Dame met lorgnet
Godfried Egide Guffens (1823-1901)
Olie op paneel
Niet gedateerd
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Godfried Guffens
°Hasselt 22 juli 1823 – +Schaarbeek 11 juli 1901
Godfried Egidius Guffens werd als zoon van bakker Andreas en
Dorothea Meeuwis geboren in het huis Die Trauwe in de Maastrichterstraat 73. Destijds was er in de gevel een gedenkplaat
aangebracht om aan te duiden dat Guffens in dat huis werd geboren.
Vader Guffens verhuurde sinds 1831 een deel van zijn huis aan
juffrouw Soiron die er een privéschool voor jonge dames hield. De
kleine Guffens heeft hier veel tijd doorgebracht en leerde er lezen,
schrijven én tekenen. Eén van de leerlingen was Valérie Claes,
dochter van Ulysse, de kasteelheer van Herkenrode. Hij onderkende als één van de eersten het talent van Guffens en patroneerde vanaf 1838 zijn studies
aan de Academie van Antwerpen. Later, tussen 1839 en 1846, kon Guffens ook rekenen op
de steun van de stad Hasselt, de provincie Limburg en zelfs koning Leopold I. Hij bleef zijn
mecenassen dankbaar en schonk meerdere werken aan de stad en de provincie.
Zijn belangrijkste leraar in Antwerpen was Nicaise de Keyser en hij sloot er een levenslange
vriendschap met zijn medestudent Jan Swerts. Hij reisde drie keer naar Parijs waar hij zich
bekwaamde in de frescotechniek en kennis maakte met de op dat ogenblik modieuze, monumentale en katholieke neogotiek. Van 1850 tot 1852 maakten Guffens en Swerts een lange studiereis naar Duitsland en Italië. Dit was een beslissende periode voor Guffens. Hij
besloot een nationale Belgische stijl te ontwikkelen, ten dienste van kerk en natie om de
geschiedenis van zijn pas onafhankelijke vaderland vast te leggen in romantischidealistische beelden. Daarvoor waren volgens hem muurschilderingen bij uitstek geschikt.
Zo ontstonden zijn schilderingen in o.m. de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Sint-Niklaas, de handelsbeurs en de Sint-Joriskerk in Antwerpen, de hallen in Ieper, het stadhuis in Kortrijk, de
Sint-Ursulakerk in Lanaken en de Sint-Quintinuskathedraal in Hasselt.
In 1871 verhuisde Guffens met zijn gezin van Antwerpen naar Schaarbeek, waar hij tot zijn
dood zou blijven wonen.
Guffens was ook een zeer gewaardeerde - en dure - portretschilder. In de catalogus van de
tentoonstelling in 2001 inventariseerde Myriam Lipkens 125 portretten gedateerd tussen
1847 en 1898. Waarschijnlijk is deze lijst niet definitief. Meestal zijn het grote, zeer klassiek
opgebouwde afbeeldingen: de geportretteerde houdt het hoofd lichtjes schuin, de gelaatsuitdrukking zweeft ergens tussen ernst en glimlach. De overgrote meerderheid van de portretten waren opdrachten van notabele en adellijke families.
Enkele portretten, o.m. van zijn dochters, zijn schoonzus en zichzelf maakte hij op eigen
initiatief.
Sinds enkele decennia is er een duidelijke herontdekking en herwaardering van de 19deeeuwse kunsten. Vooral de klassiek gevormde schilders uit deze periode waren sinds het
begin van de 20ste eeuw door de kunstkritiek naar de reserves van de musea en de zolders
van de kunstverzamelaars verbannen. Van velen leeft hun naam nog enkel voort in straatnamen, zoals de De Keyserlei en de Larmorinièrestraat in Antwerpen. In Hasselt werd in
1903 de Boulevard de l’Athénée omgedoopt tot Guffenslaan en we mogen toch wel stellen
dat veel Hasselaren weten dat Guffens een schilder was, zeker sinds zijn ‘rehabilitatie’ na
de baanbrekende tentoonstelling in het CCHa in 1981 en de tentoonstelling ‘Godfried Guffens en het Limburgs historisme’ in Het Stadsmus in 2001. Het Stadsmus heeft sindsdien
heel wat werk van Guffens verworven, waaronder dit portret.
