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i (ue graaf PfliMPPDs), 
een beroemd landbouwkun
dige , werd in 1763 , te ftcg-
gio geboren, en beoefend» 
reeds vroegtijdig delandbouw-
en kruidkonde. Hij maakte 
in zijne overwegingen gebruik 
Tan de ondervinding der be
kwaamste landbouwers van 
het gewest, en tijne vorde
ringen waren van dien aard, 
dat men hem na verloop van 
negen jaren den leerstoel van 
de landbouwkunde aan het 
lyceum te Meggio aanbood. 
Nadat de Frausche omwen
teling de eigendommen door 
verkoopen der openbare goe
deren verdeeld en vermeer
derd had, had zij te gelij
kertijd , terwijl zij de belas
tingen vermeerderde, de be
hoefte doen ontstaan, om de 
inkomsten der laRden te doen 
vermeerderen, IfaHëknA geen 
enkel werk hetwelk aan deze 
behoefte van het tijdvak beant
woordde. De graaf Ré, schreef 
eene verhandeling, welke met 
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orde en naauwkeurigheid alle 
deelen van de landhuishond-
kunde aanbood en den schrij
ver eene IOO groote beroemd
heid verwierf, dat hij geroepen 
werd, om den leerstoel van de 
landbouwkunde te Sologna te 
vervullen. Zijn belangrijk werk 
werd door alle hoogescholen 
van het koningrijk aangeno
men, Hij gaf andere in het 
licht, over verschillende tak
ken van de landbouwkunde 
en landelijke nijverheid, onder 
welke men eene verhande
ling onderscheidt, over d& 
wijze om de mest te gebrui
ken , waarvan de vertaling 
in het Fransch aan den heer 
DüPONT,een'gouden gedenk
penning verwierf, die hem 
werd toegekend door de land
bouwkundige maatschappij te 
Parijs* RÉ , stelde niets voor 
dal hij niet «elf bewaarheid 
had, en zijne onderrigtingea 
hadden alzoo het geïag der 
ondervinding. Getroffen door 
de verwoestingen, te weeg 
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gebragt door de ziekten die 
de boomen aantasten en over 
het ontoereikeftd« der genees
middelen om dezelve te be
strijden y schreef hij eene 
Verhandeling over het plan-
tenrijh, of eene bespiege
lende en beoefenende proeve 
over de ziekten der planten; 
te gelijkertijd dat de schrij-1 

ver de oorzaken aanduidde, 
gaf hij tevens de geneesmid
delen op. Er werd een dag
blad door hem daargesteld, 
ööi dé nieuwe ontdekkingen 
in den landbouw gedaan door 
Italïê te verspreiden, en hij 
nam TBT een aantal belangrij-
i e ar tiVels in op. toeh het 
koningrijk Italië ontbonden 
vvas, vpérd de graaf RÉ , door 
tien hertog van Modena , zij-
iiëöijieuwén vorst, tot hoog-
ïeeraar in de landbouw- en 
3crüid"kunde, en tot opper-
bevvindhebher der tuinen van 
clen vorst benoemd. De al-
gemeéfié achting omringde 
dezen geleerde , die met eenen 
steeds toenemenden roem on
derwees , toen.jje zweetkoorts 
die Italië verwoestte, hem 
den 26 Maart 1817 wegruk
te. Zie hier de lijst vâ i zij
ne werken : l.o' Proposizio-
ni leoriGO pratiche di jisi-
cafegefale , Réggio , 1795 , 
[ö 8.YO — 2.o Delta piu 
vdrttaggiosa ed econotnica 
manièza di concimare ipra-
ti, in het derde deel der 
memorién van (JEORGOFILI, — 

3.° Elementi di agricollu-
ra, Parma, 1798, 2 dl,**" 
in-8.vo, FéMtïè, 1802, 4 
dl.» in 8.vo (3.e uitg. her
zien en vermeerderd), ibid 
1816. (Dit is het eerste Ita-
liaansche werk, in hetwelk dé 
beginselen van de scheikun
de op de beoefende land
bouw , met orde en klaar
heid zijn toegepast.) Hetzel
ve is in xjé hoogescholen van • 
Italië ingevoerd.— 4.° VArte 
di süpplire alla niancanza 
de forragi, Pavia , 1802, 
in 8.vo — 5.o prohsione 
alle lezioni di aegraria , 
Bologna , 1804, in 8,vo — 
6.° Memoria suil' agricoU 
iura del diparlimentq del 
Crostolo, Milane, 1805 , in 
8,vo — 7,o fiaggio al monte 
Fenlasso, in 8.vo — 8.° Ele
menti di giardinaggio, Mi" 
lane, 1806, in 8^o _ 9.» 
Memoria sopra" lapiralidi, 
ètc., Milane, 1806, in 8.v° 
— 1Ó.° Saggio di nosologia 
vegetale, Florence, 1807 , 
in 8.vo; — H.o Sopra al-
cuniabusi, che si commettono 
neW educazione delle peeo
re , Milane 1807 , in 8.v°; 
-—• 12.° Saggio leorico'pra-
ticó sulle malatlie delle pi-
ante , Fenise, 1807. in 8.vo, 
(met platen) , — 13.° Ele-
menh di económia campes-
tre, Milane 1808, in 8."°', 
-— 14.° Dizionario ragio» 
naio de libri d'agricollura 
veterinaria et allri ramt di 



R E. R E A. 

economia campêstre, Fenetie 
1808, 4 dl.ajn 8.vo: Dit woor
denboek bevat omtrent veer
tien honderd werken over wel
ke de schrijver zijne grondige 
gevoelens mededeelt; — 15.° 
Sagio sullapoesia didascd-
lia Georgica dèglilialiani, 
Bologne 1809, in 8.vo;' — 
16,° Dei letami, edelle altre 
sostanze per miglivrare i 
terreni, Mira> 1810, in 8.v° 
— 17i° Istruzione sul modo 
di collivare il cotone, Milane 
1810, in 8.vo, _ 18.° lfOr-
iolano di roazato, Milane 
1811. 2 dl.» in 8.VO _ 19.° 
Elogio di Pier de Greszen&i, 
Bologna 1812, in 8.y° (Zie 
CRESCENTIS); 20.° Jnnali, 
deW agricoltura , del regnö 
d%Italia, Milane 1803 — 
1814, zes en zestig numéros, 
uitmakende 22 dl.n in 8.vo — 
21.o Nüovi ehmenti di agri
coltura , Milane 1815, 4 d!.n 

in 8.TO ; _ ïl^Saggio sulia 
coltiva&ione, e sugli rest dei 
porno di terra, Milane, 1817, 
in 8.vo — 23.0 Saggio sto-
rico sullo stato dell* agri
coltura anlica, etc. Milane 
1817 , in. 8.vo -— De encyclo
pedische jaarboeken, van de 
maand Augustus 1817, bevat
ten een verslag van den graaf 
PHILIPPÜS RÉ, vertaald uit het 
encyclopedische dagblad van 
Napels. 

RÉAI. (GESAR YICHARD DB 
A 4 

SAINT), zooö va:n een*radas. 
heer bij den Senaat\anCham-
bèry, alwaar hij in 1639 gebo-< 
ren werd , kwani reeds vroeg
tijdig ie Parijs, en ontvinger 
cfe kruinschering bij de jesüi-
tén. Sedert dien tijd was hij 
niet anders bekend dan onder 
naam van abbé DESAWTTRÉAÜ. 
YARIIXAS, bij wièn hij eènigen 
tijd verbleef, beschuldigde 
hem van hem eenige papie
ren té hebben ontvreemd, en 
deze beschuldiging is niet on
derzocht geweest. lij 1675-in 
zijn vaderland teruggekeerd t 
werd hij door KARES EMMA-
NUEt ÏI belast de geschiede
nis van EMMANUEÏ. I , zijnen 
grootvader, te schrijven; men 
Weet niét of hij dat ontwerp 
ten uitvoer hragt, men gelooft 
zelfs dat hg nooit dezen last 
heeft ontvangen. De hertogin 
MANCINI, nicht van den kar
dinaal MAZARIN, naar Savooije 
gevlugt zijnde ; schepte beha
gen in! den Ahbé SAINT Ri -
AÏ, , en nam hem met zich 
naar Engeland, waar hij met 
den beroemden SAINI EVRE-
MOND in betrekking geraakte. 
Daar deze,reis zijne studiën ge
stoord had } ktvam hij te Pa
rty's, en verbleef er lot in 1692, 
wanneer hij Haar Ckambery 
tetqgleerde, waar hij tegen 
het einde van dat jaar over
leed. Deze schrijver hacl eene 
levendige verbeeldingskracht, 
een gelukkig geheugen j maar 
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zijn oordeel was niet altijd ze
ker. Men beschuldigt hem van 
eene kinderachtige gevoelig* 
beid voor de critiek te heb
ben gehad , van levendig en 
onstuimig, bij twistgedingen 
te zijn geweest. Zijne wer
ken verschenen in 1745 in 
bet licht, Parijs \Nyon\ 
3 dl.n in 4 . t 0 , en 6 dl.« in 
12.1110, Dè voornaamste zijn: 
1,° zeven Discours etc. (Ver-
handelingen over het gebruik 
der geschiedenis) , Parijs 
1671 , vol van oordeelkundige 
aanmerkingen $ maar zonder 
naauwkeurighefd geschreven, 
;— 2i°Historieetc. (Geschie
denis van de Samenzwering 
welke de Spanjaarden in 
3ÖJ8 legen de Republiek van 
Venetië- smeedden), 1674, 
Dit iö vele opzigten roma
neske stufc schiet zelfs, wat 
dejhoofdinhoud betreft, zeer 
in waarheid te kort. (Zie CüE-
VA, GROSIET), De overwe
gingen , zijn zeer zinrijk, er 
heerscht een krachtvol kolo
riet in de afbeeldingen en eene 
gelukkige keuze in de daadza
ken ; het is jammer dat al
les slechts een tafereel der 
verbeeldingskracht is. — 3.° 
Don CARIOS 1672 in 12.»°, 
een geschiedkundig verhaal, 
zuiver romanesk (zie CARtos, 
don),~4,to f?ie de J. C. (le
ven van JEsos CHRISTUS) , 
Parijs, 1689. Er komen aan 
bet einde aanmerkingen in 
voor, die op prijs Worden ge-

[ «teld. —i 5.° Discours etc, 
(Dankbetuigingen) , uitge
sproken den 13 Mei-.1680., 
in de akademie van Tunn, 
waarvan hij in ditzelfde jaar , 
pp eene reis, welke hij in 
die stad deed, tot lid was 
aangenomen ; — 6.° Jtela-
tion etc. (Perslag van den 
afval van de Godsdienst te 
Geneve). Dit voortreffelijk 

'én "belangrijk werk is eene 
nieuwe uitgaaf van het werk 
getiteld. .— 7.° Levain etc. 
(Zuurdeeg van hel Calvi-
nismus), zamengesteld door 
JOANNA TAN JÜSSIE , geeste
lijke dochter van defl.Cl.A-
RA te Geneve. De abbé DE 
SAINT-RJUL verbeterde den 
stijl dészelven, en gaf het 
ónder eenen anderen titel in 
het licht. ~,8.° Cesarion 
etc. {Cesarion of verschil' 
lende belangrijke gesprek
ken) , — 9.° Discours etc. 
(Verhandeling over de waar' 
dij), in 1688 aan de keur
vorst van Beijeren opgedra
gen. Dh is een der beste 
stukken van SAINT-RÉAI. — 
ló.° Traite etc, (Verhande
ling over de critiek),— 11 ,° 
Traduction etc. (Vertaling 
der brieven van CICERO aan 
JTTICÜS), 2 dl.»» in 12.mo 
Deze vertaling bevat slechts 
de. twee eerste boeken der 
brieven aan AÏXICÜS, met 
den tweeden brief Van het 
eerste boek aan QÜINÏDS.— 
12.° Verscheidene brieven. 
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De andere werken van dezen 
schrijver zijn: —• 13.° La. 
conjuration etc. (De zamen-
zwering der GRACCHÜSSEN, 
die van PISON , losse stuk
jes over CAESAR, zaken van 
MARIÜS en SYLLJ) , enz, 
Zijn stijl is harder dan kracht-
vol, en sierlijker dan naauw-
keurig. In 1757 gaf de abt 
PÉRAU eene nieuwe en fraaije 
uitgave van al de werken 
Tan dezen schrijver, in 8 
ileine dL.ü in 12.H"> in het 
licht. Dit is slechts een 
tweede druk van die welke 
hij in 1745 had uitgegeven. 
Men heeft zijne Uitgezochte 
werken , voorafgegaan van 
zijne levensschels door den 
Ër. Ca. MJZO, Parijs, 
1819, 1 dl. in 8.vo en de 
Br. DE NÉÜTILLE heeft den 
geest van SAINT-RÊAL , in 
12.mo in het licht gegeven. 

BÉAI (GASPARD DE), heer 
van Curban en groot land
voogd van Forcalquier', ger 
horen te Sisteron, in 1682, 
en in 1752 te Parijs over
leden , muntte uit door zijne 
talenten voor de staatkunde. 
Men heeft van hem eene ver
handeling over de weten
schap desbestuurs: een regis-
geleerd, zede- en staatkundig 
werk , 4ken, (Parijs), 1762 
__ 63 — 64', 8 dl.» in 
4;to Het bevat de grondbe
ginselen des opperbevels en 

der gehoorzaamheid, \vaarin 
rnen alle onderwerpen , des 
bestuurs tot een eenig lig-
chaam brengt, geheel in elk 
van deszelfs deelen , en waarin 
men de regten en pligten der 
vorsten , die der onderdanen , 
die van alle menschen in wel
ken toestand zij zich ook be
vinden verklaart. , Men treft 
er noch de wonderspreuken , 
noch de opgeblazenheid der 
wijsgeeren van den lijd aan, 

; RÉAL, abt van Zure, neef 
van den voorgaande , geboren 
te Sisteron in 1701 , over
leden in 1774 is de. schrij
ver van een ^werlc getiteld :. 
Dissertation etc. (Frerhan<> 
deling over den naam der 

familie, die in Frankrijk 
regeert), 1762, 1 dl. in 
12.mo 

* RiAt (DoMwrcps As-
PRÉAS), lid van de nationale 
conventie en laatstelijk pre
sident van het koninklijke 
hof van Grenoble, werd te 
Grenobie in 1755 geboren, 
en was voor de omwenteling, 
welker beginselen in hem 
eenen ijverigen voorstander 
hadden, advocaat. Hij was 
tol president van het direc
torium van het regtsgebied 
van Grenoble benoemd, en 
bekleedde dezen post totdat 
hij in 17,92 door zijn depar
tement tot afgevaardigde bij 
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de nationale conventie ver
lozen werd, In het regts-
geding van den koninastem. 
dë RÈAt eerst tegen de Wet
tigheid van de vergadering; 
nadat .de conventie zich het 
regt om LoDEwrJK XVI te 
oordeelen aangematigd had, 
ondersteunde hij het gedane 
Voorstel, om het onderzoek 
niet te openen dan drie da
gen na de uitgave en uitdee
ling der verdediging van dien 
vorst, daar hij dit voorstel 
Verworpen zag, vraagde hij 
dat het onderzoek ten min
ste tot na het drukken zou 
•worden voortgezet. Toen men 
begon met de stemmen op 
te nemen, verklaarde RÉAi. 
dat hij niet als regier, maar 
als wélgever stemde , en ver
klaarde zich, als bij wijze van 
eenen algemeenen veiligheids 
maatregel, voor de voorloopi» 
ge gevangenschap, behoudens 
Verandering in eert balling
schap in kalmer tijd. Uijstemde 
vervolgens voor het beroep op 
het volk en voor het uitstel,, 
Later deed hij onderscheidene 
Verslagen in naam van de com
missie der geldmiddelen, waar. 
van hij lid was, hij werd bij 
herhaling in missie gezonden, 
en beschermde op den 31 Mei 
1793, BÜZOT , een' der voor
naamste Glrondins. Hij stemde 
voordeafschaffing van het maoe-
ïmumt en voor de opheffing van 
Jiet in beslag nemeu der goe
deren van vreemdelingen, en 

ondersteunde het voorstel dat 
gedaan werd om de goederen 
der veroordeelden terug te 
geven, In Germinal 3 .d e 

jaar in missie naar het leger 
der Alpen en Van Italië ge-
zenden , was zijne eerste 
zorg alle geestelijken en 
geestelijke dochters, die om 
staatkundige gevoelena ge
vangen waren , in vrijheid 
te stellen; maar bij zijne 
aankomst te Niz&a, vernaüa 
hij de bewegingen te Tou-
lon, te Aix en te Marseïl-
Ie voorgevallen , maakte zich 
gereed om , in overeenstem
ming met den generaal K E I » 
LERMANN dezelve te beteuge
len, en gaf aan de conventie 
verslag van de Verschillende 
maatregelen die hij had ge
meend te moeten nemen. Hij 
was het die d& nieuwe vöof-
deelen berigtte , door hét le
ger der Alpen op den berg 
Saint-Bernard -behaald. In 
het jaar 4 (1796) door het 
departement der Isere, tot 
den raad der vijf honderden 
verkozen , bestreed hij in deze 
vergadering het voorstel dat 
gedaan was om grondbelasten 
in natura te ontvangen be
wijzende dat deze wijze van 
ontvangst veel kostbaarder en 
bijgevolg lastiger voor de 
schatpligtigen was. Men be
noemde hem den 21 Decem
ber 1796 tot raads-secretaris 
en hij bood weinig tijds daar
na een ontwerp aan op het 
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beheer der hijpotheken waar
van de voornaamste bepalin
gen bij de wet Tan den 11 
hrumaire jaar 11 werden aan
genomen. Na andere wets
ontwerpen te hebben onder
steund , verliet RÉAL , door 
het lot bestemd, den raad 
in de maand Mei 1797. Hij 
was omtrent denzelfden tijd 
tot centraal commissaris van 
het departement der Isere, 
in 1801, tot regter bij het 
hof van hooger beroep van 
Grenoble en in 1812 tot ka
mer-president bij hetzelfde 
hof benoemd. RÉAI nam zijn 
ontslag, den 30 November 
1815. Begrepen in de lijst 
der oude leden van de na
tionale conventie, die Frank' 
rijk moesten verlaten, ten 
gevolge tan artikel 7 der 
wet van den 12 Januarij 
1816, reclameerde KÉAL te 
dien opzigte; want hij Was 
geen koningsmoorder, had de 
additionneele acte gedurende 
de honderd dagen niet on
derteekend , en van het 
keizerlijke gouvernement van 
1815 niets aangenomen. Den 
11 April 1816 verkreeg hij 
in de daad van den raad des 
konings een onbepaald verlof 
dat hem vergunde in zijn va
derland te blijven , en eene 
koninklijke uitspraak vanden 
26 September 1819 verklaar
de dat de wet van den 12 
Januarij op hem niet toe
passelijk was, RÉAI, voerde 

sedert dien tijd een afgezond 
derd leven: hij is den 19 
October 1832 té Grenoble 
in het 78.ste jaar zijns ou* -
derdoms overleden. 

