
 

 

David Pièrre Giottino Humbert de Superville (1770-1849), keldergraf 62, vak A 

Tekenaar, geleerde en visionair 

 

Personalia 

Geboren: 18 juli 1770 te ’s-Gravenhage 

Zoon van Jean Humbert en Elisabeth Antoinette Deel 

Gehuwd met Anna Elisabeth Paradijs op 17 oktober 1816 te Leiden 

Overleden: 9 januari 1849 te Leiden 

Begraven: 13 januari 1849 

 

Samenvatting 

David Pièrre Giottino Humbert de Superville wordt in 1770 geboren als zoon van een 

kunstschilder. Al jong blijkt zijn grote tekentalent. Hij wordt in staat gesteld om zich in 

Italië verder te bekwamen in de kunst en vertrekt in 1789 naar Rome.  

 In dit centrum van de wetenschap en cultuur, neemt hij lessen en bekijkt hij de 

kunstwerken. Politiek is het een heftige tijd vanwege de Franse revolutie. Humbert de 

Superville kiest de zijde van de Fransen en wordt een aantal maanden gevangengezet. 

Na zijn vrijlating is hij korte tijd in Parijs en keert begin 1800 terug naar Nederland. 

Daar verdient hij de kost met het lesgeven: eerst in Amsterdam, daarna in Rotterdam 

en Enkhuizen bij een instituut van de Marine. 

 Als dit instituut in 1812 wordt opgeheven 

helpen vrienden hem aan een baan in Leiden, 

waar hij zich weer geheel aan de kunst kan wijden. 

Eerst is Humbert de Superville hoofd van de 

verzameling pleisterbeelden en in 1825 wordt hij 

de eerste directeur van het Prentenkabinet.  

 In 1816 trouwt David met Anna Elisabeth 

Paradijs (1788-1817). Het echtpaar krijgt na tien 

maanden een tweeling, twee zonen. Anna 

overleeft de bevalling niet. Zoon Johannes 

overlijdt na twee jaar en de andere zoon Nicolaas 

zal slechts 23 jaar worden. 

 David ontwikkelt zich tot een groot kunstenaar, 

tekenaar, lithograaf, etser, portretschilder, en 

geleerde. In zijn meesterwerk Essai sur les signes 

inconditionnels dans l’art (1827) legt hij zijn kunst- 

 
Portret van Humbert de Superville 

geschilderd door J.C. Cornet 

visie vast. Vele werken staan op zijn naam en zijn op diverse plaatsen te zien, onder 

andere in het Rijksmuseum en het Prentenkabinet.  

 Vanaf 1840, het jaar waarin zijn tweede zoon Nicolaas overlijdt, leeft hij een meer 

teruggetrokken bestaan. Op 9 januari 1849 overlijdt David Pièrre Giottino Humbert de 

Superville, een tot op de dag van vandaag zeer gewaardeerd kunstenaar.  



 

 

 

Volledige versie 

Afkomst en naam 

David Pierre Humbert de Superville wordt op 18 juli 1770 in Den Haag geboren als 

oudste zoon van Jean Hubert (1734-1794) en Elisabeth Antoinette Deel. David wordt 

op 30 juli in de Waalse Kerk gedoopt. Zijn vader is een Nederlandse kunstschilder van 

Zwitsers/Franse afkomst, die ook Italië had gezien en zijn kinderen een opvoeding 

geeft passend bij het milieu van de hogere stand. 

 David voegt de achternaam van zijn grootmoe-

der Emilie de Superville toe aan zijn eigen naam. 

Deze vrouw is de dochter van de calvinistische 

Franse predikant en theoloog Daniël de Superville 

(1657-1728), die in 1685 naar Nederland vluchtte, 

waar hij predikant van de Waalse kerk werd en in 

1709 naturaliseerde als staatsburger van de 

Nederlandse republiek. Emilie de Superville trouwt 

met Pierre Hubert, een handelaar uit Genève die in 

1706 naar Amsterdam is gekomen en daar als 

boekhandelaar en uitgever werkt. Hun zoon is Jean 

Humbert, de vader van David. 

