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In de 19e eeuw stond midden 

in het bosgebied, in alle stilte, 

een landhuis waarin de 

grootse collectie moderne 

schilderijen van Simon  

van Walchren schuilde.  

Van Walchren en zijn 

verzameling, en zijn plaatsing 

in de context van verzamelen 

in de 19e eeuw, staan centraal 

in dit artikel.

che yenne wehren

1

verzameling  
van Simon van 
Walchren van 
Wadenoijen te 
Nimmerdor
‘Une belle au bois dormant’

Louis Meijer, Buiig weer op zee (geveild als Marine; met agitée), 
ca. 1850-1866.
Olieverf op doek. Teylers Museum, Haarlem.
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4 Ibidem; Nederlands Patriciaat 56 (’s-Gravenhage, 1970) 189.   
5 Aankondiging huwelijk 17 mei 1817, Rotterdamsche Courant 
17 mei 1817; Johanna wordt tevens als ‘douairière van Mr. 
Simon van Walchren van Wadenoyen’ vermeld, de aandui-
ding van de weduwe van een adellijke heer, AE, inv.nr. 

AT055j069, Décharge akte, 22 juli 1876.   6 ‘Pigeaud’, Neder-
lands Patriciaat 95 (Hilversum, 2016/2017) 332-333.   7 Ibidem, 
291-293.   8 ‘Pompe van Meerdervoort’, Nederlands Adelsboek 
14 (’s-Gravenhage, 1916) 119-120.   

1 De collectie van Simon van Walchren van Wadenoijen 
werd in twee delen geveild, eenmaal in Den Haag in 1875 en 
vervolgens in Parijs in 1876: Collection de fue Mr. S. van 
Walchren van Wadenoyen. Première partie. Tableaux moder-
nes des écoles Hollandaise, Allemande et Belge dont la vente 
aura lieu à La Haye, Plaats no. 20. Les Mercredi et Jeudi 17 et 18 
Novembre 1875 [verder Veiling Van Walchren Den Haag 
(17-18 november 1875)] en Collection de fue Mr. S. van Walchren 
van Wadenoyen de Nimmerdor (Hollande). Tableaux moder-
nes dont la vente aura lieu Hotel Druout, Salles No. 8 et 9, Les 
Lundi 24 et Mardi 25 Avril 1876 (verder Veiling Van Walchren 
Parijs (24-25 april 1876)]. De veilingen komen overeen met 
de schilderijen vermeldt in de boedelbeschrijving opge-

maakt na het overlijden van Johanna Antonia Pigeaud, Van 
Walchrens weduwe, zie: Archief Eemland (AE), inv.nr. AT 
055j067, Boedelbeschrijving, erflater Johanna Antonia Pige-
aud, 22 april 1875, rep 7914.   2 Cheyenne Wehren, The Cha-
racter of Collecting. A Study into Private Painting Collections 
and Collecting Networks in the Netherlands in the Nineteenth 
Century (scriptie, ongepubliceerd). Research Master Art 
History of the Low Countries in its European Context, 
Universiteit van Utrecht, 2016); de auteur dankt in het 
bijzonder dr. Annemieke Hoogenboom voor haar begelei-
ding bij het scriptieonderzoek en het delen van haar aante-
keningen over Simon van Walchren van Wadenoijen.    
3 Nederlands Patriciaat 22 (’s-Gravenhage, 1935-1936) 416.    

substituut-griffier, lid van de Tienraad en regent van 
het burgerweeshuis, en notaris te Breda.4 Het lijkt 
erop dat Van Walchren via zijn huwelijk met Johanna 
Antonia Pigeaud (1790-1875) in 1817 toetrad tot de 
Nederlandse aristocratische cirkel.5 

Johanna was ambachtsvrouwe van Zwijndrecht 
en dochter van mr. Thomas Johannes Pigeaud (1744-
1807), onder andere schepen, burgemeester van 
Schiedam en regent van het Oudemannenhuis in 
dezelfde stad, en Adriana Pompe van Meerdervoort 
(1758-1827).6 De familie Pigeaud was, net zoals de 
familie Van Walchren, een patriciërsfamilie.7 Een 
telg van de uit Frankrijk stammende familie week na 
het Edict van Fontainebleau (1685) uit naar 

Amsterdam. Zijn nazaten vestigden zich in het 
midden van de 18e eeuw te Schiedam, waar zij in 
rijkdom en aanzien rezen als kooplieden, 
korenwijnbranders en regenten. De Pompe van 
Meedervoorts verkeerden echter al vroeg in adellijke 
rangen.8 Stamvader Michiel Pompe van 
Meerdervoort (1578-1639) werd in 1637 door koning 
Karel I van Engeland in de adelstand verheven; in 
1818 werd hun sociale positie opnieuw erkend en 
traden de Pompe van Meerdervoorts tot de 
Nederlandse adel toe. 

Een concreet beeld van Van Walchrens 
privéleven of hoe hij zich in de sociale kringen van 
zijn tijd bewoog, blijkt lastig te vormen. Er zijn geen 

Voor dit artikel is de schilderijencollectie van de 
aristocraat Simon van Walchren van Wadenoijen 
(1791-1871) uitvoerig onderzocht. In de jaren 1875 en 
1876, na het overlijden van de weduwe Van 
Walchren, werd de collectie geveild en is deze 
verspreid geraakt.1 Hoewel het een mogelijk weinig 
bezochte en enigszins vergeten collectie lijkt te zijn, 
vermindert dat niet de betekenis die Van Walchren 
en zijn omvangrijke verzameling van eigentijdse 
kunst hebben voor de geschiedenis van de 
particuliere collecties en het verzamelen in 
Nederland gedurende de 19e eeuw. Het eerste 
onderzoek waarop dit artikel is gebaseerd, werd 
uitgevoerd in het kader van een masterscriptie aan 
de Universiteit Utrecht, waarvoor de collectie van 
Van Walchren samen met vijf andere privéverzame-
lingen werd onderzocht en in een bredere context 
van het verzamelen en verzamelaarsnetwerken 
gedurende de tweede helft van de 19e eeuw werd 
geplaatst.2 Uit verschillende bronnen is een goed 
beeld te schetsen waaruit deze collectie bestond, op 
welke manieren Van Walchren aankopen deed en 
hoe deze collectie te Nimmerdor hing. Dit artikel 
zet Simon van Walchren van Wadenoijen en zijn 
collectie in de schijnwerpers, en plaatst ze in een 
bredere context van het verzamelen van schilderijen 
in de 19e eeuw door vergelijkingen met al eerder 
onderzochte particuliere collecties uit deze periode. 

Simon van Walchren van 
Wadenoijen

Simon van Walchren van Wadenoijen werd geboren 
in een welgestelde patriciërsfamilie te Breda.3 Zijn 
familie vervulde veelal bestuurlijke functies: vader 
Jacob van Walchren (1763-1831) was bankier bij de 

Bank van Lening te Schiedam, zijn moeder Maria 
Albertina Roelants (1761-1801) was de dochter van 
Johannes Henricus Roelants (1732-1803), een 

Portret van Simon van Walchren. 
Uit de handgeschreven lijst van de collectie, Collectie S. J. A. van 
Walchren van Wadenoyen (CSJAWW), archief nr. NL-HaRKD.0553 
in het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD).

Huize ‘Nimmerdor’ in het gelijknamige landgoed, met gereedstaande koets, 1889.
Foto: P. Baarspul. Archief Eemland: fotonummer 14651.



het bezit kwam van zijn weduwe, Agatha Schaap van 
den Dam. Daarna verkocht zij Nimmerdor in 1683 
voor ƒ 2.440.20 Gedurende de 18e eeuw wisselde de 
buitenplaats enkele keren van bezitter, tot het aan 
het begin van de 19e eeuw in het bezit kwam van het 
echtpaar Thomas Pigeaud en Adriana Pompe van 
Meerdervoort. Na het overlijden van Adriana in 1827 
kwam Nimmerdor in het bezit van Johanna en 
Simon.

Van Walchren als verzamelaar
Vanwege het ontbreken van aantekeningen door 
Van Walchren zelf zijn diens overtuigingen en 
beweegredenen wat het verzamelen betreft niet uit 
eigen mond bekend en kan er geen specifieke 
begindatum aan zijn verzamelactiviteiten worden 
verbonden.21 Enkele eigentijdse berichten geven ons 
echter wel een eerste indruk. Zo werd Van Walchren 
lid van de Koninklijke Academie van Beeldende 
Kunsten te Amsterdam op 4 februari 1846.22 Ook 
kaartte de Nederlandse kunstenaar Joseph 
Hartogensis (1822-1865) Van Walchren aan in zijn 
brief aan kunstenaarsbiograaf Christiaan Kramm 
(1797-1875), waarin hij kunstliefhebbers en 
verzamelingen aanhaalde. Van Walchren werd hier 
in een adem genoemd met verzamelaars zoals ‘Jhr. 
H. Steengracht d’Oosterland’, ‘Mr. Wijnperse’ en 
‘Baron van Brienen van Grootelind’.23 Dat Kramm 
verder ook bekend was met de inhoud van de 
collectie blijkt uit zijn kunstenaarsbiografie De 
levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche 
kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en 
bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd 

(1857), waarin hij verschillende werken als zijnde in 
de collectie van ‘Van Walchren bij Amersfoort’ 
beschreef.24 Het feit dat Van Walchren in 1846 door 
Hartogensis in zijn brief vermeld werd naast enkele 
grote verzamelaars van die tijd en tevens in 
datzelfde jaar toetrad tot de Koninklijke Academie 
van Beeldende Kunsten, doet vermoeden dat hij op 
dat moment al geruime tijd moet hebben verzameld 
en een gerespecteerde collectie had opgebouwd. In 
1859 had hij een verzameling van ongeveer 250 
werken.25