RÉAÜMÜR (B.ENÉ ANTONiqS 
FEUCHAÜII, Sieur DE), een 
beroemd natuurkundige en 
naluurkenner j in 1683 te 
Lu Rochelle geboren in eene 
familie van den tabbaard', 
verliet de regtgeleerde studie 
om zich op de natuurkunde 

-toe te leggen. Hij begaf zich 
in 1703 naar Parijs ? en in 
1708 werd. hij bij de aka* 
demie van wetenschappen als 
lid aangenomen. Sedert dat 
tijdstip,, gaf hij zich geheel 
aan de studie van de na
tuurlijke historie oveiv Zijne 
verhandelingen ovet, de vor
ming van de schelpdieren> 
over de spinnen, over de 
steenaderen, de mossels de 
zeevlooijen , enz, verwierven 
hem eenen beroemden naam. 
Maar hij maakte zich vooraL 
nuttig door een werk geti
teld: De kunst om hei ge* 
smede ijzer in staal te ver
anderen , en de kunst om 
het gesmolten ijzer te ver' 
machten en gesmolten-ijzer* 
werken te maken, even aoó. 
volledig als het gesmede 
ijzer, 1 dl. in 4. toi 1722. 
De Hertog van Orléans, re*-
gent, meende déze aan den 
staat bewezene diensten te 
moeten heloonen door eene. 
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jaarwedde van twaalfduizend 
livres; ,daar RJÉAUMDR dezelve 
blijvend wilde maken, nam 
hij dezelve enkel aan , op 
verzoek dat dezelve op den 
naam der akademie zou wor
den gesteld , welke na zijhen 
dood er het genot van zoude 
hebben. Het was aan zijne zor. 
gen, dat men dein Frankrijk 
ingevoerde blikfabrieken te 
danken had, welk fabricaat 
men vroeger uit het buiten* 
land ontving. Het vaderland 
had hem' nog de kunsl te -
danken van porselein té ma
ken. Zijne 'eerste proeven in 
dit vak gelukten volkomen. 
Hij bootste zelfs het Saksische 
porselein ha, en bragt door 
dit middel eene nuttige kunst 
en eenen niéuwen tak van 
koophandel in het koningrijk 
over. Een ander, belangrijk 
werk voor de natuurkunde 
is de vervaardiging vaneenen 
nieuwen thermometer door 
middel van welken men altijd 
en in alle proefnemingen, 
gelijke trappen van warmte 
of koude kan behouden. Deze 
thermometer draagt zijnen 
naam en heeft die van DREB-
BEÏI, van AMÓNXONS, van LA H I -
RE, énz.doen vergeten. Die van 
JAHRENHEIT, welke de Duit-
schers in de plaats van den 
zijnen hebben willen stellen, 
bezit noch de eenvoudigheid 
noch de zekerheid van den-
aelven (zie FAHRENHEIT);'zoo
dat men hem de volmaakt

heid van een veel nuttiger 
en gewigtiger ontdekking te 
danken heeft dan zoo vele 
andere, waarover men zeer 
veel gerucht heeft gemaakt. 
» Want hoe kon men voor het 
gebruik van den thermome-
ter, zegt een beroemde na
tuurkenner, over de verschil
lende luchtgestellen oordee-
len, over die der plaatsen 
waarin het voor ons van be
lang is dat dezelve eenen 
bepaalden gfaad heeft, over 
den staat van een zekere men
geling , van zekere zamenstel-
lingen , waarvan de uitkomst 
slechts in zoo verre zeker is,-

als men er eenen zekeren-
graad van warmte onderhoudt. 
Kende men andere verkoelin-
gen dan die, welke men door 
het gevoel, een geheel dub
belzinnig bewijs, ondekte ? 
Wist men dat in de diepe 
kelders en in de onderaard-
sche holen het noch warmer, 
in den winter noch kouder 
in den zomer is dan in alle 
andere jaargetijden, en dat 
indien er verscheidenheden 
bestaan, dezelve zeer onbe
duidend zijn? Wist men dat 
het water hetwelk langen tijd 
kookt niet warmer wordt dan 
na de eerste ruisching? Ein
delijk zou men zonder den 
thermometer ooit gedacht 
hebben, dat in de warmste 
landen; onder de evenachls-
lijn, de grootste warmte niei 
diegene overtreft, welke wij 
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Somtijds, in onze gematigde 
luchtstreken ondervinden ? 
Zou men geweten hebhen , 
en zou men geloofd kunnen 
hebben, dat er een door" men-
schen bewoond land was, waar 
de koude in zekere jaren twee 
malen,,en zelfs, meer, groo-
ter wordt dan die, welke in 
1709 in Frankrijk en in 
meer andere deelen van Éu-
ropa zooveel verwarringen 
heeft te weeg gebragt? Dé 
natuurkenner door den ther
mometer geleid , werkt met 
meer zekerheid en beter ge
volg: de goede burger is be
ter toegelicht omtrent de ver
anderingen, die de gezondheid 
der menschen en de voort
brengselen der aarde betref
fen , en de particulier, die 
zich de gemakken des levens 
zoekt te verschaffen wordt 
gewaarschuwd omtrent dat
gene wat hij doen moet om 
gedurende het geheele jaar 
in eene bijna gelijke lucht-
gesleldheid te wonen, en om 
te vermijden de woningen te 
veel te verwarmen, ten einde 
zich niet bloot te stellen aan 
de te veel tegenstrijdige 
schielijke en gevaarlijke lucht-, 
stelsveranderingen. Door zulks 
waar te nemen geeft men aan 
eene zieke-kamer of aan eene 
broeikas, den behoorlijken 
warmte graad." De beroem
de waarnemer schreef de 
Geschiedenis der goud-

Voortbrengende rivieren van 

Frankrijk, en gaf het omstan
dig verhaal in het licht van de 
zoo eenvoudige kunst, welke 
men aanwendt om de goud-
deeltjes , die de wateren 
in derzelver zand bevatten, 
üittehalen. Eene proefneming, 
die men in den beginne veel 
gewigtiger waande, was om 
ons de kunst mede te deelen, 
de kiekens en de vogels te 
doen ontluiken en opbrengen 
gelijk men in Egygte zulks 
doet, zonder de eijeren te 
doen bebroeijen, maar deze 
poging was vruchteloos, en 
in de uitoefening is hij voor 
zijne moeiten en voor zijne 
kosten nooit schadeloos ge
steld geweest, Eene verza--
melmg van gedroogde vogels, 
die hij het geheim had ge
vonden van zich te verschaf
fen en te bewaren, gaf hém 
aanleiding om zonderlinge 
proefnemingen te maken over 
de wijze, waarop de vertering 
des voedsels bij de vogels 
plaats heeft. In den loop 
zijner waarnemingen, maakte 
hij aanmerkingen over de 
.kunst, met welke de ver
schillende soorten van vogels 
hunne nesten weten te ver
vaardigen. Hij deelde zulks 
in 1756 aan de akademie 
mede en dit was het laatste 
werk dat hij derzelve aanbood» 
Hij overleed den 17 October 
1757 in den ouderdom van 
omtrent 75 jaren, aan de 
gevolgen van eenen val, op zijn 
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landgoed van Bermondiere, 
in Maine, waar Jbij de va-
cantie was gaan doorbrengen. 
RÉAÜMÜR was meer een werk-
dadige dan beschouwende na-, 
tuur kundige; een onvermoeide 
waarnemer, wiens aandacht 
door alles geboeid werd, 
wiens werkzaamheid door al
les werd opgewekt, wiens 
Vernuft door alles werd gaande 
gemaakt. Zijne werken doen 
genoegde uitgebreidheid van 
zijnen geest kennen. Hij is 
misschien te wijdloopig; maar 
deze misslag is eene noodza
kelijkheid in de beschouwende 
werken, en hij heeft zijn on* 
derwerp met even zoo veel 
zorg als duidelijk- en beval-
Jigheid behandeld. Het is 
waar, dat hij somtijds de 
slotsom en de gevolgen van 
zijne waarnemingen te alge
meen heeft behandeld , en 
dat hij de valschheid van 
«enige oude gevoelens, ge
grond op zekerder en stand
vastiger proefnemingen dan de 
aijne, te overijlend heeft uit
gesproken. De eigenschappen 
van zijn: hart maakten hem 
nog beminnelijker dan die 
van zijnen geest. De zacht
heid van zijne inborst, zijne 
goedheid, de zuiverheid van 
zijne zeden en zijne naauw-
gezetheid om de pligten van 
de Godsdienst te vervullen,, 
maakten van hem een even 
zoo achüngswaardig als be
minnelijk burger. Zijnewer

ken zijn: een aantal Fèrhun* 
delingen en Waarnemin
gen over verschillende punten 
van de natuurlijke historie; 
Zij zijn in de verzamelingen 
van de akademie gedrukt. 
Histoire etc. (Natuurlijke 
historie der Insecten) 6 dl.» 
in 4.to Alles is in dezelve 
niet naauwkeurig en eèhige 
zijner voorstellen zijn door 
nieuwere waarnemingen ver
beterd; maar het werk is in 
het algemeen belangrijk, en 
de vrucht van vele inspanning. 

REBECCA J dochter van BA-
XHüët en klein-dochter van 
NACHOR» broeder van ABRA
HAM. Nadat EHÉZER, op-
zigter van het huis van de
zen oud vader naar Mesopo-
tamië gegaan was, om eene 
vrouw te zoeken voor den 
zoon van zijnen meester r 
ontdekte hij REBECCA, die, 
aan de bron gekomen zijnde , 
naar HARAN terugkeerde, ter
wijl zij op hare schouders 
hare kruik vol water droeg. 
Zoodra de dienstknecht van 
ABRAHAM erkend had dat zij 
degene was, welkedeHeervoor 
zijnen meester had bestemd, 
verkreeg hij haar van BA-
XHOët en geleiddde haar naar 
IZAAK , die toenmaals te Ber-
sabé in het land Kanaan 
woonde, Zij woonde twintig 
jaren met haren man zamen 
zonder kinderen te bekomen;, 
na dien tijd verkreeg zij. 
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•door de .gebeden "van IZAAK, 
het vermogen om te ontvan* 
gen , en zij werd moeder van 
tweelingszonen, waarvan de 
eerste ESAÜ en de andere J A 
COB genoemd werd. REBECGA , 
had altijd meer genegenheid 
en teederheid . voor JACOB 
dan voor JSSAU ; naardien zij 
met de oogmerken van God 
ten opzigte van JACOB bekend 
was, regelde aij hare gevoe
lens naar die van de opper
ste en eeuwige regtvaardig-
heid. Daar het haar ont
dekt wag dat d-e jongste harer 
kinderen het regt van eerst-» 
geboorte zoude genieten, 
hield haar geloof haar oplet
tend op alle gebeurtenissen. 
Het werk begon door den 
afstand van dat regt, hetwelk 
ESAÜ tfoor eenen schotel met 
linzenbrij deed, maar men 
moest dezen afstand door den 
zegen van zijnen vader doen 
bevestigen, én dit was het
geen RÏBSCCA ten gelegene 
tijde deed, Wanneer zij wist 
dat IZAAK zich gereed jmaak-
te om ESAÜ te zegenen, be
dekte -zij JACOB metdeklee-
deren Tan dezen laatste en 
stelde hem in de plaats van 
zijnen broeder» ESAQ troos
teloos fan zich door Mijnen 
jongeren broeder te zien on
derkropen, zwoer zich te 
wjeken > wanneer IZAAS over
leden zoude zijn; «n daar 
BRBECCA hem Yreejide , spoor
de zjj ÏSAAK aan, JACOB «aar 

,B. n 
Mesopotanii'ê tekenden r. om 
er eene der dochters van zij* 
nen oom LABAN te huwen. Se
dert dien tijd, zegt de hei
lige Schrift ons niets meer 
van REBECCA dan dat IZAAK 
bij haar in het graf werd 
gelegd. Ofschoon men deze 
teedere en deugdzame .moe
der niet kan berispen aan 
haren zoon de voordeden van 
het eerstgeboorteregt beves
tigd te hebben , dat zijn broe-.. 
der hem verkocht had, en-
dat in de bedoelingen van 
de Voorzienigheid «p hem 
gevallen was , is men daarom 
niet verpligt alle bijzonder--
heden van dit voorval ea 
alle middelen welke .zij. er. 
toe liet dienen te regtvaar-
digen, (Zie JEIHJ), De hei
lige AÜGTJSTINÏJS verschoont 
haar nogtans vanlogentaal.om* 
dat haar doel niet was IZAAK 
te bedriegen, maar pm hem 
te doen voltrekken hetgeen 
hij iehoojrde te doen , en dat 
hij zich integendeel bedrogen 
heef); met den eersten zegen 
aan JACOB te geven. Het is 
ook waar dat, ofschoon gee» 
nerlei soort van logen ia 
geen geval geoorloofd z i j , 
deze zuiyere'en strenge zede-
leer niet altijd gelijkelijk be
kend is geweest. Men heeft zieh. 
onsphuldiglijk, alhoewel wd-* 
schelijk kunnen diets maken, 
dat in jregivaardige en loffe
lijke zaken het geoorloo&J 
was niet altijd «pregt istfta. 
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Indien heilige kerkvaders 
hebben gemeend deze gevoe
lens te kunnen aannemen 
voor dat de Kerk dezelve, 
scheen te verwerpen, moet 
men "zich niet verwonderen, 
dat in den tijd van 'de eer
ste eenvoudigheid men de
zelve als waarachtig be
schouwde. 

dekunde, in 25 verhantlö* 
lingen. . 

* REBECQUE (SAMÜÖI, CON
STANT DE) , in 1729 , te Ge* 
neve geboren, en in J1800 
in het midden van October 
overleden, was een klein
zoon van den voorgaande; 
en zoon van een'luitenant-
generaal in Hollandschedienst. 
Hij diende reeds als een kind 
in het regiment van zijnen 
vader; en verliet vervolgens 
den militairen stand om op 
raad • van VOLTAIRE , die hem' 
in zijn vertrouwelijk gezel
schap had opgenomen , de 
letterkunde te beoefenen. Zij
ne voornaamste werken zijn: 
1.° CAMILLE etc. (CAMÏL-
LA., .'of brieven van twee 
jonge dochters dezer eeuw), 
Parijs, 1784, 4 dl.» in 
12.m 0 , een roman die ver
scheiden uitgaven had» en 
in verschillende talen ver
tolkt werd. — 2.o Institu-
ons etc. {Zedekundige on
derwijzingen tot gebruik der 
kinderen die beginnen ' te 
spreken)", Londen, 1785, 
in 8.vo — 3.o Récüeil etc. 

(Verzameling van zanten-
spraken of tooneelkundige 
vodden in een Zwitsersch 
stadje bijeenverzameld), Ge-
neve, 1787, in 8.vo — 4.° 
LAVRE etc. (LAURA, of 
brieven van eenige Zwitser-
sche personen), 7 dl.n in 
1 2 ^ ° , waarin men eene ge* 

REBECQJDE (DAVID CONSTANT 
DE) » uit eene IVansche ge-
vlugte familie , hoogleeraar in 
de godgeleerdheid aan de aka-
demie van Lausanne, in 
1638 geboren, in 1733 over
leden , heeft zich bij de ge
leerden door vele uitmunten
de werken doen kennen. Hij 
was met DAULÉ , AMIRATJLT , 

TüRRETIN, BAYtE, MESTREZAT, 
in letterkundige briefwisse
ling, "Men heeft van hem: 1.° 
uitgaven van FJDORTJS, van de 
Qfficièn van CICERO en de Za-
menspraken van ERASMUS ,' 
door uitgezochte en oordeel
kundige aanmerkingen Ver
rijkt.— 2°. Verhandelingen 
over de vrouw van LÖTH; kei 
braambosch van MOPJES; de 
koperen slang en den door-
togt der Roode zee. Deze we
gens den stijl en den inhoud 
op prijs gestelde verhande
lingen zijn in het Latijn.— 
3.° Hen kort begrip van de 
staatkunde, waarvan jtnen 
eene zeer vermeerderde uit* 
gave van 1687 heeft..—•• 4.° 
Stelsel van godgeleerde ze-
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trouwe schilderij der zeden 
en de levenswijze van Zwit' 
Seriand en Geneve vindt.— 
5.° Inslructions etc. {Zede-
kundige onderwijzingen, die 
vóór alle menschen kunnen 
dienen en voornamelijk tot 
gebruik van de JBelvetische 
jeugd samengesteld), Lau* 
sanne en Parijs + 1799 , 
in 8.vo 

* REBECQÜE (BENJAMIN DE 
CONSTANT DE) , een beroem
de redenaar en publicist, in 
1767, in eene Franscheuit-
gewekene familie te Geneve 
geboren, kwam bij het be
gin der Fransche omwente
ling met zijnen vader, oud» 
generaal ia Óollandscbe dienst, 
zich in Frankrijk vestigen. 
In 1795 , begaf hij zich naar 
Parijs en verbond zich met 
de door den glans hunner 
talenten, en door hunne re-
publikeinsche gevoelens be
roemdste mannen van den tijd, 
LooVET, DAVNOÜ , CHENIER , 
behoorden tot dat getal. Het 
eerste geschrift, door hetwelk 
hij zich bekend maakte, en 
dat in 1796 in het licht ver
scheen , voerdeden titel van; 
De la force etc. {Over de 
kracht , des be'stuurs in 
Frankrijk en over- de nood* 
zakelijkheid om er zich Me
de te vereenigen). Dit was 
eene soort van verdediging van 
het directorium dathetbloe-

XXI. DKE£, 

dige erfdeel van het schrik
bewind had opgenomen. Of
schoon dit geschrift op verre 
na de algemeene goedkeuring 
niet wegdroeg., erkende men 
echter eène groote verdienste 
van stijl in hetzelve. Dejon-i 
ge publicist oogstte meer roem 
in toen hij in hetzelfde jaar 
voor de balie van den ;raad 
der vijf honderden verscheen 
om in het belang 'van'alle 
protestanten , wier voorda
ders door de intrekking van 
het edict van Nanies, ge» 
troffen waren geweest, den . 
titel en de regten van Fran
sche burgers terug te vorde
ren. Zijne vordering werd 
toegestaan en hij haastte zich 
om zich zelven , en zijnen 
vader, mede op de burger
lijke registers der gemeente 
Dóle te doen inschrijven» 
BENJAMIN CONSTANT breidde 
weldra zijnen roem uit door 
twee schriften getiteld : Over 
de staalkundige reaclien en 
over de uitwerkingen van 
het schrikbewind. De schrij
ver verhief zich in dezelve 
tegen de bloedige reactien 
der partijen die geen ander 
uitwerksel hebben dan om 
de verdeeldheden en vijand
schappen te vereeuwigen, 
terwijl zij den staat aan aan
houdende beroeringen bloot
stellen. Hij verdedigde het 
gevoelen dat het alleen de 
aan de orde van den dagge-
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stelde- verschrikking was die, 
de;republiek aan gevaat! bloot
gesteld, en te grotide ger.igt 
had*, en; in naam van de 
ware vrienden der vrijheid» 
kantte hij zich aan tegen alle 
deelgenootschap; aan dein zij
nen; naam: bedreven misdaden* 
BENJAMIN , CONSTANT was, lid 
tanden constitutionneelen cir
kel van de atraati 'Isle , groo
tendeels uit gematigde republi-
kehrei» zamengesteld, en in 
eene verhandeling, welke hij 
als secretaris van dit genoot-

„ schap uitsprak, drukte hij op 
nieuw zijnen diepen afkeer uit, 
van de buitensporigheden v*m 
•de' aanhangers van hetschrik-
bewind. Ofschoon hij onder 
het Directorium tot geenen 
openbaren post werd opge
roepen , scheen het nogtans 
dat hij bij dit bestuur eeni-
gen invloed bezat,. en dat 
hij niet vreemd was aan de 
Benoeming van den heer DE 
TALLEYRAND , tot minister 
van buitehlandsche zaken, 
Men heeft hem' zelfs beschul
digd den 8 fructidor verde
digd te hebben, een coup 
•itjpétat, door welken het di
rectorium , zijn zwak bestaan 
verlengde. Maar later, toen 
zijne gevoelens door de on
dervinding gerijpt waren, 
kenmerkte hij de onwettig
heid en de noodlottige ge
volgen deszelven. Vreemd aan 
de gebeurtenissen die het 
hoogste gezag in handen van 

NAFOIEON plaatsten, zag zich> 
BENJAMIN CONSTANT desniet
temin in 1799 tot het tri
bunaat benoemd,, Maar hij; 
verklaarde zich in hetzelve 
openlijk tegen de opeenvol» 
gende overweldigingen van 
het nieuwe bestuur, Hij we
derstond met nadruk het ont
werp van wet van Januarij 
1800, hetwelk ten doel had , 
wetten te doen aannemen 
zonder andere formaliteiten 
dan derzelver officieele voor-t 
dragt en eene eenvoudige Ie* 
zing. Hij bestreed ook dein-, 
stelling der bijzondere regt-
banken die de revolutionnaira 
regtbanken schenen te ver
nieuwen. Belast den over-* 
winnaar van Marengö te hul
digen , durfde hij met de 
lofredenen van roem eenige 
denkbeelden van vrijheid pa
ren , deze stoutmoedigheid 
rangschikte hem onder degene 
die verdienden uitgeschrapt 
te worden; en hij deelde 
deze ongenade met CHENIER» 
GINGDENÉ en eenige anderen. 
Hij werd weldra met me» 
vrouw DE STAEX verbannen, 
die in de zalen , waar zij als 
souvereine regeerde, niet op
hield puntdichten tegen BO
NAPARTE voor te dragen, 
welke den overwinnaar van 
Italïë verontrustten. Nadat 
hij met de beroemde vrouw , 
welker verbanning hij deelde , * 
al de deelen van Europa, 
die de arm van NAPOLEON 
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nog niet bereikte bezocht 
had, kwam hij zich te Göt~ 
tingen vestigen, welker aka-
denjie hem onder het getal 
harer leden sopoam. BENJA.- ,' 
ajiN CONSTANT verbond zich ; 
aldaar met de voornaamste I 
schrijvers van Muitschland, \ 
en «terwijl hij h,un,ne werkza»| 
me gewoonten aannam, maak
te hij van zijn verblijf in dgze ; 
geileerde stad gebruik :om is j 
JÓ.uitsche Letterkunde in .de;n , 
:grond te beoefenen ; hij ver
vaardigde aldaar eene verita-
Jin,g in JFraqsche verzen -van 
,het treurspel WAJ^KKSTJEIN , 
dat v.por een meesterstuk .van 
SCHILLER .wordi , gehouden. 
Bij Jhejt inliet licht geven'van 
hetzelve, voegde hij er1, in ; 

;eene VAOEnede, ,een vergelij
kend onderzoek bij , van de 
beide letterkundige, stelsels, 
door de Franschen en door 
de Duitschers aangenomen, 
een door eene buitengewone 
er itische scherpzinnigheid be
langrijk werk. Het is ook in 
J)mischlmd dat BENJAMIN 
CONSTANT het plan van den 
roman AJDOLF ontwierp , wel
ken hij later in het licht gaf 
en die met betrekking tot 
de zedelijkheid veel te wen-
schen overlaat, Gedurende 
den loop zijner leerzame werk
zaamheden , werd het ver-
bannings-beve] hetwelk hem 
van Frankrijk yeryvf derd 
hield ingetrokken en rhij kon 

E 

te Parijs terugkamen. Bpch 
zeer kort was zijttiiverblijf 
aldaar. Boven Frankrijk zoo-
dafl i g a Is B ONAPAJJTE hetze! v«e 
had gemaakt, ' verkoos hij 
DuMschland,, z|jn aangeno
men vaderland , alwaar rhet 
schpen dat h|j zich onherroe
pelijk vestigen, wilde door er 
eene yrpuiw -uiieeneaaSiziieB-
lijke familie van Manovèrl» 
huwen, In £8141 gaf hij i» 
J)ui,lSQ&$md rnpH liet ;beste 
gevplg zijiö Werk in th-e-tüiebt 
over den geest van mmvs' 
ring • en ppgrwéldiging m 
derzelver betrekking metMé 
tegenwoordige besclmving. 
J)e schrijver kondigdetmihet-
zelve (dep aanstaanden vahvan 
BONAPARTE aan , en de ge
beurtenissen verwezenlijkten 
weldra deze voorspelling, die 
toen voor het everige in het 
^bereik der bekrompenste 
geesten was. Toen de eerste 
restauratie haar beslag iiad 
bekomen, kwam BENJAMIN 
CONSTANT te P&rijs terug. Hij 
schreef veel in de dagbladen 
en deed achtereenvolgend ver
scheiden losse stukjes in het 
licht verschijnen, waarin hij 
de staatkundige aangelegen
heden mei die indringende 
scherpzinnigheid .onderzocht 
die het bijzondere kenmerk 
van zijn talent was. BENJA
MIN CONSTANT was er loen-
maals ver af, zich vijandig 
jegens de BOURBONS te too-
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nen; het heerschende denk
beeld zijner geschriften was 
om tussèhen de wettige mo
narchie en de uit de om
wenteling ontsprotene belan-
<gen, een duurzaam verbond 
vast te stellen. Bij betberigt 
der landing van BONAPARTE 
aan de Fransche kusten , in 
1815, bedacht hij zich niet om 
zich met nadruk legen hem 
te vérklareri. Hij gaf in het 
Journal des dêbats eene na-

