
Qude Vriefche Wet." HiJ overleed', op d~n 7den Maart' , laa'ristleden·:te 
Aurich, in den gezegenden oudeidom van bijna 8'0 jaren. 

Ocik '. cen .'der . bilitenliindfcht! . Geasfocieerderi Qutviel aan 'de Delde 
I\tasfe in den loop dezes jatrs r in dengeleetden BAltiHE D U BOCA GE .. 

deti, !18lleni Dec~mhel' laatstleden~t.ePll.i'ljs ~overleden., Voortreifdijk en 
eebig ~kweekeling'v4n.d:eri~"inde ouife aardrijkskundezooervaren': D'AN~' 
VILLE', 'kooshij ide'dudegefehiedenis en, aardrijkskunde to! ondel'W'erp' 
zijner letterlmndlg'e~ bezigbeden •. Door BARTHELEl\fyaangezocht tot het 
vervaardigen ,der ,{ulal.lten ·.en platte gronden, ···tot verftal1d der db6r 
bern uitgegeven. reis Ila:n" den jongell' Anatharfis 'in, Griekenland, 
kweet hlj' zich van, diti! ,tank" ,Op·1 ecne wijze, welke hem; deb. een-

, parigen lof vanalle, deslmndigen h'eeftverworven, In 1806 werd lllj; 
in plaats van, den beroemden ANQUETIL, tot, Lid vande Llcaddmle, 
des I~fcriptlonGctde$. /1'e/les Letttes , benoemd, en federt 1809 ~ b~. 
kleedde hi},. mede, het ~Hoogleetaarambt in deletteren te Parijs. Slechts 
vier jaren v66l.', ~ijnovefUjden, rigtte'hlj te:Parijs op deSocMte de Geo
graphic ,enhljdeelde"pas ruim een jaargeledeit;aail dit Infiituut het 
berigt mede, van het heIlaan' en van, dt) werkzaamheden dier Maatfchap~ 
pij, met. bijv6eging vandel}erfte: i 'vel'zamerinlt der . door' haar gedane 
vragen, , (*). G.eene, a.ndere', bewi}zen echter ~va:n zijnebelang(lellingin 
deze'onze inrigting 'zijn " tetmljner ~ketlnisfe gekomeh.,' . 

EALT1iAZAlt; P-:AOLUS' -G'MME'GANCK·bez·a'f onbetwistbate vel'dienfien 
in het .landfchapfcbilderen, i vioo'tal:· 'in' die Laildfchappen , welke' m'et 
vee zljn gefioff.eerd~ ;;OndetfcheidcnekuMtvetzanH!lingen hezIttcn de 
fraail1:e voortbrengfeleu' van zijn'penteel.· '!')jtgclooven wij metregi: 
van hem' te kunnen zeggen, 'zonder ons over de vel'gelijking uit te la-

ten; 

(*) Proces· Verbaal der 18de Alg~meene Vergndering bl, J4~ 

NEGENTIENDE ALGEMEENE VERGADERING. 

, tell, welke fomhligen hebben gemaakt tuslchen zijn kUl1sttalent en da.t; 
van oudere Nederlandfche Sehilders, in betzelfde vak, vool'al met dal! 
van. den .beroemdeUNleOLAAS VAN IIEI.tC'HEM'" Door zoodanigeverge
lijkillgen' wordt ware Imnstkennis' flechts, zeer zelden bevorderd. leder
Ku'nflenaar ,beeft zijn eigen karak,teF( 'l-Iij behoort op zich zelven' te 
llaan en niet aHeen in vel'gelijking m,et ailderen op prijs te worden ge
field. OMMEGANCK overleed in zijne geboortellad Antwerpen op den. 
18den Januarij laatstleden. Hij was Lid der Vierde Klasfe van hel! 
Koninklijk· Nedertandrche InO:ituut. 

Deze zelfde' Klasfe verloor nog in den loop van dit j,aar uit han 
midden den. Heer C HRISTIAAN FREOERIK RUPPE, lector in de' Toon .. 
kunst, en I(apelmeester aan de Leijdfche Hoogefchool. Talrijke bl~il{en' 
vankunde en fmaak leverde hlj 00-01' de uitgave van onderfcheidene 

- mUiijkwerl~en, zeo vOor den·' zang als voor orgel en' piano. ' ' Van 
zljIie' theoretifche kennis treft men de overtuigendfte blljken bijzonder' 
aan, in z'ijne, theorie der Hedendaagfche Muzijk, te Leijden in 1810 

en I8n ui'tgegeven.Meermalen diende hij o-ok de Klasfe 'wier Lid , . , 
hij was, van confideratien en advies, op hem medegeaeelde fiuklten, 