Dat Van Walchren een bedreven verzamelaar 
was, blijkt ook uit de twee veilingcatalogi van zijn 
collectie.26 Het voorwoord van de tweede catalogus, 
geschreven door de Franse dichter, dramaturg en 
essayist Émile Bergerat (1845-1923) biedt tevens 
meer inzicht in Van Walchren en zijn relatie tot 
kunst en het verzamelen. Uit deze tekst blijkt dat 
Van Walchren een serieus verzamelaar was, en 
Bergerat prees hem vanwege zijn passie voor het 
samenstellen van een zo voortreffelijke en 
interessante collectie.27 Hij had een ‘duidelijke en 
besliste’ smaak, en in combinatie met zijn fortuin 
stelde dat Van Walchren in staat een zo interessante 
collectie samen te stellen die, op het moment van de 
veiling, onmogelijk bij elkaar zou zijn te brengen.28 
Hij stelde de galerij met zijn ‘geliefde werken’ één 
keer per week open voor het publiek waardoor het 
als een museum functioneerde, in belang 
vergelijkbaar met een ‘klein Luxemburg’, waarmee 
Bergerat zal verwijzen naar Musée du Luxembourg, 
vanaf 1818 het eerste museum voor eigentijdse kunst 
in Parijs.29 Bergerat onderstreepte hoe nuttig Van 

20 Ibidem 30.   21 Het is niet bekend of Van Walchren schil-
derijen overnam van zijn schoonfamilie toen Nimmerdor in 
het bezit van hem en Johanna raakte. Op basis van de 
levensdata van de kunstenaars uit de collectie en de schilde-
rijen waaraan een datum is verbonden, is vast te stellen dat 
het merendeel alleen door Van Walchren zelf kan zijn 
gekocht, en er maar een zeer kleine groep van werken 
(ongeveer 15 tot 20, schatting vanwege het niet kunnen 
identificeren van kunstenaars of de afwezigheid van een 
datering op het werk) die mogelijk door een vroegere gene-
ratie kunnen zijn gekocht; deze kunnen echter tevens door 
Van Walchren zelf gekocht zijn.   22 Algemeen Handelsdag-
blad (AHB) 9 maart 1846, Amsterdam.   23 Rijksmuseum 
Amsterdam, Brief aan Christiaan Kramm, Joseph Hartogensis 
(18 maart 1857) inv.nr. RP-D-2017-233.   24 Kramm vermeldt 

de volgende werken als zijnde in het bezit van Van Walch-
ren: De laatste der Machabeën door Jan Adam Kruseman; Het 
sterfbed van Hugo de Groot en Joan de Witt bij Ben. Spinoza 
door Jacobus Ludovicus Cornet; Dante en Beatrice van Ary 
Scheffer; en een ongeïdentificeerd werk van Willem Pieter 
Hoevenaar, zie: Christiaan Kramm, De levens en werken der 
Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, 
graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen 
tijd (Amsterdam, 1857) 269; 706; 915; 1464.   25 AC  
1 juli 1859.   26 Veiling Van Walchren Den Haag (17-18 novem-
ber 1875) en Veiling Van Walchren Parijs (24-25 april 1876).   
27 Émile Bergerat, ‘Collection Van Walchren Van Wadenoy-
en’, in: Veiling Van Walchren Parijs (24-25 april 1876) 3.    
28 ‘[…] un goût éclairé et sûr’, vertaling auteur, Ibidem.    
29 Ibidem.   
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persoonlijke aantekeningen overgeleverd en zijn 
naam komt niet veelvuldig in eigentijdse publicaties 
voor.9 Van zijn professionele werkzaamheden is een 
beter beeld te schetsen. Afgestudeerd als jurist te 
Leiden in 1811 vervolgde Van Walchren zijn carrière 
met verschillende posities binnen de politiek en op 
bestuurlijk gebied.10 Zo was hij vrederechter te Wijk 
bij Duurstede, griffier en rechter bij de rechtbank 
van Eerste Aanleg (vanaf 1838 de 
arrondissementsrechtbank) in Amersfoort, lid van 
de gemeenteraad van Amersfoort, heemraad van de 
Eem, lid van de Provinciale Staten te Utrecht en de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal. Van Walchren 
lijkt tevens een inkomen te hebben gegenereerd uit 
het land dat hij bezat: hierop duiden verschillende 
krantenberichten met betrekking tot houtverkoop 
op en rondom zijn landgoed Nimmerdor.11 In het 
bevolkingsregister van de gemeente Amersfoort van 
de periode 1850-1860 is hij dan ook als 
‘grondeigenaar’ geregistreerd.12 

Na zijn huwelijk met Johanna in 1817 in Schiedam 
lijken zij snel naar Amersfoort te zijn vertrokken.13 In 
1830 stonden Simon en Johanna nog geregistreerd 
als wonende aan de Langestraat in het centrum van 
de stad, maar via zijn huwelijk erfde Van Walchren 
Nimmerdor in 1827.14 Ook bezaten zij landerijen 
verspreid over Nederland: zo kocht Van Walchren 
het landgoed Wadenoijen in de provincie Brabant in 

1845.15 Deze aankoop zal een goede zet voor zijn 
sociale status zijn geweest; deze gaf hem namelijk 
het recht de pseudo-aristocratische status ‘van’ aan 
zijn naam toe te voegen.16 Nimmerdor lijkt echter 
een bijzondere plek in zijn leven te hebben 
ingenomen: daar woonde hij met zijn echtgenote en 
familieleden en liet hij een galerij voor zijn 
omvangrijke collectie eigentijdse schilderijen 
bouwen.17 

Buitenplaats Nimmerdor 
De geschiedenis van Nimmerdor als buitenplaats 
neemt ons terug naar de 17e eeuw. Toen werd het 
land gekocht door de welgestelde jonkheer Everard 
Meyster (1617 of 1618-1679), een aristocraat die in zijn 
tijd als dichter, schrijver en toneelschrijver bekend 
was.18 Meyster, die vanwege zijn rooms-katholieke 
geloof geen openbaar ambt mocht bekleden, 
besteedde zijn tijd en geld veelal aan het aanleggen 
van lusthoven rondom Amersfoort. Het land waarop 
Nimmerdor zou komen te staan kocht hij omstreeks 
1645; hij liet er eerst een geometrische tuin aan-
leggen, vervolgens het huis rond 1655. De buiten-
plaats werd in datzelfde jaar al bezongen door 
Meyster in zijn hofdicht Nimmer-dor berymt, op den 
trant, ’t is Nimmerdor rontsom, van boven en ter 
zijden.19 De buitenplaats bleef in het bezit van 
Meyster tot aan zijn overlijden in 1679, waarna het in 

9 Gebaseerd op de resultaten voor de zoekopdrachten 
‘Walcheren’ en ‘Walchren’ via Delpher, www.delpher.nl, 
bekeken 24 november 2018; ‘Walchren’ en ‘Nimmerdor’ via 
Historische Kranten - Archief Eemland, archiefeemland.
courant.nu, bezocht 24 november 2018. Alle 19e-eeuwse 
krantenberichten in dit artikel zijn bekeken via de genoem-
de databases, tenzij anders vermeld.   10 Nederlands Patrici-
aat 95 333.   11 Verschillende krantenberichten verwijzen 
hiernaar, zie bijvoorbeeld: Amersfoortsche Courant (AC) 15 
januari 1867; AC 18 januari 1867; AC 25 januari 1867; AC 29 
januari 1867; zijn weduwe zet dit ook voort na zijn overlijden: 
AC 17 januari 1873; AC 24 januari 1873; AC 13 januari 1874; AC 
20 januari 1874.   12 AE, Bevolkingsregister Gemeente 
Amersfoort, 1850-1860, 000201_1350.   13 Inschrijving bij 
Hervormde kerk door Johanna Antonia Pigeaud, AE, Lidma-
ten, inv.nr. 74, 0167 Hervormde Gemeente Amersfoort, 
1553-1977 (..februari 1818).   14 AE, Stads- c.q. gemeentebe-
stuur Amersfoort, 1811-1945, inv.nr. 0718, Census Amersfoort 
1830, 39, 12.   15 Gelders Archief, Huis Wadenoyen, inv.nr. 
07.28, Akte van verkoop van de heerlijkheid Wadenoyen c.a., 

van J.A.P. Baron van Brakell, heer van Wadenoyen en Door-
werth, aan S. van Walcheren (sic) ambachtsheer van Zwijn-
drecht, 1845.   16 Yme Kuiper en Rob van der Laarse, ‘Intro-
ductie’, in: Rob van der Laarse en Yme Kuiper (eds.), Beelden 
van de buitenplaats. Elitevorming en notabelencultuur in de 
negentiende eeuw, Adelsgeschiedenis 3 (Hilversum, 2003) 13.   
17 Uit het bevolkingsregister blijkt dat in de periode 1850-
1850 Van Walchren en zijn echtgenote Johanna samen met 
Catharina Johanna Henrietta Roelants, Elisabeth Anna Maria 
Albertina van Walchren en Johanna Carolina Henrietta van 
Walchren, alle drie nichten van Van Walchren, op Nimmer-
dor woonden, zie: AE, Bevolkingsregister Gemeente Amers-
foort, 1850-1860, 000201_1350; informatie familierelaties, zie: 
AE, inv.nr. AT055j050, Testament Simon van Walchren, 15 
oktober 1867, rep. 5963 en 5964.   18 Over de verschillende 
bewoners van Nimmerdor is uitvoerig geschreven, zie: 
Oldenburgers Historische Tuinen, Nimmerdor te Amers-
foort: buitenplaats en landgoedbos. Cultuurhistorisch over-
zicht. Aanbevelingen voor bosbeheer, 27-26, edepot.wur.
nl/253189, bekeken 24 november 2018.   19 Ibidem 28.   
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de eerste helft van de 19e eeuw een nationale trots. 
Vooral de kunst van de Nederlandse Gouden Eeuw 
moest als voorbeeld dienen en het navolgen van 
buitenlandse voorbeelden werd bekritiseerd.34 
Echter, vanaf het midden van de 19e eeuw groeide de 
bewondering en waardering van buitenlandse kunst, 
en is dit ook te terug te zien in de verzamel-

activiteiten van die periode.35 Van Walchrens 
collectie bezat een grote diversiteit qua 
nationaliteiten: naast de werken uit de Nederlandse 
School waren er 72 schilderijen door 60 Franse 
kunstenaars, gevolgd door 49 werken van 33 Belgen, 
19 door Duitsers en drie schilderijen gemaakt door 
Zwitsers. Er waren ook enkele werken door een 