 Davids broer Jean Emile voert alleen Humbert 

als achternaam. Hij wordt militair ingenieur en is 

onder andere bekend geworden als herontdekker 

 

 
Daniël de Superville (1657-1728) 

van de stad Carthago (zie het kader aan het einde van dit artikel). 

 Later zal David door het leven gaan als David Pièrre Giottino Humbert de Superville. 

De toevoeging ‘Giottino’ stamt uit zijn periode in Italië, waar zijn vrienden hem zo 

noemden omdat Davids werk overeenkomsten vertoont met dat van de Florentijnse 

schilder Giotto di Bondone (± 1266-1337). 

 

Italië 

De jeugdige David is al vroeg geïnteresseerd in tekenen. Op zijn achtste jaar schetst 

hij het verhaal van David en Goliath. In 1781, elf jaar oud, wordt David lid van het 

kunstenaarsgenootschap ‘Pictura Hagensis’ en krijgt hij de eerste lessen van zijn 

vader. Hij is blijkbaar een briljante leerling, want aan het einde van zijn leertijd in 1788 

krijgt hij de gouden medaille uitgereikt in het bijzijn van Stadhouder Willem V en acht 

men het wenselijk dat hij zich in Italië verder bekwaamt. 

 Zijn ouders hebben hier echter niet de benodigde financiële middelen voor. Maar de 

rijke patriciër W.A. Lestevenom, oud-ambassadeur bij het Franse hof, maakt het 

financieel mogelijk dat David naar Italië gaat. Zo kan hij in 1789 naar Rome vertrekken, 

het brandpunt van het Europese kunstleven. 

 Humbert de Superville geeft er zijn ogen goed de kost: in een later geschreven 

inhoudsopgave van een schetsboek uit die tijd spreekt hij van ‘de schetsjes die ik al 

wandelend door Rome, Florence etc. hier en daar in het ruw of terloops had 

afgeschetst’ en die hij dan ‘des avonds te huis zijnde, in het net overbragt’.  

  



 

 

  David verdiept zich ook in de anatomie, waarvoor 

hij bij een heelmeester les neemt. Hij bestudeert de 

antieke kunst en de oude meesters, krijgt ook onder-

richt van een Italiaanse priester in de klassieke 

Griekse en Romeinse schrijvers.  

 Humbert de Superville ontmoet William Young 

Ottley, een Engelsman die vanaf 1791 in Italië is en 

met wie hij een studiereis maakt door Toscane en Um-

brië op zoek naar vroege voorbeelden van de fresco-

kunst. Beiden tekenen zij in de stijl van veertiende-

eeuwse schilderingen, o.a. van Giotto. Ottley ont-

vreemdt echter Humberts tekeningen en publiceert ze 

jaren later zonder diens medeweten. Uiteindelijk be-

landen de teke-ningen in de Academia te Venetië. 

 
William Young Ottley 

 Deze reis was voor David ook een aanleiding om het Pauselijke Rome te ont-

vluchten: het is de tijd van de Franse revolutie en David is een overtuigd aanhanger 

van de republikeinse gedachte. 

 Hij is voor zijn tijd een jonge rebel, geestelijk zowel door de Romantiek als door de 

Verlichting en Vrijheidsdrang gevoed, zoals zoveel van zijn jonge buitenlandse kunst-

broeders. Dat blijkt wanneer Rome in 1798, nadat Paus Pius VI is verjaagd, een 

Republikeins bestuur krijgt. Humbert de Superville keert naar Rome terug en sluit zich  

aan bij het nieuwe Franse bewind. 

 Als in 1799 de troepen van de Pausgezinde koning van Napels naar Rome 

oprukken, neemt Humbert de Superville dienst in het Franse leger. Het mag niet baten: 

de Paus keert terug naar Rome en ‘Giottino’ wordt ruim vier maanden gevangengezet 

in de kerkers van de gevangenis in Civita Vecchia. 

