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, tell, welke fomhlige.n hebben gemaakt tuslchen zijn kUl1sttalent en da.t; 
van oudere Ne(ferl~ndfche Sebilders, in hetze!fde vak, vooral met dal! 
van. den .beroemdenNleoLAAs VAN IIElt{!'HEM'. Door zoodanigeverge
lijkinge:n' wordt ware Imnstkennis' flechts, ze~r zelden bevorderd. leder
Kunflenaarbeeft zijn eigen karak,teF( . l-Iij behoort op zich zelven te 
fban en niet aBeen in vel'gelijking m·et ailderen op prijs te worden ge
field. OMMEGANCK overleed in zijne geboorteflad Antwerpen op den. 
18&n Januarij laatstleden. Hij was Lid der Vierde Klasfe van hel! 
Koninklijk· Nedertandrche Inmtuut. 

Deze zelfde' Klasfe verloor nog in den loop van dit j.aar uit hau 
midden den. Beer C HRISTIAAN FREDERIK RUPPE, Lector in de' Toon .. 
kunst, en I(apelmeester aan de Leijdfche Hoogefchool. Talrijke bl~il{en· 
vankunde en fmaak leverde hij doQr de uitgave van onderfcbeidene 
muzijkwefl~en, zeo voor den .'. zang als voor orgel en' piano •.. Van 
zijIie' theoretifche kennis treft men de overtlligendfle blijken bijzonder' 
aan, in z'ijne. theorie der Hedendaagfcbe Muzijk, te Leijden in 1810 

en i8u uitgegeven.Meermalerr diende bij ook de Klasfe" wier Lid 
hij was,' van confideratien en advies, op bern medege'deelde fil;lkIten. 

,Onder hare Geasfocieerden, vedoor de Vierde Klasfe eenen 'maxi, 
wiens roem algemeen verbreid en wiens invlbed op de beoefening der 
Kunst grooter is geweest, dan die van menig ander, die voor bem 
in_ wezenlijke verdienfieechter niet behoeft achter te fiaan. lkbedoel 
den 'bekenden Hifloriefcbilder DAVID. De, tijden del' omwemeling, in 
welke DAVID zijn kunsttal'ent ontwiItkelde; hadden veel invloed op zijne 
vorm'ing. De republikeinfcbe gev0elens, die toenin Fl'ankrijIt heerschten. 
bezieIdi:m 'mededen Schilder van den eed der Horatiers, van rhtus die 
:zijne'zonen, veroo.rdeelt, en van de Sabijnfchevrouwen. De wanfmaa!c 
en de valfche klln£1:el1arijen van Schilders, die' onder bet Oude ko. 
ninklijk beflllur nog vereerd 'waren geweest ~ maakten plaats voor . meet 
reinen' ktinstziuenvoormeeraere geftrengh.eld in teekening en co16riet. 
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doortfe Klasfe, federt hare laatlle Openbal'e Vergadering geleden. 
'flet t~aren:deHeerenvoLI;ENHOVEN;' RUPPE, OMMEGANcgen ~MAR~ 
{jtfS:',dH~ibtfar door den. ,d;opd onttnkt ,werderi.Voorzekertult ig1j:tdij
Mg· weI eenigeo,ogenbUkkenwillen vei-gunnen, pm.Ueenige leiel1$blj.o 
~oriderhed:en :t,·an ,hunmede fe deelen~: < "; >, 
'Uit eendeftig geflacht athiel' in, Mn jare 1791 geboren, mOg! ,d~ 