35 Ibidem.   

Walchrens activiteiten als verzamelaar waren voor 
de kunst en kunstenaars van zijn tijd, en dat zijn 
nagedachtenis eer moet worden bewezen.30 

samenstelling van de collectie
De collectie van Van Walchren, die op het moment 
van veilen uit 271 werken bestond, concentreerde 
zich op 19e-eeuwse kunstenaars.31 De grootste groep 
waren de werken van de Nederlandse School:  

107 schilderijen door 58 verschillende kunstenaars. 
Noemenswaardig is dat meer dan de helft van Van 
Walchrens collectie uit werken van buitenlandse 
kunstenaars bestond.32 De 19e eeuw werd geken-
merkt door een besef van nationalisme, waarin de 
tijd van de Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden op economisch en cultureel gebied als 
een voorbeeld voor het nieuwe Koninkrijk gold.33 
Ook binnen de kunstopvattingen heerste gedurende 

30 Ibidem, 4.   31 Veiling Van Walchren Den Haag (17-18 
november 1875) en Veiling Van Walchren Parijs (24-25 april 
1876); RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis 
(verder RKD), Collectie S. J. A. van Walchren van Wadenoy-
en, NL-HaRKD.0553 (verder CSJAvWvW), ‘Waardering van 
de Verzameling Schilderijen nagelaten door de echtelieden 
Van Walchren van Wadenoijen gedaan op 9 februari 1871 
door Vincent van Gogh’.   32 De nationaliteiten van de 
kunstenaars uit de collectie van Van Walchren zijn geba-
seerd op de beschikbare informatie van de RKDartists& 
database van het RKD, rkd.nl/nl/explore/artists.    

33 Annette de Vries, ‘Levende meesters in Den Haag en op 
Duivenvoorde’, in: Annette de Vries en Quentin Buvelot, 
Passie voor schilderijen. De verzameling Steengracht van 
Duivenvoorde (Leiden, 2012) 63.   34 Een dergelijke overtui-
ging werd geuit door de kunstkenner Jeronimo de Vries 
(1776-1853), vermeld in: Ellinoor Bergvelt en Gusta Reich-
wein, ‘Levende meesters. De samenstelling van de collectie 
Fodor’, in: Gusta Reichwein e.a., Levende Meesters. De schil-
derijenverzameling van C.J. Fodor (1801-1860), ex. cat. 
Amsterdams Historisch Museum (Amsterdam, 1995) 57-58.   

David Bles, Armoede en Weelde. Het huishouden van de familie H. Berniks (geveild als Luxe et Misère), 1848. 
Olieverf op paneel. Teylers Museum, Haarlem.

Narcisse Virgile Diaz de la Peña, Les maraudeurs (geveild als Enfants arrachant des 
branches d’arbes), ca. 1835. 
Olieverf op paneel. Gemeentemuseum, Den Haag.



Oostenrijkse, Tsjechische, Zweedse, Belgisch/
Italiaanse, Zwitsers/Franse, Zweeds/Duitse en 
Nederlands/Franse kunstenaar. 

Opvallend is dat Van Walchren meer werken van 
een grote hoeveelheid verschillende kunstenaars 
had. Zo bezat hij twee of meerdere werken van 56 
verschillende kunstenaars.36 Andreas Schelfhout 
(1787-1870) moet een grote favoriet zijn geweest, van 
wie hij zeven landschappen en marines bezat. Ook 
Jan Bedijs Tom (1813-1894) en de gebroeders Barend 
Cornelis (1803-1862) en Hermanus (1815-1882) 
Koekkoek zijn vijfvoudig vertegenwoordigd met 
landschappen, genrestukken en diervoorstellingen. 
Buitenlandse kunstenaars die met meer werken 
waren vertegenwoordigd, zijn onder andere de 
Duitse schilder Andreas Achenbach (1815-1910), van 
wie Van Walchren een landschap en marine bezat, 
de Franse kunstenaars Charles François Jalabert 
(1819-1901) van wie zich enkele genrestukken in de 
collectie bevonden, Rosa Bonheur (1822-1899), 
vertegenwoordigd door een genrestuk en dier-
voorstelling, en de Zwitserse schilder Alexandre 
Calame (1810-1864), van wie Van Walchren twee 
landschappen in zijn bezit had.

alledaagse taferelen en 
historische scènes

De meest vertegenwoordigde groep binnen de 
collectie van Van Walchren vormen de genre-
schilderijen, waarop taferelen van het alledaags 
leven werden verbeeld. Deze maakten met ongeveer 
111 werken bijna de helft van de collectie uit. Al van 
oudsher genoot de genreschilderkunst grote 

populariteit.37 Van Walchren bezat van de bekende 
genreschilder David Bles (182-1899) drie werken, 
waaronder het schilderij Luxe et misère.38 Andere 
voorbeelden zijn de Nederlandse schil der Alexander 
Hugo Bakker Korff (1824-1882), de Belgisch kunste-
naar Louis Gallait (1810-1887) en de Fransman 
Narcisse Virgile Diaz de la Peña (1808-1876). 

Ook verzamelde Van Walchren enkele werken 
die alledaagse, maar exotische taferelen verbeelden. 
Zo bezat hij twee voorstellingen van de Franse 
schilder Alexandre-Gabriel Decamps (1803-1860): 
een Italiaanse straatmuzikant en een Italiaans meisje 
en haar geit; een Oosterse caravaan door Prosper 
Marilhat (1811-1847); en een Montenegrijnse vrouw en 
haar zoon met een spiegel door Jaroslav Cermack 
(1831-1878). Een kleinere groep onder de genre-
schilderkunst waren de werken met religieuze 
onderwerpen, zoals La Dévotion van de Nederlandse 
schilder Christoffel Bisschop (1828-1904) en Petite 
fille en prières van de Franse Academische schilder 
William Adolphe Bouguereau (1825-1905). In totaal 
bezat Van Walchren elf werken met een religieus 
onderwerp. 

Een ander opvallend element van de collectie 
was de groep schilderijen die historische momenten 
verbeelden, zoals de werken van de Nederlandse 
schilder Jacobus Ludovicus Cornet (1815-1882). Deze 
zgn. historieschilderkunst was een onderontwikkeld 
genre dat in Nederland niet zo bloeide als in landen 
zoals Frankrijk en Engeland, waar zulke opdrachten 
door de regering werden ondersteund ter verheer-
lijking van hun land.39 Er werd echter wel gewerkt aan 
de promotie van de historie schilderkunst in 

36 Op basis van de veilingcatalogi van 1875 en 1876 bezat 
Van Walchren één of meer werken van de volgende kunste-
naars: A. Achenbach, N. Baudin, S. van den Berg, D. Bles, R. 
Bonheur, J. Bosboom, F. de Braekeleer, J.R. Bracassat, A. 
Calame, J.L. Cornet, A. Decamps, J. Fauvelet, E. Girardet, F.A. 
Breuhaus de Groot, T. Gudin, E. Hamman, A. Hulk, E. Isabey, 
C. Immerzeel, C.F. Jalabert, H. ten Kate, N. de Keyser, P.L. 
Kluyver, L. Knaus, J. Kobell, B.C. Koekkoek, H. Koekkoek, K.F. 
Lessing, H. Leys, J.B. Madou, J.C. Mertz, J.G. Meyer de Bre-
men, J.L. Moerenhout, P.-M. Molyn, W. Nuyen, B.-P. Omme-
ganck, G. van Os, P. van Os, J.B. Robie, C. Rochussen, W. 
Roelofs, S. Saint-Jean, A. Scheffer, A. Schelfhout, P. van 
Schendel, W.H. Schmidt, H.J. Scholten, J.C. Schotel, J.B. 
Tom, J. Trayer, E.J. Verboeckhoven, F. Verheyen, W. Ver-
schuur, M. Versteegh, A. Waldorp en F. Willems, zie: Veiling 

Van Walchren Den Haag (17-18 november 1875) en Veiling Van 
Walchren Parijs (24-25 april 1876).   37 Bergvelt en Reichwein, 
61; Frouckje van Hijum, ‘Tussen status en liefhebberij. De 
verzameling schilderijen van Thierry baron van Brienen van 
de Groote Lindt (1814-1863)’, in: Jaarboek Geschiedkundige 
Vereniging Die Haghe (Den Haag, 2014) 79.   38 De vermelding 
en schrijfwijze van titels van schilderijen is gebaseerd op de 
bron waarin deze voorkomen: het merendeel verwijst naar de 
Franstalige titels die in de veilingen, taxatie en inventaris van 
Van Walchren zijn gebruikt.   39 Voor meer informatie over 
historieschilderkunst in Nederland gedurende de 19e eeuw 
zie: Dedalo G. Carasso (ed.), Helden van het vaderland. Onze 
geschiedenis in 19de-eeuwse taferelen verbeeld: de historische 
galerij van Jacob de Vos Jacobszoon 1850-1863, tent. cat. 
Amsterdam Historisch Museum (Amsterdam, 1991).   