 Deze periode moet een enorme indruk op hem hebben achtergelaten. Is hij eerst 

nog bezig met studies van primitieven en andere motieven, hier in de gevangenis 

krijgen zijn studies en tekeningen iets visionairs. Sterk zijn vooral de getekende 

portretten van zijn bevriende lotgenoten, zoals die van de zieke geleerde abt Gagliuffi, 

die David het werk van Dante leert waarderen. Ook schildert Humbert de Superville 

hier voorstellingen van engelen, geïnspireerd door de vroege Italiaanse schilderkunst. 
 

 
Engel in gebed 

 
Gehurkte engel 
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Via Frankrijk naar Nederland 
Na zijn vrijlating - bij een wisseling van gevangenen - wordt hij in 1801 met Franse 

geestverwanten op een schip gezet om aan Frankrijk te worden uitgeleverd. In de 

Franse hoofdstad wacht hem weer een schitterend kunstleven, maar het is nogal 

duister hoe het hem in Frankrijk vergaat.  

 Een jaar later, in 1802, duikt hij echter op in de notulen van het Amsterdamse 

genootschap Felix Merites. Hieruit valt op te maken dat Humbert de Superville tussen 

1802 en 1805 in Amsterdam verblijft. Hij moet zich hier door het geven van tekenlessen 

in zijn onderhoud hebben voorzien. Van zijn Amsterdams verblijf stammen in ieder 

geval wel de zorgvuldige studies van de Quellinus sculpturen in het Amsterdams 

Stadhuis en een penschets uit 1802 van mevr. Ziesenis-Wattier af.  

 In 1805 wordt hij leraar aan de Kadettenschool in Feijenoord te Rotterdam, waar hij 

tekenen, bouwkunde, aardrijkskunde en Italiaans doceert. In 1809 vertrekt de school 

naar Enkhuizen om onderdeel te worden van het Instituut van de Marine en verhuist 

Humbert de Superville mee. In 1812 wordt dit instituut door Napoleon opgeheven. 
 

 
Man op Grieks rustbed (ca. 1803) 

 

Naar Leiden 

De opheffing van de school geeft Humbert de Superville financiële problemen; 

ministeriële beloften om hem te helpen worden vergeten. Maar vrienden springen voor 

hem in de bres en weten voor David een baan bij de Leidse tekenacademie Ars 

Aemula Naturae te regelen. Zo gaat hij in 1813 naar Leiden en keert hij terug in de 

wereld van de kunst. Na eerst leraar te zijn geweest met een beloning van 150 gulden 



 

 

per jaar, wordt hij daarna directeur van deze tekenacademie. Tevens krijgt hij in 1814 

een aanstelling aan de Leidse universiteit als lector in de Franse en Italiaanse 

literatuur. 

 In 1815 wordt Humbert de Superville hoofd van 

de verzameling pleisterbeelden en tien jaar later 

wordt hij benoemd tot eerste directeur van het 

Prentenkabinet. Hij stopt dan met het lectoraat aan 

de universiteit. Het Prentenkabinet bestaat in het 

begin uit de grote prentcollectie die de welgestelde 

Johanna Louisa van Oldenbarnevelt en haar over-

leden echtgenoot Jean Theodore Royer aan de 

universiteit heeft nagelaten (21.000 prenten en 800 

tekeningen). Het universiteitsbestuur weet niet zo 

goed wat het met de collectie aan moet en vraagt 

de toen al beroemde Humbert de Superville om met 

een idee te komen. David stelt voor een Prenten-

kabinet in te richten en voegt zijn eigen tekeningen 

aan de collectie toe.  

 
Kemper, in 1812 geschilderd door 

Humbert de Superville 

 Ook een verzameling gipsafgietsels van klassieke beelden, die ooit door Lodewijk 

Napoleon naar Nederland en later door Humbert de Superville en diens vriend Joan 

Melchior Kemper (1776-1824), hoogleraar rechtsgeleerdheid, naar Leiden was ge-

haald, wordt aan het Prentenkabinet toegevoegd.  