Heel' ISBRANDUS JOHANNES. VOLLENHOVEN, eene befclHlafdeen geleerde 
opvoeding ontvangefl; Na ten dien einde' de Latij-nfche'fdiolenbetocht 
t.e hebben,zette hij: .. z'yne frudien verdel'. te Utrecht voort, en volgde 
toor!1 de lesfen: •• " van dell, Hoogleerlnlr 'VAN" EEECK CAU,OE'Ni, die:. veel 
werkvtu~; hemmaak~e en nem: bijzonderondertcheidde; tot. dat ,btfJ,· na' 
volei?diging diel' oefeningen, ill 1810 tot Doctor in de '. Wijsbegeerte 
werd gepr6moveerd~ Zijn verlinigel1 l Was,: tervestiging van ;zijri be~ 
fta.an " bijden Wateraaatt~worden atngefreld" doch'uet.ioenmalig 
FTanfche Befiuureischte 'van',i'htID~':~dfe' dacarnaar ftOtldent'9ai:~~,.ivo(}ra:f . 
b~'.· de EtO,tl e P Q!ytco/;"iqtt e' werden.,opgenom eo:.pen· idaaitt0e VIr-lts,.hij te; 
-cretre 'in jaren'ge:v-ol'derd. . Dit . vooruitzigc . hem;beno~eli1'zljrtdif ,~wem; 
VOLLENI!O VEN hier' ter Hede aangefreld, als . Adjunet;c'bijden, Heer 
$CHILLING Dir.ecteur der Stads Waterwerken,in ____ ~elke~ post "'hij' 
vele', :dienfren bewezen heeft, onderlneel'deren,bij 'deopneming 
en~~ei1ing:v~nhet' Haarlemmermee1:;, tevens :bad, hij destijdsbet 
opzigt e,n";,helheervan ,vier homzaagmolens cn den daaraan. f verbon .. 
denen houtnandeJ. Later voor. zijnen~ postbe:dailkt heb:bend~ ,. blee,fhij 
tot aan . zijl1en dood" in een ander vak: van blinder werkzaam., ' . Dit' be. 
lette hem ~.chter~e vo?rtzetting zijner frlldien niet·,. n,och zijne zuch,t 
tQt onderzoek, eh toen men aUder h:et in Engeland uitgevonden ver" 
voerbaar Gaz ter verlichting wilde il1vaeren~ deed hy met' angeren ill', 
182.4 eene reis naar Londen, waarbij zijne, kennisin werktuigkunde hUD 
11fet weinig tetraae.iw4tn., Wat:hij:voott<te .Klasfe"g,adam DCefi,::p . 
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dUr.etrd~; dm;koltentijd, llat zij~betll~ol.lclel':h.ar~J'.i:ede~ ll1og~ tel~~!lY 
ketl~}gij;lMijrta:~el'enJ~~uit hetvt:()e;gerg~~~,gJte~'kjJ;llnenI?Pllla:ken;, w~~ ~ 
~l;;taii( b;em'ihtdtnJPg;:en' ;.vetwacbl~ll~·' Jlq' n~, •• jn .. ~~n. '!ytrneJ;eDit#l1& 
en .&ptene 'hQ.og~,renfhtldPJaati ,werlu~alllll,~lUOgt. ;ijn ;~u~nen·zijq~QQl\.i 
~l.eli'; duL>hem':W~;Vlin ::nabn'g.¢k~nd Ji 'ell i~ijlfe begaafdl1eden.~p: 
4eri!regten iprijs sneb.ben :w.eten te' fehat~en.· Bij eene 'geleerde ei1,-,,:e~ ~ 
tefif~bappet1jk:tl:oPvo:edillg,fmaak,voor kunst'e.n vooralV0or 'BouwkullSt 
voegende.rw~s:bij.bekendme~JletV;QOrna,amfte , wat UaQ-r()cver-lll andere lan~ 
den'g¢ieb:reV~t1 isiep.:1 wen$chte hijheq~0e.d~, wat elders pe!1;aat, ookhiet: 
over:t;ei}irengen: :. Vetuicge de oprigting J!emirMaatfcnappij ter aanmoedigipg 
van llotlwk.u.ns-t~:Q.pol'bem'tot p:and gebragt ,.om4:oorlleal.ltWQordil1g V'''~ 
tneotetirc~~ .zoo wel~.pract1l'c~e l.lrijsvra~ell·me~.)fmaak te;: vel~fprdden : 
eeneMaatfchapplj, '~ier fpoedige' all:nWas: gt90t.endeell'~. QQQl' .~ijn', 
ijvar was "b,evorder<;! ;en :die 'Iular nut, reeds' qQet. ,gevQelen, maar die. 
o-ott 'i11 ~~hel1l ;;~n ;; ;v:Qo~nafnepYfr~un, verlaren heeft. ..D~, viFiendfch~p,,, 
di~):,;nij met~lf::liiedend:et;!tta~fe ha4aal1gekn~'QptJl! )lla:alt~ ~ ijn g~ .. 