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Dame met lorgnet
Het werk is geschilderd met olieverf op een paneeltje van 43 x 34,5 cm. Het is gesigneerd
rechts boven, niet gedateerd en gemaakt volgens alle klassieke regels. Het stelt een jonge
vrouw voor, het hoofd lichtjes naar rechts gedraaid, met een lichte blos op de wangen en
een rood lint met een roze roos in het haar, dat ze in een vlecht draagt. Ze heeft een ronde
oorring in het rechteroor en op haar neus staat een lorgnet. Haar rechteroog staat in het
midden van de breedterichting van het paneel en op 1/3de van de hoogte. De lijnen van de
hand en het tijdschrift, de rechterschouder en de ogen lopen mooi evenwijdig. Het licht komt
van rechts en de schaduwen van de oorring, de bloemblaadjes en het lorgnet zijn zorgvuldig weergegeven. Zelfs het fijne koordje tussen het lorgnet en de hals ontbreekt niet.
Ze leest aandachtig en lichtjes geamuseerd een blad waarvan alleen de woorden “Bazar”
en “Zeitung” leesbaar geschilderd zijn. Aan haar eveneens nauwkeurig geschilderde modieuze kleding en haar verzorgde rechterhand te zien, gaat het om een jongedame uit de betere kringen.
Enig zoekwerk leert dat de jongedame verdiept is in een exemplaar van het Duitse modeblad “Der Bazar, Illustrirte (sic) Damen-Zeitung”. (ill) Het lettertype is duidelijk herkenbaar.
Ook het formaat van het blad (38 x 27 cm) is in verhouding weergegeven. Der Bazar werd
vanaf 1855 tot 1932 uitgegeven in Berlijn en het was bekend om zijn mooie ingekleurde
modetekeningen. Die tekeningen zijn tegenwoordig gezochte collectors’ items.
De startdatum van Der Bazar verschaft ons meteen een datum post quem voor dit ongedateerde schilderij, dat dus ten vroegste in 1855 kan gemaakt zijn. Gezien zijn vele contacten
in Duitsland zal Guffens dit modeblad zeker gekend hebben en hij zal daarmee allicht ook
op de dankbaarheid van zijn echtgenote Anne Marie-Thérèse Wynen en zijn twee dochters,
Hubertine (1853-1930) en Thecla (1855-1943), hebben kunnen rekenen.
Misschien is dit wel een portret van één van zijn dochters?
Een vergelijking met de eerder bekende portretten van zijn dochters sluit dit niet helemaal
uit. (dochters, zie Godfried Guffens en het Limburgse historisme, pg. 36) Het zou ons bovendien een tweede aanduiding over de datum van het schilderij kunnen geven, uitgaande
van de geschatte leeftijd van de geportretteerde. Als we aannemen dat de jongedame op
het schilderij ongeveer 18 jaar oud is én dat het om één van de dochters van Guffens gaat,
dan kunnen we het schilderij dateren in de periode 1870-1875. Het blijft een open vraag
omdat we op dit ogenblik over geen tastbare gegevens beschikken om een positief antwoord te geven op onze veronderstelling.
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Is dit portret in opdracht geschilderd? Enkele elementen wijzen niet in die richting. Bij portretten in opdracht bracht Guffens meestal voldoende herkenningspunten aan zoals een
wapenschild, eretekens, interieurs, typische attributen en vaak ook een datum. De meeste
opdrachtwerken hebben bovendien een groot formaat. Al deze elementen ontbreken hier.
Naar analogie van de bekende portretten van zijn familieleden, waarop geen herkenningstekens te zien zijn, zouden we ook in deze richting kunnen denken, maar concrete argumenten ontbreken helaas.
Er wordt al eens gezegd dat het thema van een lezende vrouw
in de kunst eerder zeldzaam is. Voor Guffens klopt deze opmerking, en in die zin is dit portret dus extra merkwaardig. We kennen van hem nog één portret van een mijmerende vrouw bij een
boek. Voor de schilderkunst als geheel blijkt deze bewering toch
niet echt op te gaan. Lezende vrouwen zijn, zeker sinds het einde van de 18de eeuw, geen taboe. Maar van waar komt die stelling over lezende vrouwen?