ïdrükkelijke geloofsbelijdenis 
•in het licht, waarin men deze 
woorden bemerkte: » van 
:den • kant des konings is de 
, conjstitulionneele vrijheid , de 
veiligheid , de vrede ; van 
den kant van BorrAPARTE , de 
slavernij de.regeringloósheid , 
de oorlog. Wij genieten on
der LoDEWlJK XYIII een ver
tegenwoordigend besluur, wij 
besturen ons zelven. Wij 
zouden onder BONAPARTE een 
bestuur van Mamelukken heb
ben ; zijn zwaard alleen re
geerde ons. Het is ATTIIA , 
het is GENGIS-KAN. Wanneer 
men slechts vraagt de dwin
gelandij te dienen, dan gaat 
men onverschillig van het 
eene besluur tot het andere 
over, overtuigd dat men zij
ne plaats van wer'ktuig pn-
der de nieuwe dwingelandij 
zal vinden; maar wanneer 
men de vrijheid bemint, doet 
men zich rondom den troon 
die dezelve beschermt, doo
i e n . " Deze woorden ont

vingen weldra eene openbare 
logenstraffing. Onderrigt dat 
BONAPARTE hem wenschte te 
zien, begaf BENJAMIN CON
STANT zich naar de Tuihrïên, 
en verliet de bijeenkomst, 
die hij met den keizer had', 
geheel tot zijne zaak bekeerd. 
Weinige dagen daarna kon
digde de dagbladen zijne be
noeming aan, tot den post 
van staatsraad. Deze plotse
linge verandering verbaasde 
het publiek , en berokkende 
BENJAMIN CONSTANT den bij
naam van overlooper dien 
hem de republikeinen en de 
aanhangers der BOURBONS te
gelijkerlijd gaven. Deze af
valligheid had zelfs geene 
verschooning, toen men ver
nam dat BENJAMIN CONSTANT 
deadditionneele akte had ont
worpen , die al de hoop op 
vrijheid , op de terugkomst 
van NAPOLEON gegrond, deed 
verdwijnen. Na de tweede 
restauratie, ging hij eenigen 
lijd te Brussel doorbrengen, 
en keerde in 1816 naar Pa-
rijs terug , waar hij zich met 
verscheidene staatkundige en 
wijsgeerige werken bezig hield. \ 
In 1819, ondanks alle pogin
gen van het ministerie , door 
het ASarMe-departement tot 
afgevaardigde verkozen,nam 
hij in de kamer plaats onder 
de aanvoerders der liberale 
oppositie, en deed er zich 
opmerken door de bedriege-
lijke geslepenheid van zijne 
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redevoeringen, die. niet altijd 
vrij van drogredenen waren. 
Anderen ontwikkelden op de 
tribanen meer hevig- en bit
terheid maar niemand bragt 
de ministers, die elkander on
der de restauratie opvolgden, 
meer in verlegenheid. Indien. 
BENJAMIN CONSTANT geenerlei 
deel nam, zqo als hij zulks ver
zekerde, aan de samenzwerin
gen, die gedurende vijftien ja? 
ren tegen den oudsten tak dejr 
BOURBONS gesmeed werden, 
figureerde hij ten minste als een 
der onvermoeidste kampvech-
ters in dien onophoudelijk her
levenden oorlog, door welken 
deopposiliehet koninklijk ge
zag kwelde, en waarvan hel ge
heime doel scheen te zijn aan 
hetzelve het bestuur onmo
gelijk te maken. Na de om
wenteling van 1830, die de 
wenschen der vrijzinnige par
tij scheen te vervullen , kwa
men treurige misrekeningen 
en wreede teleurstellingen 
hem de oogen openen. Door 
eene sombere zwaarmoedig
heid aangetast, terwijl hij van 
dag tot dag verzwakte, scheen 
hij , terwijl hij in het graf 
daalde, de droevige overtui
ging te maken dat de leer, 
welke hij gedurende zijn le
ven had verkondigd, niets 
duurzaams had gesticht; hij 
overleedden6 December 1830 
volgens hel Journal du com-
merce en la Tribune, ge

troffen door hét-voorzien eens, 
geheimzinpigen slags, die 
Frankrijk bedreigde., Hij, 
had op het einde van zijn 
leven gehoopt in de Fran-
sche akademie opgenomen té 
worden , maar daar doprdit 
genootschap aan den . heer 
VIENNET de voorkeur gegeven 
werd, veroorzaakte hem zulks 
een gropt verdriet. Men ver
zekert dat na de Julij*om» 
wenteling, het nieuwe gou
vernement hem met eene 
aanmerkelijke som begunstig» 
de, welke , diende om zijne 
schulden te betalen ; maar, 
dat deze gunst gevoegd bij 
den titel van staatsraad, aan 
zijne verwachting niet beant
woordde ën er 'ver van af 
was in zijne oogen het mi
nisterie: te vervangen, dat 
altijd het doel van zijne eer
zucht geweest was. BENJA
MIN CONSTANT had aan den 
Mercure en aan deMiner-, 
vè gewerkt. Hij had ook aan 
het Atheneeum eenige ge
schiedkundige lessen gegeven, 
waarin niet zeer gunstige ge
voelens voor het Christendom 
doordrongen. Hij-, heeft on
der andere ; werken in het 
licht gegeven: 1»° Be l\es" 
prit'..ede. {Over den geest van 
verovering en overweldi* 
ging in derzelver belrekkin
gen met de Europesche be
schaving) 1814 in 8.vo — 
2.° Réflexiow etc {Overwe-

i 3 
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gipgenover de grondwetten, 
dé verdeeling des gezags, 
én de Waarborgen in éene 
constitaiiónneele monarchie), 
1814 in 8 . v o _ 8t0 Be la 
Merte etc {Over de wijheid 
der losse geschriften, der 
schotschriften en der dag-
Maden, mét betrekking tot 
het- belang van het gouver* 
nemeiit) IQH^ in 8.v° — 
4.° Me la responsabiliiê etc. 
(Over dé ministerieelé ver* 
tint'woordelijkheid) 1815, in 
Bja ^ 5 o: principes ete^ 

• {Grondbeginselen van staat* 
Miidé, "toepasselijk op al de 
vertegenwoordigende bestu* 
ren, en voornamelijk op de te* 
gemvóófdige óonstitütievan 
Frankrijk) in 8.vci _ ^a])e 
ld doctrine etc. (Over het 
staatkundige leerstelsel dat 
de partijen in frankrijk ver* 
«enigen kan) ~~ 7.* Ques* 
iumete. (Vraagstukken-over 
de tegenwoordige wetgeving 
Betrekkelijk dé drukpers & 
Frankrijk), I8t7 in 8.VÖ 
"-* S.ö Mèmotres etc. (Fer* 
handelingen over de honderd 
f S ^ . hJ #$*°'"W*H brieven) 
1820 in 8.*o eerste deel; J. 
0.ö Du triomphe etc. ( Over de 
onvermijdelijke en op handen 
Mjndeüëgèprdal der consli* 
Mtiomeelé grondbeginselen 
in- Pruissen) naar het Hoog-
doitsch tatt den heer KoRïtftf 
182Ï in 8-vo * . 1 0 t O xjofn* 
•inentuire etc^Vérklaring Van 
het werk van FUJNGIJSJU) 

\18M,m8.v°-*.U.oDelare> 
ligion etc. (Over de gods~ 

l dienst, beschouwd, in hare 
f bron, hare gedaanten en hare 

ontwikkelingen), 182*3 — 
| 1825, 2. dl.n in 8 j o Dh 

laatste werk dat het gewig* 
tigste is, hetwelk BENJAMIN 
CONSTANT heeft in het licht 
gegeven, is niet zeer diepzinv' 
nig, en de schrijver schijnt in 
hetzelve dikwijls door zijneir-
lozófisché ïöóroordeelén bé'-
heerscht. Het hoofddenk* 
beeld des hoeks is een godis-
fisch én twijfelend denkbeeld. 
Volgens den schrijver heeft 
de Godsdienst het in alle menv 
schen ingeschapen godsdien
stig gevoel voor oorsponke-
Jijke bron, terwijl de ver-
söhiJIende sóorleü vaiï Gods-
vereeringen slechts dé ver
schillende meer of min val-
sche vormen zijn. Volgens hem 
is er niets waars in de Gods
dienst dan dit gevoel, dat ie-
detf regt heeft naar zijne wijze 
té openbaren; maar die bijna 
altijd door de priesterlijke en 
kunstige vormen, waarin men 
haar gehnld heeft, krachteloos 
gemaakt is. De vrijheer van 
EKSTEIN heeft iii het 6>'deel 
van den Calholique al het 
zwakke van dit werk volko
men doen gevoelen. BENJA
MIN CONSTANT bragt geheel 
zijn leven buiten openbare 
staais-posten door, en zijne 
vrienden zelfs hebben nooit 
gedacht dat hij de talenten 
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van den staatsman bezat. On
vermoeide schrijver en rede» i 
naar, -was hij weinig geschikt i 
om een ministerie of een ge- j 
zantséhap te bekleaden. Uit j 
'het scepficismus en de laauw- j 
heidzijnerstaatkundige grond-1 
beginselen kan men afleiden i 
dat de zucht naar roemmeer' 
nog dan een ware ijver voor 
het algemeene welzijn, de 
df ijfveder van zijn parlemen
tair gedrag Was. Daar hij de 
vermaken der wereld en*voorai 
*het spel beminde, zoo verze-
'kert men dat hij dikwijls in 
de 'letterkundige en dagblad
ondernemingen, aan «welke hij 
deel. nam, slechts een middel 
Yag om zich hulpmiddelen'te 
verschaffen, die zijne hartstog-
tep 'hem noodzakelijk maak
ten. De levenswijze, welke 
hij leidde putte zijne fortuin 
uit, en hij stierf in eenen stant 
van bekrompenheid , waaruit 
de milddadigheid des bestuurs 
'hem nret .geheel 'had kunnen 
redden.. 

REBEBLBS (FERMNaNri), een 
portügeesclie jesuit., in s1547 
te 'Prado geboren, in 1008 
overleden, is de eerste der 
Godgeleerden, welke het pto-
babilismus heeft aangerand.' 
(Zi'eGONZALEZ, THYRSUS^.Bij 
derwees langen tijd te JEvora 
de wijsbegeerte en de God
geleerdheid. Men heeft van 
'hem een uitgebreid en geleerd 

werk over de öp de regtvatfr-
dighëid, Godsdienst en chris
telijke liefde gegronde plrglen. 

* REBOHEDO (de graaf'BEn-
NARDiNA DJB), een Spaansche 
veldheer, diplomaat en dich
ter, werd in-1597 te Leon uit 
een doorludhtig geslacht ge
boren. In den ouderdom van 
14 jaren 'begaf hij zitih in 
den militairen stand, en diende 
tegen de Turken in den door 
den veldslag van Zëpanle, 
welken de Spanjaarden onder 
de regering van PHIUPPÜS fl 
wonnen, geeindigden oorlog. 
B.EBOXLEDO werd benoemd tot 
^bevelhebber van eene galei in 

'Sicilië en onderscheidde zich 
bij de inneming van Önèitle, 
Port Maurice en van het 
"kasteel van Vintimüle. Hij 
^rad, in 1626 , weder iii land-
dienst, en 'behaalde eenen 
nieuwen roem 'bïj de verove
ring vanNtzmen van Cazctl, 
'̂ vaar hg ernstig gewend 
werd. Zes jaren daarna trok 
hij naar Vlaanderen, waar hij 
ëene compagnie Lanciefs ver
kreeg. B-EBoEiiEBo bezat tege
lijkertijd militaire en staatkun
dige talenten, -waarvan |PBI -
TOTPUS IV gebruik wist té ma
ken } hij ïond hem in 1636 
naar" „flüitsc/ïland, om hulp
troepen tan de rijks-vorste» 
en van 'keizer PEBBINANB I I t e 
verzoeken. Hij "kweet zich met 
eer tan deze moegelijke zen* 

4 



24 R E B. 

ding en FERDWAND benoemde 
hem tot rijks graaf. REBOCLEDO 
diende vervolgens in de oor
logen tegen deFranschen, en 
onderscheidde zich bij alle 
gelegenheden zoowel door zijn 
.beleid als door'zijnen moed. 
In 1661 naar Madrid terug. 

^geroepen, begaf hij zich an
dermaal naar Duitschland, 
belast met de gewigtigste on
derhandelingen. Keizer FER« 
DINAND verhief hem alstoen 
lot kapitein-generaal der ar-

; tillerie en gouverneur van den 
> Neder-Palts, Bij zijne terug
komst in Spanje, werd hij 
tot president van den hoogen 
raad van Kastili'è benoemd, 
In eiken door hem beklee-
den post, had hij zich met 
roem overladen; maar het is 
in zijn gezantschap tot FRE-

. DERIK I I I , koning van De
nemarken , dat hij de geheele 
uitgebreidheid zijner talenten 
aan den dag legde: hij ver
bleef omtrent twintig jaren 
te Koppenkagen, Onder zwak. 
heden gebukt, kwam hij te 
Madrid terug, en overleed 
aldaar in 1677 in de ouder
dom van tachtig jaren. Zijne 
verschillende bezigheden be-
letteden hem niet de dicht
kunde te beoefenen, en hij 
verdiende eenen voornamen 
rang onder de goede dichters 
zijner natie. Zijne gedichten, 
waarin hij de voetstappen van 
BOSCAN en van GARCÜASSO 
navolgt y. zijn vol van nieuwe 

gedachten, en in eenen zui- ( 
veren en welluidenden stijl j 
geschreven. Zijne voornaamste 
werken zijn: 1.° Mijne Ie- \ 
dige oogenbUkken, 1660 in j. 
4.to _ 2.o Salvas milita- | 
fes et politicas, 1652, in 
16.o _ 3,0 Selvas Danieas, 
1655 in 4.to Dit is een his
torisch gedicht op Dene
marken , hetwelk onder an
deren de geslachtregistersder 
souvereinen van dit koningrijk 
bevat. Hij heeft de Psalinen 
van JDAVID , de Klaagliederen 
van JEREMIAS en het Boek 
van JOB in schoone verzen ; 
vertaald. Deze werken, alle 
in hetSpaansch, zijn Ie Kop-
penhagen en te Antwerpen 
gedrukt en hebben vele uit» 
gaven gehad. De beste uit
gave der gedichten van RE« 
BOLLEDO is die van Madrid, 
1778, 4 dl.n in S.w 

REBOÜLET (SIMON) een ge
schiedschrijver, te Jvignon 
den 9 Junij 1687 geboren, 
en in dezelfde stad in 1752 
overleden, maakte goedestu* 
dien bij de Jesuiten van zijn 
vaderland. Hij vatte genegen
heid voor dien staat op, om
helsde denzelven , doch zag 
zich verpligt denzelven , we
gens zijne zwakke gezondheid, 
weder te verlaten. Daarna 
legde hij zich op de beoefe
ning derregtsgelcerdheidtoe, 
werd in de universiteit van 
Jvignon tot advokaat bevor- * 
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derd en" bezocht met ijver 
de pleitzaal. Hij vervuide met 
roem de bedieningen van advo
caat en van regier, toen her
haalde bloedspuwingen hem 
verpligüen -om.beide te ver
laten. Weinig tijds voor zij
nen dood vereerde hem de 
universiteit, waarvan hij lid 

*was, met de waardigheid van 
deken. Eene meer of minder 
ernstige studie hield hem ge
heel zijn • leven bezig ; die 
van de geschiedenis diende 
hem tot uitspanning. De wer
ken, die er van hem in dat vak 

„bestaan zfyalfistoire ete.(Ge
schiedenis van debyeenkomst 
der dochters, van de kindsch-
heid van JESÜS CHRISTUS) 
1734,. 2 dl.» in 12.mo Zijne 
voormalige ambts-broeders 
verschaften hen de gedenk
schriften derzelve . (*). Ye. 
len hebben gezegd dat RE-
BODLKT niet de schrijver van 
deze geschiedenis was, om
dat , zegt men, het hand
schrift voor dat het gedrukt 
was, te Parijs was gezien. 
Het tweede gedeelte dezer 
aanhaling kan waar zijn ; maar 
het eerste is geheel en al 
valsch. . De abbé JÜMARD 
randde dit werk aan; RE« 
BODEKT schreef een Antwoord 
om de waarheid deszelven te 
verdedigen ; maar de mark
graaf DE GARDOCCHE, neef van 

• __ • • • • • - , ' . • ' . • . • ' . ' • B 

*• (*) Deze congregatie, in 1662 te 
POKvit.t.K gesticht, werd op last vi 

mevrouw DE MoüDOXvatE, 
oordeelde dat het gezag meer 
afdeed dan de redeneringen 
en verkreeg in 1738 een be
sluit aan het parlement van 
Toulouse, waarbij genoemd 
antwoorden de geschiedenis 
ten vure gedoemd werden: 
eene wijze van wederlegging, 
die niet altijd den opgang 
van een werk verzwakt,en die 
het onderhavige , dat kunst
matig en op eene zeer be
langrijke wijze geschreven 
was, nog meer deed zoeken. 
Men kan zich echter niet 
onthouden van te vooronder
stellen dat er in eenige ver
halen overdrevenheid bestaat, 
en de aangewende middelen, 
om de huisselijke geheimen 
te ontsluijeren als weinig 
overeenkomstig met de op-
regtheid en de christelijke 
eenvoudigheid te beschouwen. 
Vruchteloos zal men zeggen 
dat het geoorloofd is het be
drog door het bedrog te be
strijden, door eene nuttige 
en gedwongene logen, nood» 
lottige en hatelijke bedrie
gerijen te ontdekken; zulks 
kan wel eene grondstelling 
der wereldsche staatkunde, 
maar zal nimmer de Evan
gelische zedeleer zijn. (Zie 

MONDONVItiE) , <— 2.0 
Mémoires etc. (Gedenk' 
schriften van den rid' 

5 '•• 

Toulouse door mevrouw DE MOK-
in het hof in 1686 vernietigd. 
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der L<È ïïomnx), 2 dl.n in 
Ü2.Ö10 /volgens de!handsc;hrif-
ten van dien 'beroemden zee
man zamengesteld ; zij zijn 
vol belangrijke daadzaken , 
•waarvan ter eenige gewaagd 
zijn; — 8..° Histoire etc \ 
'{Geschiedenis van LOVJS-, 
wiJKXIFyJvignon, 1742 ! 
— 44, 3dl.» ;jn 4,toen 9 dl.» ; 
cïn 12.IH0> met te veel dorheid 
geschreven. Op vele plaatsen 
gelijkt dezelve naareenecou
rant? andere bevatten meer 
sieraden , en in 'het algemeen 
•wordt deze geschiedenis i»et 
meer vermaak gelezen dan 
die van LARRET 'en van XA 
MARTMTIÈRE. 'Men vindt,er 
«enige yervalschte daadzaken 
ïn , naardien de schrijver 
dikwijls uit Weinig zuivere 
bronnen put , maar nog meer ; 
wijl de nationale geest -de 
onpartijdïghéid van den schrij -
vef'heeft v^r'leid. De over
winningen der ÏTranschen zijn 
steeds overdreven, en die der 
vijanden als hoogst onbedui
dend voorgesteld. — 4.° Jïïis-
tóite etc. ^Geschiedenis van • 
'GlEMÈNS 'X'I), "2 dl.n in 
%i*°, op verzoek van den ; 

• koning van Sardinië, wiens ' 
vader f(VicTOR AMÉDEUS) in ! 
dezelve; gehekeld werd , in j 
Wrankrijk verboden. Deze i 
Vorst had de Jesuiten ver-! 
volgd , en de gewezen Jesuit • 
REBOÜXET ton hem niet dan 
met de onaangenaamste Meu
ren afe#ilderen, Deze ge- ! 

I schiedenis is voor hét overi- ! 
ge met duidelijkheid en ge- j 
noegzame breedvoerigheid ge- \ 
schreven. LAHTA'Ü 'heeft'het-
zelfde onderwerp behandeld, 
maar op eene minder tont- | 
"wikkelde wïjze. Men vindt 
bijzonderheden over 'REBOÜ
XET in de Letterkundige ver
handelingen van den abbé 

I D'ARTIGNT. 

'REBBFÏE of. REBUJFFI '(PE
TRUS), een regisgeleerde in 
1487 te Bailïargues, ïwée 
mijlen van Montpellier, ge-
'boren, onderwees de regts-
geleerdheid met veel -roem 
'te Montpëllier , te Toulou-
se, te Gahors, te Bourges 
en eindelijk 'te Parijs. Zijne 
verd ienste 'bew oog Paus 'PAU-
XTJS III hem eene plaats van 
bijzitter der rota te Home 
aan 'te bieden. Men wilde , 
liem ook: eenen jast van 'raads
heer doen aannemen, nader
hand van president van den 
•grooten raad, ;en achtereen
volgend eenén van raadsheer 
%ij de parlementen van Roua-
'nen, van Toulouse, 'van 
Bordeaux en van Parijs; 
maar ;hij 'koos de rust "boven 
alle posten. Zijne 'liefde voor 
de deugd bewoog hem in 
1547 den geestelijken staat 
te omhelzen, en in den ou
derdom van -60 jaren werd 
hij tot priester gewijd. Deze ? 
bekwame jnan overleed tien 
jaren daarna -te paiys in 
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1557. Hij was het Latijn, 
het Grieksch en het He-
breeuwsefr meester. Zijne' 
zedigheid zette zijner kunde 
luister bij. Men heeft zijne' 
werken te Lyon in 5 dl.nin 
fpl'i f 1586 en volgende jaren 
gezamenlijk uitgegeven. De 
voornaamste .zijn; Ifi Pra
xis benefioiorum; —* 2.° 
eene verhandeling over de 
bulle In ccena Dotnini (zie 
Pïus V.) — 3.o Junteeke-
ningen op de regels van de 
kanselarij; — 4.a Commen* 
iariën op de edikten der 
koningen van Frankrijk; — 
2,° op de Pandecten enz. 
Al deze werken zijn in het 
Latijn, zeer geleerd en wijs-
selijk geschreven', in den 
geest der goede grondbegin
selen van regtsgefeerdheid en 
christelijke- zedeleer, 

RÊCCARËD I , 17.e koning 
der Westgothen in Spanje , • 
volgde zijn vader LEOTIGÜD, 
in 58© op. Hij behaalde1 

nabij Carcassone eenige voor-
deelen op GOITIRAN'̂  hoofd 
der Franken, zwoer naar het 
voorbeeld van zijnen broeder 
HERJIENIGIJLD , het arianismus 
af, en deed zijne onderda
nen de Catholijke Godsdienst 
omhelzen. Dit is ttiet de 
eenigste dienst, die hij hun 
bewees; hij was de weldoe
ner en de vader derzelve. 
Het is door zijne zorgen, 
dat in 589 het 3 ^ concilie 

i fan ïoledo werd Belegd , 
I Welker uitspraken hij door 

het koninklijk gezag onder-* 
steunde. Deze goede vorst 

\ overleed in 601. De heilige 
! LEANDER legt eene schoone 
I getuigenis vari zijne deugden 
j en van zijnen ijver af. R E O 
' CAEÈD is dé held van een 

Latijnsch gedicht van P. J . 
'•• M A Ï - R E . • • •' 

RECHEKBERG (KAREt OTTO), 
zoon van den voorgaande in 
1689 te Leipwg geboren, 

RECBMBERG (ADAM)»' een 
protestantsch godgeleerde, in 
1642 te Meissen in Opper-
Saksen geboren, werd hoog-
léeraar in de talen en de ge
schiedenis en naderhand in' 
de godgeleerdheid teZeipaig, 
waar hij in 1721 , na vier 
malen gehuwd te zijn ge
weest , overleed. Men heeft 
van hem: 1.° eenige boeken 
over godgeleerde geschillen ; 
— 2.° Uitgaven van ATHE-
JHAGORAS , — 3.o Brieven^ 
van ROLAND LES MARETS , 
over het obstetrix animafum 
van den leeraar EDMOND RI« 
CHER , Leipzig , 1708, in 
12,»°' en van de Historice 
nummarïce scriptores ibïd t 
1692, 2 dl.1» in 4.*» ~-: 4.* 
Fundanienta religionis prü-
dentium, in het Syntagma 
dissèrtationuni philologica* 
rum, Rotterdam, 1699, in 
8.v° en 1708 in 12.wo 
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werd in het jaar 1711 hoog
leeraar in de regtsgeleerdheid, 
en met den titel van raads
heer vereerd en overleed in 
1751. Zijne werken zijn: l.Q 
ïnstitutiones jurispruden
ties naturalis; — 2.° Ïn
stUutiones juris publici; — 
3.° Regulce juris privati. 

