
van hem Waarnemingen omtrcnt de pest, welke te Tanger in 

het jaar 18 I 8 gewoed heeft. aan eenen Genuecsehcn geneeshecr 
medogedeeM, en eene Voorlezing over den staat del' Aardrijks
kUllde in oude en nieuwe tijden, door hem te Stoldwlm gehou

den, 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 Correspon
dent doen verkiezen. 

Meer bekend in de geleerde wereid was H. K. A. EICHSTaDT, 
de geleerdc stichter van de fenilisclze allgemeine Uteratur-Zci

tung, weIll. tijdsehrift door hem gewordenis en gedurende vele 
jaren onder zijne lciding gewcest is, een voorraadkamer van Re

cension, die, zonder over de grenzen van wezenlijke Bockhe
schouwingen to verdwalen ,blijken droegen van de vruehlen te 
zijn van geoefend oordeel en bondigc gcleerdhcid. Een voltooid 
oorsprol1kel~jk werk van Philologischcn aard, van eenigen om
vang, heeft men van hem nict; maar de keurigheill van zijnen 

eeht-Latijnsehen stijl, vooral ten toon gespreid in zijl1e Gedaeh
tenis-rede aan GOETHE, en zijne gclukkige gave om de Latijnsche 
Her te bespelen, zouden voldoendc geweest zijn om hem eene 
plaats te doen verdienel1 onder de Correspondel1ten van het Ne
derlandsehe Instituut. 

Om die verdienste to doen erkennen ten aanzicn van JOIIAN 

CASPAR VON ORELL!, is l1iet meer noodig dan diens l1aam uit te sprc
ken, althans, VOM hen, die niet geheel onbekend zijn met het

geen in de laaLste 25 jaren op het veld del' Philologie gearheid 
is. Voor hen ook zal hot niet noodig zijn hem te doen onderschei
den 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 hear

beider van CICERO, de Kritische uitgever van 'fACITUS en van een aan
tal andere onde sehrijvers, en van wiens gelukkigen tact in het ver

klarel1 van HORATJUS nieuweproeven worden te gemoet gezien in cene 
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llieuwe uitgavc tlicns Diehwl's, welke, zoo gemeld wordl, hij 

zUn afsterven voor den druk gereed lag. VON ORELL[ was in 1787 
te Zurich gehMen, en hestemd voor het predikamht in de Her
vormde kerk, hetwelk hij ook in de Italiaansehe stad Bergam() 

hekleed heeft. Later in Zwitserlanrl tot een theologisehell leer
stoel geroepen, heeft hij nit den drang van dogmatische kerk
gesehillen eene wijkplaats gezoeht in de Oude Letteren, waar

aau hij zieh sedert dien tijd (1822) geheel heeft toegewijd. Hij 
was een vl'~jgezind man, cen del' vl'ijheidsvriendcn yan die da
gen, die een beJangrijk volk, vertrapt door Aziat.isehe Despoten, 
en hij elke poging om zich op te rigten wedel' lleergehogen door 
de Europische Politiek, eerst door geesthesehayillg gepoogd heh

hen tot eene helere toekomst voor te hereidcn, en vervolgens in 

den strijd voor de vrijheid, met raad en hemocdiging en hulp
hetoon hehhen hijgestaan. Het dankhare Cl'ieA-en/({nd lwcft OHELLI 

daarvoor met het Bnrgerregt verecrd. 
Dc grellzen, door de wclvoegelijkheid gesteld aan de voordragt 

van den Voorzitter in deze Vergadering, verpligten om te eiudi
gen, en het woord t.e geyen aan den Sceretaris I die verzoeht 

wordt het Verslag to willen voordragen van de werhaamheden 
del' Klasse gedurcnde de laatstverloopene Lwee jarcu. 

De Secretaris las c1aarop hct volgendc Verslag van de werkzaam· 
llcden del' Klasse sedert hare jongste Openhare Zitting. 

Slechts twcemaal mogt de Klasse in dit tijdsverloop zieh ver
eerd zien met eene laslgcving van de Regering. Bij sehrijven van 
26 Aug. 1847 zond de Minister van Biul1enlandsehe Zaken aan 
de Klasse een adres, aan Z. M. ingezondel1 door den Burg-
araaf LOTTIN DE LAVAL, wool1aehtj(! te Berllay, in Franh:riih:, '0 J 
u v,,;J " do )er 
waarin deze de vervaardiging aanhiedt van fae simile's, in pleis- 1 Novembe:'. 

tel', van onderseheiden Beeldhouwwerken, hehoorende tot de 1847. 

houwvallen van l'l/illh'c/t, Babylon, enz. Z. M. had reeds dade- 20 lVfaart, 

lijk te kennel1 gegevel1, dat Hij voor zieh ongenegcn was nit 
eigen middelen zieh daarmede in te laten. Dc Minister verlang

de llU de inliehting en den raad van de Derde en Vierde Klassen, 
:3 

1848. 
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