Zijn lezende vrouwen gevaarlijk?
De zoekterm ‘lezende vrouw’ levert bij de afbeeldingen op Google zowat 438.000 hits op.
Zoek je op ‘painting of reading woman’, dan kom je uit op ruim 145 miljoen mogelijkheden.
Een verenging van de zoektermen tot ‘schilderij van lezende vrouw’, in het Nederlands dus,
levert nog altijd 78.400 hits op. Keuze genoeg dus.
Enkele jaren geleden publiceerde de Münchense historicus, filosoof en kunstcriticus Stefan
Bollmann een prachtig boek met als titel ‘Vrouwen die lezen zijn gevaarlijk’, een geschiedenis van het lezen in de kunst van de 13de tot de 21ste eeuw.
Hij stelt dat lezen als ontspanning, met de bedoeling er plezier aan te beleven, pas in de
18de eeuw algemeen werd aanvaard. Luther had twee eeuwen eerder wel al gesteld dat ‘de
redding van de ziel afhankelijk was van het vermogen van
elk individu om het woord Gods zelf te lezen’, maar dat
sloeg uiteraard alleen op het lezen van de bijbel. Het
leesplezier van romans en poëzie beperkte zich in de 18de
eeuw nog tot de betere kringen. Zo kennen we een portret
van Madame de Pompadour uit 1756, hoewel het boek in
dit schilderij toch een bijrol speelt.
De tijdsgeest wordt beter weergegeven in een schilderij
van Pierre-Antoine Baudouin, getiteld ‘De Lectuur’ en gemaakt rond 1760. Bollmann meent dat dit een moraliserend werk is. Het gaat hier volgens hem niet om de visie
op de wereld van de afgebeelde dame, maar om de visie
van de toeschouwers van het schilderij. De dame is afgebeeld in een nogal wulpse pose: ze glijdt weg van haar
lectuur in zinnelijke dromen, wat zeker tot de verbeelding
van de 18de-eeuwse mannen zal gesproken hebben.
Toen in de tweede helft van de 18de eeuw de leeswoede, ook en vooral bij vrouwen, zich
verspreidde, stonden er moraalridders op die in het lezen als ontspanning het bewijs zagen
voor de toenemende zedenverwildering en ordeloosheid. Zelfs de pleitbezorgers van de
Verlichting zagen het ongeremd lezen als sociaal schadelijk gedrag, dat volgens sommigen
leidde tot ‘onzinnige verspilling, onoverkomelijke angst voor elke inspanning, grenzenloze
drang naar luxe, onderdrukking van de stem van het geweten, levensmoeheid en een vroege dood.’ De Franse revolutionairen viseerden hier vooral de aristocratische deugden. In
1791 beweerde de pedagoog Karl Bauer dat ‘het gebrek aan lichaamsbeweging bij het le4

zen, gekoppeld aan de zo agressieve afwisseling
van voorstelling en gevoelens leidt tot slapheid,
slijmvorming, winderigheid en verstopping van de
ingewanden die vooral bij vrouwen rechtstreeks op
de geslachtsdelen inwerken.’
Dit soort zedenpreken kon de opmars van het lezen
natuurlijk niet tegenhouden.
Wat de moraalridders van die tijd vooral stoorde,
zonder dat ze het uitdrukkelijk zegden of er zich
zelfs van bewust waren, was het fenomeen van het
lezen in stilte. Stillezen betekent dat deze activiteit
onttrokken is aan maatschappelijke, en dus ook religieuze, controle. Het laat de lezer en de lezeres toe
een ongestoorde en hoogst persoonlijke relatie op
te bouwen met de inhoud van een boek.
Wij vinden het vanzelfsprekend dat lezen vooral stillezen is, maar dat is in de geschiedenis niet altijd zo
geweest. In zijn boek ‘Belijdenissen’ beschrijft de
kerkvader Augustinus rond het jaar 400 zijn verwondering over het leesgedrag van de Milanese bisschop Ambrosius. ‘Bij het lezen, zo schrijft
Augustinus, gleden zijn ogen over de bladzijden en met zijn hart speurde hij naar de betekenis. Zijn stem zweeg echter en zijn tong roerde zich niet.’