* RECÜPERO (AIEXATÏDER), 

een geleerde Italiaanschepen-
ningkundige, lid van de oud
heidkundige akademie van 
Vèlhtri en van die van Cor-
tjona, werd te Catana in 
1740, uit eene addellijke fa
milie geboren. Een onaange
naam geschil, hetwelk hij met 
een der voornaamste van de 
stad had, en waarvan een 
tweegevecht het gevolg was, 
noodzaakte hem zijn vader
land te verlaten. Hij veran
derde als toen zijnen, naam 
in dien van AXEXIS MOTTA , 
reisde door Italië en vestigde 
zich te Rome, alwaar hij zich. 
aan zijne geliefkoosde studie 
toewijdde. Men heeft hem eene 
rijke verzameling van gedenk
penningen der Consuls te 
danken, door welke het hem 
na eene onafgebroken© uit
spanning, gedurende 30 ja
ren gelukte de Romeinsche 
familie en de kenmerken, die 
dezelve onderscheiden, te lee-
ren kennen. Hij rigtte vooral 
zijne waarnemingen op de 
as en op de verdeelingen der-
zelve, waardoor zij onderschei-

~ R Ë D. 

den worden. Het Encyclope
disch Magazijn bevat eenen 
brief, welken RUCEPERO in 
het jaar 1797, aan den heer 
SAINT-VINCENS van Aix zond, 
en in welken men zeer be
langrijke aanteekeningen op 
de verzameling van den Ila-
taliaanschen oudheidkundige 
vindt. Hij. overleed te Rome 
in October 1803. Alleen de 
Romeinsche gedenkpennin
gen, die hij heeft nagelaten 
werden op 6,000 Romeinsche 
kroonen geschat.. Hij bezat 
ook een aanzienlijk aantal 
gedenkpenningen of dobbel-
steenen van lood» Zie hier 
de titels van eenige zijner 
handschriften: 1.° Fera as? 
sium origo, natura et ce-
tas; —- 2,° Institutio stem* 
malica, sive de vera stem' 
matum romanorum natura 
atque differentia; — 3.° Jn-
nales familiarum romano
rum; 4.t0—Annaiesgeniium 
histoi'ico-numismaticoo, sive 
de origine gentium, seu fa
miliarum romanorum dis
sertatie; 5.o — foetus roma* 
norum numerandi modus > 
nunc primun detectus, etc, 

REDI (PRASCISCOS) , een 
geleerde natuurkundige te 
Jvezzo, in 1626, uit eene 
adellijke familie geboren, werd 
eerste lijfarts der grootherto
gen van 'foscanen, FEBDI-
NAND II en COSMDS III. Hij 
arbeidde veel aan hellfoor-
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denboek der akademie van 
Orüsca Waarvan hij lid was; 
maar hij muntte vooral uit 
door zijne navorschingén in 
de natuurkunde en de na
tuurlijke historie. Deze be
kwame natuurkundige werd 
den 1' Maart 1697, dood in 
zijn bed gevonden. Alhoewel 
hij aan vele ziekten onder
hevig was, onder anderen, 
'aan de vallende ziekte , wilde 
hij echter nooit de studie 
laten varen. Men heeft van hem 
l.o Italiaansche Gedichten. 
Zijn Baccoïn Toscana is een 
aangenaam gedicht hetwelk 
hij met geleerde verklaringen 
heeft voorzien ; — 2.° uit
muntende werken over de 
wijsbegeerte en de natuurlijke 
historie. Men heeft te j^e-
«e/ie in 1712 — 1726, de 
verzameling zijner werken in 
6, dl.» in 8.vó. gedrukt; de
zelve zijn in het Ilaliaanscb. 
Men heeft afzonderlijk gedrukt 
zijne 3.° [Waarnemingen be
trekkelijk de voorttelvng der 
dieren, Florence, 1668 in 
4. t0 in het Latijn , te Amster
dam , 1688, 2 dl.n in 12.m& 
Bij bestrijdt in dit werk het 
valsche stelsel van de voort
teling der insekten door de 
verrotting. — 4. to ÏVdar-
nemingen betrekkelijk 'de ad
ders, 1664,in hetLatijn 1678, 
—- 4.° Proefnemingen be
trekkelijk de natuurlijke voor' 
werpen , welke vien uit In
dien aanbrengt, 1671, in 4>>$ 

in het Latijn, Amsterdam 
1685. Hij vertoont zich in dit 
geschrift niet ingenomen tegen 
de vreemde geneesmiddelen. 
KEDlhaatte niets zoozeer, dan 
de menigte der geneesmidde
len ,,waarmede men gewoon
lijk de zieken overlaadt; zijne 
geneeswijze was eenvoudig. 
Onafhankelijk van zijne be
gaafdheid voor de geneeskunde 
wordt REDI onderde Italiaan
sche Classici als dichter be
schouwd. Zijne werken zijn te 
Venetië in 1712, in 6 dl.» in 
8.vo /en te Napels 1741 '•--* 
1742, in 6 d > ih 4./<;° geza
menlijk in hel licht gegeven. 

REDING (Atoisïus, Vrij* 
heer van) een beroemd Zwit-
sersch veldheer en Janddant-
man in 1755 uit eene aan
zienlijke familie van het kan
ton Schweitz geboren, begaf 
zich eerst in Spaansche dienst 
die hij in 1788 verliet, om 
naar zijn vaderland terug te 
keeren. Tijdens den inyâ l der 
Franschen in Zwitserland 
stelde hij zich aan hel hoofd 
der krijgslieden van Schweitz, 
met welke hij wonderen van 
dapperheid verrigtte. Hij ver
stoutte zich zelfs, dei) 2 Mei 
1798 tegen de Franschen 
die hem verre in getal over
troffen, slag te leverenen 
hij verdreef dezelve uit de 
velden van Morgarten, reeds 
zoo vermaard door de over
winning in 1515 op deOosr 
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ten/rijkers behaald,. onder de 
leiding yan een zijner yp.oi> 
ouders BDDOÜF RPJDING van 
ffibereggi Indien ai de an
dere kantons ,den<zelfden te
genstand .hadden geboden, zoo 
zouden de FrajQscbfi troe
pen onvermijdelijk m\Zwit~ 
senlcend .gedreven zijn ; .maar 
jn .de onmogelijkheid om eene 
jaj te ongelijke worstejing lan
ger voort te zetten , zoo raadr 
de REDING het zijne .aan,,ide 
eeryoJle capitulatie aan ,te 
nemen, welke *le generaal 
ScHAPEircü.a!& voorsloeg, H|j 
verscheen niet weder ophet 
staatkundige tooneel, dan.na 
het verdrag van LüNEratE ; 
,en Joen het centraal bestuur' 
te Bern op den 1.o Septem* 
ter 1.801 f penen algemeenen 
landdag opende OW aan den» 
zei ven het ontwerp eener be
paalde organisatie te onder" 
werpen, verdedigde REDING 
met nadruk de oude vrijhe
den der kleine kantons, te
gen de revolutipnnaire partij 
4ie het beginsel van vol
strekte eenheid voorstond. 
Daar het door REDING geda
ne voorstel niet werd aange- . 
nomen, vertrok hij onver
wachts met de afgevaardigden 
van Schweifa a Unterwalden 
en JJri, en bragt alzoo eene 
verdeeling van stemmen te j 
weeg die eindigde met de'| 
meerderheid te verkrijgen. J 

Jten ging toen over tot de 
zamenstellitjg van het cen

traal bestuur, dat uit eenen i 
Senaat en eenen uitroeren- | 
den raad w,erd zamengesteld, 
waarvan dg teugels .aan RE-

JDING, met de waardigheid van 
eersten landamman van ffel-
vetië werden toevertrouwd. 
Daar BONAPARTE gewei
gerd had met dit regentschap 
jn onderhandeling te traden > 
,z.oo besloot REPING, zich maar 
Parijs te begeren,, ojm ein-
•deJijk de ware oogmerken 
van Frankrijk te kennen. Hfj. 
verkreeg gedeeltelijk hetgeen 
wat hij vraagde,; maar daar 
hij Jkort na zijne terugkomst in 
Zwitserland door Zjijne ;te-
genpariij was .afgezet,, begon 
ede oorlog^usschen de kantons 
.op inieuw,. REDING behaalde 
op zyne vijanden nieuwe 
voordeejen en eindigde jnet.* 
op ,bev.el van den generaal 
NET y in hechtenis te worden , 
genomen; deze liet hem naar 
4e vfisling Jrburg over
brengen van waar men hem 
weinig tijds daarna de wrjj-
heid weder gaf. In 1803,, 
werd hij verkozen tot land
amman van het kantofl 
Schweüz , er» hij woonde in 
deze hoedanigheid;, den 5 
Junij 1809, den landdag vap 
Freiburg bij. Na de nood
lottige onheilen van Frank' 
rijk 'm 1812 en 1813 , werd 
hij door de kantons gekozen 
om zich naar Frankfort bij 7 
de verbondene mogendheden 
ie begeven, ten einde eene on-
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zijdigheid , die slechts schijn-* 
baar was,, te verktijgen ; de 
Qvertogt van den Mijn , die. 
kort daarna, op het Zwitser^ 
sche grondgebied plaatshad, 
liet te dien opzigte geen twij
fel meer over. REDING over
leed te Schw&itz. in de eer
ste dagen van Februarij 18-18, 

* REDOUTE (de luitenant-
generaal graaf MAÜRITS MAÏ*

 -

THEUS' DE tk\, pair van 
Frankrijk, groot-kruis van 
het legioen van eer, gebo
ren ïe Saint-udffrique in 
het jTosrw-departeroent, was 
naauwelijks 16 jaren oud 
toen hij als onder-luitenant 
in het legioen van Liixetn-
bourg in Oosi-Indië werd 
opgenomen. In 1789 in 
Frankrijk teruggekeerd, be
gaf hij zich als luitenant in 
het koninklijke dragonder-
regiment, werd kapitein bij 
hetzelfde korps en maakte in 
deze hoedanigheid de veld-
togten van 92 en 96 bij het 
leger van den Mijn mede. 
Omtrent dezen tijd, werd hij 
als adjudant-generaal naar 
het leger van het noorden-
gezonden , en bij de afdee-
ling MACDONABD in Holland 
en bij bet leger van Sambre 
en Maas geplaatst. Hij volg
de het lot van dezen ver
maarden generaal in het le
ger van Italië, waar hij in 
den veldtogt van Rome en 
Napels en voornamelijk bij il 

de inneming; van Terrasine 
uitmuntte.,. tot welke: hij door 
een schitterend wapenfeit bij
droeg , hetwelk hem den r,ang 
van adjudant-generaal ver--
wierf. Met eenen aanval op 
Calvï belast, viel zijne bri
gade onder tte rwwen van 
Otricoli den v.yand met, zoo 
vele hevigheid aan, dat zij 
hem verpligtte zich in de 
plaats tes we.r,pen die zich 
eenige uren daarna op genade 
overgaf. In 1799 naauwe* 
lijks den ouderdom yan 30 
jaren bereikt hebbende t werd 
MATIHEDS DE LA, REDORÏE 
tot den rang van divisie-ge
neraal verheven , en, tot He
velhebber der l l . e militaire 
afdeeling benoemd. In, 1805 
ontving hij het bevel over 
eene afdeeling in het corps 
van den maarschalk ANfiE-
REAO , bij het groote leger. 
In dezen veldtogt werd hij 
in de bulletins der fransche 
zegepralen met den grootsten 
lof vermeld; hij rqaakte den 
veldtogt mede van Pruissen 
en van Polen, in 1806 q» 
1807, ging tot het leger van 
Spanje oter, en hedekte zich 
met roem in den beroemden 
veldslag van Tudela, Na de 
tegenspoeden van het Fran* 
sche leger in zijn vaderland 
teruggekeerd »• werd hij in 
1817 tot bevelhebber van de 
19»e militaire afdeeling be
noemd , waar hij de eervol
ste herinneringen heeft noge-
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laten. Omtrent dezen tijd 
werd liij tot de waardigheid 
van pair van Frankrijkyet~ 
heven. De graaf DE LA RE
DOUTE is de l.e Maart 1833 
overleden. 

* MES (ABRAHAM) , een 
Engelsche predikant, werd 
in 1743 in het noorden van 
het land van PF'aUis gebo
ren. Zijn vader was mede 
bedienaar van het evangelie. 
Hij onderwees de wiskunde 
in het gesticht van Hoxion 
bij Londen waar hij zijne 
studiën ten einde gebragt had. 
Hij bekleedde dezen leerstoel 
gedurende twintig jaren , en 
ging vervolgens als hooglee
raar der godgeleerdheid in 
het collegie van Hackney 
over, waar hij tot in 1795 
verbleef, zich niet minder 
aanbevelende door zijne deug
den dan door zijne kunde, 
is REES den 9 Juni] 1825 
overleden , den roem nala» 
tende van een der vermaard-
stè geleerden van Engeland 
te zijn. Zijn voornaamste en 
meest bekende werk heeft 
tol titel The new encyclo-
pedia , or universal dietion-
nary of arts, sciences and 
littërature, London , 1803 
en verv, 44 dl.» groot in 
4 . t 0 , zatnengesteld volgens 
het plan der Fransche ency
clopédie en van het groote 
•woordenboek van CHAMBERS. 
IIÉES was lid van de konink-

- R É E. 

lijke maatschappij van Zon* 
den, van de Jtaliaansche 
maatschappij en van verschei
den geleerde genootschappen.-

REESENDE. — Zie RESENDE. 

* REEVE (CLARA) , eene 
Engelsche roman-schrijfster 
in het jaar 1725 te fps-
wioh geboren, alwaar zij in 
1803 overleed, was de doch
ter van eenen Engelschen 
geestelijke, die haar van 
kindsbeen af tot de beoefe
ning der geleerde talen en 
der geschiedenis opleidde.' 
Üare moeder, weduwe ge» 
worden zijnde, ging zich te 
Colchester vestigen ; miss 
CLARA volgde haar derwaarts, 
met twee harer zusters. Het 
is daar dat zij begon met 
zich te doen kennen (1772) 
door eene Engelsche vertaling 
van den Latijnschen roman 
van BARCLAY , getiteld: Jr-
genis. Zij schreef vervol
gens in het Engelsch ver
scheidene, romans. De eer
ste, welke zij in het licht 
gaf (1777), was getiteld: The 
champion of tjirtute, golfde 
story, welke lateer dikwijls 
herdrukt is onder den titel 
van The old englïsh Baron. 
Men kan de lijst van hare 
andere werken vinden in de 
beknopte levensschets, welke 
sir WALTER SCOTX haar heeft 
toegewijd, in het 'ó.e deel 
yan zijne Letterkundige Ie-
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vensbeschrijving der beroem
de romans schry vers. Vol
gens den beroemden levensbe» 
schrijver van miss REEVERS de 
oude Engelsche baron haar 
beste werk , en datgene op 
hetwelk bij uitsluiting te
genwoordig haar roem rust. 

* REEVE (JOZEF) , een En
gelsche Catholijke priester, 
begaf zich zeer jong in de 
maatschappij der Jesuiten , 
en onderwees er met roem 
de humaniora. Vervolgens 
in Engeland gezonden om 
er de bediening van mission-
naris waar te nemen, werd 
hij kapellaan van lord CMF-
?ORD, onder wiens familie hij 
53 jaren geleefd heeft, zij
nen tijd tusschën'de studie 
en de werkzaamheden der 
heilige bediening verdeelen-
de ; hij oefende dezelve met 
den meesten ijver uit tot in 
den ouderdom van 75jaren, 
als wanneer hij het gezigt 
geheel en al verloor , en den 
20 Mei 1820 in den ouder
dom van 87 jaren overleed. 
Men heeft hem te danken: 
l.oeen Kort begrip vanden 
bijbel, in 2 dl.1» in 12„«»0-
dat slechts eene vrije verta
ling van het Uittreksel van 
BOXJUMOJXT was; maar in 
eene tweede uitgave werkte 
hij hetzelve geheel om , zoo 
dal het sedert dien tijd zeer 
dikwijls herdrukt is; — 2.° 

XXI. DEEL» 
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Leerreden, 2 dl.n, die zich 
meer aanbevelen door bon
digheid dan door welspre
kendheid; ~ 3.o een Be-
knopt tafereel der kerkelijke 
geschiedenis , 3' dl.1» in 12.«»0 

REEVE heeft zich in dit werk 
voornamelijk toegelegd op het-
gene wat Engeland betreft; 
en om de onnaauwkèurige 
beweringen der Engelsche 
protestantsche geschiedschrij
vers te wederleggen. ••— 4.° 
Latijnsche en Engelsche ge
dichten over verschillende on
gewijde onderwerpen. 

REGA (HENDRIK JOZEF), 
doctor en primair hooglee-
raar van de geneeskundige 
faculteit te Leuven, zijne ge
boorteplaats , alwaar hij in 
1690 het eerste levenslicht 
aanschouwde. Hij maakte 
zich evenzeer beroemd door 
zijne Christelijke deugden, 
vooral door zijne groote lief
dadigheid om de armen te 
ondersteunen , als door zijne 
kunde. Als zijne bezighe
den hem den tijd niet over
lieten om dé behoeftige zie
ken te bezoeken, zond hij 
andere geneesheeren naar de
zelve en deed zich verslag 
geven van den staat, waarin 
zij hen bevonden. Twee ma
len viel hem de eer van het 
rectoraat der hoogeschool ten 
deel. Zijn al te groote ijver 
voerde hem in hetjaar 1754, 

C -
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in den ouderdom van 64 ja
ren , in het graf, De aarts
hertogen MARIA EMSABETH , 
landvoogdes der Ifederfanden, 
had h.em met den titel van ha
ren lijfarts vereerd. Men heeft 
van hem : 1,° l)e sympathia, 
seude oonsensu partium cor-
pqris humani, Haarlem, 
1621 en Leipaig, 1762, in 
12.^°een geleerd werk, en het
welk hem eenengrpo?en roem 
verwierf; — 2.° JDe nrinis 
iractaius duo, Leuven, 1732; 
Frankfort, 1761, in S,w ; *-
S.° Accurata methodus me« 
dendi per aphorismos pro-
posiia, Leuven, 1737, Keu
len, 1767, in 4,ft> -— 4.o Dis
sertatie tnedica de aquis mh 
neralibus fontis mariinon-
tetisis, Ltuvey., 1740', elc, 

* RÉGAÏÏHAC (GÉRAÜD VAtET 
PE), een Fransch dichter in 
1719 te Cakors geboren. 
Zijn talent voor de dichtkun
de deed hem io de akademie 
der blöetnspelen te Toulouse 
opnemen. Hij bezat veel 
dichtvuur, schreef met sierT 
Jijkheid en zuiverheid, en 
was zeer ervaren in de La-
tijnsche classici. Men heeft 
Tan hem: 1.° L'esprit etc. 
(Is de wvjsgeerige geest 
meer nadeelig dan nuttig 
voor de schoone letteren), 
1755, in 8.VQ De schrijver 
verklaart zich voor het be
vestigende, en beroept zich 
op zeer bondige redenen. 

Ofschoon dit werk, bij wij
ze van brieven, slechts wei
nige bladzijden.bevat, werd 
het wel onthaald, en begon 
met den schryver beroemd 
te maken, •—2.° Etudes etc, 
(Lierdichtstudi'ên, volgens 
EOJRATIUS) , Fühfmnche 
de Houergue, 1775, in 
8.vo . _ 3.0 Odes etc. (Oden 
van HORATIÜS) , in het 
Fransch vertaald , met oor
deelkundige aanmerkingenen 
lierdichten, Parijs, 1781, 
2 dl.n in 12.w> Deze zijn 
eene vrij geachte vertaling. 
Men vindt in deze verzame
ling verscheidene stukken die 
door de akademie der bloem-
spelen in de jaren 1752, 
1757 en 1758 bekroond zijn 
geweest.. RÉGANHAC is in 
1784, in den ouderdom van 65 
jaren, overleden. Bel letter
kundige Frankrijk (France 
littéraire) noemt een RÉ* 
GANHAC zoen, aan welken 
zij eene lofrede op LODEWIJK: 
XII , vader des volks, toe
schrijft, 1782. Deze werd in. 
1787 door de akademie van 
Montauhan voor eeaeLofrede 
van J. LEERANC DE POMPI* 
GNAN bekroond. 