 

Huwelijk 

Op zijn zesenveertigste trouwt David Pièrre Giottino Humbert de Superville op 17 

oktober 1816 in Leiden met de achtentwintigjarige Anna Elisabeth Paradijs (1788-

1817), dochter van de hoogleraar geneeskunde Nicolaas Paradijs (1740-1812).  
 

 
Huwelijksakte 



 

 

 
 

 
Huwelijksadvertentie (Leydse Courant 18 oktober 1816) 

 
 

Nog geen jaar later, op 21 augustus 1817, bevalt Anna van een tweeling: Johannes 

en Nicolaas. Hoewel de bevalling voorspoedig verloopt, overleeft Anna deze niet en 

sterft diezelfde dag nog.  

 In de Leydse Courant staat hierover: “Met eene diep gewonde ziel moet ik aan mijne 

Vrienden en Bekenden berigten het smartelijk afsterven van mijne tederlijk geliefde 

Echtgenoote, Vrouwe Anna Elisabeth Paradijs, in den ouderdom van ruim 29 Jaren. 

Hare krachten bezweken kort na voorspoedige verlossing van twee Zonen.”  

 Johannes overlijdt als hij ruim twee jaar is (op 24 april 1820) en Nicolaas op 17 

november 1840, 23 jaar oud; hij gaat dood aan een zenuwziekte.  

 

Kunstenaar 

Humbert de Superville is een kunstenaar en geleerde. Als kunstenaar is hij veelzijdig:  

tekenaar, lithograaf, etser en portretschilder. Zijn inspiratie vindt hij in de kunst van de 

oudheid, in de vroege Italiaanse schilderkunst, in de Bijbel en de mythologie. Hieronder 

een achttal afbeeldingen van zijn werken. 
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Zittende visvrouw 

 



 

 

 
Jeremia voor de tempel 

 
Hebe met kruik 

 

 
Moord op  

Willem van Oranje 

 
Jankende hond bij 

het graf van zijn baas 

 
Visioen van 

Beatrice Cenci 
 

Als geleerde schrijft hij over kunst, filosofie en 

religie. Zijn meest invloedrijke werk is het Essai 

sur les signes inconditionnels dans l’art (1827). 

Dit is zijn artistieke geloofsbelijdenis, een werk 

geschreven vanuit zijn persoonlijk inzicht in de 

wereld van de kunst, sleutel tot de kennis van 

zijn wezen en tot het begrijpen van zijn werk. 

 

 



 

 

 Humbert de Superville heeft ook grafmonumenten ontworpen, die in de Pieterskerk 

van Leiden zijn te zien, zoals in 1829 voor S.J. Brugmans en de in 1835 voor J. M. 

Kemper.   
 

 
Grafmonument in de Pieterskerk voor J.M. Kemper 

 

 Ook heeft Humbert de Superville - naar aanleiding van de opdracht aan de schilder 

M.I. van Bree om een schilderij te maken van burgermeester Pieter van der Werf - in 

olieverf een schets gemaakt die het heldhaftig gedrag van deze burgemeester tijdens 

het ontzet van Leiden in beeld moest brengen. 



 

 

De leeuw van Katwijk 

Aan het begin van de negentiende eeuw wordt er een plan gemaakt om in zee ter 

hoogte van Katwijk een standbeeld van een leeuw neer te zetten. Een reuzenstand-

beeld van basalt, zo groot als de Sfinx van Egypte, dat als symbool van het vaderland  

moet dienen. Waarom bij Katwijk? Dat zal wel een reden hebben gehad. Wellicht dat 

Katwijk aan Zee, met de karakteristieke witte kerk waar de vissers hun vangst aan het 

strand brengen, het mooiste beeld van een land aan zee bieden. 