· mi..,wolilL Im.1;l illes; tee •. ,.tre:ft'et1der;~ljll~;aienst~ai"dliJ:J',jd::e!.k we.lwHl~lld. 
Mf:<f~ bad'tleI1!;bem;/:echter:,aani al1en';verbQ~dexHJ ,w-aardoor zijne »ag~; .. 
am:llteBis-;t1~edsJnvereetiendaandei1ke:rizal l>\ijven.! ( .. ) .' ,', 
.,.Ue'Heer ·cf1-ltisTIAAN '~Jl~~Dlt;JG:I·dRUhoE, werd.dn het 'jaar"'l'15,3 
re/SatiibgooJ, (jbvhe~:;'Her~g49ni.,~~:~;Meijl'lingeJ,l::,geb9~en .:,entoon~ 
de;; reeds ';!V-rdegl:ij~-ig, ;lI;aUklg':'voar:Hde,.'Toollkuust, 'Waafin, hlj zich.vlljtig 
i:llilende:o :; i,Ats "j0rigelitl g"I.be:gai ~llij :. zich ',nUl", iL.eljden' ,en: w:oonde:aAll 
li'StcHoo.gefclilQot"de:; 1esferi·· 'Van(VA:r,.c:g:~AA:R~;.RtrnN:lCFiN~uS: eo'aflolo 
dei61bh#etnd'~'Hotigleei;ar{m, ;gedullenae: ':dlie4a1!en, bij;' lla vel'lo~p: van 

wel .. 

(*) Overleden April xbS .. 
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welken tijd, blJ door v'eleri aangezoclii weid, 'om zich aldaar ttv:esti .. 
gell' en onderrigt'in de;T~onkuns~tegevenJ Hiervan"lnte.ft:::bij'.dl1!:t:::o.A!tili 
voural op' betPiat'lO ".aijlle' Itoofdzaakigemaal~t;f .ecbterC beeft'~ij:,ziJq~~, 
Tbeoretifche ,'. kennis ,·dooi:1verfc.heidene ·kleiriere ,;ent:grootdre.';we~t~n;t:, 
aa'il &0 dag:gelegd. Onder dezen behoorens6 weclren .vodr bl!:t :rt3liO:~l 
tweegrbote Oratoi'iums voar volOrchest, deGebaiJrt~;erl Opjlandi,11g, 

~. van' den ZaJigt1!a:ker;' v06rtS 15 Cantaterr \Toor eenZangs.~nootfchlP '," 
benevJ~n'sde 'P.sahtlen voor ,drie. ftemmen ;" verder 'verfchillend~" ,Gj:!ds. 
,UenfUge lGezlli1gen",voarOrg~~ ~~p.:ri~~6,;{*:).,en, e~l1jge WJmlil~1'l.;, ... ejn. 
deUjk isdoorhemeen6 Thebrie: deriVluz!jk int;wee(deelenllitg~gev~n 
en eet! aan"til.l ftukken gefcnreven, die ongednnkt 'Z:ijn ge b];ev:en., .,.. y " 

Uit dit alleskan ,de werkzaamh:eldblijkellv:auLeeri m:m ,c-diein d(! 
oude Letteren niet . onb~dreven,: het: vak,. doo:r:bem;gel~oze).t~j~e-..r 3an., 

. deed, en wien .metregt , V!ln dell aanvang 'Ill, .een~pla:ats:bijde'ZeinfieIM· 
ling wetd'aangewezen ,0ffC'hoon' zc;hem, do.or.e~neN¢'..rk~I!J:de naaUls& 
o~ga.ve, niet' terfiond geworden is.: Het, ftrekte. deKJasfe:tot e~~ w4ze;1l,. 
lyk genoegen ,toeniijdie misvatting~on herlleUen, enmo,gt ,:zij<zichl,U(l(r .. 
malen 'Ian zljnen"ntad met goed,gevolg bedienen., ·Ove.r Ji(lll)ta.rd ~ijnel; 
compofitien te oordeelen, is hier~de plauts niet,. Bij den omme:keer~'als 
het ware ,.ldie de muzijk in de. laat[1:e jaren ondervondel1heeft ,1tIQes~ hij , 
die in de plaats :zljner woning geene ;gelegenbeid, hap, ;bc4.~rfli,ell",er,e 
volO:andig. in aHe; zijnekracht te 'hobrenuityo,eJ:en '; ~i¢J£/Q)ACr l.3.l!.n he~ 

