
van wege Zweilelt te flamblllg verkeerende, was keurwl' en 

hoogsehatter del' kunst; als zoodanig verbond de Vicrdc Klasse 

hem aan zieh door zijne henoeming tot Correspondent, 13 Maart 

1837. Een onlangs bij de Klasse ontvangen sehrijven van wege 

zijne wedllwe, hcrigtte ZIJ11 ovcrlijden als voorgevallen op 29 
Augustus 1848. 

Jon. GOTTHARD VON MULLER, een del' voortreffel~jkste graveurs 

van gcheel Duitscldand, werd. den 4den Mei ] 74'7 gehoren, en 

reeds in jcugdigcn leeftijd bij de kUl1stsehool te Stuttgart aange

sLeH. Vele zijl1 de voortreffelijke platen door hem naal' his tori

sehe sehilderijen vervaardigd. Vele voortreffelijke graveurs zijn 

ook onder z~jne leiding aan gemelde school te Stuttgart gevormd 

geworden. Vreemd, dat 'zijn overlijdell ons hier te lande zoo 

vele jaren onbekend heeft lmunen hlijven; want eerst voor lwr

tell tijd is ons tel' kenuisse gekomen, dat hij reeds op 14 Maart 
1830 is overledell. 

Door handen van hijzondere erkentelijlzheid gevoelde zich de 

KJasse verhoudell aall den beroemden Oostcnrijks-Keizerlijken 

Hofi:'aad IL\PILl.eL GllOHG KIESEWET'rEIt, te ('e/I{'Il, den bekenden 

])eoefenaar van den oorsprong en de ontwikkeling del' Toonkullst 

hij de \vestersche Volken. Toefl in 1826 de Klasse hare PrUs
naag hij herhaling had uitgeschreven: 

Ff(!lA-e IJerdlcltsten lw&bcn ,c:;iclt de Nederiruulers, >'ooral in de 
140e rde 16de '7! I 'r' , , ;) ell CCUW, III !let I'{{f(' (U'I' .1 OOllliUIlSt f)erwol'f)clt, 

en in /U)(!f)CI'I'C A-llIlilim de i\Tededwulsc/wKulIstell(!(ll's Will dZell 

lijd, die zich /taa!' Italic beH'cvell lwbben, hwloed gehad /wb

ben op de die ;:Jch kOl't daflma in Italic /wbben 

was het nAPIlAcL GEORG KIESEWET1.'ER, wiens verhalldelillg in de 

Openhare Zittiug van 2D Octoher 1828 met den uitgeloofden 

eereprijs wenl hekroond, terwijl aan de verhandeling van zijn 

mededillger F'ETIS tevcns de eel' del' uitgave to heurt viel. Later 

nog handhaafde KIESEWETTER z\jnen roem als geschiedvorscher 

del' ToonkulIst, door de uitgave van zijlle werken : 

Ueber die ilillsik rler lIeuel'cn 

Sehieh-strfe a/l!l ,Ies \1'1'{tlic!u'lI 

Die lV1usik del' A raber, 

Galeric del' alten C ontrapllilctistell , 

Catalog seiner Sammll1ng alter Musil. 

Voorzeker heeft KIESEWE'l'TEn 0118 Vaderlalld duurzaam aan zieh 

verpligt, met de hooge'venlienslen del' Nederlanders van v1'oe

gere eeuwen, omtrent de ec1eJe Toonkunst, in een helder daglieht 

te plaatsen. Door zijne verhancleling is over gehee! Europa de 

aandaeht del' kUllstkenners meer en meer op hen gevestigd, en 

hehhen sedert de toondiehtingen van ouze vroegere landgenoo

ten meer en meer een voorwerp van onderzoek uitgemaakt. Aan 

diol1 ontwaaktcn ijver, aan die ontwaaklC helallgslc1ling yoor de 

eompositien del' oudere Nederlallders, llCefL men le dankell hare 

nitgave, zoo als die in de Vel'zame]ing van :><EY ell in de opal/Ill 

T!Il1sieol'um Ba({((!ol'liln co/lectio yan GOMMElI, lWl Hcht hehhen 

geziCll. KlESEWET'rICR heefl, door de uiweuzetting del' verdicnstcu 

Ol1zer :Landgenoolen, ten aanzien del' edele Toollkunst, blijvemle 

aanspl'aak verworvell op onzc crkeutelijkhcid. 
Aldus heh ik gelracht m~j vall de taak to kY'i'ijtC'll in het loe-, 

aan de llaged8Chlf'llis der 

Sedert de jongste Openhare Vergadering werd.en tot aallvul

ling van opengevaUen plaatson henocmd tot Leden, de Heeren 

1S. WAI~]S!NC[{, aIhieI'; \'1. II. c,GH~mJT, tc Delft; J. Lr-

!:ECK, 111 's 

Tot , de Heel' L te ('assel. 

TOl Correspondenlen, eJe Heeren J. DE BlAnE, te Par/is; 

". J • II. Y mUll! LST, .1.13. .I • VAN llm, llE1HW, en .r. BOSllOOl/l, in 

; G. F WAAGll:'il, te i L GALLAIT, te Bl'lIs-, 
s 

sel; ,J, n .. J. DE Jl\ Y, te 

Van den ijver, met welken de Heel' WAlINSINCK reeds dadelijk 

de helangen des Inslituuts heeft behartigd, is (lUS allCia geLle

ken, LOell hij de op hem uitgehragte keuze tot Secretaris del: 

Kiasse had aangenomell. Ouk van ondol'scheiden andere he" 
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