che yenne wehren  1 51 4 ≤ Paul Delaroche, Herodias (geveild als Hérodiade), 1843. 
Olieverf op doek. Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud, 
Keulen.
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Nederland door particulieren of instellingen, 
bijvoorbeeld de Historische Galerij van 
kunstverzamelaar Jacob de Vos (1774-1844) en de 
soortgelijke galerij opgezet door de kunstenaars-
vereniging Arti et Amicitiae.40 Op basis van de 
hoeveelheid historische scènes in de collectie van 
Van Walchren, waarvan hij er 23 bezat, lijkt hij ook 
een van de figuren te zijn geweest die de 
ontwikkeling van dit genre ondersteunde. Van 
Cornet bezat Van Walchren de werken Une 
conference chez Roemer Visscher, Derniers moments 
de Hugo Grotius, Entrevue de Jean de Witt et Spinoza 
en Le Prince Frederic-Henri lisant un manuscript. Van 
Walchren bezat tevens historieschilderijen van 
mede-Nederlanders Jan Adam Kruseman (1804-
1862), Johannes Cornelius Mertz (1818-1891), Hendrik 
Hermanus Vetter (1791-1865) en Hendrik-Jacobus 
Scholten (1824-1907). Het is opvallend dat er tevens 
veel historieschilderijen van buitenlandse 
kunstenaars te vinden waren, zoals van de Fransen 
Paul Delaroche (1797-1856) en Pierre-Charles Comte 
(1823-1895), Henri Leys (1815-1869), Gustave Wappers 
(1803-1874) en Florent Willems (1823-1905) uit België, 
en de Duitse kunstenaars Carl Friedrich Lessing 
(1808-1880) en Adolf Northen (1828-1876).

natuurlijke taferelen in 
de 19e eeuw

Landschappen vormden de op een na grootste 
groep in de verzameling. De eerdergenoemde 
favoriet Schelfhout, van wie Van Walchren zeven 
landschappen in zijn collectie bezat, is een klassiek 
Nederlands schilder en een vertegenwoordiger van 
de Nederlandse Romantiek.41 Voor de klassieke 
Romantici van de eerste helft van de 19e eeuw was 
de kunst van de Hollandse Gouden Eeuw een 
belangrijke bron van inspiratie en punt van vertrek.42 
Een aantal van deze kunstenaars was in hun tijd al 
immens populair en vaak vertegenwoordigd in 
musea, privécollecties en op tentoonstellingen, 

zoals Schelfhout, Barend Cornelis Koekkoek en 
Johannes Christiaan Schotel (1787-1838). De twee 
laatstgenoemden waren ook vertegenwoordigd in 
Van Walchrens collectie met drie landschappen en 
drie marines, waaronder Koekkoeks Sortie de bois.43 
Andere blikvangers die de natuur verbeelden waren 
de zware Romantische landschappen van de eerder 
genoemde Duitse kunstenaar Achenbach en de 
Zwitserse schilder Calame, die zich tijdens bezoek 
aan Nederland beiden hebben laten inspireren door 
de Nederlandse 17e-eeuwse landschappen die in 
musea en bij particuliere verzamelaars te zien 
waren.44 

Naast de klassieke 19e-eeuwse landschap-
schilders verzamelde Van Walchren ook werken van 
de nieuwere generatie kunstenaars, vertegen-
woordigd door de Franse School van Barbizon en de 
vroege Haagse School. In de jaren 1830 ontwikkelden 
kunstenaars in Frankrijk een nieuwe wijze van kijken 
naar en het ervaren van de natuur. De Hollandse 
oude meesters van de zeventiende eeuw bleven een 
bron van inspiratie, maar een realistische weergave 

40 Aukje Vergeest, The French Collection. Nineteenth-centu-
ry French paintings in Dutch public collections (Amsterdam 
2000) 15; Ellen Fleurbaai en Mieke van der Wal, Koning 
Willem II en Arti. Een kunstenaarsvereniging en haar 
beschermheer in de 19e eeuw (Amsterdam, 1984) 15.  41 Zie 
over de Nederlandse Romantiek: Ronald de Leeuw e.a. 

(eds.), Meesters van de Romantiek. Nederlandse kunstenaars 
1800-1850, tent. cat. Kunsthal/Rijksmuseum (Rotterdam/
Amsterdam 2005).   42 Van Hijum, ‘Tussen status en liefheb-
berij’, 77.   43 Bergvelt en Reichwein, 65; voor een afbeelding 
van Koekkoeks landschap, zoek op internet: A Wooded Path 
Koekkoek.   44 Ibidem, 60; Van Hijum, 78.   

Louis Meijer, Buiig weer op zee (geveild als Marine;  
mer agitée), ca. 1850-1866.
Olieverf op doek. Teylers Museum, Haarlem.

Ary Scheffer, The 
Vision. Dante and 
Beatrice (geveild als: 
Dante et Beatrice), 
1846. 
Olieverf op doek. Met 
dank aan Wolverhampton 
Art Gallery, 
Wolverhampton.

che yenne wehren  1 7



che yenne wehren  1 9de schilderijenver z ameling van simon van walchren van wadenoijen te  nimmerdor  1 8

Om welke Stevens het hier gaat, is niet bekend. Ook 
leende Van Walchren werken uit om tentoon te 
stellen. Zo waren twee van zijn historische 
genreschilderijen door Cornet te zien op de Haagse 
tentoonstelling van 1857: Johan de Witt bij Baruch de 
Spinosa en Een letterkundige vergadering, ten huize 
van Roemer Visser, A. 1621 […].52 In 1863, opnieuw in 
Den Haag, kocht Van Walchren Het Achterbuurtje 
door Matthijs Maris.53 Daarnaast kocht hij ook op 
veilingen: zo is zijn naam te vinden in een 
geannoteerde versie van de veilingcatalogus van de 
collectie van Koning Willem II in 1850. Hier kocht hij 
een marine van Schotel.54 

Een belangrijke bron voor Van Walchrens 
aankopen is verder in de kunsthandel te vinden. Van 
Walchren was een loyale klant van de kunsthandel 
Goupil & Cie: in hun inventarisboeken zijn 60 
aankopen door Van Walchren van voornamelijk 
werken door buitenlandse kunstenaars tussen 1861 
en 1870 te vinden.55 De van oorsprong Franse firma 
Goupil & Cie was een van de meest vooraanstaande 
kunsthandels gedurende de 19e eeuw. Hun hoofd-
vesting te Paris werd opgericht in 1829 en verschil-
lende locaties volgden, waaronder de kunsthandel te 
Den Haag in 1861.56 Het Haagse filiaal bestond uit 
een fusie van Goupil en de handel van de kunst-
handelaar Vincent ‘Cent’ van Gogh (1820-1888). De 
vroegste aankoop bij Goupil was het genreschilderij 
Un Lansquenet door Vetter in 1861. Andere werken 
die Van Walchren bij Goupil kocht waren onder 

andere vier schilderijen van Jean-Léon Gérôme 
(1824-1904) tussen 1863 en 1869, twee werken van 
Bouguereau, welke Van Walchren in oktober 1865 
kocht, en Caravane à l’abreuvoir door Marilhat, 
gekocht op 21 december 1868. De kunsthandelaar 
Van Gogh lijkt een grote rol te hebben gespeeld in 
de samenstelling van de collectie van Van Walchren. 
Ook het voorwoord van de Franse veiling door 
Bergerat doet dit blijken, waarin de auteur stelt dat 
Van Goghs ‘naam en autoriteit opnieuw garant staan 
voor de keuzes van zijn vriend’, en hij veelal 
betrokken lijkt te zijn geweest bij de aankopen die 
Van Walchren deed voor zijn collectie.57 De 
inventarisboeken tonen daarnaast ook dat Van 
Walchren gedurende zijn leven werken uit zijn 
collectie verkocht en ruilde. Zo kocht Goupil een 
landschap met figuren door Barend Cornelis 
Koekkoek en het genretafereel Les Bas de petit frère 
van de Franse schilder Théophile Emmanuel 
Duverger (1821-1886) van Van Walchren in januari 
1864, en werd het in 1861 gekochte Un Lansquenet 
van Vetter twee jaar later door Van Walchren geruild 
voor drie andere schilderijen.58

Hoewel er geen feitelijke aankopen op deze 
manier bekend zijn, bestaat ook de mogelijkheid dat 
Van Walchren direct bij kunstenaars terecht kon 
vanwege zijn eerdergenoemd lidmaatschap aan de 
Academie.59 Uit een opsomming van nieuwe leden 
in 1846 blijkt dat Van Walchren in ieder geval werk 
bezat van zijn jaargenoot Cornelis Lieste (1817-1861).

52 Tentoonstelling van schilder en kunstwerken van levende 
meesters. ’s Gravenhage 1857 (’s-Gravenhage, 1857) 14, lot nrs. 
90 en 91.   53 Tentoonstelling van kunstwerken van levende 
meesters. ’s Gravenhage 1863 (’s-Gravenhage, 1863) 39, lot nr. 
316.   54 Catalogue des tableaux anciens et modernes, de 
diverses écoles, dessins et statues, formant la galerie de feu Sa 
Majesté Guillaume II, roi des Pays-Bas, Prince d’Orange-
Nassau, Grand-duc de Luxembourg etc. etc. etc. dont la vente 
aura lieu lundi le 12 août 1850 et jours suivans, à 10 heures du 
matin, au palais de feu sa Majesté, à la Haye (12-20 Augustus 
1850) 126-127, lot nr. 130, archive.org/details/tableauxan-
ciens00vrie, bekeken 24 november 2018.   55 De inventaris-
boeken van Goupil & Cie te doorzoeken op de website van 
het Getty Research Institute, Los Angeles, via piprod.getty.
edu/starweb/stockbooks/servlet starweb?path= 
stockbooks/      stockbooks.web. Resultaten voor Van Walch-
ren zijn gevonden via een zoekopdracht met de term ‘Wal-
chren’ als buyer/seller; Agnès Penot, La maison Goupil. 

