
 
Gari Melchers en Belmont 

Dutch Translation 
 
 

Belmont, een landgoed uit de achttiende eeuw, is de vroegere woonplaats van de 
Amerikaanse schilder Gari Melchers (1860 - 1932). Aangezien Melchers de laatste zestien 
jaren van zijn leven op Belmont heeft doorgebracht is het grootste deel van zijn schilderwerk 
hier bewaard gebleven. De echtgenote van de kunstenaar, Corinne (1880 - 1955), heeft het 
landgoed in 1942, tien jaar na Melchers' overlijden, vermaakt aan de staat Virginia, opdat 
het een bestemming zou krijgen als museum en tevens als gedenkteken vor haar man. 
Tegenwoordig wordt het landgoed beheerd door het University of Mary Washington. 
 
Gari Melchers werd geboren in Detroit, Michigan, als de oudste zoon van de uit Duitsland 
afkomstige beeldhouwer Julius Melchers. Na aanvankelijk tekenlessen gevolgd te hebben bij 
zijn vader kreeg Melchers zijn officiële opleiding eerst in Düsseldorf - hij was toen 
zeventien jaar - en later in Parijs. 
 
Melchers' eerste atelier was gevestigd in Holland, in Egmond aan Zee; de studio's die hij 
daarna inrichtte bevonden zich in Parijs en in het Duitse Weimar, waar hij een aanstelling 
kreeg om kunstonderricht te geven aan de Groothertogelijke Academie, tussen 1909 en 
1915. Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog keerden Melchers en zijn vrouw 
voorgoed terug naar de Verenigde Staten, waar zij in Belmont vestigden. 
 
De schilderijen van Melchers zijn in het bezit van tal van Amerikaanse musea en van een 
aantal Europese instellingen, terwijl zijn wandschilderingen prijken op de muren van 
verschillende openbare gebouwen in de V. S., waaronder de Library of Congress te 
Washington. Hoewel portretkunst een centrale plaats in zijn werk inneemt - de meest 
illustere van de door hem geportretteerde figuren was President Theodore Roosevelt - wordt 
de herinnering aan Melchers het best bewaard door de wijze waarop hij het Hollandse 
boerenleven heeft vastgelegd, vooral in het thema "Moeder en Kind", en door zijn 
schilderingen van het landschap. 
 
Gedurende zijn loopbaan verwierf Melchers talloze gouden medailles, prijzen en 
onderscheidingen, waaronder: 
• een Eervolle Vermelding van de Salon de la Société des Artistes Français, Parijs; 
• de Grand Prix voor Amerikaanse Schilderkunst (ExpositionUniverselle, Parijs); 
• het Ridder - en het Officierschap van het Franse Légion d'Honneur; 
• het Ridderschap van de Orde van St. Michael van Beieren. 
 
Voorts was Melchers mede-oprichter en lid van de Parijse Vereniging van Amerikaanse 
Schilders, alsmede lid van (o. a.) het Institut de France. 



 
In Amerika had Melchers studio's in New York en Falmouth (Fredericksburg). Hij werd tot 
lid gekozen van de National Academy of Design en van de American Academy of Arts and 
Letters. Voorts was hij voorzitter van de New Society of Artists te New York. In 
Washington bekleedde hij het voorzitterschap van de Smithsonian Commission to Establish 
a National Gallery of Art en was hij lid van de Board of Trustees of the Corcoran Gallery of 
Art. In Richmond werd hij benoemd in de Virginia Arts Commission. 
 
Het landgoed Belmont, met zijn glooiende heuvels en zijn uitzicht over de rivier de 
Rappahannock, beslaat elf hectaren. Het middengedeelte van het huis - de hoofdvertrekken 
en de vier aangrenzende kamers op het Noorden - vormen het oorspronkelijke gebouw, dat 
dateert uit de negentiger jaren van de achttiende eeuw. Van 1824 tot 1916 was het landgoed 
in eigendom van Joseph B. Ficklen en zijn familie. Rond 1850 bracht Ficklen enige 
verbeteringen aan in het huis, door de toevoeging van de twee salons en de slaapkamers aan 
de Zuidzijde en van het gedeelte voor de bedienden aan de Noordkant. Door Melchers werd 
de serre toegevoegd, die als onderwerp voor een schilderij fungeerde, evenals de badkamers 
boven en de tweede verdieping van de achtergalerij. 
 
Tegenwoordig is tweederde van het huis open voor het publiek. Daar zijn de persoonlijke 
bezittingen van Melchers en zijn vrouw te zien: het antieke huisraad en de kunstcollecties, 
Delfts aardewerk, Chinees porcelein en Japanse houtgravures, de Europese en Amerikaanse 
meubels. 
 
Het atelier is de plek waar de kunstenaar werkte en waar wisseltentoonstellingen te zien zijn, 
samengesteld uit de meer dan 1800 werken van zijn hand, waaronder het monumentale 
schilderij "In Holland". 
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