'\I1'oegere houden;' oolc .komenz,ijne wel'ke:?.meeri.Q'Yer~!!n,m~t ,4~Jk~!i~ 
van de tljdgenooten 'zljn:er jeugd ;maarzuiverhei~ i,en gronc}~g/}~ellpl~ 
O:raaltin allen dpOl', en, bet IS daardoor vooJ:jll, :dat,zij gefl,Js~elij~l Ji:ul~lJen 
tltnbevolen worden. (t) 

(.) Bij HI!.RDlNOlI te Leijden gedrukt. 

(t) Overieden 25 Mel 1826. 

Na 
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Na ", af betgeen, reeds in . openbare· gefchriften w'tgeoa ,den Heer ·BAL" 

.~ Tl1AZ'AJ.t<:PAutUS.:,OMMEGANmt gez.egdis ,verwacht:glj z.eker,niet, .~Mi,M1e 
Hee,rentdat;<:it:U::thans e:~n:e.;uitvoerige levensfchets '.tan,hem'zal; Op'l' 

/ hang~n •.. , Zline . verdienften •. z~;n :d.iuiren boven algemeenJ'looggeaebt ten 
tij,,;die:nlt.t zijne:besie:werRen htketid:zijn" aal'~elen niet,hem.onqe~ 
~{;~rfteNed,e.dandfche .Landfchapfchilders, eene ·plaatsaan t~ wijzen •. 
Zijdoeodit ,metvoUe; vtijtt,Oedigheid, zonder te deelen iude over
d.r.evel}el<>.ffpraakvan fommige dagbladfchrijvers, die hem '. bijna boven 
onz,eui.tnumt.-en(j.e.: .Mee:ster's;de,r~V'll.Eeuw bebhen wj:~len. yerheft'en:. 
eeu~ 19ffp~ak·,·,di~ denzf:digen':lDan ,~elva~tot,eene:wa.lgiPu:gewees,t 
iljp.':.l :h. )~:n::: ,.'. . . ,",.: 'y. ->. 

.O~ll4E~A'!\JClt,badaangenaroenaluurtooneelen;/ vaoral bij oclttend ,of 
4vondftond, ~ totzljne geliefkoosdeO:udle gel~ozen, en ftoft'eerde meestal 
die tooneelen met fchapen en ander klein vee. Zijne tafereelen: zijl.) 
bevaUig, en ademen een zacbt':gt:voel, ais bet ware de we~rklank:van 
een;ka;~ut,.gimoed~ ;- Zijn lwlorid jsbevallig;,zijne hehandl!'ling:Uks.::en 

, m~(l~t~racbtig;vaij daat:,datzijne o:Ukken., .r~ed$bij,tijn J~~enr~,ocht \ 
w,rden,'en '~Oj) ~hlet.ais;: buifcm"s Lands tot fiel"aadvan verz~une1ins.en 
, ved1:relt.ken. 

Op de 'tentoon£l:elling van 1799 teParijs, vondzijn werkbijzondere 
ood-erfeheldjng en •. iverwierf, 4en grooten prijs, Yin hetLandfcbap;,:het 
wa$ ,bet; deltfel'va,n.:·:een: lda.vler; door ceil zljner,vrienden;;bul~en·zljR 
weten, ingezondeo· ••. Later in 1808maakte een zijrtet:Qllkke.l1:wo~ve~l 
opgang, dat de Ira,nfche l{ei.z~rbem eenegQuden Medaille ,m;etdeszel£s; 
arbeeklfel veleerde. Sedertheef~ bijJaarlijks voorde ,Keizerin Jofephine 
een" O:uk ·moet;en fcMlderen., Veelbeeft de, vaderJandfche "kunst aan 
OMMEGANCK te da1.'J.ken ~ dOOF' bet. aandeeel; betgeen bij bad aan. de te
tugvordering.de:r; :&ull$twerkenllit Frankrijk in den jare 1815. By. wu 
(\aatbilonVJ!r,n~dY"wel{ltzaam, ;en verdiende.daanbor nietregt de ond~t .. : 
feheiding,Zijner'M-aj:eij:eit ,die lulm met bet 'l{ruis~derOrdevan den 'Ne~ 
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