
meeslers; welke kennis hij nog aanzicnlijk wist te vel'meerde

ren door de hezorging del' veiling van onderscheidene belangrijke 

prelltkahinetten, welke aan hem was toehetrouwd. 

BRONDGEES'I' was hij dOlt aUes zeif kunstbeoefcmaar. Eerst be.:.. 

paaIde hij :zich tot het landschap-schilderen; later waren het 0011. 

Slroom- en riviergeziglen, in wier voorstelling hij werkelijk ho

ven velen uitmuntte. BRONDGEES'l' was dus, in den volsten zin 

des woords, ervaren kellner en gelukkig beoefenaar del' kunst. 

1.id del' Viel'de Klasse was hij reeds sedere 12 November 1816; 
hij werd haar door den dood ontrukt op 30 JuIij des vorigell 
jaars. 

DAVID PIEHRE HUl\lBEn'l' DE SUl'ERVILLE, in 1'770, ill'S Gnwen-

gehoren, was reeds vroeg alclaar met beoefenaars en vo1'

corders del' schoonc kUllstell in aanrakinf; gekomen. Bij had 

zieh eehter LeVCllS vlijtig ill dc kenllis del' oude talcn geoefel1lL 

Eelle reis naal' , in 17HO, had zijnell ijver va or de 
heoefl:lling del' heeklcllde lmnsten HOg meer aangcvuurd. JareH 

lallg vertoefde hij te Rome. In de wijzc 'ian kunstbcoefening, 

die hij zich cigen had gemaakt, had hij veel van dell Flo
rentijnschen schilder en houwmeesLer del' 14"0 eeuw, GIO'l''l'O, 

weshal ve llij door de Italiaansche lnmslenaars zehe GlO'l"rlNO, 

of i l l'ijiil'il/({to GrOT'l'O gelJoemd werd, en h~j dezen naam tOL 

zijue voornamen toevoegde, zoo als hij dien ook hestendig tot 

zijuen dood mede heeft hlijven voeren. In het Vaderland tcrug

gekeerd gaf hij velen les in dc teekellkunst. Daarhij voegde 

hij vcle wetenschappclijke nasporiugen, met name del' Kantiaan

selle Wijshegecrte. In H1l5 werd hij hebst mct het toezigt 

over de gipscn afgietsels van gedenkstukken van oude kUIlst, die 
te Leiril'll. geplaatst werden. 

Zijll hoofdwerk: ) Essai sur iI's illcolUiWollllels dalls 

i' ," word door don kunstkeurigcn en ol1vergelol ijkeu Secr~laris 
del' Klassc J. DE YOS WZ., in 1824, eene verdieude hulde toegc

bragt, ell dat wel in deze/fde ziLtiug, waarin llUMREIlT de 
spreekhclll't vervulde door zijllC voordr[lgt over delt yaticllan

schell "~pollo. Vele zijn o\erigens de hcwijzCll ncr werhaam-

heid, iu d(' in~1l del' Ktassc vlJorhnndi'l! l iJI ck OpcuJxm: 

.~ 

I 

'liltingen vel'meld, on onder anderen opgesomd in de nitgegeven 

» Besehouwingen over den WCl'kkring van het Koninklijk-Neder

landsche Instituut," Oetohe1' 1849, hI. 40 en 4:3. ~ Kunstvoort

hrengselen vall zijne hand in olieycrw zijn zcldzaam: teckeningen 

waren zijn hoofdwerk. Hij ontwicrp met zijn levendig genie groot

sehe voorstellingen en werkte die met era yon of O. 1. inkt op. 

Doorgaans hestonden zijne groepen nit weinige personen, soms 

ui t cene enkele, en lieten vee! te denken over. Tafereelen nit 

de Heilige Schrift hcldeeden daaronder eene voorname plaats. 

Onder de gewijde schriftcn las hij met groote yoorliefcle het boek 

JOB, hetwelk alzoo met meer andere werken het onderwerp uit

maakte van vele zijner hespiegelingen. Het bewijs daarvan he

vat thans onze lnstituutshoekerij, waal' men, volgens zijnol1 

nitersten wil, vereenigd aantrcft, al wat in zijnc nalatensehap 

hetrekking had LOt het hoek JOR, AESCHYLUS' treurspelen, LUCRE

TIUS, de I'el'lfm lwillra, llAN'l'E, clijJilllL Commedia, VONDEL'S treu1'

spelen, MIL'fON, Paradise lost, MON'rAIGNE, Essuis, KANT'S sehriftcn 

ell de vier E"[(Jtgelii;ll, met nog eenige verdere stukkcn en 

plaatwerken, door hem eigenhandig gekemnerkt als tot dit 1e

gaat hehoorcnde. Ouze hoekerij hevat aldus eene merk waardige 

verzamelillg del' letterlmndige voortbrellgselen, dic de hijzollderc 

voorwel'pen uitrnaakten zijner overdenkingen. Hij overleed te 

Leidell, D Januarij 184D, in den ouderdorn vall 78~ jaar. 

