van hem Waarnemingen omtrcnt de pest, welke te Tanger in
het jaar 18 I 8 gewoed heeft. aan eenen Genuecsehcn geneeshecr
medegedeeM, en eene Voorlezing over den staat del' AardrijkskUllde in oude en nieuwe tijden, door hem te Stoldwlm gehouden, en uit het Zweedsch in het Italiaanseh vertaald, en voorts,
in het Franseh, een Overzigt van de Historisehe literatuur van
het Rijk van Maroeeo, waarin h~j onder anderen hulde doet
aan het werk van onzel1 lIENDRIK HARINGMAN. De toezending del'
voortbrengselen van zijnen geest en het aanbod om del' Klasse
nuttig te zijn, hadden reeds ten jare 1816 hem tot Correspondent doen verkiezen.
Meer bekend in de geleerde wereid was H. K. A. EICHSTaDT,
de geleerdc stichter van de fenilisclze allgemeine Uteratur-Zcitung, weIll. tijdsehrift door hem gewordenis en gedurende vele
jaren onder zijne lciding gewcest is, een voorraadkamer van Recension, die, zonder over de grenzen van wezenlijke Bockheschouwingen to verdwalen ,blijken droegen van de vruehlen te
zijn van geoefend oordeel en bondige geleerdheid. Een voltooid
oorsprol1kel~jk werk van Philologischen aard, van cenigen Olllvang, heeft men van hem nict; maar de keurigheill van zijnen
echt-Latijnschen stijl, vooral ten toon gespreid in zijl1e Gedachtenis-rede aan GOETHE, en zijne gclukkige gave om de Latijnsche
Her te bespelen, zouden voldoende geweest zijn om hem eene
plaats te doen verdienen onder de Correspondenten van het Nederlandschc Instituut.
am die verdienste to doen erkcnnen ten aanzien van JOIIAN
CASPAR VON ORELL!, is l1iet meer noodig dan diens naam uit te spreken, althans, VOM hen, die niet gehcel onbekend zijn met hetgeen in de laaLste 25 jaren op het veld del' Philologie gearheid
is. Voor hen ook zal het niet noodig zijn hem te doen onderscheiden van :roHAN KONRAD ORELL!, den uitgever van ARNOB/US, van de
fragmenten van SANClIUNIATUON en van de fiistoJ'ia Arcana van
PROCOPIUS. Onze overleden Correspondent is de voortreffelijke hearbeider van CICERO, de Kritische uitgever van 'fACITUS en van een aantal andere onde schrijvers, en van wiens gelukkigcn tact in het verklarel1 van HORATJUS nieuweproeven worden te gemoet gezicn in eene