Tot voorbij de middeleeuwen was lezen zowel denken als spreken. Hardop lezen was de
norm en iemand die las zonder geluid te maken vond men even vreemd als wij nu iemand
die uitspreekt of mompelt wat hij of zij leest.
Tot in de 15de eeuw was het boek in de schilderkunst
vooral een religieus symbool, een drager van geestelijke
autoriteit, dat vooral thuishoorde in de handen van mannen. Vrouwen werden wel afgebeeld met een boek, maar
het was een symbolisch attribuut.
Vrouwen die in die tijd konden lezen waren nog niet gevaarlijk, iedereen kon horen waar het over ging. Voor de
16de eeuw was er in de Europese samenleving nauwelijks plaats voor intimiteit, schrijft Bollmann, maar stilaan
kwam hierin verandering, waarin het lezen een grote rol
speelde. Vanaf de 18de eeuw veroverden vrouwen die in
stilte lazen zich een vrijplaats waartoe zij alleen toegang
hadden en dat gaf hen een gevoel van onafhankelijkheid
en eigenwaarde. Ze konden zich zo ook een wereldbeeld
vormen dat niet hetzelfde hoefde te zijn als dat van hun
omgeving of als dat van de mannen. Het opende een
weg naar de vrijheid.
Door de evolutie in de druk- en bindtechnieken waren de
boeken ook steeds handiger en lichter geworden, zodat
er overal kon gelezen worden: in de tuin, aan de haard,
in bed, aan tafel, thuis of op reis.
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In de 20ste eeuw is het boek een
massaproduct, zelfs een wegwerpproduct geworden. In de boekhandel hebben sommige boeken een
zogenaamde doorlooptijd van
slechts enkele maanden en bovendien is er de concurrentie van de
andere media. Toch blijft het thema
de kunstenaars inspireren. Lezen in
stilte blijft een aangename manier
van isolatie van de drukke wereld.
Misschien is het dat wat schilders
zo fascineert aan de voorstelling
van lezende mensen: mensen tonen in een toestand van grote intimiteit die eigenlijk niet voor buitenstaanders bestemd is.
Zijn lezende vrouwen gevaarlijk? Voor ons Europeanen al ruim een eeuw gelukkig niet
meer, maar er zijn nog altijd grote groepen van mensen die dat wel vinden, denk maar aan
de Taliban in Afghanistan. Maar ook aan Amerikaanse slaven was het tot in het begin van
de 20ste eeuw nog verboden om te leren lezen. Lezen was voor hen een manier om toegang te krijgen tot één van de machtigste instrumenten van hun onderdrukkers: het boek.
De slavenhouders waren net als vele andere dictators zeer overtuigd van de macht van het
geschreven woord. Desnoods namen en nemen ze hun toevlucht tot boekverbrandingen.
Een ongeletterde bevolking is het gemakkelijkst om te regeren en iemand die eenmaal
heeft leren lezen kan je dat niet meer afleren. Daarom zijn boeken altijd, sinds enkele jaren
samen met het internet, de grootste vijanden van dictators geweest. En de kerkelijke index
van verboden boeken hebben de meesten van ons nog gekend. Die index is pas in juni
1966 afgeschaft.
Het thema van de lezende mens en zeker van de lezende vrouw zal kunstenaars allicht nog
lang boeien.
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Een toemaatje
In 1927 publiceerde Emile Gielkens (1849-1937) een bundel met ruim 300 Franstalige sonnetten over zijn geboortestad Hasselt. Eén van die gedichten is opgedragen aan Guffens.
Guffens
Les lettres et les arts ont de brillants enfants
Par un Dieu magnanime assignés à la terre
Pour relever les cœurs, pour rendre les temps
Pour faire une œuvre grande autant que salutaire.
Hasselt a vu Guffens se placer en leurs rangs,
Et peindre des tableaux d’un si beau caractère
Qu’ils seront admirés des petits et des grands
Sans que nul jamais puisse échapper au mystère.
Voyez en Saint-Quentin le chemin de la Croix,
Et les fonds baptismaux aux fresques remarquables !
Voyez Arnold de Looz aux effets admirables !
Nos édiles devaient assigner d’une voix,
A l’un des boulevards, le nom de cet ancêtre,
Que tous proclameront bien hautement un maître !
