
ten zijne kunstwerken op tentoonstellingen buiten 's lands de 

meeste hulde Ol1tvangen. Met veel talent heoefende hij alzoo het 

historieele genre. Z~jne voortbrengselen munteden uit in juist

heid van teekening en verstandige ordonnantie. Ziekelijk van 

gestel, zwak van gezondheid, Ieed zijn ligchaam vee}, tel'w~jl 

zijn kunsttalent zich nog krachtig werkzaam betoonde. Had het 

del' Voorzienigheid hehaagd hem langeI' het leven te sparen, zoo 

bad hij nog in vole opzigten del' kunst Imnnen nuttig wezen; 
doeh God beschikte andel's. 

De baron J. s. DELLAFAlLLE J)'ASSENllDE, to Gent, dien reeds in 

1820 de Klasse zich tot haal' medelid verkoos, was een diel' Bel

gisehe kunstliefhebbers, die het zich tot hooge eel' aanrekenden 

den naam te verdienen van »heschermer en begunstiger del' kunst." 

Reeds spoedig cchter, en wel Dccemher 1825, deed hij zich onder 

de ruslende Leden opnemen. Na de afscheiding van Belgie hie1d 

een werkelijk verI,eer tusschen hem en de Klasse gehed op. Die 

afscheiding veroorzaakte eehtei' nog zijne opneming onder de Su

pernumeraire Geassocieerdell, in welke hetrekking hij nog op onze 

lijsten voorkwam, toen de Klasse bij den aanvang van dit jaal' 

de mededecling van zijn overlijden ontvillg. 

l~eroemd. over de geheele wereld HIs geleerde en ondheidkenner, 

was AN'l'OINE CHRYSOSTOME QUATHEMi;RE DE QUINCY, hOllomir Secre

tads van de Akademie del' SdlOonc Knnsten, en I,id van die del' 

Inschriften te Veelo):nvattend was ziju 'Vyerkkring. Hoofd

werk was voorzeker zijn in 1814 te Prll,&"s uilgcgcven prachtwerk: 

Ie Jupiter Olj7Jipien, au l'art de La Zijne 

Essais sur la natllre, le but et les moyells de l'imitation dans 

les berU/,.t'-arts, Puris 1823, worden nog steeds onder de .beste 

aesthetische gestc1d, die voortbragt. In 

de eerste mmmd des jam's ycnvissclde hij het tijdelijke 
met het 

Doch vcelvuldig ,varen de slasen, die in dit tweejarig tijdver-

de t1'off0n. lk heh u nog Jen dood van lliet min-

del' dan zcven te vermelden. 

hchoonlcll iu ODS Vader laud to Imis: de 
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1 Januarij 1766. De graveerkunst beoefende hij vlijtig. Bij was 

een goed teekenaar. Eelle menigte voortbrengselen van zijn gra

veers tift is nog aanwezig in vele titels van hoeken, portretten, 

enz. Reeds in 1824 werd hij tot Correspondent del' Vierde 

Klasse verkozen. Hij overleed in zijne vaderstad op 13 November 

des vorigen jaars. 
Nog veel ouder was de hetrekking tot de Klasse van den Cor

respondent lVI. SCHOUMAN, te Breda, reeds sedert 10 Julij 1809 

aan de Klasse verhonden. Hij was een bekwaam zceschilder, 

te })ordrecht in 1770 geboren. Zijne stukken von den veel af

trek. Als bewijs van de voortreffelijkheid zijner kunst kan rnede 

slrekken de vermelding, dat de hcroemde JAN CHRISTJ!,AN SCllOTEL 

zijn leerling was. Nog tot in hoogen oudcrdom hleef hij een 

werkdadig aandeel nemen aan de beoefenillg van zijn geliefkoosd 

kunstvak. Hij overleed 30 Octoher 1848. 
Van de vijf nog overige, buitenlandschc Correspondenten hc

hoorde er een aan j?mnkrijk, cen aan [talii;, wrwijl de drie an

dere Duitsc!dand als hun Vaderlaml crkenden. 1'. GARNIER, te 

, was reeds 22 Mci 1826, door de Klasse ollder hare 

Correspolldentcn opgellomell. was cen historieschilder van 

wezen1ijke verdiensten; onder de hesle schihlerijell , dic de kerk 

van St. f)/!/ltS ten sieraad verstrekkeu, is men ceu del' uit

mnntendste aau het penceel van GARNIER verschuldigd. Ook 

eene voortrcffel~ikc schilderij, voorstcllende, zoo als hij 
zicIt naal' lwt leger del' Crie/ccn ten einde het lijk van 

[Jector te vragen, versierde reeds lang de galerij van het Lu.tem-

Als graveut' had eene Europeesche vermaardheid PlE'l'RO ANDEH

LON!, te ",'aar, sedert het overlijden yan zijuen ieCl'rneester 

LONGlH III 1831, limn de lei ding van de school voor de graveer

knnst vvas Gehorcn 12 1784, tot Corres

pondellt del' Klasse heuoernd. 21 Dccelllber 1 tl35, overleed hij 

13 Octoher 18·eJ.9 in vijf-en-:lcstigjarigen Vele zijn de 

voortbrengselen van zijn graveerslifi;, die sleeds ouder d.e heste 

ill dat mUen gewld 

Cn. i~OIlEFl\OY, in diplomatische W!llHm~ ill! 


