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brieven en andere kleine Stukken; en met dezen verftaande, dat de voor~ 

dcden van cen eventuecl dcbiet aan het fonds van de Staats ~ Drukkerij li 
op de gewonc w~jze, te goedc zullen komen • 

.l3rusfel den 5 Augustus 1814 .• 

(get.) A. R. F ALe K. 

Alle hinLlcrpalcn, Mijne Heeren! zijn ook dllS ten dezen opzigte weg~ 

genlimd. -Wij zijn hier door eel'st waarlijk in de gdegcnheid gcbragt, 
om ons groot doe1, de uitbreiding van ,\Vetenfchap en daaruit voortvloeijcnde 

algcl11eene bcfcbaving, meer en meer nit te voeren - de doorwrochte Ver
hande1ingen hiertoe gefehikt, en bij het Inftituut reeds voorhanden, het door 

den dmk openbaar makel1 dcrzc1ve, zal op de krachtdadigHe wijze hicrtoe 

kunncn ftrekken. - Wij allen zullen de~e gekgenhcid tc baat ncmcl1, en 
het Inrtituut zal ook van het gc1ecrd pub,liek dieachting vcrwerven, waarop 

de talcnten van zoo vc1en Uwer, en het edde dod dat wij ons voor[tdlcn, 
zoo ruimen aanfpraak gcvcn. 

Hebbcl1 de gebellrtcnisfen van dezcl1 jaarkring over onze Maatfcl1app~j, 

over het Vaderland, en elk getrouw beminnaar van hctzelvc, ecn algcmeen 
lieht van blijdlChap en genocgen verfprcid, dit cchter is f0111tijds overfcha .. 

dllWd geworden dOQr bijzolldere drocve lotgcvalkn en verliezen. 

Dc dood van 011S zoo waardig Medelid, den Heel' J. G. RAUPPE. heeft 
uiet alleen deze Maatlchappij, maar allen die eenigcn prijs ftel1cm op hooge 

hekwaamhedcn en kunstvcrmogen, gcpaard met nederighcid en . het verdien~ 

ftdijkftc karakter, gcuofren. 

Zij dl1s niet aileen die de aangcnaamfi:c en ccne del' vcrhevcnfte Kun

[ten bcwondercn, maar ook zij die ons afgcftorvcn M~delid i1eehts in de 

bctrckking vall Vader, Vricnd, en nuttig Lid del' menfchclijkc Maatkhapp~j 
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.gekcnd hebben, hctreuren hem oven zoer, Oil zijn aflterven wordt dl)S door 
onze Maatfchapp ij, die hU in allen opzigtell tot Cere verftrekte, op hot 
regtmatigfte gevoe1d. 

De Heel' RAUPPE was gcborcn te Stettin op den 7den Jlllij des jaars 1762. 
R.ocds zeer vro~g toande hij eoncn goeJon aan1eg voor de Muzijk. Zijno 
keus vid op de Violoncc1. HU had gc1egenheid los fen to ontvangell van 
den grooton DUPORT, vermaard Violoncellist van Zijnc Majestdt den Ko
ning van Pruisfcl1. Zijno vorderingel1 waren buitongel11cen. Hij deed nog 
jong zijndc lllllzijblc rcizen, en verwicrf zich door zUn talent overal ach~ 

ring en bewondcring. In den jare 178:2 of 1783 kWUlll hij naar Alllfterdam ~ 
en Yond hier algel11cenen bijval. lI~j wcrd aangezocht om hier te blijven, 
en bleef tocn twee jaren: tiaama vcrvolgdc hij nog eens zijne reizcn, en 
kwal11 in den jare 1736 wcdcrom. Sdcrt dien t~id is hij altoos hie!' geblc
ven tot z1jn overlUden, het geon plants had op den Isdcn J unij dezes jaars. 