"\IVILLEM llENDRIK SCHMIDT, Imnstschilder te , werd eerst 

in detl. verleden jare vcrmeld ouder de llieuw verkozen Leden, 

en wcrkelijk hij was eerst 8 Mei 1848 henoemd, toen hij 1 Junij 

1840 wedel' aan dc Klasse door den dood werd onlnomen. 

Geboren te Botterr!am ill den jare 1800, vonnde bij groolen

deds door eigen ijver zich zelven voor de kunst. Tot het ge

schicdkulldige genre, hinllenhuizcll en portretten, haddell de 

mceste onderwerpcn, welke hij met zijll penseel yoorsteldc, he

trekking. Eene be1allgrijke lmnslrcis, ill 1840 (naal' ik ween) 

ol1dernornell, sll'ekle zcer om gezigleinder in het. v[lk del' 

kUHSl aatlIHcrkelijk uit te hreidcn. V dCll uwer zullca met mij 

nog eeulge aaugenarne herlluleringeJl. 

,oorti)!:cllgsei,,'n , 

bchoudeu hehhcn vau 

Ook mog-
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ten zijne kunstwerken op tentoonstellingen buiten 's lands de 

meeste hulde Ol1tvangen. Met veel talent l)eoefende hij alzoo het 

historieele genre. Z~jne voortbrel1gselen muntedel1 uit in juist

heid van teekening en verstandige ordonnantie. Ziekelijk van 

gestel, zwak van gezondheid, Ieed zijn ligchaam vee}, terw~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' kUllst Imnnen nuttig wezen; 
doch God beschikte andel'S. 

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

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

gische kunstliefhebbers, die hot 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 hield 
een werkelijk verI,eer tusschen hem en de Klasse gehed op. Die 

afscheiding veroorzaakte eehter nog zijne opneming onder de Su
pernumerairc Geassocieerdell, in welke hetrekking hij nag op onze 

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

de mededeeling van zijn overlijden ontviug. 

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

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

tads van de Akademie del' SdlOone K nnsten, en I,id van die del' 

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

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

Ie Jupiter O{rlJipien, au l'art de La Zijne 

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

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

gestc1d, die voortbragt. In 
de eersle mmmd des jaars venvissclde hij het lijdelijke 
met het 00,,,,,. "." 

Doch vcelvuhlig ",Taren de slagen, die in dit tweejarig tijdver-

de t1'off0n. lk heh u nog Jen dood van lliet min-
del' dan zcven ;orrec,pondenten te vermclden. 

hehoonlell iu OllS Vaderlawl to Imis: de 

----r. 
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1 Januarij 1766. De graveerkunst beoefende hij vlijtig. Hij was 

een goed teekel1aar. Eello menigte voortbrengselen van zijn gra

veers tift is nog aanwezig in vele tiwls van hoeken, portretwn, 

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 11'[. 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 yan de voortreffelijkheid zijner kunst kan rnede 

slrekken de vermelding, dat de heroemcle JAN CHRISTgAN SCllOTEL 

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

werkdadig aandeel nemen aan de beoefcnillg van zijn geliefkoosd 

kunstvak. Hij overleecl 30 Octoher 1848. 
Van de vijf nog oYerige, buitenlandschc Correspondenten he

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

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

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

Correspolldenten opgellomcll. was cen historieschilder van 

wezenlijke verdiensten; onder de hesle schihlerijell , die de kerk 
van St. f)/!/ltS ten sieraad verstrekkeu, is men cell del' uit

mnntendste aau het penced van GARNIER verschuldigd. Ook 

eene voortreffcl~ike schilderij, voorstellende, zoo als hij 
zicIt naal' lwt legel' del' Cridccn ten einde het lijk van 

l1ector to vragen, versierde reeds lang de galerij van het Lu.tem-

Als gravour had eelle Europeesche vermaardheid PlE'l'RO ANDEH

LON!, te '1vaar, sedert het oyerlijden van zijuen leermeester 

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

kunst vvas Gebo1'on 12 1784, tot COrfes

pondellt del' Klasse beuoernd 21 Decelllber 1 tl35, overleed hij 

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

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

ill dat :lulleu gewld. 
Cn. i~Of.lEFl\OY, in diplomatische nameu~ ill! 