Emile Gielkens
1927.
***

Bronnen
J. Buyck e.a., tentoonstellingscatalogus Godfried Guffens, galerij Tamara, Hasselt, 1981.
J. Arras e.a., tentoonstellingscatalogus Godfried Guffens en het Limburgs historisme, museum Stellingwerff-Waerdenhof, Hasselt, 2001.
E Gielkens, Hasselt Sonnets, Hasselt, 1927.
S. Bollmann, Vrouwen die lezen zijn gevaarlijk, Brussel, 2006.
A. Manguel, De geschiedenis van het lezen, Amsterdam, 2006.
http://www.boekgrrls.nl/BgDiversen/Onderwerpen/lezende_vrouwenIndex.htm
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Overzicht Kunst in de Kijker 2000-2005:
(nog steeds te verkrijgen aan de museumbalie!)
2000: 90. Schilderij “Portret van Dr. L. Willems” (1822-1907), 1878, Godfried Guffens (1823-1901); 91. Maquette tweedekker Farman Type III,
1985; 92. Zespuntige “Ster” van de Roode Roos, 1627; 93. Litho “Gezicht op de Leopoldplaats”, ca. 1860, C. J. Hoolans; 94. “Analemmatische
zonnewijzer” in de museumtuin, 2000; 95. Portret van Ridder Guillaume de Corswarem (1799-1884); 96. Pastel “Portret van mevrouw Leynen
(1842-1920)”, 1919, G.J. Wallaert (1889-1954); 97. Keramieken sierschotel “Irissen”, ca. 1896-1905. 98. Banier “Société Royale de Musique et
de Rhétorique”, 1858.
2001: 99. Hasselts zilver: aanwinsten 1996-2000; 100. Schilderij “Stadspanorama van Hasselt”, 1915, Jos. Damien (1879-1973); 101.
Uithangteken “Tabakskarot”; 102. Karikatuurtekeningen “10 Hasseltse figuren”, Stef Vanstiphout (1931-1995). 103. Sporttrofeeën 11e
Linieregiment: “Coupe du Roi Albert” & “Coupe Prince Léopold” (2); 104. Affiche “Ville de Hasselt, 1882, programme des fêtes qui auront lieu à
l’occasion de la kermesse...”, 1882; 105. Staande klok met uurwerk, 1761, Joannes Augustinus (ca. 1735-1790), Hasselt; 106. Schilderij
“Overhandiging van het vrijheidscharter door Graaf Arnold IV van Loon aan de stad Hasselt”, 1846, Godfried Guffens (1823-1901); 107. Affiche
“KEMPO - bronnen en limonaden”, Druk. E. Roose, Hasselt.
2002: 108. Zes wandkleden over “Het Sacrament van Mirakel van Herkenrode”, 1917, Jos. Damien (1879-1973); 109. Portretten van de vier
abdissen van Herkenrode: “ Twee eeuwen, twee werelden”; 110. Restauratieverslag “Rederijkerskraag De Roode Roos”; 111. Keramische vaas
“Ros Beiaard en de Vier Heemskinderen”, Simonne Reynders(1924); 112. Keramische vaas in lusterglazuur, Céramiques Décoratives de
Hasselt (1895-1954); 113. Ontwerptekening tegelpaneel ‘Tuin met vrouw’; 114. Jaarkalender Ceysens-Roose, 1912; 115. Affiche
‘Landbouwdagen 1900’; 116. Schilderij ‘Vlaggen’, Jac. Leduc (°1921);
2003: 117. Sculptuur ‘Icarus’, Robert Vandereycken (°1933); 118. Het Hasselts muzikaal verleden van 1910-1960; 2 luxepartituren, Albert
Lefebvre (1886-1953); 119. Affiche “Langemansbier”, P. Bamps (1862-1932), M. Ceysens (1833-1927) en F. Roose (1843-1913); 120.
