lopen. Pas in de 19 de eeuw is de gang , waar u zoëven door
gekomen bent, aangebracht.
De kamer waar u nu staat, is in die tijd opnieuw gestoffeerd
Men voelt er de warme en gezellige sfeer van de stijl van Lodewijk Philip “de Burgerkoning”
(1830-1848). Liever dan het goud van de Napoleontische stijl, verkiest men een sterk meubilair
van mahoniehout: eenvoud en gezelligheid. Deze sfeer is voelbaar in de manier waarop de
personages geschilderd zijn. Zij lijken rechtstreeks uit een roman van Balzac te komen. Zij
vertegenwoordigen de dynastie van de familie Guillaumot. Een dochter is met een ondernemer
uit de Creuse, Jean Lagarde, getrouwd. Ze trokken naar Parijs in de tijd van Hausmann, waar hun
onderneming tot bloei zou komen, door mee te werken aan de herbouw van deze stad. Daarmee
gingen ze deel uitmaken van de gegoede burgerij.
(1) Portretten van de ouders Guillaumot en hun twee kinderen.
(2) Het bed en de stoelen zijn in Lodewijk Philip stijl met de twee lampen van groen melkglas op
een kast in dezelfde stijl.
(3) Een aardbol, waarop België nog deel maakt van het Koninkrijk der Nederlanden, en waar het
gebied vanaf Texas tot en met California altijd aan Mexico behoort.

(4) Een kleine salon voor kinderen en hun poppen. Dit meubilair laat zien hoe belangrijk men in
die tijd het gezinsleven vond.
(5) Een kleine schrijftafel waaraan men staande schreef .
(6) Oorspronkelijk stond de schoorsteen precies in het midden. In de 19 de eeuw werd, bij het
aanbrengen van de gang, een deel van de kamer afgehaald.
Op de schoorsteen: de foto's van de vijf laatste Hertogen van Beaufort-Spontin.
Een deel van de foto's (uit de 19 de eeuw) zijn van Freÿr afkomstig, de rest (uit de 20 de eeuw)
van Kainach - Steiermark, woonplaats van de huidige Hertog van Beaufort.
Gedurende het Napoleontische tijdperk en ondanks de annexatie van ons land door Frankrijk,
bleven de Beaufort-Spontins trouw aan de Habsburgers. Om zich tegen de bedreigingen van
confiscatie door Fouché te beschermen, verkochten zij de helft van hun bezittingen in ons
land om landerijen in Oostenrijk-Hongarije (Weinern en Petschau) te kopen. Daardoor werd
dit uiteindelijk hun tweede vaderland en tenslotte het enige, doordat Frans-Joseph hun, in het
midden van de 19de eeuw, de titel van Doorluchtige Hoogheid verleende, en zij toen ook hun
laatste bezitting in ons land (Florennes) verkochten.
De tot in 1914 durende briefwisseling getuigt van de banden die ze met Freÿr hadden. Die
werden losser ten gevolge van de eerste wereldoorlog, en stopten helemaal ten gevolge van
de tweede. Maar moet men over wereldoorlogen of Europese burgeroorlogen spreken?
Deze banden werden enkele jaren geleden hersteld, waarvan al deze foto's getuigen.
In de gang ziet u :
(7) Een portret van Odette Lagarde (Parijs 1890 - Brussel 1956), kleindochter van Jean Lagarde
en echtgenote van Humbert de Laubespin. Haar twee kinderen Gilda (Parijs 1919 - Yvoir
1987) en Jean (Parijs 1922 – Freÿr 2008) staan bij haar. Aan haar bedroefde gezicht is te zien
dat haar echtgenoot toen pas overleden was (1929).
Aan de andere kant, de portretten van Albert Vercruysse en zijn echtgenote Lucia van der
Straeten geschilderd door C-J Watelet (1867-1954).
(8) Een portret van Benedikt XIII (1649 – 1730), derde Paus van de Orsini familie, die aan de
familie Beaufort-Spontin verwant was. Een ascetische persoon (men ziet het aan zijn
gezicht). Hij probeerde het leven van de Italiaanse geestelijkheid te hervormen. Niet zo
geschikt als bestuurder, liet hij de macht over aan Kardinaal Coscia, een weinig scrupuleuze
persoon, die de kassa's van het Vaticaan ten zijnen bate leegroofde.
(9) Twee fraaie landschappen van de school van Gilles Neyts (1618 – 1687).
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