* REGEMORTES (LODEWIJK 
DE) , ingenieur en bewiudr 
hebber der kanalen van Loing 
en Orleans, van Hollaudschen 
oorsprong , werkte in den be
ginne onder YAUBAN aan de 
vesting werken van NewBri' 



R U G . 35 

saoh. Het is volgens zijne 
teekeningen en onder zijn op* 
zigt, dat men de brug van Mow 
lin heeft vervaardigd , merk* 
waardig door hare schoonheid 
en, die hem zoo veel te 
meer tot eer heeft gestrekt 
daar hij zeer groote moeije-? 
lijkheden heeft moeten over* 
winnen om dezelve hecht te 
grondvesten. Drie steenen-* 
bruggen en eene houlem-brug 
waren ingezakt te Moulins 
in minder dan 40 jaren, en 
niemand van de kunst durfde 
er zich mede belasten om 
eene brug in die stad tot 
stand te brengen. Deze bei 
kwame ingenieur heeft de 
bijzonderbeden dier schrande
re middelen bekend gemaakt» 
die hij heeft aangewend in 
een werk getiteld: Beschrijf 
ving van eene niéuwe stee* 
nen brug gebouwd over de 
rivier Allier te Moyilins, 
Parijs 1771 een dl. in folio. 
LODEWIJK DE R E G E M O R T E S 

overleed in 1776. 

REGILLIANUS (QoiNTUS'NOf 
giiüS*REGii,LiANrjs -AUGUSTUS), 
eender tirannen, die het rijk 
onder GALUENUS beroerden , 
was van Dacischen oorsprong, 
en bloedverwant, naar menge-
looft, van den koning DÉCÉ> 
'lïAtus, door TRAJANUS over-» 
•wonnen. Hij verhief zich on
der VAtEKIANÜS tot de eerste 
militaire ambten. Hij voerde 

als chef hel bevel ia Jllyrië, 
onder GAIUENUS en behaalde 
in 260, schitterende overwin
ningen in Opper-Moesié.IIel 
volk, op GALWENUS misnoegd, 
verkoos hem tot keizer. Men 
beweert dat hij zijne verherV 
fing gedeeltelijk aan zijnen 
naam te danken had. Deze 
naam die in het Latijn over» 
eenkomst heeft met dién vaft 
koning', scheen aan dé of™ 
ficieren, die te zamen het 
avondmaal nuttigden een gun» 
stig Vobrtceken en des an
deren daags, bekleedde zij 
hem met het purper. RÉGlt-
LIANDS maakte zich gereed 
om tegen de Sarmaten'op té 
trekken, toen hij op het 
einde van Augustus 263 dqpr 
zijne soldaten, in overeen
stemming met de volken van 
/llijrw,die vreesden opnieuw 
de wreedheid van GALMBNUS 
te gevoelen, werd vermoord. 
Deze vorst had moed en 
gropte hoedanigheden. 

REGUM. Zie PoRDÉNONEj, 

RÉGWAID (VALEIUUS) een 
jesuit, in 1543 in Fraiiche-
Comté geboren, den 14 Maart 
1623 overleden, na de wijs
begeerte te Bordeaux, 'te 
Pont h Moasson en te Pa
rijs en de Godgeleerdheid te 
Bólé onderwezen te hebben. 
Men heeft van hem: Praxis-
fori, Keulen, J6?3, De feei* 

2 
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lige FRANCISCUS TAN SALÉS 
beveelt er het lezen van aan 
in zijne Onderrigting voor 
de biechtvaders. 

REGISTALD (ANTONIDS) een j 
dominikaner monnik, in 1676 j 
te Toulouse overleden, muntte 
uit door zijne werken. De 
voornaamste zijn ; 1 . ° Trai
te , etc. (Godgeleerde ver
handeling over de. beroem
de onderscheiding van den 
zamengestelden zin en van 
den verdeelden zin); een 
zwaar boekdeel, — 2.° De 
mentè concilii Tridenii, cir
ca gratiamper se efftcacem, 
in f pi. 1706. Hij toont zich 
in dit werk als een der vu
rigste verdedigers der leer, 
welke, hij als ^ie van den 
heiligen THOMAS en van den 
heiligen AUGÜSTINJJS be
schouwde. 

RÉGINON, abt van Prum, , 
van' de orde des heiligen-
BENEDICTDS , overleden in het 
jaar 915 in het klooster van 
den heiligen-MAXiMlNüs te 
Trier, zoo als blijkt uit de 
opening van zijn graf in het 
jaar 1581 bewerkstelligd, 
heeft door zijne kunde ver
diend dat zijn naam in de 
jaarboeken der Kerk werd 
opgenomen. Men heeft van 

,hem j 1.° eene JTromjk , 
Bultig voor [de geschiedenis 
tan Duilsehland, voor de 
eerste maal te ^ t e s in 1521 \ 

in het licht gegeven. Men 
vindt dezelve in de Geschied
schrijvers van Duitschland, \ 
van PiSTORlüS l.e deel, uit
gave van Frankfort, 1583. (J 
De kronijk van REGINON be
gint met J . C. en eindigt \ 
met het jaar 907 ; dezelve ; 
is voortgezet tot het jaar 972 
— 2.° Eene verzameling van k 
canons en kerkelijke regle
menten getiteld: Se disci-
plinis ecclesiaslicis', et de 
religionë christiana",- libri 
duo. Bij stelde dit werk zamen 

f op het verzoek van RATBO-
DÜS, aartsbisschop van Trier 
naar welke stad hij vertrok
ken was, na verpligt te zijn 
geweest, zijne abdij te verla
ten in 899. BAIÜSIÜS heeft 
in 1671 , in 8.v°, eene uit
muntende uitgave van deze . 
verzameling, met aanteeke-
ningen vol geleerdheid in het ,, 
licht gegeven. Men bewaart 
in de boekverzaméling van 
JSremen eenen Brief van RE-
GINON aan RATBODÜS, over 
de instelling van het gezang ; 
achter dezen brief ziet men ' 
een gedeelte van de godde
lijke dienst met zangnoten 
van dien tijd. Men vindt het 
Zeven van REGINON in het 
6.e deel van de Lett. Gesch, 
van Frankrijk, (Bist. litt. 
de France), 

REGIO-MONTANPS. Zie Mm> f 
fcER (JOANJVES). 
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RÉGIS (heilige JOANNES-
FRANCISGES), uit eene adellijke 
familie van Languedoc in 
1597 geboren, begaf zich 
onder de Jesuiten. Nadat hij 
meermalen vruchteloos ver
lof gevraagd had , om zich 
naar de wilden van Canada 
te begeven, legde hij er zich 
op toe- om de ketters te be-
keeren, de zondaars tot God 
terug te voeren en de zielen 
op de wegen des heils te 
leiden. Zijn ijver werd in 
Languedoc en in de nabu
rige provinciën met de groot
ste vruchten bekroond, waar 
hij onderscheidene godsdien
stige gestichten tot stand 
bragt, Uitgeput door werk
zaam- en gestrengheden, over
leed liij te Zouvesc, een dorp 
van tfaupkiné, in 1640, CLE-
HENS XII verklaarde hem in 
1737 heilig. Zijn Leien is 
in het Fransch door pater 
D'AÜBENTON beschreven, 1 
dl. in 8.vo. Men vindt aan 
het einde van hetzelve het 
afschrift der openbare getui
genissen, die de uitgedachte 
fabel van zijne gewaandeuit-
gang van de sociëteit der 
Jesuiten; wederleggen. Men 
kan ook raadplegen Zes sainls 
elc, (De aan de Jesuiten ont~ 
trokkene en wedergêgevene 
heiligen) — de heilige FRAN-
CISCIJS-XAVERIÜS en de hei
lige FRANCISCUS REGIS, — 
d °0r JOAIMES-JOZEF PBTI'Ï-

<• '• ' .V.C 

DIDIER, Luxemburg 1738, 
in 12.m°. 

REGIS (PETRÜS-STIVANÜS)', 
een kartesiaansch wijsgeer, ge
boren te laSalvetal de £lan+ 
quefort, in het graafschap 
Jgenois, in 1632, kwam 
te Parijs zijne studiën vol
trekken en werd dé leerling 
van ROHAULT. Hij begaf zich 
vervolgens naar Toulouse, 
waar hij openbare conferen* 
tiën over de wijsbegeerte tot 
stand bragU Hij sprak met 
gemakkelijkheid, en bezat 
vooral, de bekwaamheid' om 
de afgelrokkene onderwerpen 
voor zijne toehoorders ver
staanbaar te maken. De ou
de wijsbegeerte maakte wel
dra plaats voor de nieuwe, 
en de Toulousanen,', getrof
fen over het onderwijs en de 
verlichting hun door REGIS 
aangebragt, gaven hem eene 
jaarwedde. De markgraaf DE 
VARDES , uit Languedoc ver
bannen , begaf zich in 1671 
van Toulouse naar Mórit* 
pellier, REGIS, die in hem 
eenen ijverigen leerling had, 
vergezelde hem derwaarts en 
hield er conferentiën» welke 
algemeenen bij val vonden. RE
GIS kwam in 1630 te Parijs 
en werd er even als te Mont-
pellier en te Toulouse alge
meen toegejuicht. Na ver
scheiden worstelingen, terver-
dedigihg van DESCARTES, vol-
.3 .. 
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gehouden te hebben, werd 
hij in 1699 lid der acade
mie vafl wetenschappen, en 
overleed in1707, bij den her
tog van ROHAN> die hem in 
zijn hotel eeö vertrek had 
ingeruimd* Zijne werkenlijn: 
Jé° Syslènte etc* (Stelsel van 
ibij'sbegeerte, bevallende de 
redeneer kunde, de bovenna* 
ttiurktinde en de aedekiinde), 
1690) 3 dl.n in 4.*° Dit is 
eene oordeelkundige compi
latie van verschillende denk* 
beelden van DÊSCARTES» welke 
de schrijver heeft ontwikkeld 
efi in verband gebragt; maar 
daar deze denkbeelden niet 
naar de mode zijn, kan dit 
werk tegenwoordig weinig ge
bruikt worden. — 2*o Een 
boek getiteld: Usage etc, 
(G'ebtuik der redenen des 
geloofs), in 4.*° • •— 3.° een 
Antwoord op het boek van 
den beroemden HDET, geti
teld} Censura phüosophiae 
cdrtesiaiiae, in 12.**° (Zie 
HDET) ; — ' 4.o . Een ander 
Antwoord op de Critische 
aanmerkingen van Do HAMEI, 
1691 , in 12,«"»' — 5.o Ge
schriften tegen pater MAIE-
BRAUCHE» om aan te too-
nert dat de schijnbare groot
heid vdh een voorwerp al
leen van de grootheid van 
deszelfs afbeeldsel afhangt, 
op het netvlies afgeschetst j 
—> 6.o eene Verhandeling 
over dit vraagpunt : Of het jl 
vermaak ons werkelyk ge. I 

lukkig maakti1694 in 4>' 

REGIS (PETRUS) , in 1656 
te MoMpellier geboren, hööĝ  
leeraar in de geneeskunde aan 
de universiteit dier stad , be
gaf zich vroegtijdig naar Pa
rijs* Hij verwierf aldaar de 
achting van DO VERSEY > LE-
M E R Ï " , pEHSSON, ÜESPRÉAIJX 

PERRAULT, MENAGE enz* In 
Montpellier teruggekeerd, 
beoefende hij er met roem 
de geneeskunde tot in 1686, 
toen de intrekking van het 
edict van JVantes hem ver-
pligtte, met zijne familie > de 
wij k naar Amsterdam te nö> 
men. Hij overleed aldaar aart 
eene verzwering in dé maagy 
in 1726» Zijne werken zijn; 
l.o eene Uitgave der Na-
gelatenè werken van den 
geleerden MAXPIGHI, 1698 J 
ia 4*t0 — 2,o Observations 
etc. (Waarnemingen om
trent dé pest van Provence)y 
1721 ih 12.n»°; hij verbeteM 
de al de artikelen de genees-
eil kruidkunde betreflende 
van het Woordenboek vaö 
FüREïIÈREj van de uitgave 
van BASNAGE* heer van BEAU-
TAt. Men vindt de lijst zijner 
werken in het 7,e deel, blz. 
8 der Gedenkso/triftén vafl 
NICERON» 

K.ÈGIDS of I a Róf (ÜR* 
BANÜS) , te\ Langenargen, aan 
het meer van Constans ge
boren , studeerde te Ingol» 
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ètadi ert onderwees er met 
} roem. Vele edellieden ver* 

trouwden hem he> opzigt over 
hunne kinderen toe, zonder 
er de zorg van uit te zon
deren, die derzelvör uitgaven 
betrof; maar deze jonge lie-
den maakten schulden. Daar 
REGIUS hun borg was, maak* 
te hij eene soort van bankroet 
en was verpligt dienst te ne
men» Zijn hooglëeraar ECKIIÏS 
betaalde voor hem en ver
doende hem weder met de 
muzen, Hij ontving te In* 
golstadt de redenaars- en 
dichters kroon , uit de hand 
tan keizer MAXÏMILIAAN zel-
ven , eenigen tijd daarna werd 
hij hoogleeraar in de rede en 
dichtkunde. • Zijne neiging 
tot het Lutheranismus nood
zaakte hem zich mar j/iigs* 
burg te begeven, alwaar 
hij eene protestantsche kerk 
stichtte. Hij waseenig ntijd 
zwiögliaansch, vervolgens een 
onstuimige lutheraan. RE
GIUS verbond zich ïn 1530 
aan den hertog van Umus-
wijk, die hem opperbe-
windhebber van de ker
ken vari Lwnmburg maakte. 
Hij overleed te Zeil in 
1541. Zijne Werken zijn 
gedrukt in 3 dl.11 in fol. 
De 'twee eerste bevatten de 
Latijnsche en het laatste de 
Hoogduitsche schriften. Ift 
beide stralen vele geleerd
heid ; maar weinige riaauw-

keurigheid en gematigdheid> 
door. 

, RÉGIUS of DD RÖI (HEN» 
ÖMK), in 1598 \& Utrecht 
geboren, maakte zich be
kwaam in de geneeskunde, 
en werd in 1638 hooglëeraar 
te Utrecht. Zijne hartstög» 
telij.ke zucht voor de leei? 
van DÈSCARÏES wikkelde hem 
in moeijelijkë ongelegenheden 
met VOETIÜS en andere te
genstanders vön DESCARÏES, 
Welke hem bijna zijnen leer
stoel hadden doen verlie
zen. Indien RBGIÜS een der 
eerste aanhangers Van dé 
leer van DESCARTES was, 
Was hij ook een der eerste 
overloopers derzelve. Nadat 
DËSCARTËS geweigerd had 
eenige bijzondere gevoelens 
van zijnen ^ leerling goed te 
keuren, verloochende deze 
ook de gevoelens van zijnen 
meester. REGIÜS eindigde in 
1679 zijne loopbaan. Zijne 
voornaamste werken zijn: 1.° 
Physiölogia, Utrecht ,1641, 
in 4 . t 0 ; — 2.» Fundamen» 
ta physica , 1646 , in 4.t0f 

•—* 3.° Hij gaf. er eene nieu
we uitgave Van in het licht 
onder de titel van Philbso' 
phia naturalis, 1661, in 
4.to/ Dit werk is in het 
Fransch vertaald, Utrecht, 
1686. Men beschuldigde 
REGIUS dat hij aan DESCAR
TES eene kopij zijner Ver* 
4 
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handeling over de dieren 
ontroofd had, en dat hij de
zelve vervolgens bijna geheel 
in dit werk had opgenomen. 
— ,4.° Praxis medica enz. 
1657 , in 4 > dit is het bes
te zijner geschriften ; — 5.9 
Eocplicatiö mentis humance, 
Utrecht, 1659, in 4.*°; -— 
6. ° Hortus academicus ul-
trajectinus. | Al zijne ge^ 
neesknndige werken zijn geza« 
menlijk uitgegeven, ütrech't, 
1668, in 4.t° 

PiEGNARD (JoAMES FRAJV-
CISCDS) , een kluchtdichter, 
in Ï647 te Parijs\ geboren, 
was de zoon van eenen koop
man, die onder de palen des 
Halles woonde, en die hem 
niettemin eene . Trij aanzien-
lijke fortuin naliet. Zijne 
zucht voor het reizen ...open
baarde', zich reeds bijna in 
zijne kindschheid. Hij be
zocht eerst Italië, speelde er, 
en zijne winsten waren zoo 
aanmerkelijk, dat toen de 
reiskosten betaald waren, er 
hem nog tien duizend kroo-
nen overbleven. Op zijne te
rugreis, ging hij Ie Genua 
scheep met eene vrouw Et,-
yiRE genoemd, op een JEn-
gelsch vaartuig, dat naar Mar-
seille stevende, en dat door 
twee algerijnsche schepen 
werd buit gemaakt; de eqüit 
page werd naar Algiers ge
voerd. REGAARD was met 
het kenkenwerk niet onbe-

I kend , welke kunst hij be
oefend had om aan zijne 
smulzucht te voldoen. Hij 
werd door ; den meester, 
wiens slaaf hij geworden was, 
kok gemaakt. Hij maakte er 
zich bemind; maar zijn be
vallig voorkomen en zijne ge
dienstige manieren wonnen 
hem ook het hart der be
gunstigde vrouwen zijns mees
ters. Hij leende het oor aan 
haar verlangen, werd ont
dekt en aan het geregt over
geleverd. Hij stond pp het 
punt om volgens 'de wet ge
straft te worden, die wil 
» dat een Christen, in ge
meenschap met eene ma-
homedaansche . vrouw be
vonden , zijne misdaad door 
het vuur boete of mahor 
metaansch worde." De con
sul der <• Franscbe natie, 
die kort te voren eene aan
zienlijke som ontvangen had, 
bediende zich van dezelve om 
hem aan de straf en aan de 
slavernij te onttrekken. RE-
GNARD, vrij geworden, keerde 
naar Frankrijk terug, de 
keten met zich nemende, 
met welke hij ' gekluisterd 
was geweest. De 26 April 
1681', vertrok hij op nieuw 
van Parijs om Vlaanderen 
en Holland te bezoeken, 
van waar hij zich naar De
nemarken en vervolgens naar 
Zweden begaf. De koning 
van dit laatste land raadde 
hem aan, Lapland te gaan 
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bezoeken. ' Onze reiziger 
scheepte zich met twee an
dere Franschen te Stockholyi 
in , en stevende naar Tor-
nea. Hij voer de rivier Tor' 
nea op, en drong door tot 
aan de Ijszee. Daar hij 
ophield toen hij niet verder 
kon gaan, sneed hij deze 
vier verzen in eenen steen > 
èn pp een stuk hout: 

Gallia no» gonnit, vidit nos Africnj 
. Gangem, 

, ïïausïmus, Europamquo oculifl Iustra-
•vimits ömnom: 

Caarbus ot varii* acti torraquemariqite J 
3Iic tandem stotimua nobis ubi^dof«ït 

orlus* 

Te Stockholm teruggekeerd, 
vertrok REGNAIID den 3 
Oclober 1681 van daar om 
zich naar Polen te begeven. 
Na de voornaamste steden van 
dat koningrijk bezocht te heb
ben, ging hij naar Weenen, 
van. waar hij in Parijs, na 
eene reis van .twee jaren, 
terug kwam. Hij kocht er 
eenen post van schatmeester 
van Frankrijk bij het bureau 
der geldmiddelen van Parijs, 
en vestigde aan het einde 
der straat Richelieu zijne 
woonplaats, die de verga
derplaats der liefhebbers van 
lekker-eten werd; hij had 
dikwijls onder zijne gasten 
de prinsen van CONDÉ en 
CONII. Hij bezat het land
goed Grillon bij Dourdan, 
omtrent 11 uren Tan Parijs. 
Het is daar dat hij zich in 
het schoone jaargetijde aan 

een zinnelijk en lekker léyen 
overgaf, in het gezelschap van 
eenige uitgezochte epikuris-
ten ; en door het vermaak 
al te zeer na te jagen , on-
dervond."hij. de grootste wal
ging van hetzelve. Deze wel
lustige wijsgeer, deze in 
schijn zoo opgeruimde man, 
overleed van verdriet in 1709. 
Men beweert zelfs dat hij 
zijne dagen verkortte, en 
dat hij overleed door het 
gebruik van een geneesmid
del ten gevolge eener onver
teerbaarheid ingenomen; De 
beste uitgave van zijne Wer~ 
ken was, die van den heer 
LEQÜIKN, 1820, 6 dl.a 

in 8.v°, en die van den heer 
CBAPELET met • aanteekenin-
gen en verschillende verkla
ringen , 1822 e n ' 1 8 2 3 , 6 
dl.n in 8.?° , die van Parijs, 
1770, 4 dl.n in 12,mo, flet 
eerste deel bevat het verhaal 
zijner reizen door Flaande-
ren, Holland, Denemarken , 
Zweden , Lapland, Polen 
en Duitsckland. Slechts het 
verhaal zijner reis door Lap-
land verdient gelezen te wor
den , het overige is zeer on
beduidend. De schrijver had 
zijne verhalen enkel zameA-
gesteld om zich te vermaken ; 
hij was niet voornemens de
zelve in hel Jicht te geven. 
Het tweede deel bevat de 
volgende stukken.' De Pro* 
vengate) een nagelaten werk» 
5 
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Dit is eene kleine geschiede* 
nis, waarin REGNARD het 
verhaal der lotgevallen me» 
dedeelt, die hij op de zee
reis had, toen hij gevangen 
genomen en naar Algiers 
gevoerd werd , het bevat 
eenige bijzonderheden van 
zijn leven* Men vindt ver
volgens zijne tooneelstukken 
diè hém in den rang del" 
heste kluchtdichfers geplaatst 
hebben. Het meest bekende 
en het meest voorgestelde 
zijner stukken, is Bespelen 
Deze dichter kende het ka* 
ïakter dat hij geschilderd had. 
Hij was een speler, en een 
gelukkige speler. De vro* 
lijkheid is het heerschende 
karakter der blijspelen vón 
'REGNARD; hij muntte uit in 
het edele, zoo wel als in het 
gemeenzaam - boertige; maar 
zijne versificatie is niet al-' 
tijd naauwkeurig; en wat 
het onderwerp van een ern
stiger , ofschoon bijna aan 
alle kluchtdichters eigen ver
wijt uitmaakt, is dat de goe
de zeden er dikwerf in ge
kwetst worden» » Ik zoute 
veel voordeel hebben , zegt 
een beroemde wijsgeer (J. J. 
ROÜSSEAU) , indien ik van het 
onderzoek Van MOMÈRB tot 
dat van zijne opvolgers, wilde 
overgaan , die terwijl zij noch 
zijne genie , noch zijne regt-
schapenheid bezaten, niet te 