Galerie d’art internationale aux XIX siècle (Parijs 2017) 185, 
voetnoot 10; 274-275; 292, voetnoot 121; 318; Idem, ‘The Goupil 
& Cie Stock Books: A Lesson on Gaining Prosperity through 
Networking’, in: Thomas W. Gaehtgens en Katja Zelljadtpp 
(ed.), Getty Research Journal 2 (2010), 179-180, via www.getty.
edu/research/publications/grj/grj2/index.html.   56 Voor 
de geschiedenis van de kunsthandel, waaronder de samen-
stelling van eigenaren en verschillende namen waaronder 
het bedrijf opereerde, zie: Penot, La maison Goupil, 17-20; 137.   
57 Bergerat, ‘Collection Van Walchren Van Wadenoyen’, 4.   
58 Voor de verkopen van het werk van Koekkoek en van 
Duverger, zie: Goupil & Cie, Livre no. 2, 1861-1865, inv.nr. 969 
en 970, rij 6 en 7, p. 104; voor de ruil van het schilderij van 
Vetter zie: Goupil & Cie, Livre no. 2, 1861-1865, inv.nr. 816, rij 
4, p. 89, via: http://www.getty.edu/research/tools/digi-
tal_collections/goupil_cie/books.html.   

van de natuur en het leven werd de voornaamste 
doelstelling, in tegenstelling tot de geïdealiseerde 
afbeeldingen van de Romantici. Dit kwam tot uiting in 
het werk van de kunstenaars van Barbizon, die vaak 
werkten in het Franse plaatsje bij Fontaine bleau.45 In 
Van Walchrens collectie is deze school vertegen-
woordigd door kunstenaars zoals Decamps, Constant 
Troyon (1810-1865) en Jean-Baptiste Fauvelet (1819-
1883). Een nieuwe generatie kunstenaars uit 
Nederland die deze nieuwe wijze van kijken met de 
schilders van Barbizon deelde, was tevens aanwezig in 
Van Walchrens collectie. Kunstenaars zoals Jozef 
Israëls (1824-1911), Willem Roelofs (1822-1897) en de 
gebroeders Jacob (1837-1899) en Mathijs (1839-1917) 
Maris zijn vertegen woordigers van de Haagse School, 
een groep die zich al in het midden van de 19e eeuw 
vormde, maar in de jaren 1870 tot bloei kwam.46 

Andere natuurlijke taferelen in de collectie zijn de 
twintig zeestukken die Van Walchren had verzameld. 
Ook binnen deze groep komen we bekende namen 
van destijds tegen, zoals Achen bach, Johannes 
Christiaan Schotel (1787-1838), Théodore Gudin (1802-
1880) en Louis Meijer (1809-1866), van wie Van 
Walchren het schilderij Marine: mer agitée bezat.

Ook andere genres waren in de collectie Van 
Walchren vertegenwoordigd, al komen deze in 
minder grote aantallen voor. Zo bezat hij elf 
dierschilderijen, waaronder een van de zeer beroemde 
schilderes Bonheur; negen interieur stukken, onder 
andere drie kerkinterieurs van Johannes Bosboom 
(1817-1891); acht schilderijen die veldslagen en 
militaire taferelen uitbeelden; zeven portretten; acht 
stillevens; drie jachttaferelen; twee stadsgezichten en 
één literaire scène: het werk Dante et Beatrice van de 
Frans/Nederlands schilder Ary Scheffer (1795-1858).

Aankopen op de kunstmarkt en  
bij tentoonstellingen 

Naast de twee veilingcatalogi kan een andere 
beschrijving van de collectie van Van Walchren 
gevonden worden in een handgeschreven, 
genummerde opsomming van de verzameling; het 
boekje bevat geen titel of verwijzing naar de functie 
ervan.47 De nummering komt tevens overeen met 
zowel de inventarisatie van de schilderijencollectie in 
de boedelbeschrijving opgemaakt na het overlijden 
van Van Walchrens weduwe, als de werken 
aangeboden in de twee veilingen.48 Er zijn verder 
geen aantekeningen over kunstaankopen van Van 
Walchrens eigen handschrift, maar vanuit andere 
bronnen is er wel een beeld te vormen over hoe en 
waar hij schilderijen voor zijn collectie kocht. Voor 
het aankopen van werken van eigentijdse kunste-
naars konden verzamelaars tijdens de 19e eeuw 
terecht bij de Tentoonstellingen van werken van 
Levende Meesters.49 Deze waren in 1808 in het leven 
geroepen door koning Lodewijk Napoleon en werden 
jaarlijks in verschillende steden in Nederland 
georganiseerd. Verzamelaars konden hier ook 
objecten uit hun eigen collectie tonen. Ook Van 
Walchren was van deze tentoonstellingen op de 
hoogte: in geannoteerde exemplaren van de catalogi, 
is zijn naam op verschillende manieren te vinden.50 In 
1849 werd op de tentoonstelling in Den Haag het 
werk Eene voorlezing uit den Bijbel, onder de regering 
van Karel IX door de Belgische (historisch) genre-
schilder Willems gekocht voor de collectie van Van 
Walchren voor ƒ 1.200.51 Uit de annotatie blijkt dat 
Van Walchren hierbij gebruik heeft gemaakt van een 
tussenpersoon of makelaar: ‘N. 658. gekt. door den 
M. Stevens f. 1200 (voor den H. v. Walcheren)’.  

45 Ibidem, 77; Ronald de Leeuw, ‘Inleiding’, in: Ronald de 
Leeuw e.a., De Haagse School. Hollandse Meesters van de 19e 
eeuw, tent. cat. Galeries nationales du Grand Palais/Royal 
Academy of Arts/Haags Gemeentemuseum (Paris/
London/Den Haag, 1983) 13-16.   46 De Leeuw, 13.   47 RKD, 
CSJAvWvW, handgeschreven lijst van de collectie Van 
Walchren in een schrift (zonder titel). Mogelijk zou dit een 
handgeschreven catalogus voor de collectie kunnen zijn, al 
lijkt deze niet de volgorde van de plaatsing te volgen, wan-
neer men deze met de taxatie van Van Gogh vergelijkt. Van 
Gogh heeft deze nummering wel in zijn taxatie vermeld, 
hierdoor krijgt men de indruk dat een schilderij met num-

mer 141 bij of naast de werken met nummer 160 en 246 heeft 
gehangen, etc.   48 AE, inv.nr. AT055j066, Boedelbeschrij-
ving, 22 april 1875, rep 7914.   49 Bergvelt en Reichwein, 56.   
50 Doorgenomen zijn de catalogi van de Tentoonstellingen 
van Levende Meesters vanaf 1846, het jaar waarin Van Wal-
chren als lid toetrad tot de Amsterdamse Koninklijke Aca-
demie, tot het jaar van zijn overlijden, 1871, die digitaal bij 
het RKD via hun RKDexcerpts database, rkd.nl/nl/explore/
excerpts, bekeken 24 november 2018.   51 Lijst der schilder- 
en kunstwerken van levende meesters, weke zijn toegelaten 
tot de tentoonstelling te ’s Gravenhage van den jare 1849  
(’s-Gravenhage, 1849) 44, lot 658.   
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68 Ibidem, 78-79.   69 ‘De schilderij-verzameling van Walch-
ren van Wadenoyen’, Nederlandsche Kunstbode tot opwek-
king, aankweeking, en veredeling van den Nederlandschen 
kunstsmaak en schoonheidszin, 2 (1875) 166-167.   

66 Jacobus Craandijk, Wandelingen door Nederland, dl. 1 
(Haarlem 1875-1888) 341, via www.dbnl.org/titels/titel.
php?id=craa001wand00, bekeken 24 november 2018.    
67 S.W. Melchior, ‘Bezoek aan “Nimmerdor” in 1875’, H. de 
Jong (ed.), Maandblad van Oud Utrecht 31 (1958) 77-79, 78-79.   

Metaphors of Collecting in Late Nineteenth Century Paris, 
Open Library of Humanities, 2 (1) (2016), 4-9, doi.
org/10.16995/olh.71.   62 Bergerat, ‘Collection Van Walchren 
Van Wadenoyen’, 3.   63 AC 1 juli 1859.   64 De titel van dit 
artikel verwijst tevens naar dit citaat, ibidem.   65 AC 29 juni 
1872.   