 Humbert de Superville wordt gevraagd om voor dit beeld een gipsen model te 

maken. In het Prentenkabinet van de Universiteit Leiden vinden we mappen met 

tekeningen van de leeuw in de golven. Ook zijn er enkele bouwtekeningen, alles tot in 

detail uitgewerkt. Er is een complete in het Frans gestelde beschrijving van het plan 

en, heel curieus, zelfs een plattegrond van waar le géant de la côte, symbolisant la 

Hollande ('de gigant van de kust, die Holland symboliseert') precies moet komen. Maar 

het is er nooit van gekomen.  
 

 
De leeuw voor de Hollandse kust (in zwart krijt en waterverf, vervaardigd  

door Humbert de Superville; collectie Prentenkabinet Universiteit Leiden) 
 

 
Detailtekening 1 

 
Detailtekening 2 

 



 

 

Op 3 juni 2005 was er in Leiden ter gelegenheid van het 

86ste lustrum van de Leidse universiteit in het Scheltema-

complex aan de Marktsteeg een manifestatie rond Humbert 

de Superville en zijn leeuw met lezingen, workshops, 

muziek en theater. 

 De tekeningen waren er tentoongesteld en er zou ook 

een heuse leeuw komen, waarvoor een kooi met dikke 

tralies gereed stond met daarin een verhoging, een sokkel. 

Daar moest de leeuw dan keurig op gaan zitten. Maar de 

leeuw kwam niet, omdat het op het laatste moment 

verboden werd. 

 

 

 
Affiche van de 
manifestatie 

 

Humbert de Superville, Cornet en Klikspaan 

Humbert de Superville’s stadgenoot Cornet 

[ook op Groenesteeg begraven] heeft een 

aantal werken over Humbert de Superville 

gemaakt, waaronder het portret aan het 

begin van dit artikel (de samenvatting) en 

de hiernaast afgebeelde ets. Beide werken 

hangen in het Rijksmuseum. 

Over het schilderij aan het begin van dit 

artikel staat in Het Vaderland van 23 juni 

1888 het volgende bericht: 
 

Mevrouw de wed. mr. K.J.F.C. 

Kneppelhout van Sterkenburg, geb. 

Drabbe, te Utrecht, heeft het Rijk, ter 

plaatsing in ’s Rijks Museum van 

Schilderijen te Amsterdam, ten geschenke 

aangeboden een door J.L. Cornet 

geschilderd portretje van David Pierre 

Humbert de Superville. Aan mevrouw 

Kneppelhout is de dank der Regeering 

betuigd.” 
 

 Deze mevrouw, geboren als Susanne Elizabeth Drabbe, is de tweede echtgenote 

van Karel Jan Frederik Cornelis Kneppelhout van Sterkenburg (1819-1885), lid van de 

gemeenteraad Leiden en een kunstliefhebber, die veel kunst verzamelde.  
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 De ets hierboven was in zijn bezit en op deze ets 

heeft de oudere broer van Karel, Jan Kneppelhout 

(1814-1885), schrijver en beter bekend onder zijn pseu-

doniem Klikspaan, op 20 november 1842 iets geschre-

ven, dat moeilijk leesbaar is. Er staat waarschijnlijk het 

volgende: 
 

D.P. (Giottino) Humbert de Superville 
In peinzende eenzaamheid, door ’t kaarslicht zacht 
beschenen, 
Wordt hier, de Vos! Uw vriend aanschouwelijk door dit 
beeld; 
De Fantazy verwekt een wereld om hem heen, 
Waarin zijn Kunstgevoel met zijn Geleerdheid speelt. 

 

 
Jan Kneppelhout 

Eerbetoon 

Humbert de Superville heeft al tijdens zijn leven waardering ondervonden voor zijn 

werk. In 1822 wordt hij benoemd tot lid van de Academie van Beeldende Kunsten te 

Amsterdam; in 1837 verleent de Academie van Schoone Kunsten hem haar diploma.  

 Dat zijn werk ook in het buitenland niet vergeten is blijkt uit een tentoonstelling van 

zijn werk in 1988 in het Musée Fabre te Montpellier en in het Institute Néerlandais te 

Parijs.  