;min zijne belangzuchtige inzig-
ten gevolgd hebben, door zich 

toe tè leggen eene bedorveöe 
jeugd en vrouwen zonder zeden 
tevleijen*. *• RE&NARD , zedi-
ger, is niet minder gevaar
lijk. Het is eene ongeloofe* 
lijke zaak dat men met ver
gunning der policie openlijk 
in het midden van Parijs 
een blijspel uitvoert, waarbij 
in de woning van eenen oom» 
waar men komt om hem den 
geest te zien geven, zijn 
neef, de regtschajpen man 
uit het stuk , zich zoo wel zijn 
waardig gevolg, bezig houdt 
met de zorgen, welke de 
wetten met dea strop Jbeta* 
len: . . . . valschè akte , onder*1 

schuiving, diefstal, bedrog*. 
leugentaal -, onmenschelijk-
heid ; alles komt er in voor, 
en alles wordt er in toege
juicht* , . . Schoone lessen 
voor de jonge lieden, nes-
pit aurve fallacis, welke 
men naar deze school zendt, 
waar de volwassene menschen 
moeite hebben om der ver
leiding der ondeugd het hoofd 
te bieden . . . 1 Al onze nei
gingen worden er begunstigd, 
en diegene, welke ons be-
heersehen, ontvangeh er een 
nieuw gezag. De onafge-' 
brokenè aandoeningen, wel
ke men er in gewaar 
wordt, bedwelmen ons, ver
zwakken ons, maken ons 
meer onbekwaam aan onze 
hartslógten tegenstand te bie
den , verstoren de zucht tot 
den arbeid, ontmoedigen de 
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nijverheid, boezemen het \ 
f verlangen in om te bestaan 

zonder iels te doen» Meü 
leert er slechts met een ver
nis van gemanierdheid de 
afschuwelijkheid der ondeugd 
te bedekken, de braafheid 
belagchelijk te maken» eene 
tooneelspraak in de plaats van 
de beoefening der deugden 
te stellen , de geheele zede
leer in bovenhatuurkunde te 
doen bestaan * om de bur
gers in sohoone geesten } de 
moeders tan huisgezinnen'in 
nufjes | de dochters in toö-
neeï-behaagzieken te Ter
mommen,*' (Zie MOLIÈRE). 
Meti gaf in 1783 in het licht: 
Supplément ett, (Bijvoegsel 
tot de werken van B.E-
GNARD, de stukken bevatten-
det welke hij aan het oude 
Italiaailscheioofteel geleverd 
heeft)* 2 dl.*» in 12»mo I n . 
dien men uit deze verzame
ling de nutteloosheden en 
.beuzelingen had weggelaten» 
zou dezelve tot een veertig
tal bladzijden bepaald zijn. 
De voornaamste stukken van 
REGAARD zijn met den spe
ler: lè

ö Le legutaire etó, 
(De algemeene legataris) y 
—» 2<° Lés menèchmes (De 
menèchmes) * •>—i 8fi Zes fo
lies etó, (De verliefde dwaas* 
heden) > «— 4,» Le distrait 
etc* (De verstrooide), — 5,° 
£ê retour etc. (De onver
wachte terugkomst), em. 
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* RïlGNAUb (LAGRELAIE) , 
een letterkundige te Dijon , 
in . 1740 geboren, in 1807 
overleden, heeft verscheiden 
werken in hét licht gegeven, 
zie hier de voornaamste der-
zelve ; l»o Tableau eló. (Ta
fereel der natuur), een tot 
het onderwijs geschikt werk 
en zeer aangenaam om te le
zen. — 2è° Soupers etc* 
(Avondmalen van Fauclw 
se), •— 3.° Zes prisonniers 
etc. (De gevangenen van, den 
tempel) , een klein gedicht 
met sierlijkheid en veel ge
voel geschreven* — 4,° Zes 
Francais etc. (Le Fran* 
schen in Egypte), een ander 
gedieht vrij wel berijmd. 

REGNACLDW (THOMAS) } een 
beeldhouwer* te Moulins ge
boren j overleed te Parijs in 
1706, in den ouderdom,van 
79 jaren. Hij was lid der 
koninklijke akademie van 
schilder- en beeldhouwkundé, 
Deze beroemde kunstenaar •% 
heeft zeer vele op prijs ge* 
Stelde stukken vervaardigd. 
Men ziet vah hem in dé tui
nen "vmFersailles&e Herfst 
en FüUstine; en in de Tui-
lerien , de schoone groep, 
voorstellende» de Wegvoe
ring van CxniLLA door SJ-
•tüRflüs, onder de gedaante 
des Tijds, 

RE&NAÜI,X (Noëi), een Se* 
suil in 1683 te Jtrecht ge* 
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boren , overleed in 1762 te 
Parijs. Na de pligten der 
Godsdienst maakte de beoe-
fening der oude en nieuwe 
wijsbegeerte al zijne zorg uit , 
en nam zijn geheele leven in. 
Men heeft van hem: 1.° 
Entretiens etc. {Natuurkun
dige Zamenspraken), eerst 
in 3 dl.n in 12.m° later in 
5.Jonge scholieren, die iets 
meer van de natuurkunde 
willen weten, dan men ge
woonlijk in de coliegieh leert, 
zullen in dit werk voldoening 
vinden. Hetzelve is met veel 
orde, duidelijkheid en alle be
langstelling geschreven, waar
voor het onderwerp vatbaar 
is. 2.° : Origine etc. (Oude 
oorsprong der nieuwere na
tuurkunde), 3 'd].n/-iii.l2>°. 
De schrijver ontneemt in dit 
werk» aan verscheiden be
roemde natuurkundigen den 
roem van vele natuurkundige 
ontdekkingen , doet zien dat 
zij ouder zijn , en dat wij met 
eene ondankbare vermetel
heid ons met den buit onzer 
voorouders optoogen, terwijl 
wij dezelve verachten. GEOR-
GES PASCHIUS "en de heer 
DÜTJENS hebben hetzelfde aan
getoond , de eene in zijne 
verhandeling Se novis in-
véntis quorum accuratiori 
cullui facetn prceóulit anli-
quitas, de andere in zijne 
Recherches etc. (Onderzoe-
kingen over den oorsprong 
der aan de nieuweren toe-

geschrevene ontdekkingen) f 
— 3.° Entretiens etc. (ïVis* 
kundige samenspraken), in 
12.mo d r ie deelen, 1747;— 
4.° Logique etc. (Redekun
de bij wijze van Zümenspra-
ken), in 12>o 1742. De
zelve heeft niet zooveel op
gang gemaakt als zijne Na
tuurkundige zamenspraken. , 

H
 REGJJÏAULT (N.) een pries

ter , is de schrijver van eene 
Onderrigiing voor de eerste 
ff. Communie in 8.v°, ge
drukt eerst in 1759 en later 
zeer dikwijls herdrukt. RE-
GturjtT heeft daarenboven 
eene Onderrigiing voor het 
vormsel, 1707 , in 18r

m<>ge
schreven. 

.•'.•* REGJUULT , een schilder 
te Parijs, heeft in het licht 
gegeven: 1.° La botanique t 
etc. (De kruidkunde voor 
iedereen bevattelijk gemaakt, 
of verzameling van planten 
in de geneeskunde, en als 
voedingsmiddelen en in de 
kunsten gebruikelijk), 3 dl.n 

groot in folio, Parijslï'74, 
met 467 en somtijds met 475 
gekleurde platen versierd; 
een werk dat zelden volle
dig voorkomt en zeer hoog 
van prijs is —..,'. 2.° Les 
écarts etc. (Be afwijkingen 
der natuur, of verzameling 
der misvormigheden, welke 
de_ natuur in het dierenge-
slacht heeft voortgebmgt], 
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Parijs , 1775 , in folio , met 
gekleurde platen, een niet 
ten einde gebragt werk. 

4 RKGNADÜT (N.) in 1756 
te Parijs geboren , en in die 
stad in 1818 overleden, heeft; 
in het licht gegeven eene 
Nieuwe spraakkunst, ioel-
ke de oplossing der moei-
jelijhheden van de Fran-
sohe taal bevat , 1808 , in 
1809 herdrukt, in 12.»°. ' 

REGNAUIT de SainUjean-
dïAngely (de graaf MiCHAëi-
LODE\VIJK>STEPHANÜS) , afge
vaardigde bij de algemeene 
staten , raadsheer en minis
ter van staat, procureursge
neraal bij het opperkeizerlijk 
geregtshof, lid van de ka
mer der. vertegenwoordigers, 
•groot̂  officier van het legioen 
van eer, groot kruis van.de 
orde der x-eunie , lid van het 
instituut, werd in 1780 te 
Saint-Jean d'dngely gebo
ren , en in 1781 tot advo
caat bevorderd. In 1782 tot 
luitenant van het halsregters-
ambt der marine te Hoohe-
fort benoemd , deed hij zich, 
door zijne talenten opmer
ken, en besteedde een ge
deelte zijner inkomsten, ooi 

in de behoeften zijner ou
ders te voorzien , ten gevol* 
ge van de blindheid zijns 
vaders tot eenen ongelukki-
gen staat gebragt. Tijdens de; 
omwenteling, welker zaak hij 
metgeestdrifl omhelsde, werd 
hij benoemd tot afgevaar
digde bij de algemeene staten.-
Met-eene vloeijende en schit
terende uitspraak begaafd i 
en de uitwendige voordeden 
bezittende , die bijna onver
mijdelijk zijn om in de par
lementaire loopbaan te slagen, 
droeg REGÏUÜXT in den be-: 
ginne niet dan gematigde 
gevoelens voor. Hij verstout
te zich zelfs om den beroem
den redenaar MIRABEAÜ aan te 
randen met betrekking tot dei 
beide kamers, en deze eerste 
scheuring met het hoofd dex 
revolutionnairen van 1789 
bragt hem op het denkbeeld 
om polemische stukken ia 
een 'dagblad te plaatsen. Hij 
schreef inderdaad in het Jour-
nal de Versailles (*) ten 
gunste van het gematigde 
constitutiopnalisjnus dat hij 
had aangenomen. De wijze, 
waarop hij zich uitdrukte, 
verbitterde het gemeen tegen 
hem, en hij zag zich het 
voorwerp van de hevigste be* 

(*) Vele levensbeschrijvers hebben het Journal de Versailles met 
den Courrier de Versailles, een zeer hevig revolutionnaif dagblad, 
«oor GORSAS geredigeerd, verward (Zie GORSAS). Het was de Cour-
"er , die den beruchten maaltijd der lijfwachten aan de revolution
nairen van Parijs bekend maakte en die de leus gaf tot den opstand 
van den 5 en 6 October. 

http://van.de
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dreigingen van den kant der 
Marseillanen, die hem eens 
in de Elizesche velden her
kenden. Dit blad hield op 
in het licht te verschijnen, 
toen de constituerende ver* 
gadering hare zittingen te Pa-
rijs kwam houden, •tfaar RE* 
GJVAUJLT aanteekeningen voor 
een klein dagblad gaf, ge
titeld j de Postrijder door 
Galais, een zeer beknopt 
övexzigt der verhandelingen 
Tan elke vergadering. Ha 
den 17AM Junij, nam RE* 
GNADLT dikwijls het woord 
op ; maar zijne redevoerin
gen, waarin steeds een geest 
van gematigdheid heerschte , 
waren niet uitgebreid. Na 
den 14 Julij, ging REG-
NAULT, ondanks de tegenbe*. 
tuigingen die hij tegen de 
regeringloosheid deed hoor
ren, dikwijls eenen tred met 
de partij, die dezelve aan» 
stookte. In 1790, klaagde 
hij het verzoekschrift der Ca* 
tholijken van Nimes aan, en 
hij gaf zijne stem voor de 
vermindering ' der. jaarwed-
den , die werkelijk niet alle , 
zeer billijk verkregen waren. 
Hij was een zeer verklaarde 
voorstander der kerkelijke 
hervorming en verzocht dat 
.de bisschoppen en pastoors, 
die weigeren zouden de bur
gerlijke constitutie der gees
telijkheid te bezweren, oogen-
bJikkeiijk Hjpgten vervangen 
worden. Hij bestreed niet te 

min de voordragt van eenen 
zijner ambtgenooten, die la
tei1 zeer tegen het omwente-» 
lingsstelsel was ingenomen, 
en die er op aandrong om 
de religieuzen van het bur* 
gerregt te berooFön. RE* 
GNAULÏtoonde zich in andeta 
omstandigheden werkelijk re*. 
publikeinsch, ofschoon zijn. , 
gedrag later bewezen heeft» 
dat de. invoering eener repu* 
bliek in eeu land zoo als 
Frankrijk zeer ver van zijn 
gevoelen verwijderd was. 
Toen het vraagpunt om te ; 
wqten aan welke mpgt hel 
ragt van vrede te sluitenen 
oorlog te verklaren, moest 
wqrden toegekend , in de ver
gadering behandeld werd, 
verdedigde hij met PETHIOS 
en RABNAVE het gevoelen dat 
de koning geene vijandelijke 
onderneming behoorde te j 
doen , zonder de toestemming 
der natie, die door dit stel" 
sel aan de willekeur van den 
vreemdeling zou bloot gesteld 
zijn geweest, of aan de be* 
schikking van eenige ni'u.it" 
zuchtigen der vergadering zoU 
.overgeleverd worden, gelijk 
het in 1792 gebeurd is. Den 

7 Mei 1791 , vereenigde hij 
zich met diegenen, welke 
verzochten , dat het burger-
regt in de koloniën onmid
dellijk aan de vrijgelatenen 
behoorde, welke ook hunne > 
kleur ware, zwart of donker* 
bruin, In de vergadering va» 
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•den 8 derzelfde maand , stel
de REGNAUIT voor, om te 
deorcteren, dat de asch van 
ToiiXAiRE, als een nationaal 
eigendom werd beschouwd. 
LANJOWAIS vraagde op dit 
voorstel de orde van den dag ; 
hetzelve werd niettemin aan' 
genomen, ondanks de na
drukkelijke reclamatien van 
deri abt COUTURIER en van 
eenige andere leden derreg-
terzijde. Den 30 Mei stelde 
B.EGNAKI.T nog voor, om voor 
denzelfden schrijver een stand
beeld ten koste der natie 
op Je rigten: » i k vraag 
deze eer, zeide hij , voor 
den wijsgeer, die een der 
eerste was, welke aan de 
volken over hunne regten, 
over hunne waardigheid , over 
hunne magt durfde spreken..,-. 
VOLTAIRE, waarvan een der 
zwakheden was pluimstrijker 
te zijn , sprak tot de vorsten 
de harde taal der waarheid." 
De redenaar, gelijk wij wel
dra zuilen zien, was zelf 
niet altijd aan den geest van 
onafhankelijkheid getrouw, 
die in deze redevoering door
straalde". Den 17 Julij 1791 , 
bij het vertrek vanLoDEWUK 
%Vl, naar Montmèdy, deed 
hij een besluit nemen dat de 
gezagvoerders des koningrijks 
en de nationale gardes alle 
personen die buiten Frank* 
rijk wilden gaan , zouden aan
houden; dat men zich zoude 
meester maken van de be-

zendingen van, wapens en 
geld, paarden en rijtuigen; 
dat men eindelijk al denoo-
dige maatregelen zoude né.i. 
men om de koninklijke familie 
te beletten derzelver weg te 
vervolgen. REGJJAEI.T omhels
de vervolgens de partij der 
Feuillants, dia de handha-» 
ving van de constitutie én het 
behoud van datgene, wat er 
van het koninklijke gezag 
overbleef, scheen te beoogen 
en werd kapitein der natio
nale grenadiers. Gedurende 
de zitting der wetgevende 
vergadering, leverde hij zeer 
vele artikels aan het Jour' 
nal de Paris, waarvan AN-
DREAS CHENJER , eender voor
naamste redacteurs was; maar 
hij werkte meer bijzonderlijk 
aan den Ami des Patrioles, 
een weekblad, waarvan de 
burgerlijke lijst de kosten 
droeg. Hij ontsnapte aan de 
proscriptie van den bloedi» 
gen dag van den 10. Augus
tus 1792; en hield zich ver
volgens verborgen ; maar na 
den 31 Mei 1793 ontdekt, 
werd hij onder het opzigt 
van eenen gendarme gesteld , 
die hem nooit uit het oog ver» 
loor. Ontvlugt zijnde, werd 
hij herkend, te Douai aange-? 
houden , en in de gevange
nis dier stad geworpen, uit 
welke hij eerst na den 9 
Thermidor ontslagen werd. 
Kort daarna, tot beheerder 
der hospitalen van het leger 
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van Italië benoemd, begon 
hij met BONAPABTE in be
trekking te geraken, aan 
wiens lot hij zich verbond , 
reeds in de eerste veldtog-
ten in dat schier-eiJand on
dernomen. Hij was een der
genen, die het meeste bijdroe» 
gen, om de omwenteling van. 
den 18 Brumaire te doen 
gelukken, na welke de eer
ste consul hem tot president 
van de afdeeling van het in
wendige van zijnen staats
raad benoemde , terwijl hij 
de bezoldiging van dien post 
tot 36,000 Franken bragt , 
zonder de belooningen Ie re
kenen, die men hem voorde 
werkzaamheden van zijn bij
zonder kabinet gaf. Het is 
waar, dat BONAPARTE , daar 
hij een mensch noodig had 
die de personen kende, die 
in de omwenteling eene rol 
hadden gespeeld en die hun
ne verrigtingen hadden waar
genomen , zijn vertrouwen 
niet beter kon plaatsen. RE-
GNABLT zag van toen af de 
eerbewijzen op zijn hoofd ver
zamelen : in 1803, werd hij 
tot lid der Fransene akade-
miebenoemd , die hij in 1804 
presideerdej tijdens de be
noeming van den adel des 
keizerrijks, werd hem den 
titel van graaf opgedragen , 
en hij werd in het midden 
van julij 1804 benoemd , tol 
procureur - generaal bij het 
hooge keizerlijke geregtshof 

en groot-officier van het le
gioen van eer. BONAPARTE 
voerde voor hem in 1810 
eenen post in van staatsse
cretaris der keizerlijke familie. 
REGNAÜLT was de gedwongen 
verdediger van alle ontwer
pen des keizers; daar wij hem 
in eene zoodanige loopbaan 
niet kunnen volgen, zullen wij 
ons bepalen met te zeggen, 
dat zijn naam met alle merk
waardige tijdvakken van deze 
regering verbonden is. De 
daarstelling van het senator
schap, de herstelling vanden 
slavenhandel, de verdediging 
der nieuwe crimineele regts-
pleging, de ontelbare aan
wervingen der soldaten die 
tot de verovering van Ew 
ropa moesten dienen; zie
daar de ontwerpen", welker 
bekrachtiging hij belast was 
aan te vragen, en. die hem 
dikwijls de gelegenheid aan
boden om vleijende woorden 
voor den keizer te doen hoo-
ren. Toen hij bij voorbeeld 
in 1805, de beweeggronden 
ontwikkelde van een senalus' 
consulla, betrekkelijk eene 
ligting van 80,000 manschap
pen , eindigde hij zijne re* 
clevoering met dezen volzin? 
» Wanneer Uwe Majesteit, 
wier persoon even zoo on
vermoeid is als de gedachte, 
zich het werk tot eenen plig1 

maakt, die hare dagen ver
vult en hare nachten verkort; 
wanneer zij aan de wissel" 
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valligheid- des* oórlogs haar 
doorluchtig hoofd aanbiedt, 
zoo zullen de Franschen , sire.' 
wij oördeelen, wij zweren 
volgens onze harten, enkel 
wedijveren in1 naijver, in 
geestdrift, in verkleefdheid : 
zij alleen zullen treuren die 
aan andere pligten onder
worpen, of veroordeeld eene 
andere loopbaan te volgen , 
er niet naar kunnen dingen 
de gevaren en den roem u wer 
dapperen te deelen , met hen 
de gevaren te trotseren , en 
te overwinnen of te sterven 
onder de oogen Uwer Ma
jesteit , voor haar en voor 
het vaderland." Toen hij la
ter eene. vervroegde oproe
ping der conscrits van 1809 
aanvraagde, voegde de re
denaar er bij: «Twijfelt er niet 
aan, Senatoren, Z.M. heeftin 
hare zorg en in hare liefde 
voor zijne volken, de uit
gestrektheid der opofferin
gen , dié de roem en de na
tionale veiligheid der wijs
heid en der voorzigtigheid 
van den souverein voorschrij
ven te verzoeken, berekend 
en gewaardeerd : het hart van 
Z. M. is gierig met het bloed 
harer onderdanen, enz." Het 
schijnt zeker dat men na den 
slag van Zeipzig , pogingen 
bij REGNAÜIT aanwendde, in 

XXI. DfiEL. 

het belang van het huis der» 
BOURBONS, door de tusschen» 
komst eener Engelsche dame, 
BISHOP geöaamd, aan welke 
hij eenige diensten had be-r 
wezen. Deze ontving ten ant
woord dat indien de tijd de 
treurige uitkomst mede bragt 
waarmede het keizerlijke be~ 
stuur bedreigd werd, hij. 
BJEGNAULT, vrij als dan van 
alle verbindtenis, zich aan 
de belangen van LODEWJJK 
XFIII zou toewijden en 
hem. voor waarborg van zijn 
gedrag de proscripti'èn zou 
aanbieden, die hij had on-, 
dergaan, en de verbindtenis 
die hij met eene familie had 
aangegaan, welke met dezen, 
vorst zelfs verbonden was {*). 
Den 8,Januartj 1814 tot be
velhebber van een legioen 
der Parijsche nationale garde 
benoemd, trok hij den 30 
Maart daaropvolgende de bar
rières uit om de verbondene . 
troepen te gaan bevechten; 

'maar hij verliet weldra de-
burger-militie ;( daar deze 
aftogt als eene lafhartigheid 
werd beschouwd, gaf de ge
neraal DESSOLLE eene open
bare verklaring van den krijgs
raad in het licht die RB-
GNAULT regtvaardigde , en te 
kennen gaf dat zijne terug
komst in de hoofdstad op 