59 AHB 9 maart 1846, Amsterdam.   60 RKD, CSJAvWvW, 
‘Waardering van de Verzameling Schilderijen nagelaten 
door de echtlieden Van Walchren van Wadenoijen gedaan 
op 9 februari 1871 door Vincent van Gogh’.   61 Met betrek-
king tot de verschillen in plaatsing van werken in museum-
collecties en particuliere collecties, zie: Valerie Mendelson, 

bezocht.66 In zijn schrijven meldde hij dat Van 
Walchrens schilderijencollectie elke dinsdag 
toegankelijk was voor het publiek tussen één en drie 
uur ’s middags; zelf lijkt hij de collectie niet te 
hebben bezocht. Collega-predikant Joan Frederik 
Asma (1802-1884) bezocht de galerij wél.67 In zijn 
verslag in manuscript stelde hij dat er een ‘slecht 
geschreven catalogus’ van de collectie aanwezig was 
en dat de toegang tot de collectie na diezelfde 
maand, juli 1875, beëindigd zou worden. Daarna 
noemde hij nog enkele werken. Het feit dat de 
collectie in ieder geval vanaf 1859 iedere week op 
specifieke tijden toegankelijk voor het publiek was, 
wijst erop dat Van Walchren zijn collectie aan 
anderen wilde tonen. Over de redenen hiervoor valt 
door de afwezigheid van documentatie door Van 
Walchren zelf alleen te speculeren: enerzijds zou dit 
hem de mogelijkheid bieden zijn rijkdom en status 
publiekelijk aan bezoekers te tonen, waaronder 
andere verzamelaars en personen van status. Maar 
omdat iedereen welkom was, moet het belang van 
kunst en toegankelijkheid van kunst voor het 
publiek tevens een rol hebben gespeeld. Asma 
verwijst hier ook naar door het belang dat de erven 
van Van Walchren aan de collectie en diens toe-
gankelijkheid moeten hebben toegekend te bena-
drukken: zijn weduwe hield de collectie nog vier jaar 
open voor het publiek tot haar overlijden in 1875.68 

In de aanloop naar de veilingen werd de collectie 
tevens verscheidene keren besproken in publicaties: 
lovende berichten waaruit blijkt dat kenners en 
liefhebbers goed op de hoogte moeten zijn geweest 
van de verzameling en diens kwaliteit. Een 
aankondiging van de veilingen in een kunstblad 
noemde de ‘rijke verzameling schilderijen’, waarvoor 
bezoekers de gelegenheid werd gegeven ze ‘in 
ogenschouw te nemen, en er hun kunstgraag hart 
aan op te halen.’69 In een artikel uit 1876 werd het 
werk Ochtendconcert van Herman ten Kate 

plezier zouden beleven waren onder andere 
schilders van historische stukken zoals Scheffer, De 
Keyser, Eugène Isabey (1803-1886) en Wappers; de 
genreschilderkunst van onder andere Jean Baptiste 
Madou (1796-1877), Bles en Leys; landschappen van 
kunstenaars zoals Schelfhout, Calame, Achenbach 
en Nuyen; en de dierstukken van Bonheur, 
Verboeckhoven en anderen. Het merendeel van de 
berichten over de collectie te Nimmerdor lijkt pas 
na het overlijden van Van Walchren te vinden; steeds 
werden de kunstwerken en de verzamelaar 
geprezen. Zo verscheen een artikel door ‘C.M.’ over 
zijn bezoeken aan de schilderijencollectie, getiteld 
‘Een schat op Nimmerdor’.65 De auteur stelde dat hij 
‘herhaalde malen veel schoons’ had gezien, en gaf 
toe dit niet in Amersfoort te hebben verwacht. Ook 
kwam hij ‘haast in verzoeking museum te schrijven’, 
en loofde de collectie als een ‘Heiligdom aan de 
schoone kunst gewijd’. Hij beschreef de Scheffer 
waar hij van in extase raakte, de prachtige 
landschappen van Willem Roelofs (1822-1897) 
waarin hij zijn 17e-eeuwse voorganger Hobbema 
nastreefde, de geestigheid die Bles als een tweede 
Jan Steen in zijn werken botvierde en de 
meesterlijke werken van de Franse School. Een punt 
van kritiek was wel dat sommige werken door de 
grote hoeveelheid in betrekkelijk kleine ruimten niet 
tot hun recht kwamen. De auteur vreesde ook dat de 
collectie van Van Walchren, die op dat moment al 
door zijn weduwe werd beheerd, weinig bekend was 
onder Amersfoorters en anderen. Zo stelde deze 
C.M. dat bij zijn herhaaldelijk bezoek aan de 
collectie geen andere naam in het zogenaamde 
‘vreemdelingen boek’ was geschreven, en spoorde de 
lezers dan ook aan om deze ‘heerlijke en belangrijke 
collectie’ te gaan zien. De verzameling is daarnaast 
ook aangehaald door Jacobus Craandijk (1834-1912), 
een predikant die verschillende wandelroutes door 
Nederland heeft beschreven in zijn serie Wande-
lingen door Nederland, en die de buitenplaats in 1875 

Ten Kate en Willems op de muren te bewonderen. 
Ook de studeerkamer bood plek aan kunst: hier 
hingen 26 werken, waaronder van kunstenaars zoals 
Achenbach, Scheffer, Cornet en Gérôme. Van Gogh 
besloot zijn beschrijving van de schilderijen in vijf 
verschillende ruimten met taxatie van ƒ 242.215.

De eerdergenoemde Bergerat stelde het al in 
zijn voorwoord van de tweede veiling van Van 
Walchrens collectie: de verzameling deed enigszins 
dienst als museum en was één keer per week 
geopend voor bezoekers.62 Enkele berichten over 
bezoeken aan Nimmerdor geven een beeld van de 
waardering voor Van Walchrens collectie. In 1859 
werd de buitenplaats bezocht door een niet 
geïdentificeerde persoon, die een Franstalig bericht 
schreef aan de redactie van de Amersfoortsche 
Courant.63 De auteur sprak hier over zijn bezoek aan 
‘une belle au bois dormant’, een slapende 
schoonheid in het bos, en wees op Van Walchrens 
nobele gebruik van zijn fortuin en de gelegenheid 
die hij bood om zijn collectie te bezoeken.64 Hij gaf 
een beeld van zijn tocht door het bos naar 
Nimmerdor, waar de villa in alle eenzaamheid en 
rust stond. Hij trof er 250 schilderijen van moderne 
meesters aan, die alle beschouwd konden worden 
als meesterwerken; enkele waren echte juwelen die 
getuigden van de grote kennis en smaak. De auteur 
gaf ook een indruk van zijn binnenkomst te 
Nimmerdor: in een goed verlichte, ruime salon, van 
eenvoudige en perfecte elegantie. In het kranten-
bericht werd vermeld dat de collectie op dinsdagen 
één uur voor het publiek toegankelijk was. Echter, 
uit het bericht valt ook af te leiden dat de collectie te 
Nimmerdor waarschijnlijk weinig bezocht werd. Zo 
stelde de auteur dat het ‘een bron van intellectueel 
genot, geïsoleerd en door bijna iedereen genegeerd’ 
was, en dat Nimmerdor door de stadsbewoners 
geprezen werd om zijn wonderen, maar het door 
weinig mensen daadwerkelijk bezocht leek te zijn. 
Kunstenaars uit de collectie waaraan kenners veel 

Kunst te Nimmerdor en de 
waardering van de collectie in  
Van Walchrens tijd

Dankzij een taxatie uitgevoerd door de 
kunsthandelaar Van Gogh na het overlijden van Van 
Walchren is het mogelijk een beeld te vormen hoe 
de schilderijen te Nimmerdor hingen: Van Gogh 
heeft namelijk de indeling van het huis aange-
houden en taxeerde de werken per ruimte.60 Net als 
veel privécollecties van die tijd lijkt de verzameling 
van Van Walchren niet volgens een vast model te 
zijn gehangen. In tegenstelling tot museum-
collecties, die in de loop van de 19e eeuw veelal een 
chronologische indeling volgens school of genre 
gingen aanhouden, was voor Van Walchren mogelijk 
het esthetisch effect belangrijker.61 Zo waren in de 
eetzaal acht schilderijen opgehangen, waaronder 
werken van Barend Cornelis Koekkoek, Willems en 
een landschap van de Noorse kunstenaar Hans Gude 
(1825-1903). Van Gogh ging vervolgens ‘in de zaal’ 
verder, waarin veertien schilderijen van onder 
andere Jalabert, Bosboom, Gudin en Bouguereau 
waren te zien. De taxatie vervolgde met de 
negentien werken ‘in het kleine zaaltje’, waar werken 
van kunstenaars zoals Schelfhout, Eugène-Joseph 
Verboeckhoven (1798-1881), Kruseman, Nicolaas 
Pieneman (1809-1860) en Bles hingen. ‘De groote 
kamer’ bevatte werken van Meijer, Édouard 
Hamman (1819-1888) en Herman ten Kate (1822-
1891). Het merendeel van de collectie werd echter in 
de galerieën geplaatst: in de ‘gallery groote zaal’ 
werden 144 schilderijen getoond, in de ‘gallery 
kleine zaal’ 46. In de grote zaal hingen werken van 
kunstenaars zoals Bosboom, Bonheur, Jules Dupré 
(1811-1889) en Gustave Wappers (1803-1874); in de 
kleine zaal waren werken van kunstenaars zoals 
Calame, Frederik Hendrik Kaemmerer (1839-1902), 
Cornet, Leys en Jean Baptiste Robie (1821-1910) te 
zien – maar in beide ruimten waren ook werken van 
eerdergenoemde kunstenaars zoals Jalabert, Gudin, 
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een vergelijking met de 
verzameling van koning willem ii 