 In 2015 is er in de Universiteitsbibliotheek van Leiden ook een tentoonstelling van 

zijn werk onder de titel “Humbert de Superville: tekenaar, geleerde, Visionair”.  

 

Overlijden 

De wat oudere Humbert de Superville blijkt in zijn tekeningen en grafisch werk over te 

gaan naar meer visionaire voorstellingen en meer doodsmotieven over te gaan. Ook 

manifesteert hij zich als een voor zijn tijd hoogst eigenzinnige en deels ook vooruit-

strevende theoreticus over kunst met nieuwe opvattingen over de bouw en inrichting 

van musea. Tot zijn overlijden blijft hij directeur van het Leidse Prentenkabinet. Daar 

wordt een catalogus in negentien delen bewaard waaruit blijkt hoe Humbert de 

Superville de collectie beheerde, uitbreidde en bestudeerde. Ook een ontwerp voor 

een “musée idéale” is hier te vinden. 

 De laatste jaren van zijn leven kenmerken zich door een grote teruggetrokkenheid 

uit het openbare leven. Het verlies van zijn enig overgebleven zoon Nicolaas in 1840 

valt hem zwaar.  

 Op 9 januari overlijdt David Pièrre Giottino Humbert de Superville. De oorzaak van 

zijn overlijden is onbekend. In het Algemeen Handelsblad van 10 januari staat het 

volgende bericht: 
 

 
Algemeen Handelsblad (10 januari 1849) 



 

 

 
Drie dagen later wordt hij op de begraafplaats Groenesteeg in keldergraf 62 begraven. 

Hoe de begrafenis is verlopen is ook onbekend.  
 

 
Keldergraf 62 

 

Al zijn tekeningen laat hij na aan het Prentenkabinet. Acht weken na de begrafenis 

staat in de Leydse Courant van 5 maart het volgende: 
 

 
Leydse Courant (5 maart 1849) 

 

En op 21 juni 1849 is in de Leydse Courant te lezen: 

Leijden, 21 Junij 1849. 

Heden werd in het Room- en Koffijhuis “de Vink”, bij Leijden, de 83ste algemeene 

jaarlijksche vergadering gehouden der Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde 

te Leijden onder voorzitting van den Hoogleeraar Kist, die de vergadering opende met 

eene redevoering, in welke staat en bloei der Maatschappij werd vermeld, hare 

behoefte aangewezen en aan de in dit jaar overledene Medeleden (waaronder David 

Pierre Humbert de Superville) eene verdiende hulde werd toegebracht. 

 



 

 

Jean Emile Humbert (1771-1839) en Carthago 
 

Jean Emile Humbert, de broer van David Pierre, wordt in ’s-Hertogenbosch en 

Maastricht opgeleid tot militair ingenieur. Na zijn opleiding krijgt hij de rang van 

luitenant. In 1795 weigert hij om de Bataafse Republiek te dienen en vertrekt hij met 

twee andere officieren naar Tunesië. De plaatselijke heerser, Hamouda Pacha Bey, 

zoekt namelijk ingenieurs om bij Tunis een nieuwe haven voor zijn vloot aan te 

leggen. Jean Emile komt in 1796 in Tunis aan, waar hij onderdak vindt in het huis 

van de Nederlandse consul, Antoine Nijssen, en zijn familie. Humberts verblijf in 

Tunesië duurt vele jaren. In 1801 trouwt hij met de dochter van de consul, Thérèse 

Nijssen. 

 Al vanaf het begin is Humbert erg geïnteresseerd in de geschiedenis van Tunesië. 

Hij begint een grote hoeveelheid informatie te verzamelen over de geschiedenis, de 

taal en de gebruiken van het land. Zijn aandacht gaat vooral uit naar de plaats waar 

in de oudheid de stad Carthago gelegen heeft. Men wist dat dit ergens bij Tunis moet 

zijn, maar het is de vraag waar de stad precies moet hebben gelegen, wat onduidelijk 

is omdat de Romeinen in 146 v. Chr. Carthago zeer grondig verwoest hebben en 

ongeveer een eeuw later daar een nieuwe kolonie hebben gesticht, waardoor er 

geen spoor meer terug te vinden is van het oude Carthago. 
 