£?^E§?AUM,>was m e t mejufvrouw DK BONNBUID gehuwd, wierrader 
an ae dieng» van MONSIEUR , later LODJEWWK XVIII, verbonden was.. 
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gewigtige staatkundige belan
gen steunde. REGNABIT was 
inderdaad op denzelfden dag 
(30 Maart) naar Bloisver
trokken, waar MARIA LODISE 
zich bevond } en hij was .er 
gebleven tot op den. 8 April, 
dag der aankomst van den 
graaf van SCBOOWALOFF , tot 
de vorstin gezonden in hoe
danigheid va» Commissaris 
der verbondene mogendhe
den* Hijbegaf zich naar Chr-
montïti Juvergm, en zette 
de witte kokaïde op. Hij 
bekleedde den voorzittersstoel 
der afeademie tijdens de1 toe
lating van den heer CAMPE-
NON, en zwaaide bij deze ge
legenheid den zoo lang ge-
wensckten koning (Louis I E 
DÉSIRÉ) lof toe. Daar echter 
het nieuwe bestuur zich wei
nig genegen toonde om zich 
van hem te bedienen , zoo 
bewoog hem zulks den troon 
der honderd-dagen te onder
steunen. Zijne voorregten wer
den hem alstoen teruggege
ven met den titel van mi
nister van staat, en'hij werd 
geroepen om in de kamer 
der volksvertegenwoordigers 
zitting te nemen. Na den 
slag van Waterloo belastte hij 
zich om aan deze vergadering 
(22Junij 1815) den nieuwen 
afstand van NAPÖÜEON bekend 
te maken en hij deed het 
voorstel aannemen dat het 
bureau mogt belast worden, 
aan den aftredenden Yorst 

de erkentenis van het Fran* 
sche volk uit te drukken voor 
het offer dat hij aan zijne on
afhankelijkheid bragt. REG-
NADI.T eindigde zijne staat
kundige loopbaan met aan de 
proclamatie van NAPOLEON II 
deel te nemen. Hij werd in 
het bevelschrift van den 24 
Julij 1815 begrepen, maar 
hij verkreeg, onder de po-
licie van FOUCHÉ, het voor» 
regt om op zijn buitengoed 
bij Pontoise te blijven. Daar 
een nieuw bevelschrift van: 
17 Januarij 1816 hem ver» 
pligtle zijn vaderland te ver
laten, begaf hij zich naar 

! Amerika. Bij kwam in 1817 
in Europa terug, en, om de 
geboorte-lucht nog weder in te 
ademen , maakte hij gebruik 
van een bevelschrift dat alle 
bannelingen met uilzondering 
der fconingsmoorders terug
riep. REGNAULT , die reeds 
zeer zi«k was, toen hij zich 
op weg begaf , overleed bij 
zijne aankomst te Parijs, den 
12 Maart 1819. Zijne Rede
voeringen en zijne Versla
gen zouden een vrij zwaar 
boekdeel kunnen vormen. Hij 
heeft welligt geen ander let
terkundig voortbrengsel na
gelaten dan zijn akademisch 
Antwoord aan den heer CAM-
PENON. Weinige menschen, 
zijn in dezelaatsle tijden, het 
onderwerp van meer tegen
strijdige beoordeelingen ge
weest. Me» beschuldigt hem 
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eene eerlooze en bedorvene 
ziel gehad te hebhen, en 
NAPOLEON zelfheeft hem zulks 
meer dan eens in het gezigt 
verweten, 

RE&N4ÜI.T. — Zie GÜISE 
(dom CLAUDIÜS , 

hij in den ouderdom van 40, 
geheel en al door de losban
digheid uitgeput, Men ver-; 
zekert dat zijn einde chris
telijk was; Men vindt in de 
verzameling zijner werken zes» 
tien Hekeldichten, drie Brie* 
ven, vijf Treurzangen, Must' 
gedichten, Lierdichten, enz. 
Zijne hekeldichten boeijen het 
meest de aandacht in deze 
verzameling. BEGNIËR stort 
zijne gal op al degenen uit, 
die hem mishagen en dikwijls 
met eene onbeschofte vrijheid. 
Hij heeft mid deler Wijl eenige 
gelukkige en oorspronkelijke 
verzen, eenige fijne Jkwinksla» 
gen, eenige geestige invallen, 
eenige ongekunstelde uitdruk
kingen. Zijn stijl is dikwijls 
onnaauwkeurig, zijne boer» 
terijen laag; de eerbaarheid 
wordt er op meer dan eene 
plaats in gekwetst, en het is 
met reden dat BOIIEAÜ heeft 
gezegd : 

Hcureuxl si ses dicsours, craints da cltaste 
lecteur, - . 

Ka so Miitaient dos Hoiis quo frcguontait 
1'outoHr, " 

J3t si du sön hardi &o ses rimes cyni^nes 
I l n'alarmait souvont los oreilles pudiques. 

De beste uitgaven van BE"-
GNIER zijn die, welke door den 
heer YIOUET-IE Dücin 1821-
in 8J° en door den heer LE-
QDIEN in 1822, in 8.v° met 
de Verklaring van Bfios-
SEXÏK zijn in het Jicht ge
geven. 

2 :•• 

RÉGNIER (MATHÜRIN) een 
Fransch hekeldichter, neef 
van den abt DESPORTES , den 
21 December 1573, te G/iar-
tres geboren, en den 22 Oc-
tober 1613 te Mouanen over
leden , openbaarde reeds in 
zijne jeugd zijne neiging voor 
het hekeldicht. Zijn vader 
bestrafte hem meermalen om 
hem hiervan af te trekken ; 
doch straffen, gebeden, alles 
was vruchteloos. Dit onge
lukkig talent maakte hem be
roemde vrienden. De kardi
naal FRANCISCDS DE JOTEOSE 
nam hem met zich naar Ho
me, en hij deed deze reis 
voor de tweede maal met den 
gezant PHILIPPÜS DE BETHDNE. 
Zijne beschermers verschaften 
hem verscheiden beneficiën , 
en eene jaarwedde van 2,000 
livres op de abdij van Vaux 
Cernai. Hij verkreeg te ge
lijker tijd een canonicaat der 
kerk van Char tres, en be
diende zich van al deze ge
wijde goederen enkel om aan 
zijne toomelooze zucht voor 
het vermaak te voldoen. Reeds 
°uc> op 30 jaren, overleed 
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* RÉGNIER (JACOBUS) , een 
geneesheer en Latijnsche dich» 
ter den 6 Januari} 1589 te Bé-
aune geboren, on tving in 1624 
te AHahors de doctorale kap. 
Behalve de geneeskunde was 
hij de Gneksche en Latijn
sche talen; de natuurlijke 
historie der dieren, der vis-
schen, der planten én der 
mineralen meester. Hij was 
ook ervaren in de algemee-
ne en kerkelijke geschiede
nis. RÉGNIER had zijne stu
diën volbragt in zijne geboor
testad en vervolgens te Dijon 
waar hij repetitor werd bij 
een' van zijne bloedverwan
ten. Vandaar begaf hij zich. 
naar Besancon, en vervol
gens naar Lyon, waar hij 
van zijn weik leefde; de 
besparingen die hij in deze 
laatste stad maakte, waar hij 
twee jaren woonde, dien» 
den hem om eene reis naar 
Parijs te doen. Hij gaf er 
verscheidene blijspelen in het 
licht onder anderen de^/jM-
phiiryon van PLAUIUS , wel
ke op het tooneel van het 
hotel van Bourgondië ge
speeld werd. Zich naar Bor
deaux begeven hebbende, be
oefende hij er onder bekwa
me hoógleeraar9 de beschou
wende werkdadige genees
kunde. Hij verliet weldra 
deze stad en ging naar Sain-
ies , waar hij zijne kunst met 
het beste gevolg uitoefende. 
Hij keerde eindelijk, na eene 

15 jarige afwezigheid t naar 
zijne geboorteplaats terug, 
oefende er de geneeskunde 
mi, en verwierf veel roem. 
EÉGNIER overleed den 16 
Junij 1653, in den ouder
dom van 64 jaren. Hij heeft 
vele werken geschreven , als 
een Latijnsch Gedicht tot 
lof eener dame, verscheiden 
Blijspelen; maar het werk 
dat hem gunstiglijk heeft 
doen kennen is eene verza
meling van fabels getiteld : 
Jpologi PHOEDRII ex lu-
dicris «ƒ. BEGNERII, bel' 
nencis docioris medici , Ja-
nuarij , 1643 > in 12,*»° Van 
125 bladz. Deze fabels zijn in 
tweededen verdeeld: het 1.«te 
bevat 40 fabels, het tweede 
60 (100). Men vindt deze 

• fabels in verscheiden cata
logussen der Fabels van 
PHOJEDRUS, en voornamelijk 
in den PHOEDRUS van Cou-
STEULIER 1747, en in dien 
van pater BROÏTIER 1783; 
en zulks dooreene zeer zon
derlinge dwaling; want in 
plaats van door udpologi 
PHOEDRII te verslaan » la
bels of verdichtsels in den 
smaak van die van PHOEDRDS," 
heeft men gemeend dat zulks 
eene uitgave van PHOEDRDS 
was. Op het einde van zijnen 
leeftijd vervaardigde hij eene 

• andere verzameling van Fa' 
bete, meer uitgebreid dan 
de, eerste ofschoon hij aan 
het einde van dezen gesteld 
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had': Sic ceslus artemque \ 
repono. 

• RÉGNIER DES MARAIS of lie
ver DESMARETS {FRANCISCÜS 
SERAPHINDS) , te Parijs , in 
1632 , uit eene adellijke fami
lie , oorspronkelijk van Sain-
tonge geboren, volbragt zij
ne wijsgeerige studie met on
derscheiding in het collegie 
van Monlaigu. Het was ge
durende zijne cursus dat hij 
de Batrachomyömachie van 
HOMERUS in boertige verzen 
vertaalde, een werk, dat een 
wonder in een jong mensch 
van 15 jaren scheen. De 
hertog DE CREQDI , door zij
nen geest bekoord , nam hem 
in 1662 met zich naar Bo° 
meA Het verblijf in Italië, 
was hem nuttig; hij leerde 
de Italiaansche taal, in wel
ke hij eenen PETRARCHA , 
waardige verzen vervaardig
de. De akademie del Crusca 
van Florence, beschouwde 
een zijner lierdichten (oden) 
als een voortbrengsel van den 
minnaar van LAURA , en toen 
dit genootschap, beter on-
derrigt werd, wreekte zij 
zich enkel op hare dwaling 
door eene plaats in haar mid
den toe te staan, aan den
genen die haar dezelve ver
oorzaakt had. Het was in 
1667, dat men hem deze eer 
aandeed, en drie jaren later 
nam de Ffansche akademie 

hem-mede als lid aan. ME-
ZERAI, secretaris van dit ge
nootschap , in 1684 overle
den zijnde , werd zijn post 
aan den abbé RÉSNJER'ge
geven. Hij onderscheidde zïch-
in de geschillen van "de aka
demie tegen FDRETIÈRE en 
ontwierp alle Memorïèn die 
in naam van dit genootschap 
in het licht verschenen. De-
abbé RÉGNIER had̂  verschei
den beneficien onder ande
ren de abdij van Saint'.Laott 
van Thouars. Men beweert 
dat hij bisschop, zóu gewor
den zijn, zonder zijne ver-
laling van een wellustig too-
neel uit den Pastor ftdo. Hij-
'overleed te Parij?, in 1713" 
in den ouderdom van.,81 
jaren. Zijne talenten werden, 
opgeluisterd door eene vroom
heid , eene opregtheid en eene 
algemeen erkende waarheids
liefde. Zijne vriendschap 
strekte tol eer aan diegenen, 
welke hij zijne ware vrienden 
noemde, wijl hij hun dezel
ve niet schonk, dan wan
neer hij in hen de hoeda
nigheden erkende die zijne 
inborst uitmaakten. Wij heb
ben van hem: 1.° eene 
Grammaire etc. {Fransche 
Spraakkunst) in 1676 ge-

i drukt, in 2 dl.» in 12.»° 
De beste uitgave is die • van 
1710, in4.*° Men vindtin dit 
eenigzins wijdloopige werk, 
de hoofdinboud van. datgene 

3 
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wat het beste over de taal 
is gezegd. — 2.° Eene Ver
taling in Italiaansche verzen 
van de lierdichten van ANA-
CRÉON, in 8.V0, welke hij 
in 1692, aan de akademie 
della Crusca opdroeg: het 
eenvoudige en natuurlijke 
gaan hierin roet het sierlijke 
en edele gepaard; — 3.° 
Mransche, Latijnsche , Ita
liaansche en SpaanscAege
dichten, 1708, in 2 dl.n 
in 12.m0 vereenigd. Zijne 
Fransche verzen bieden ver
scheidenheid , vrolijkheid, 
gelukkiglijk uitgedrukte ze-
delessen aan: maar zijn stijl 
is meer edel dan levendig, 
en meer zuiver dan schitte
rend. . Zijne Italiaansche en 
Spaansche verzen bezitten 
meer coloriet en bevalligheid. 
De Fransche gedichten zijn 
vermeerderd in de uitgaven 
van 1716 en 1750, 2 dl.n in 
12.mo —. 4.° Eene F erta
ling van de Ghristelijke vol
maaktheid van RODRIGUEZ, 
op verzoek der Jésuiten on
dernomen , en meermalen 
herdrukt, in 3 dl.» in 4.*° en 
in 4 dl.n in 8.vo Deze vertaling 
met minder vuur dan die 
van Port-Royal geschreven 
heeft eenen meer zuiveren en 
meer vloeijenden stijl; de
zelve is ook getrouwer, want 
de vertalers van Port-Royal 
doen dikwijls aan den Spaan-
schen schrijver geheel het 
tegendeel «eggen van dalgene 

wat hij werkelijk zegt. (Zie 
RODRIGUEZ.) — 5.o Eene 
Vertaling van de twee boe
ken over de TVigchelarij 
van CICERO, 1710 in 12.»° 
—i- 6.° eene andere Verta
ling van de boeken dezes 
schrijvers, Definibus bono-
rum et malorum, met goede 
aanmerkingen , in 12.mo; — 
7.° Histoire etc. (Geschiede* 
nis der geschillen in Frank* 
rijk met het hof van Home 
betrekkelijk de zaak der 
Corsikanen), 1767, in i.t0 

* RÉGNIER (CUÜDIÜS-FRAN-
(ciscüs),in 1118 ie Jüvergne 
geboren, kwam zijne studi
ën te Parijs 'm het semina
rie van Saint' Sulpice^ vol
brengen , en omhelsde den 
geestelijken staat. Nadedoc-
torale kap in Sorbonne ont
vangen te hebben, verbond 
hij zich aan de congregatie 
der sulpiciërs, en werd een 
der bestuurders van het se
minarie van Parijs, Men 
heeft van hem: l.o Cerli* 
tude etc. {Zekerheid van 
de grondbeginselen dergods* 
dienst tegen de nieuwe po* 
gingen der ongeloovigen), 
Parijs, van 1778 tot 1782 
6 dl.» inl2.mo —2.°Trac-
tatus de ecclesia CBRISTI, 
Parijs, 1789, 2 dl.» in 
8.vo Deze werken worden 
°P PriJs gesteld. De abbé 
RKGNIER overleed in den loop 
van het jaar 1790. — RÉ-
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GNIER (dom) een benedictij
ner van de congregatie der 
ontslagenen , heeft Leerre
den in het licht gegeven", 1761 
3 dl.1» in 12.mo 

*. RÈGNIER ( CLAÜDIÜS-AM • 
BOISE) hertog van Massa-
Carrara, minister van jus
titie onder BONAPARTE enz. 
•werd den 6 April 1736 te 
Blamont in het Meurthe-
departement geboren , en was 
vóór de omwenteling eender 
uitmuntendste advocaten van 
'Nancy. Hij omhelsde de 
grondbeginselen der hervor
mers en- werd tot de alge-
meene staten, later nationale 
vergadering, gezonden, door 
het landvoogdijschap ^an de 
stad Nancy. RÈGNIER schaar
de zich bij de linker .zijde ; 
maar hij verscheen weinig 
op de tribune , en hield zich 
veel met het rëgtersambt en 
'met het bestuur bezig. Hij 
verhief zich tegen dé instel, 
ling der. gezworenen in bur
gerlijke zaken en toen de 
burggraaf DE MIRABEAU de 
croatier paarden uit zijn «re
giment wegnam, stelde hij 
voor om hem in staat van 
beschuldiging te stellen ; des 
niettegenstaande verdedigde 
hij het stedelijk bestuur van 
JVancy tegen de verwij ten der 
Jacobijnen tijdens de muite
rij van het garnizoen dier 
«tad, en keurde het gedrag 

van DE Eöülttó goed. Daar 
de v'lugt des koning* (20 
Junij 1791), eenige bewe
ging inde departementen van
den Rijn en de F'osges had' 
te weeg gebragt zoo zond imen 
RÉGNIE'R derwaarts om dezelve 
te stillen en zijn gedrag-gaf 
geenerlei aanleiding tot eeni
ge beschuldiging. Hij wist 
gedurende het schrikbewind 
onbekend te leven, tot dat' 
hij door het J£ewMe«depar-
tement tot den raad der ou
den werd benoemd. Omtrent 
dezen tijd verzette ihij zich 
met nadruk tegen de aanne
ming van JOB-ATMÉ , en te
gen de terugkeering der^we-
derspannige 'priestersi 'Hij 
werd secretaris, daarna pre
sident van den raad, en in 
1799, toen zijne völmagten 
waren afgeloopen , op nieuw 
Verkozen. Hij verklaarde zich 
nog meer openlijk dan hij 
het tegen de Jacobijnen had 
gedaan , verzette zich te ge
lijkertijd tegen het afdruk
ken van een adres-der in
woners van GrenobU tegen 
SCHÉRER , én bestreed de 
permanentie der vergaderin
gen na de 30 prairial, hij 
verklaarde zich ook met 
COIJRTOIS tegen de Manége. 
RÉGNIER had een zeer werk
zaam deel aan de omweBte-
ling . \an den 18 brumaire, 
en was een dergenen, die 
zich den 17 brumaire des 
4 
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• morgens, bij LEMERCIER , pre
sident van den raad der 
ouden , vereenigde. Men be
paalde er de beslissende maat
regelen, die den goeden uit
slag dezer zamenzwering kon
den bevestigen; RÉGNIER bood 
het ontwerp van besluit aan, 
dat de beide raden naar 

. Saint-Cloud overbragt, en 
werd tot president der in
termediaire commissie be
noemd ; daargesteld om aan 
eene nieuwe constitutie te 
arbeiden. Na de invoering 
van het consulair bestuur, 
vergat BONAPARTE de dien
sten van RÉGNIER niet; hij 
benoemde hem tot staatsraad 
in de afdeeling der finan
ciën, overlaadde' hem met 
waardigheden en gunsten, 
en den 15 September 1802, 
vereenigde RÉGNIER, onder 
de benaming van opper.reg-
ter , de beide ministeriën 
van justicie en van algemee* 

„ ne pohcie. Hij legde dezen 
, tweeden post neder toen 
-FOOCHÉ beroepen werd om 

denzelven te vervollen; hij 
behield echter zijnen titel 
van opper-regter en het mi
nisterie van justitie ; hij was 
he t , die in 1804 alle vervol
gingen tegen GEORGE CADOD-
DAÜ en PICHEGRU bestuurde. 
Tot groot-officier van hetle-

. gioen van eer benoemd, ver
kreeg hij , in Februarij 1805 

• het groote Jint en werd tot 
hertog van Massa Carrara 

G. • !• 

verheven. In November 1813, 
legde hij de portefeuille van 
justicie neder en ontving den 
titel van minister van staat, 
daarna den post van pre
sident van het wetgevende 
ligchaam, waar hem geen 
zeer vleijend onthaal te beurt 
viel. Bij de terugkomst van 
zijne rampspoedige krijgsver» 
rigting van Moskau had BO
NAPARTE noodigaan het hoofd 
van deze vergadering eenen 
man te stellen, geheel zijnen 
ontwerpen toegedaan en be
kleedde alzoo RÉGNIER met 
die waardigheid. Tijdens de 
eerste abdicatie, schreef hij 
den 8 april 1814, aan het 
provisioneel bestuur, om te 
weten of hij nog president 
van.het wetgevend ligchaam 
was; hij ontving geen ant
woord. Hij overleefde zijne 
ongenade slechts twee en eene 
halve maand, en overleed te 
Parijs den 24 Junij 1814. 
Een vrij goede regtsgeleerde, 
een tamelijke redenaar, een 
weinig bekwame minister zijn* 
de, was hij", als de graaf RE-
GNAÜLTDE SAINT-JEAN-D*AN-
GEir, eeD der aan NAPOLEON 
meest toegedane mannen en 
scheen gevoeliglijk getroffen 
wanneer deze de troon neer
legde en zich naar het; ei
land Elba begaf. Zijn zoon 
werd door LODEWIJK XVIII 
tot pair van Frankrijk be
noemd. 
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. * RiSGNlER (EDMÜS), een 
beroemd werktuigkundige, 
oud bewaarder van het cen
trale museum van artillerie, 
•waarvan hij het hoofdbestand
deel gevormd had , honorair 
lid van de raadgevende ver-

.gadering der kunsten , eerste 
tegenboekhouder der wapens 
van de nationale garde, lid 
van verscheiden geleerde ge
nootschappen, werd te Semur 
in Bourgondïè, den lö.Ju-
nij 1751 geboren, en begon 
zijne studiën aan het colle-
gie dier stad; maar zijne 
moeder, weduwe gebleven 

.zijnde met elf kinderen,zag 
zich genoodzaakt hem bij 
eenen wapensmid te Dijon 
in de leer te doen. De jonge 

• RÉGNIEH werkte met zooveel 
ijver» dat hij zich in staat 
gesteld zag, zijne moeder te 
onderhouden, zijne broeders 
en zusters op te voeden en 
tot eenen stand te brengen. 
Te gelijker tijd maakte hij zich 
door op zijne kunst betrek-

• kelijke uitvindingen bekend. 
De eerste was eene Proeve 
om de kracht van het jagt-
kruid te toetsen, welke al 
degenen tot op dien tijd 
uitgevonden, overtrof en 
tot de ontdekking van den 
krachtmeter aanleiding gaf, 
een werktuig om de kracht 
en den tegenstand te meten. 
Hij was het ook, die den 
eersten der bliksem afleiders 

in Bourgondië vervaardig
de , en hij heeft dezelve tot 
volmaaktheid gebragt: hij had 
er reeds zes te Semur en in 
de omstreken van die stad ge
plaatst, voor dat er een te 
• Parys was. Hij bood aan 
FRANKLIN in deze hoofdstad , 
proeven van bewegelijke, af
leiders, aan, welke hij uit
gedacht had , om dezelve in 
plaats van degenen te stellen, 
die deze beroemde natuur-
kenner tot zijne toestellen 
aangewend had, en FRANK-
tm prees deze geestige ver
betering. Hij1 vervaardigde 
tevens tot gebruik van zijne 
geboortestad eenen slaanden 
zonnewijzer, waarvan hij de 
eer had , een model aan Lo-
DEWIJK XVI aan te bieden, 
welke denzelven bewonderde 
'en den uitvinder beloonde. 
Door dezelfde handelwijze 
werd de plotselijke ontbran
ding van het zonnen-kanon 

J bewerkstelligd, In het jaar 
! 1777 verkreeg hij den eer

sten prijs van aanmoedi-
.ging voor het best tezamen-
gestelde slot, ofschoon hij 
nooit werk van dien aard ge
zien had. Hetzelve is beschre
ven in de Encyclopédie mè' 
thodique. Yervolgens verbe
terde hij hetzelve, even ge
lijk de zamengestelde hang
sloten , welke tegenwoordig 
veel gebruikt worden. Men 
heeft hem nog de uitvinding 

5 
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van eene brandladder, wel
ke den eersten prijs behaald 
heeft, en een snij werk t u ig j 
om de boomen te snoeijen, [• 
te danken. RÉGNIER overleed 
-te Parijs, den 10 Junij 1825. ; 
Men vindt in een gedrukt ver
slag de beschrijving van 75 

-verschillende werktuigen, die 
hij heeft uitgevonden. Men | 
'had vroeger eene verklaren-
de verhandeling van den i 
krachtmeter en andere werk* 
tuigen door den burger! 
S. (MEGNIER) uitgevonden,' 
1798, in 4.to in het Iidht 
gegeven. RÉGNIER , geduren. 
de de omwenteling te Pa* ; 
rijs, als lid van bestuurder ; 
draagbare wapens benoemd, • 
maakte zich deze gelegen- ' 
heid ten nutte, om zörgvul- ; 
dig de oude wapenschilden 
der fransche koningen te 
verzamelen, welke in Frank- f 
rijk bewaard werden en die, 
hij naar eene tijdrekenkundige 
orde regelde: op deze wijze 
werd het centralemuseum van 
artillerie in het leven ge
roepen, hetwelk hij gedu
rende de vijandelijke inval
len ongeschonden wist te 
behouden. 