RAUPPE was een del' grootire thal1s lcvelldc Violol1cellisten. H\j mUl1ttc 
bUzonder uit door fchoonhcid en kracht van to on of gcluid. Die toon was 
fterk, vol, rond, en daarblj zeer :l:lngenaam. IIlj drong dicp in het hart van 
elken gevoe1igen toehoorder. Door aHe 1;:c1111e1'S wordt RAUPPI': inzondcr
heid gerocmd om zUnen voordragt. Hij drukte allcs uit met eene zachte en 
verhevene eenvolldighcid, die hem ol/ten cigen was, en die hem noch in 
een Allegro vol kl'<1cht en majestdt, noch in het gevoeligfte en meest roe
rcnde Largo of Adagio verliet; -- en zeker, elit behoort tot het verhe
ven1te gedeelte del' Toonkunst; want wat de dccIame en de gebaardcn yoor 
de welfprckcndheid zljn, is hier de voordragt. Hlj deed den zin en den ftijl 
van zijnen fcbr~iver altijd homen, met eene juistheid en karaktor, waartoe 
aIleen de man van groote bekwaamheid in ftaut is, en die hem op de llit. 

muntendfte wijze l<cIllTIerkte. MOZART, bleef altijd MOZART: - HAYDN, 

altijd HAYDN, wanneer hunne 1tukken door RAUPPE werden voorgedragcn. 
De bijvoegfelcn en verfierzels, welke hij aan den ftijl van zljne Schrijvers 
l)i.\hragt, waren aHe zoo gepast, zoo doelmatig, zoo eigenaul'dig tot den 
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ftljl ze1ven behoorende , dat ieder kenner del' Toonktmst naauwelljks durfde 
oeflisfen, of hij den grooten RAUPPE, of den Schrijvor van het ftuk, l11ecst 
moest bewonderen. Aan dit groot en den man van fijnen e11 zuivercn fmaak 
ken!chetzend doel, offerde RAUPpg waarfchijnlijk menig verfierzel op. H~j 
was fpaarzaam in z~ine agrcmentcn, eehter met voordacht {paarzaam , of .. 
[choon fommigen hierin wel eens gelegenhcid vonden, hem te befchuldigcn 
van gebrck aan dat altoos levcl1dige en krachtige gevoel, het welk de natuur 
aIleen, en .gecne oefelling, hoe groot oole, den Klll1ftenaar geven kan. 

In de moeijelijkfte en naauwclijks VOOi' iemand dan voor RlIDPpg uitvoer~ 
lijkc gedeclwn del' Muzijkfchriften, verliet hom l1immel' zijne majestucufe een~ 
voudigheid; hij drocg aIles voor met hetzelfde gemak, met c1ezelfde zeker
heid, ais of hij enkel accompagneel'de. Door zijnc onnavolgbare nitvoe
ring, wist hij de 111oe~ielijkhcid te vel'bergen, voor het 001' van den kenner, 
zoo weI ais voor den onkulldigen, OIll beiden nict$ te doen gcYoclcn, 
dan de zachte fchoonhcid van den ftijl zijns Schrijvcrs, en de ftille vel'he
venhcid z~jner uitvoering. Z~ine geoefcndhcid, zijno vasthciJ en heerfchappij , 
die hij over het 1110eijelijke fpecltlJig voerde? 't welk hij behandeldc, was 
zoo graot, dat. wij, in 0112en tijd althans, niemand daarin hoven hem 
gebad hebhen. - Zoodanig was z~jne ervaring en geocfcnjheid, dat hoe
da111g ook de Bas was dIe hij in de hand nam, h~i dte am [1:on-1s CpeeLle met 
zuiverheid on jllistheid. - De Klavierfpe1er is niet ze;,erJcr datz\:n~ fiuttl' 

het geluid zal geven, waarop het Spec1tuig gcCtemd Is, dan RAUPPE ,vas. 
dat hij Van zijne fnuar het geluid zou hooren dat hij van haar eifchen 111ocSt. 

Het doel toch del' edcle Toonkunst is te bebagen, te ftrcc1cn, zach:e 
ttandoeningen in de zicl te verwekken, die tot hooger einden op te !eiden, 
en den 111erisch voor de indrukfclen van fijn gevoel, gezelligheid en zoo 
vele deugdcn, die hier uit voortvloeijcn, vatbaar te 111akel1. '''ie twijffclcn 
mogt of RAUPPE in cenen bijkans onge1oofclijken graad clit heilig oogmerk 
:der kU,l1st wist te bei'ciken, die hel.'innere zich aan het oogenblik, waaro!) 
IlADPPE in ecne Vergadering van honderde mCl1rchen, in cen rustpum 
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