,Onder hare Geasfocieerden, verloot de Vierde Klasfe eene~ 'maxi, 
wiens roem algemeen verbreid en wiens invlbed op de beoefening der 
Kunst grooter is geweest, dan die van menig ander, die voor hem 
in_ wezenlijke verdienfieechter niet behoeft achter te llaan. lkbedoel 
den 'bekenden Hifloriefchilder DAVID. De, tijden der omwemeling, in 
welke DAVID zijn kuns.ttai'ent ontwiltkelde; hadden veel invloed op zijne 
vorm'ing. De republikeinfche gev0elens, die toenin Fl'ankrijk heerscbten 

> ' . , t 

bezieId€!D mededen Schilder van den eed der Horatiers, van rhtus die 
:zijne'zonen' veroo.rdeelt, en van de Sabijnfche~rouwen. De wanfmaa!c 
en de valfche kunflel1arijen van Schilders, die' onder het Oude ko. 
ninklijk befluur nog vereerd 'waren geweest, maakten plaats voor ' meet 
reineb.' ktinstziuenvoormeeraere geftrengheld in teekening en co16riet. 

, ) . De 
,\ 
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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 

( 51 ) 

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$twerkenllit Frankrijk in den jare 1815. By. wu 
(\aatbilonVJ!r,n~dY"wel{ltzaam, ;en verdiende.daanbor nietregt de ond~t .. : 
feheiding,Zijner'M-aj:eij:eit ,die lulm met bet 'l{ruis~derOrdevan den 'Ne~ 
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,( sa· ) 
derlantffehbr'Lee.ttW' ,1:1egiftfgde ,:doehhet ;berokkehde hem ~en haat van 
fommige ;Ft-anftbe: ltUdftanaars--, ,die" e,enig~n ~tijdlatereen :il:uk:door;;;hem 
d"p de Teil~odnn'ellii1i ,il1geaohq(!l1 '. op.Zettelijk befchadigcf~n;'(~)Aitn ~~jrie 
etkend6',:bekwl\alnl1ed~n )was: . h~j in' ziji1e::g,eb~oftefiad de~enoemiilg. tot 
Lid,.van den,Rait'd1dtr:, Akaderhie: ,':en ',Vieeprefiderit'd¢t$Milatfchapplj. 
t6t;aanmbedig:inf?;" der ,Sc>110(}De: Iturifteri 'verfdllrldigd ,:tei..wijl ltef'li'ran;. 
fthe InlHtuutnemto.t' Korresp'ondent bijde' r\Jasfe der~ Sdf.vooneKtiri .. 

'. ften'benoemde, en de Akadeinien' van Gim; 1f7eenen ,',IJrits[d en,An~~ 
, p~I'Jaml1et~ich tot'eer rekendeh; hem Qnder:hare UdeD'te(teUen ... ; 

'nij,tteA,lith~Ming( de8;Ifif}ituutS:::rin:j't1fi6~, wert} tiM~iGwn8K' i1O:ol* 
Zjjne Majeffeit tot Lid der Vieide Klasre>benoemCl,en moat iij in>ldIe' 
betrektHilg ~an' ;heni tWee, me,moriel1,:omvangen *~rdie-';lieide:;;.a.n. :'·5 Ma'iis 
ootdeel en -kenDis; getuigen;" de eeneo\rer' het., fchHdeten o{> witte of 
doifkere', .granden ,'de ande,re, overhet ideale fcboon ,waarvllnbij '\Torige' 
ge-legenheden, 'doorIDij gewag'gemlll!l<t>:is. .,( > .··.c :.':; "t~, {'.i1U'i, 

!%;OMM&J}:ANCt{:WalS ~;te'Apt\\Terpeh ~i1 ~f7s5" geboren ·,ini:ov~It1e~;aldIQih!' 
tbin;,.; t tdeh >Jarl u.a~il dezes!jmtrs:, tot . .a roeflheid :~all;zijl1 e ,tfin.d.~relii r :tiiijfst~ 
b6ftaih&ea':el1 ,v.rfei!d$t1,;; diebem!, b·ol1g.fcltattt~n::::eh ·liaf haddanr'om 
zijn beminnelijk karakter, hetwelk zich bovendien door uitgemeide lief. 
dadigifefd 'k<futrrel'kte. ~, . < .,' "', .... ' 

i. Sl~l11tfLwahiigeweken; 'ge1eden "oV"e~tleed de ,I-'Iesi'J JA~n' ERNsII' 

Jt""tU!O~,; iQpd:;t., Eustaiius'in.'i774 gtbaren, .. kwaM"hO:1ft{ jl!ligdig~'n 
$udel"dQmibel'w~artS(: 'en iverloorfpoedig. zijnen . vader, .' ,(;lc'h';gdnoot,:blJ 
~ljilen :cvo:ogd ,men' HeerBa,r~l'fli\Z:AltOk:r'~>' efine !betellti!fdeopy.p,e(Uug:, 
terwijLd~zei1hel1J:in de Teekenknri,st,' wal1rtoe.biJ' gerieigd,be'idLeil ·:aan. 
leg .gevoeide,; ,deed ~ onderwijzen ,.en hem nad.erliaild; :biJ"it'.VOINK,ELIrS:, 