Koning Willem II (1792-1849) stond bekend om zijn 
passie voor schoonheid en bewondering van de 
kunsten.74 Kunst speelde een grote rol in de 
totstandkoming van zijn hof en koningschap.75 Zijn 
verzamelactiviteiten en ondersteuning van 
eigentijdse kunstenaars gaven een enorme impuls 
aan het artistieke milieu van zijn tijd en land, 
waardoor hij de bijnaam Kunsten-Koning kreeg.76 
Door middel van kunst en schoonheid trachtte 
Willem in populariteit en status te stijgen, en het 
creëren van een hof even prestigieus als de hoven in 
het buitenland.77 Een van deze manifestaties van 
kunst en schoonheid was zijn kunstverzameling. 
Deze werd vanaf 1842 tentoongesteld in de Gotische 
zaal van Paleis Kneuterdijk te Den Haag en in de 
Marmeren Zaal vanaf 1845 tot aan zijn overlijden in 
1849.78 Zijn kunstverzameling werd al tijdens zijn 
leven geroemd. Omdat Van Walchren ook op de 
veiling van Willems collectie, bij tentoonstellingen 
te Den Haag en bij Goupil in dezelfde stad kocht, is 
het aannemelijk dat hij op de hoogte was van de 
inhoud van de collectie van de koning. Naast de 
eerdergenoemde marine van Schotel die Van 
Walchren op de veiling van Willem II kocht, raakte 
ook een ander werk uit diens verzameling in het 
bezit van Van Walchren, maar met een kleine 
omweg: Le vieux moulin van Wijnand Nuyen (1813-
1839) was door Van de Wijnpersse gekocht, 
waarschijnlijk de politicus en kunstverzamelaar 
Dionysius van de Wijnpersse (1799-1870).
Uiteindelijk belandde het in de collectie van Van 
Walchren, al is het niet bekend of deze het direct 

beschreven en vergeleken met een soortgelijk werk 
‘in het kabinet Van Walchren, dat onlangs bij de 
auctie een bespottelijk hoogen prijs opbracht’.70 De 
auteur meldde dat het werk uit de collectie van Van 
Walchren door vele kunstliefhebbers werd 
bewonderd. Lovende woorden zijn tevens te vinden 
in een krantenbericht enkele dagen voordat de 
eerste veiling zou plaatsvinden.71 De schrijver haalde 
herinneringen op met en voor de lezer die de 
collectie mogelijk met eigen ogen had gezien, deze 
‘merkwaardige schilderijenverzameling […] die de 
kunstlievende en kunstkeurige eigenaar van dat 
lustoord, de heer mr. S van Walcheren van 
Wadenoyen, er bijeen gebracht en met zorg en 
smaak gerangschikt had in een uitmuntend 
ingerichte galerij.’72 Volgens de auteur waren de 
kunstschatten van Van Walchren minder algemeen 
bekend door de plaatsing van de galerij op een 
lusthuis, en niet in een grote stad.73

Schilderijenverzamelingen in de 
19e eeuw

Hoewel de beschikbare eigentijdse documentatie 
het mogelijk maakt een beeld te vormen van de 
inhoud van de collectie en Van Walchrens 
voorkeuren, biedt het maken van een vergelijking 
met andere eigentijdse verzamelingen in Nederland 
de mogelijkheid zijn collectie in een bredere context 
van het verzamelen van schilderijen in de 19e eeuw 
te plaatsen. 

Wijnand Nuyen, De oude molen in winter (geveild als Le vieux moulin), 1838.
Olieverf op doek. Kunstmuseum, Den Haag.
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deelde in het bijzonder met Fodor een groot aantal 
voorkeuren wat schilders betreft. Ook aangaande het 
thema bestond een overeenstemming: landschappen 
en genreschilderijen werden het meest verzameld, 
maar ook dierstukken en zeegezichten waren 
favoriet. De drie collecties bevatten werken van 
internationale kunstenaars, al bleven Nederlandse 
werken de grootste groep. Van Walchrens collectie 
was het meest internationaal georiënteerd, waarbij 
vooral Franse kunstenaars veelvuldig waren 
vertegenwoordigd. Dat Van Walchren langer 
verzamelde dan Willem II en Fodor, deels in een 
periode waarin de waardering voor eigentijdse 
buitenlandse kunstenaars steeg, zou dit kunnen 
verklaren. Een vergelijkbaar verschil is op te merken 
met betrekking tot het bezit van werken uit de 
Haagse School, welke meer is vertegenwoordigd in 
de collectie van Van Walchren dan bij Fodor of 
Willem II: de Haagse School stond gedurende de 
jaren 1850-1860 nog in zijn beginjaren.90 Een ander 
opvallend verschil is de afwezigheid van een 
verzameling van Oude Meesters bij Van Walchren 
zoals deze wel in de collectie van Willem II aanwezig 
waren. Het zou misschien voor de hand liggen, 
aangezien Van Walchren uit een patriciërs- ofwel 
aristocratisch milieu kwam en dientengevolge in 
sociale kringen dichterbij de koning zou kunnen 
verkeren, dat ook hij een dergelijke verzameling zou 
hebben, maar hier zijn geen aanwijzingen voor. Dit 
zou echter ook in de context van de tijd waarin Van 
Walchren leefde en verzamelde kunnen worden 
geplaatst. Tot het begin van de 19e eeuw waren de 
belangrijkste aanwinsten voor verzamelingen werken 
uit de Gouden Eeuw; in de loop van de 19e eeuw steeg 
de waardering voor eigentijdse kunst.91 De voorkeur 
voor 17e-eeuwse werken nam niet persé af, maar de 
beschikbaarheid van Oude Meesters van hoge 
kwaliteit op de Nederlandse markt verminderde in 
deze periode. De werken die ter veiling kwamen 
verdwenen in groten getale naar het buitenland.92

kunstenaars tot leden van de koninklijke familie.
Fodors collectie bestond uit 161 schilderijen 

gemaakt door 83 19e-eeuwse kunstenaars.88 
Wanneer wij de verzamelingen van Van Walchren en 
Fodor vergelijken op thema, zien we dat beiden 
veelal dezelfde soort werken verzamelden: 
genreschilderijen, landschappen en dierstukken. 
Ook een vergelijking op kunstenaarsnaam toont een 
aanzienlijke overeenkomst: 58 kunstenaars uit de 
Nederlandse, Belgische, Franse en Duitse School 
waren in beiden collecties te vinden. Van de 41 
Nederlandse kunstenaars in de collectie Fodor, 
bezat Van Walchren één of meer werken van 28 
kunstenaars, zoals Bosboom, Barend Cornelis 
Koekkoek, Schelfhout en Nuyen. Ook binnen de 
Belgische School zijn veel overeenkomende 
kunstenaarsnamen te ontdekken: Fodor bezat werk 
van zestien kunstenaars, waarvan twaalf overeen-
komen met kunstenaars in de collectie van Van 
Walchren, zoals Verboeckhoven, Charles Verlat 
(1824-1890), Leys en De Keyser. Van de Franse 
School bezat Fodor maar negentien kunstenaars, 
een groot verschil met de 60 vertegenwoordigd in 
Van Walchrens collectie, maar ook hier is een 
overeenkomst van elf kunstenaars te vinden, 
waaronder Bonheur, Marilhat, Descamps, Gudin en 
Diaz de la Peña. Wat Duitse kunstenaars betreft 
overtreft Van Walchren Fodor opnieuw, met 
negentien kunstenaars in tegenstelling tot de acht in 
het bezit van Fodor. Van deze acht bezat Van 
Walchren wel weer één of meer werken van zes 
kunstenaars zoals Achenbach, Calame en J. August 
Xaver Carl von Pettenkofen (1822-1889). 

De vergelijkingen tussen Van Walchrens 
collectie van eigentijdse kunst en die van koning 
Willem II en de industrieel Fodor tonen meer 
gelijkenissen dan verschillen. In Van Walchrens 
collectie zijn veel kunstenaars te vinden die 
overeenkomen met zowel de verzameling van 
Willem II als met Fodors collectie.89 Van Walchren 

49. Beiden bezaten werk van onder andere Leys, 
Nicaise de Keyser (1813-1887) en Verboeckhoven. De 
koning bezat daarnaast enkele opvallende namen 
die niet voorkomen in Van Walchrens collectie en 
mogelijk in het algemeen minder in collecties 
voorkwamen, zoals werk van Raden Saleh (ca. 1811-
1880), David Wilkie (1785-1841), Alexandre Joseph 
Daiwaille (1818-1888), Fanny Geefs (1814-1883) en 
Louis Auguste Lapito (1803-1874).81 Dit zijn echter 
nog steeds kunstenaars die ook op de Tentoon-
stellingen van Levende Meesters te zien waren, waar 
de koning waarschijnlijk het merendeel van zijn 
eigentijdse werken kocht.82 

de collectie van 
carel joseph fodor

Een andere interessante vergelijking kan gemaakt 
worden met de collectie van de Amsterdamse 
industrieel Carel Joseph Fodor (1801-1860). Fodor 
behoorde tot een andere sociale kring dan de 
aristocratische Van Walchren of adellijke koning 
Willem II, namelijk die van de nouveau riche: een 
groeiende groep waarin rijkdom en status 
voortkwamen uit hun industriële ondernemingen 
– typerend voor de industrialisatie en modernisering 
gedurende de 19e eeuw.83 Samen met zijn vader 
Carel Anton Fodor (1768-1846) zette hij het bedrijf 
A. Fodor en Zoon op, een steenkolenhandel die zeer 
succesvol zou worden.84 Fodor genoot van zijn 
rijkdom en zou naar verluidt hiermee hebben 
gepronkt.85 Een van zijn investeringen was een 
grootse kunstcollectie: Fodor begon met het 
verzamelen van kunst rond 1834 en had al in 1844 
een goede collectie van schilderijen samen-
gebracht.86 Deze zou uitgroeien tot een 
exemplarische verzameling van het midden van de 
19e eeuw.87 Fodors collectie groeide in faam en trok 
vele, ook vermogende bezoekers, variërend van 

van Van de Wijnpersse kocht.79 Deze connecties 
met de Hofstad en de verzameling van de koning 
maakt een vergelijking interessant: werd Van 
Walchren door de koninklijke smaak beïnvloed of 
zocht hij zijn eigen weg in het verzamelen?