Vloertegels van de Herkenrodeabdij, 2 tegelpanelen en majolicategels; 121. kopergravure ‘Exlibris familie Weytens’; 122. Schilderij ‘GordonBennet’, 1924, Paul Hermans (1898-1972); 123. Henri Van Straten (1892-?), lino’s en litho’s; 124. Schilderijen ‘Geboortehuis’ & ‘Gezicht op
Romboutstoren van Mechelen’, Guillaume Ballewijns (1875-1944); 125. Uithangteken ‘In Sint-Lambertus’, 1801;
2004: 126. De kraag van de Hasseltse boogschutters; 127. Schilderij ‘Grote Capucienenstraat’, Clement Van Campenhout (1921-1997), 1961;
128. Prent ‘Gezicht op de Boulevard met links de gevangenis’, Charles Jooseph Hoolans (1814-?); 129. Offerandeschotel met in reliëf 7
(keizers)hoofden, 17e eeuw; 130. Affiche van het eerste Nederlands Eucharistisch Congres, Hasselt, 1904, Leo Jaminé (1854-1921); 131. Zes
schilderijen uit de cyclus van het H. Sacrament van Mirakel bewaard in Herkenrode; 132. Alambiek afkomstig uit Staatlaboratorium in
Guffenslaan in Hasselt, E. Adnet, Parijs; 133. Gedenkpenning “150 jaar Koninklijk Atheneum Hasselt”, Luc Verlee (°1939), 1994, 1994; 134.
Schilderij ‘Hubert Leijnen (1909-1997), hoofdredacteur van HBvL van 1929 tot 1976’, Eugène Polus, 1951.
2005: 135. Ontwerptekening voor tegelpaneel ‘Tuin met pauw en zwaan’, Manufacture de Céramiques Décoratives de Hasselt (1895-1954);
136. Beeld van de Roode Roos; uitgave in beperkte oplage t.g.v. inhuldiging monument op de Schiervellaan Hasselt, Gerard Moonen (° 1953).
***

Overzicht Kunst en Erfgoed in de Kijker:
(eveneens te verkrijgen aan de museumbalie)
2005: 1. De archeologische vondsten van Herkenrode in Het Stadsmus.
2006: 2. Jos. Damiens wandschilderingen voor het gouvernement te Hasselt (1908-1910); 3. De Kiosk en het muziekleven in Hasselt in de 19e
eeuw; 4. De kapel van Spalbeek, 5. De handboog: van verdedigingswapen tot Olympische discipline; 6. Menukaarten.
2007: 7. Stad in groei. Hasselt in de 19e eeuw; 8. De oorsprong van onze kapellen; 9. Een Hasselts bedevaartvaantje uit de 17e eeuw; 10.
Processievaandel van de Hasseltse Broederschap van het Heilig Sacrament.
2008: 11. Ets ‘Het Offer’, Jan Toorop (1858-1928); 12. Vaas in lusterglazuur, Manufacture de Céramiques Décoratives de Hasselt (1895-1954);
13. 2 zilveren kandelaars, resultaten van een onderzoek; 14. Handschrift van de Roode Roos 18de-19de eeuw; 15. Spaanse toreadors,
Romeinse ruïnes en kamelen aan de oevers van de Zwarte Zee. De exotische reizen van een Hasseltse burger tijdens de Belle Epoque.
2009: 16. Thomas Morren schildert de familie Van Elsrack.; 17. Een zeldzame skeletklok van Joannes Michael Gaspard Geraets (1791-1859);
18. Geen KEIK verschenen!; 19. Archeologische opgravingen van het bonnefantenklooster in Hasselt; 20. Pierre Cox (1915-1974) en het
hellenisme.
2010: 21. 1910: tsaar Ferdinand van Bulgarije vliegt boven Kiewit; 22. De zuidkant van de Grote Markt; 23. De Virga Jesse in Het Stadsmus:
iconografie & cultusrelicten; 24. De Heecrabbers, kroniek van een kunstkring; 25. De collectie van Pasquasy, devotie– en doodsprentjes; 26. De
kunst van het monumentale bouwen en het achteloos vernielen.
2011: 27. Medailles, De Koloniale Dagen, 1952; 28. Hasselt aan zee. Een eeuw marineschilderkunst; 29. Tot hier en terug. Burentwisten tussen
Hasselt en Zonhoven; 30. Hasselt in de middeleeuwen.
2012: 31. Alaaf! De heropleving van de carnavalstraditie in Hasselt met speciale aandacht voor de jaren 1950.

***
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