 

 
Jean Emile Humbert 

 

Archeologisch onderzoek wordt door de heerser van Tunis niet toegestaan, maar 

door zijn werkzaamheden als ingenieur heeft Humbert de vrijheid om het terrein 

goed te bestuderen. Tijdens zijn onderzoek ontmoet Humbert de Italiaan Camillo 

Borgia, die bezig is met een onderzoek naar de geschiedenis van Tunesië. Samen 

ondernemen zij enkele expedities, waarbij Humbert tekeningen maakt van ruïnes en 

oudheden die ze tegenkomen. Borgia sterft in 1817 en laat veel aantekeningen na. 

In datzelfde jaar doet Humbert een bijzondere vondst: vier complete grafstèles en 

twee fragmenten met antieke inscripties in Punisch, de taal van de Carthagers, die 

nog niet ontcijferd was. Door deze vondst komt Humbert achter de locatie van het 

oude Carthago. 



 

 

 In 1819 keert Humbert terug naar Nederland, waar 

hij zijn verzameling oudheden en aantekeningen over 

Carthago wil verkopen. Hij komt in contact met 

professor Reuvens [ook op Groenesteeg begraven], 

de eerste directeur van het Rijksmuseum van 

Oudheden, die direct zeer enthousiast is over de 

vondsten in Tunesië.  

 Het museum koopt de verzameling en Reuvens 

heeft het plan om met behulp van Humbert een boek 

te publiceren over de topografie van Carthago. 

Daarvoor is meer informatie nodig en de tekeningen 

van Humbert moeten worden aangevuld.  
 

Reuvens 

 Reuvens dient een verzoek in bij de regering om een expeditie naar Tunis te 

financieren. Begin 1822 vertrekt Humbert opnieuw naar Tunesië. Zijn reis heeft een 

dubbel doel: het verzamelen van meer informatie over de topografie van Carthago 

door opgravingen en het aankopen van oudheden voor het museum. Rond 1800 zijn 

namelijk in Utica, een Romeinse stad in de buurt van Carthago, negen grote 

standbeelden opgegraven en Humbert wil deze aankopen. Helaas is het mooiste 

beeld al voor zijn neus weggekaapt door de Denen, maar de overige standbeelden 

weet hij wel in zijn bezit te krijgen. Hij koopt ook een aantal kleinere oudheden. 

 Daarna begint Humbert op te graven op de plaats waar hij de Punische stèles had 

gevonden. Om toestemming te krijgen voor zijn opgravingen moet hij wel nog wat 

ingenieurswerk verrichten aan de haven van Tunis. Zijn opgravingen zijn vrij 

kleinschalig en Reuvens is erg tevreden met de resultaten van de expeditie, maar 

hij ziet ook in dat hij nog meer informatie nodig heeft voor het geplande boek. 

 Daarom wil hij Humbert in 1826 opnieuw naar Tunesië sturen. Humbert ziet dit 

eigenlijk niet zo zitten, maar hij laat zich toch overhalen. Onderweg naar Noord-

Afrika blijft hij echter hangen in de Italiaanse stad Livorno, waar hij allerlei kansen 

ziet om oudheden aan te kopen voor het museum. 

 Na zijn verblijf in Italië komt Humbert terug naar Nederland om Reuvens te helpen 

met het voorbereiden van het boek over Carthago. Reuvens heeft intussen de 

aantekeningen van Borgia ook in handen gekregen en hier moet veel werk aan 

verricht worden. Helaas komt het boek nooit af, doordat Reuvens in 1835 

onverwacht overlijdt. Humbert brengt zijn laatste jaren door in Italië, waar hij in 1839 

sterft. 
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