., tot Plaatfuijiiet deediopleideu.·Ongclukkig 'heefn:vlAiit:€o:--g . een "tijd::~; 
l:eefd, waarin . .de Gr~v.eerkllnst, :.io:·on$i.and.'.f~nl:mimt;e i,<geine'o'ge;.; 
~oe:gzame Qndel'1leulling}bndervond i Qm iersc g!1!()uts! 'te ii.tifl'dernenie:n,' 
J1laar :dewerkzaamhiid.: :zich .. .all~en tot, kleil\e:'c gt:;j,vureS!~oofbOsk,.: 

we .... 

(59 ) 

W-~Fk(n ~Q£tpQftiet;t$.;k;Q.ll; b~pal~n~;: I;Ietdll'.dedaa.:: verdJ~ll£1;~1ijkP~l'l 
w.;""k;,:<lqQf; hem,;:itt) 13~7 iind-etnllobm;"nle-est,:; nata',' etgen:.,;~ e.lWl)o.8en 
en waarin verfcheidene'PQ1'i~~teiilrlUl,~mln~Ptril'voorkomj!n>t:: gJ3l1).igqc 
weI, van' zijnebekwaamheidals Teekenaar en Gl'aveur, en deed hem de 
~UV.~~ll:; l)(m~ilte;jd.¢.r.iN~d"f:~4fcJle HuishQudelijl~.e: M;latf~~~p~:.~ te 
, liliad:em :v¢r:wer:V$j;,itdO'~b mhest. tlij gebrelc aan :behoodij.k'c!;.'ddithell'ring 
!;~/la~{tt ;WQt:den:., ~:Atszij):l~, b~ste:cPtetll:~n'mogl:n" twe;e naIl' f!:"ll:Ud:erijeU 
Van JAN STEEN, fwee naar teekeningen van JACOB CATS en.b.etiJP~' 
van KOEHOORN naar NETSCIIER vermeld worden. Zijne zucht VOOl" de 
~'Pn,~t: Qeedh;em,' me~; ;Qel,La.ndfcllIlPfChHder ,:;a;. 'J/'oGiK,.,: .. .etll,'.X~~" 

~ \1Q~tiCb~p; "<m9~L: p~,~,~ipfp .. ~'u~,; 'kumt ;~ih(Jl1s:?Jf)~/:, "iopdgt~.n;~;jlhvA1lr 
nlllil.\h~~YfOijWel~modd.>g~te.ehnshen dus' den ,tneer"gevorderdell 
Kitmtena.ar¢e)le.gele~nheid' :tQ~ .,c<;uef'el.1ing.ge'ge-ven ~r~t, "die ,by 
andere infiellingen va,n wen c:ll!lrd, ontQree~t.~:2, Bjj;.~~e;. ;oprigtitlg ;;.1#1' 

Koninklijke Akademie van Deeldende Kunfien alhier, wel'd MARCUS 

!llJn(l4.~~eJye,.c ".'Ills ::opder:wij~el' ,;in :.d~'Gr;lveerk:unllt,en '. ·,Me~fe:b~iIJlr .. 
A", "f . gd '0 1..' 1· b' t t,.,. . .. .' l' " , ~h ~~g~vQ@.,j)~ Jij p*e·e. re,tl~Jngl$ ~lJn:;ver les,dbp',;Let¢i#il 
leeftijd waarin hij nog vele.ntQ:t: nut had'kunrten zijn ,'te, .betreu; 
~~~ . 

)Gedeelt~lij~ zijn ,de hierd.oor' opengevaUene plaatfen, gelijk mede 
~e'!ande,H~~r<in,'~'B~ ~o~enJ', s.n·ELLAFAILLE D'ASSENEDE, Cop 
~\ln verzoek onder de ruste,ncle Leden opgenomen ,) , door nieuwe benoe.. 
mlngen, ~et 's K~miI1gs goedkell~ing bekrachtigd, vervuld geworden. 

Bet zijn de Heeren H. H.KLYN, L. DE BAST t p. GOLL VAN FRANC

'ltltNS;rEXN, H. SCHOTEL, r.J. N"AVEZ, J. CALLQ~GNE,. eOJ. 1l •• RM:'l\lTlI 

, die' wij onder onze Leden mogen tellen. Gelijk fommigep nit ':reeds 
gee 

--------,~~~~~---.-"-;--------j~.~ 
• ;. c ; ~ ~.. \..... \0 ! ' . OJ • .. .. i i ; ... '. 
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