Hoewel de faam van de collectie van Willem II 
voornamelijk berustte op een indrukwekkende 
verzameling van 192 schilderijen van Oude Meesters, 
kocht hij ook eigentijdse kunst en fungeerde als 
opdrachtgever voor eigentijdse kunstenaars.80 In 
totaal bezat Willem II 162 eigentijdse schilderijen. 
Wanneer wij de collecties eigentijdse kunst van Van 
Walchren en de koning vergelijken, zijn er veel 
overeenkomsten te ontdekken. In beide collecties 
ging het om het grootste aantal Nederlandse 
schilders, waarvan de koning 95 stuks bezat en Van 
Walchren 107. Favorieten van de koning zoals Barend 
Cornelis Koekkoek, waarvan hij elf werken bezat, en 
Schelfhout en Schotel beiden vertegenwoordigd 
met acht schilderijen, komen ook allen meervoudig 
voor in de collectie van Van Walchren. Ook andere 
Nederlandse kunstenaars uit de collectie van de 
koning zoals Nuijen, Wouterus Verschuur (1812-1874) 
en Antonie Waldorp (1802-1866) komen allen voor in 
de verzameling van Van Walchren. Ook wat andere 
nationaliteiten betreft verzamelden Van Walchren 
en de koning veelal hetzelfde: Belgische, Franse en 
Duitse kunstenaars. Hierbij lijkt Van Walchren in 
verhouding wel meer Franse kunst te hebben 
verzameld dan de koning, die 24 werken van Franse 
kunstenaars bezat, in tegenstelling tot de 72 
schilderijen in de collectie van Van Walchren. Verder 
zijn opnieuw duidelijke overeenkomsten aan te 
tonen. Zo bezaten beide verzamelaars werken van 
Gudin, Descamps, Gérôme en Hyppolyte Sebron 
(1801-1879). Voor de koning kwamen de Belgische 
kunstenaars op de tweede plek, waarvan hij 33 
werken bezat; Van Walchrens collectie bestond uit 



schilders. In Van Walchrens collectie bevonden zich 
tevens de vernieuwende School van Barbizon en 
kunstenaars van de Haagse School.

In de verzameling van Van Walchren zijn vaak 
dezelfde kunstenaars aan te wijzen en een 
soortgelijke internationale oriëntering te vinden als 
in de particuliere collecties van koning Willem II en 
de industrieel Carel Fodor. Van Walchren lijkt 
bekend te zijn geweest met de Hofstad en de 
collectie van de koning, waardoor het mogelijk is dat 
deze als een inspiratiebron gold. Met Fodor lijkt Van 
Walchren in ieder geval overduidelijke voorkeuren 
te hebben gedeeld wanneer men kijkt naar het hoge 
aantal overeenstemmende kunstenaarsnamen. Van 
Walchren zal ook op andere manieren op de hoogte 
zijn gebleven van de ontwikkelingen binnen de 
kunst en wat er verzameld kon worden, zoals door 
zijn contacten in de kunsthandel – in het bijzonder 
met de handelaar Vincent van Gogh -, de 
Tentoonstellingen van Levende Meesters en andere 
mogelijke contacten die hij opdeed als lid van de 
Academie te Amsterdam. 

Uit eigentijdse krantenartikelen en berichten 
over de collectie en veiling na het overlijden van Van 
Walchren, komt naar voren dat zijn collectie al in 
zijn eigen tijd zeer gerespecteerd werd door 
kenners, liefhebbers en bezoekers. Tegelijkertijd 
blijkt dat de collectie minder bezocht en algemeen 
bekend was, waarschijnlijk door haar ligging in het 
Amersfoortse bos in plaats van een van de grote 
steden van het land. Deze tegen strijdigheid creëert 
enige frictie in het beeld over Van Walchren en zijn 
collectie, maar over zijn beweegredenen om een 
dergelijke omvangrijke collectie aan te leggen kan, 
door de afwezigheid van eigen aantekeningen, alleen 
worden gespeculeerd. Toch lijken wij met Van 
Walchren met een serieus liefhebber en kenner te 
maken te hebben, die dankzij status en vermogen 
een gewaardeerde verzameling kon opbouwen, van 
Nimmerdor een schat en schoonheid wist te maken, 
en een bijdrage leverde aan de bloei van de 
eigentijdse kunst gedurende de 19e eeuw. 

Het einde van de collectie  
Van Walchren

Simon van Walchren van Wadenoijen overleed op 16 
januari 1871 op 79-jarige leeftijd. Een bericht hierover 
verscheen in de Amersfoortsche Courant als ‘eenige 
kennisgeving’ door zijn weduwe.93 Van Walchrens 
overlijden betekende niet het einde van zijn 
collectie. Johanna erfde zijn bezittingen, waaronder 
de verzameling schilderijen.94 Zij behield deze op 
Nimmerdor, en zoals eerder vermeld hield zij de 
collectie ook één middag per week open voor 
bezoekers. Johanna overleed op 27 maart 1875, op 
84-jarige leeftijd.95 Dientengevolge werd de toegang 
tot de collectie beëindigd; Nimmerdor zou eerst tot 
27 juli datzelfde jaar openblijven, maar werd wegens 
‘bijzondere omstandigheden’ eerder gesloten.96 Op 
17 en 18 november kwam het eerste deel ter veiling 
bij H.G. Tersteeg.97 Hier werden de schilderijen van 
de Nederlandse, Belgische en Duitse School 
aangeboden. Verschillende kranten deden hier 
verslag van; de belangstelling was groot en ‘menige 
schilderij werd eerst na een warmen strijd 
toegewezen’.98 Tot hun genoegen werd verreweg 
het merendeel van de 95 verkochte schilderijen door 
landgenoten aangekocht. Het tweede deel van de 
collectie kwam op 24 en 25 april 1876 bij het Parijse 
veilinghuis Hotel Drouot ter veiling; ditmaal de 
werken uit de Franse School, waarschijnlijk omdat 
deze in Parijs een betere markt zouden vinden.99 
Geannoteerde versies van beide veilingcatalogi 
tonen dat veel werken werden verkocht: van de 271 
werken die in de twee veilingen werden 
aangeboden, zijn er 26 zonder annotatie in de 
catalogi te vinden, waaruit blijkt dat ten minste 245 
werken waren verkocht. Een groot deel van de 
annotaties bevatten tevens de namen van kopers; zo 
zien we dat zowel door verzamelaars zoals 
Steengracht, Suermondt en Ledeboer, handelaren 

zoals Van Gogh en Tersteeg, kunstenaars zoals 
Herman ten Kate – van wie Van Walchren tevens 
werk in zijn bezit had – maar ook door musea zoals 
het Teylers Museum, het Haagsch Museum (huidige 
Gemeentemuseum) en het Dordrechts Museum op 
de veiling werd gekocht. 

De buitenplaats Nimmerdor kwam in het bezit 
van één van de familieleden, S.J.A. van Walchren, die 
op 15 september 1875 met zijn gezin van Amersfoort 
naar Nimmerdor verhuisde.100 Vanaf 1880 werd de 
buitenplaats te koop aangeboden en raakt deze uit 
het bezit van de familie Van Walchren.101 Het hoofd-
gebouw van de buitenplaats raakte gedurende de 
Tweede Wereldoorlog zodanig beschadigd dat het in 
1953 moest worden afgebroken en later vervangen 
door nieuwbouw, alleen het oude koetshuis en de 
duiventil staan er nu nog.102 

Besluit
De aristocraat Simon van Walchren van Wadenoijen 
en zijn collectie eigentijdse schilderijen nemen een 
interessante positie binnen de kunstwereld van de 
19e eeuw en de geschiedenis van het verzamelen in. 
Er blijkt weinig bekend te zijn over zijn privéleven en 
hoe hij zich in de sociale kringen van zijn tijd 
bewoog. De aristocraat had echter, dankzij een 
groot vermogen, een omvangrijke collectie van 
19e-eeuwse schilderijen weten op te bouwen. Deze 
hing te Nimmerdor bij Amersfoort, een buitenplaats 
die hij door zijn huwelijk in 1827 erfde. Hij liet hier 
een speciale galerij bouwen die in ieder geval vanaf 
1859 één keer per week werd opengesteld voor het 
publiek. De collectie van Van Walchren was 
opvallend divers en internationaal georiënteerd in 
een periode waarin nationalistische overtuigingen 
heersten: hoewel Nederlandse kunstenaars de 
grootste groep vormden werd meer dan de helft 
ingenomen door Franse, Belgische en Duitse 

92 Van Hijum, ‘Tussen status en liefhebberij’, 73; T. van 
Westrheene, Wz., ‘De verzameling van schilderijen van oude 
meesters van den heer Neville D. Goldsmid te s’Graven-
hage’, Kunstkronijk, 19 (1868) 84-94, 89.   93 AC 24 januari 
1871.   94 AE, inv.nr. AT055j050, Testament, rep. 5963 en 
5964.   95 AC 9 april 1875.   96 AC 23 juli 1875.   97 Veiling Van 
Walchren Den Haag (17-18 november 1875).   98 AC 19 
november 1875. 99 Veiling Van Walchren Parijs (24-25 april 
1876).   100 Waarschijnlijk betreft dit Simon Johannes  

Antonie van Walchren (1823-1906), neef van Simon van 
Walchren van Wadenoijen, zie: AC 17 september 1875.    
101 Bericht van de verkoop Nimmerdor in januari 1880, zie: 
AC 27 januari 1880.   102 Oldenburgers Historische Tuinen, 
Nimmerdor te Amersfoort, 38, edepot.wur.nl/253189, beke-
ken 2 maart 2019; zie ook: Nimmerdor, Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed, https://cultureelerfgoed.nl/nimmerdor, 
bekeken 2 maart 2019.        
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Herman ten Kate, Voor het eerst in het gezelschap (geveild als Un début dans le monde), 1858. 
Olieverf op paneel. Teylers Museum, Haarlem.