* .REINIER- DESTOTJRBEI 
(iRANCKClfS - ÏÏIPPOLTTUS) , 
een letterkundige te Langres 
(Ïffaute-Marne) in 1804 ge
boren. Door zijne ouders in 
godvruchtige grondbeginselen 
opgevoed, was hij er reeds 'II 

vroeg op toedacht den gees-
tel ij ken staat te omhelzen. 
Maar verschillende omstan
digheden belettede hem dit 
ontwerp ten uitvoer te bren
gen , en nadat hij zijne stu
diën geëindigd had, volbragt 
hij zijnen regtsgeleerden cur
sus. In den ouderdom van 
21 jaren gaf hij een werkje 
in het licht getiteld j De 
Jesuiten in Frankrijk % 1825, 
in 8.vo, een stukje , waarin 
hij op de tegen deze orde 
gerigte beschuldigingen ant
woordde. In het jaar 1828 
deed hij eene ffistoire etc; 
{Geschiedenis van de Fran
sche geestelijkheid geduren
de de omwenteling) in het 
licht verschijnen , 3 dl.*» in 
12.B10, waarin men dezelfde 
zuiverheid van leer opmerk- . 
t e , maar dit >werk is een 
weinig oppervlakkig. Het , 
laatste gedeelte vooral is 
slordig behandeld. Dezelfde 
schrijverheeft nogeene^er* 
korte geschiedenis van de 
burgerlijke constitutie der 
geestelijkheid aamengesteld, 
1828 , in 8.vo De godsdiens
tige geest, welke in dit werk 
uitgedrukt is , doet in den 
schrijver de fouten en uit
latingen over het hoofd-zien, 
welke men er in aantreft. 
RÉGNIER - DESTOÜRBET heeft 
ook eenige romans «n een 
klein getal staatkundige wer- ? 

ken in het licht gegeven» I» 
zijne Septembriseurs Jaat bij 
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Jacobijhen optreden, die door 
hunne gesprekken,, den geest 
van het revolutionnaire tijd
vak doen kennen. Onder de 
overige voortbrengselen van 
denzelfden schrijver merkt 
men nog op, den roman van 
LOOISET 1830; Een Bal 
van LoviS'PmnPPM 1831, 
KAREI II en de Spaansche 
minnaar, 1831 , 4 deelen 
in 12.WW-BÉGNIER.DESTOIJK-
BET scheen in zijnen roman 
van VAbbè TlBEliGE, on
gelukkiglijk de leerstellingen 
te verloochenen , welke hij 
in zijne eerste werken ver* 
dedigd had, door een ge
nootschap , hetwelk hij tot 
dus verre steeds geëerbiedigd 
had, in een ongunstig dag
licht te stellen. Men heeft 
van hem ook eenige tooneel-
stukjes, zoo als NAPOLEON 
te Schoenbrunn, CBARLOT-
SE Corday, enz. en eenige 
stukjes geplaats in de Revue 
de Paris en in het boek 
Cent-et'un. Toen de jonge 
RÉGNIER in het begin van 
de maand Augustus 1832, 
ziek geworden was, was zij
ne eerste zorg de hulp der 
Godsdienst in te roepen, 
welke zij aan degenen, die 
opregtelijk tot haar terug-
ieeren bereidwillig toedient. 
Hij betuigde een levendig be
rouw over de afdwalingen;, 
waarin hij vervallen was, en 
overleed met christelijke ge
voelens den 23 September 

1832. RÉGNIER-DJESÏOURBET, 
had na de omwenteling van 
1830, voor zijnen post als 
bijzitter bij de reglbank van 
Chalotis-sur-Marne, welke 
hij gedurende eenigen t i jdie-
kleedde , bedankt. 

* REGÜIS, een pastoor in 
hel diocees van Gap,heeft 
in 1766 in het licht gege
ven La voix etc {De stem 
des herders), gemeenzame 
redevoeringen van eenen pas
toor met zijne parochianen1, 
voor alle Zondagen van het 
jaar, 2 deelen in 12.H»»< 
zeer dikwijls herdrukt. Dit 
werk een der beste van dien 
aard, belangrijk door de een» 
voudigheid en zalving, welke 
er. in heerschen , is nog ver
beterd door eenen pastoor, 
die met denzelfden geest, als 
de abbé REGÜIS bezield was 
onder den titel van Gemeen
zame onderwijzingen, wel
ke eerst in 5 deelen, ver
volgens in 6 en eindelijk in-
8 deelen in 12.»° gedrukt 
werden. De zevende uitgave 
is in 1821 in het licht ver
schenen. Deze korte en op 
de omstandigheden toegepas
te onderwijzingen, kunnen 
het geduld van den lezer niét 
vermoeijen , en zijn zeer ge
schikt om den al te uitgedoof-
den ijver vóór de belangen 
der Godsdienst op te wekken 
en om de onverschilligheid 
en traagheid der Christenen 
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in het waarnemen van de 
voorschriften derzelve tegen 
te gaan. 

REGDXÜS (MARCOS - ATI -
lius), Romeinsch consul met 
JÜUÜS LIBO, in het jaar 267 
vóór J . C. bragt de Salenlij
nen ten onder en maakte zich 
meesier van hunne hoofdstad 
Brindes. Ten tweede male 
met MANLIÜS Vütso consul 
zijnde, werden zij overwin
naars van HAMILCAR en HAN-
NO, in een zeegevecht bij 
Heraclea aan de kusten van 
Sicilië; zij ontnamen hun 
64 galeijen, en boorden er 
meer dan 30 in den grond. 
REGÜIÜS , die na deze over
winning ter zee in Afrika 
gebleven .was, won eenen veld
slag, gevolgd van de over
gave van meer dan 200 plaat
sen en vooral van Tunis, 
eene stad op 3 of 4 mijlen 
afstands van Karthago; de 
Karthagers baden om vrede, 
maar REGDIOS wilde hun den-
zei ven niet verleenen. Door 
zijnen voorspoed verblind, 
vergat hij de wisselvalligheid 
der menschelijke dingen en 
de onzekere uitkomst der ge
vechten ; hij schreef aan den 
overwonnenen' wreede en on
redelijke voorwaarden voor, 
en lokte de hulpmiddelen der 
•wanhoop uit. XANTIPPES, een 
Spartaansch officier, kwam 
te Karthago met eene ver
sterking van Qweksche troepen f 

aan en beloofde de zaken Ie 
herstellen. Er viel een gevecht 
tusschen hem en den' con
sul voor. Hij hakte 30i000 
Romeinen in de pan , maak
te 15,000 krijgsgevangenen 
waaronder ook REGÜLUS , 
was, die met de deel-
genooten van zijn ongeluk 
naar Karthago gevoerd werd, 
Men zond hem weldra naar 
Rome, onder den eed eener 
stipte terugkomst, om er de 
voorwaarden van "den vrede 
aan te kondigen en de uit
wisseling van de gevangenen 
voor te stellen; maar'RE* 
GULUS, wel verre van den 
vrede te verzoeken ,• bewoog 
in tegendeel den senaat den* ; 

zelven met standvastigheid te 
verwerpen, en keerde terug 
om aan zijn woord te vol
doen en zich aan de folte
ringen, welke men hem be- , 
reidde over te geven. #e 

verbitterde Karthagers, von
den voor hém nieuwe mar
telingen uit. Mensneedhem 
de oogleden af en stelde hem 
verscheidene dagen aan de 
brandende zon bloot; men 
sloot hem daarop in hetjaar 

251 vóór J, C. in eeneton, 
welke met ijzeren punten be
slagen was. De vrouw van RÉ* 
GDLus deze overmaat van 
wreedheid vernomen hebben* / 
de verkreeg van den senaat de 

aanzienlijkste Karthaagsche ? 

gevangenen , deed hen ineene 
naauwe kast plaatsen,-.: welfce 
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met scherpe spijkerpunten 
geheel bedekt was en Heter 
hun 5 dagen zonder voedsel 
in zitten ; zij kwamen er alle 
in om , behalve een zekere 
HAMILCAK; eene wraakneming 
welke even zoo lafhartig was, 
als die , welke de Karthagers 
op RKGÜLUS genomen had
den. De daad van REGUMJS, 
werd in de 17 eeuw in een 
treurspel van PRADO en in 
onze dagen door DORAX ge
vierd ; maar niets is te ver
gelijken met de verhevene 
kortheid met welke HORATIUS 
dezen veldheer in de schoo-
ne ode Coelo tonaniem enz. 
bezongen heeft. VALERIÜS-
MAXIMÜS verhaalt, dat RE-
GVLVS , toen hij den oorlog 
in Afrika voerde, aan den 
oever van de rivier Bagra-
da eene zoo gedrogtelijke 
groote slang vond , dat men 
dezelve als eene citadel, met 
krijgswerktuigen moest aan
vallen ; ofschoon er misschien 
in dit verhaal eenige over
drijving plaats heeft, geeft 
toch de grootte van eenige 
slangen in Amerika hetzelve 
eenige waarschijnlijkheid. De 
dood van REGDLUS werd ook 
met het beste gevolg door 
ABNADLXZoon , op hetFran-
sche tooneel overgebragt. De
zelve is mede. dóór MEXAS-
TAsius op het Italiaansche 
liertooneel voorgesteld. 

* REICHARD (HENDRiK-Au- I 

GDSI-OTIOCAR) , bewindheb
ber van oorlog in den staat 
van Saxen-Gotfia , ridder 
van de Saksische orde van 
verdiensten , lid van onder» 
scheidene ' geleerde genoot
schappen , in 1751 te Goiha 
geboren. Hij verloor vroeg
tijdig zijnen vader, en zijne 
opvoeding werd door zijnen 
schoonvader, RDDOLF , ge-
heimraad van het regentschap, 
bestuurd. Na vde leergangen 
van regtsgeleerdheid aan de 
Universiteiten van Göttin-
gen, Leip%igven van Jena 
gevolgd te hebben, legde 
zich REICHARD, in 1771 in 
Goiha teruggekeerd , op de 
beoefening der schoone let
teren toe , en maakte snelle 
vorderingen in dezelve onder 
de leiding van GOTTER en 
KtuPFEI.. Eenige Dichtstuk-
ken 'm teMwzen-Almanak' 
ken geplaatst, en verschei
den artikels, die in verschil
lende tijdschriften versche
nen , verwierven hem de eer 
van als een der eersten toe» 
gelaten te worden in het 
tooneelkundig genootschap te 
Goiha door SETLER gesticht. . 
Verscheiden Stukken, die hij 
deed voorstellen vonden bij
val , en eenige derzelve hou
den zich heden nog op het 
tooneel staande. Tot bestuur
der van het hertoglijk too
neel benoemd', werd hij te 
gelijkertijd bibliothekaris *an , 
den hertog ERNST: hij gaf 
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twee periodieke werken in 
het licht: de Almanak der 
Tooneelen, de eerste verza
meling van dien aard , welke 
in Duitschland in het licht 
is verschenen, en het Dagblad 
•der Tooneelen. Later vestigde 
hij hel Wetenschappelijk 
dagblad van Gotha, en ver
bond zich aan de redactie 
der verzameling getiteld: 
het Pot-pourri oi Mengel-
moes; daarna aan die van 
den Nieuwen MERCVRIÜS 
van Frankrijk, van het 
Dagblad van lectuur en van 
de Bibliotheek de.r romans, 
BEICHARD bezocht met zij
ne jonge ecbtgenoote het 
binnenland van Duitschland, 
Zwitserland , Italië en 

. Frankrijk , en bij zijne te
rugkomst gaf hij verscheidene 
werken in het licht, van 
welke wij willen aanhalen : 
J.° Zijn Gids voor reizigers 

in Europa (in het JYansch), 
waarvan de 5.e uitgave te 
Weimar is in het licht ver
schenen , 1807 , 8 dl.» , gr. 
8.vo, met platen; en welk 
werk in het volgende jaar 
is herdrukt, ibid , 4 dl.» in 
12.»»o, (Je vijftiende uitgave 
is te Weenen in 1830 in 
het licht verschenen, — 2.° 
Zijn Passagier op reis, 
waarvan de 5.e uitgave te 
Zeip&ig in het licht ver
scheen, 1820, 2 dl.» in 
S.vo , en de Kleine reizen , 
in 8 dl.» hebben ook zeer 

E I. 

veel opgang gemaakt. REI- I 
CHARD was in verscheidene i 
geheime genootschappen aan* j 
genomen , waartoe de hertog \ 
zelf behoorde; voornamelijk 
bij dat der vrijmetselaars van 
Gotha, in welks midden in i 
de maand October 1825 een 
geschrift werd uitgegeven on- ! 
der den titel van het Ju- \ 
bel/eest van JREICBJRD. Of
schoon hij een voorstander 
der nieuwe staatkundige lee- [ 
ringen was, was hij echter ! 

onwrikbaar aan de belangen j 
en voorregten der koninklijke ; 
waardigheid verkleefd; hij 
bleef steeds in gunst bij 
iEjni.-LEoroï,D-AüGiJST» en 
werd zelfs onder FREDERIK 
IV, zijnen opvolger, in ver
scheidene staatszaken betrok- j 
ken. De lijst van zijne tal» j 
rijke werken vindt men in 
het Letterkundige Duilsch- j 
land van MEÜSEÜ. REICIÏABD 
is in de maand October 1828 
overleden. Behalve de ge
schriften, die wij reeds ver
meld hebben, zullen wij nog 
aanhalen: — 3.° Brieven 
over de mmijk, Brunswijk > 
1774 , - 1776, 2 dl." in 
g.vo _> 4,0 Over de komi
sche Duilsche zangspelen, 
Hamburg, 1790, 1 dl,n in 
8,vo ~~ §.* Magazijn der j 
wijsbegeerte en schóone let" 
teren , Heilbronn, 1794, 
2 dl.» in 8.vo —. 6.° Schil- '' 
derachtige reis door een 
groot gedeelte van Zwit' 
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seriand, Dresden, 1811, 
2 dl;n in? 8.v o , met 56 pla
ten; — 7.o Mengelingen 
in onrijm en in dichtmaat, 
Frfurt,- 1823, 1 dl. in 
8.vo. _ 8.° Zakreiswijzer 
(in het Fransch) dikwijls 
herdrukt. Een aantal Duit-
sche bladen , vooral die van 
Goika, hebben1 hem ver
scheiden Levensschetsen toe
gewijd, 

".* REICHARDT (JOANNES-
FREDERIK)-, een schrijver en 
componist , correspondent 
van het instituut (klasse der 
schoonö kunsten) den 26 No
vember 1752 te konings
bergen in Pruissen geboren, 
leerde reeds in zijne teeder-
ste kindschheid de muzijk, 
en beoefende de wijsbegeer
te onder den hoogleeraar 
KANT (1769 — 1770). In 
1775 door FREDERIK II naar 
Berlijn geroepen, was hij 
lang bestuurder der Italiaan-
sche opera dier stad, en had 
in het vervolg onder koning 
HIERONTMÜS , het beheer der 
Fransche en Duitsche too-
neelen te Kassei. Hij be
zocht in 1782 Italië, gaf 
te Londen en te Parijs con
certen en deed er verschei
dene zijner coropösitien uit
voeren, Hij keerde naar 
Pruissen terug, om een 
Lijkgewng zamen te stellen, 
dat bij de lijkstaalsie van den 
koning te Potsdam uitge

voerd werd. Hij bleef lang. 
aan het hof van den nieu
wen koning FREDERIK-WIL* 
LEM I I , en overleed den 27 
Junij 1814 in een; landgoed 
hetwelk hij bezat in de na
bijheid; van Malle, Als com
ponist heeft hij zeer vele 
zangspelen in het licht ge* 
ggven-, onder welke men de 
volgende onderscheidt: Met 
geesten eiland; hetwelk 
hij voor het krooningsfeest 
van FREDERIK-WILLEM I I , 
koning van Pruissen, ver
vaardigde ; Liefde en ge-
trouwheid, een Duitsch 
volkslied, dat veel , bijval 
vond , de Tamerlan van Mo-

; REL en het Panihèe van, 
BERQDIN. Hij heeft in het 
licht gegeven: l.c\ Gemeenza
me brieven^ geschreven gedu
rende eene reis door Frank" ' 
rijk in 1792 , 2 dl.n in 8.vo 
— 2.° Nieuwe gemeenzame 
brieven geschreven geduren
de zijne reis door Frankrijk 

j in de jaren 1803 en 1804 , 
3 dl.n in 8.v°, een werk 
dat veel opgang maakte; —• 
3.° Gemeenzame brieven 
over Weenen, die ook zeer 
wel onthaald werden. Hij 
heeft te Berlijn het Muzij' 
kale dagblad gedurende de 
jaren 1804 en 1805 geredi
geerd en daarin een aantal 
geachte stukken van kenners 
opgenomen. 

REICHSTADT (NAPOEOK 
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FRANCISCDS KAREL JOZEF, 
hertog van). — Zie NAJPO-
IEON. 

* REID (THOMAS) , een 
bovennatuurkundige, hoog
leeraar in de zedekundige 
wijsbegeerte aan, de hooge 
school van Glasgow, en; 
stichter van de zoogenaamde 
Schotsche school, te Stra-. 
c/tan, in het graafschap van 
Kincardine, in Schotland 
geboren. Zijn leven biedt 
geene, dier merkwaardige ge
beurtenissen aan die het be
lang en de weetgierigheid op» 
wekken. Na zijne eerste 
studiën in de school van 
Kincardine volbragt te heb
ben , werd hij naar de hoo
ge school van Aberdeen ge
zonden , waarvan hij gedu-, 
rende eenigen tijd bibliothe
caris was. Hij volbragt zij
ne wijsbegeerte in die stad 
onder den- leeraar GEORGE 
TÖRNBÜLI,, schrijver van een 
werk , getiteld: Grondbegin
selen van zedelijke wijsbe» 
geerIe, en van eene uitge
breide verhandeling over de 
ouderwetsche schilderkunst, 
In 1736 legde REID zijn 
ambt van bibliothekaris ne
der en deed eene reis door 
Engeland, gedurende welke 
hij de beide hooge scholen 
Tan Oxford en Cambridge 
bezocht, en met de beroemd
ste hoogleeraars van dat tijd» 
vak in belrekking geraakte, 

Rij zijne terugkomst, die in 
het volgende jaar plaats had, 
werd hij te New-Machar, 
in . het graafschap Aberdeen, 
door het palroonschap van 
het koninklijk collegie der 
hooge school tot bedienaar 
van het Evangelie benoemd, 
REID mistrouwde zich zelven 
jn eenen .zoodanigen graad , 
dat in plaats van leerreden 
zamen te stellen, hij er zich 
bij bepaalde aan zijne paro
chianen die van TIUOTSOIÏ 
en van EVANS voor te lezen. 
De pligten van zijn ambt be-
letteden hem niet zich met 
ijver op de beoefening der 
wiskunde toe te leggen , en 
het was gedurende zijn ver* 
blijf te\ New-Machar dat hij 
in de wysgeerige overeen' 
komsten der koninklijke maal» 
schappij van Zonden , voor 
het jaar, 1748 deed opne
men'; eene Proeve over de 
toepassing der wiskunde op 
de zedeleer; een stuk, in. 
hetwelk hij, tegen het ge« 
Voelen van eenige schrijvers 
van dien tijd, bewees, dot 
de wiskundige regels geens
zins op de zedeleer kunnen 
toegepast worden. REID deed 
eenigen tijd daarna, eene 
Ontleding der redekunde van 
ARISTOTELES in het licht 
verschijnen, vroeger doot 
HÜME in het licht gegeven. 
In 1752 tot hoogleeraar aan 
het koninklijke collegie van 
Aberdeen benoemd •, stichtte 
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hij in die stad een letter-
kondig genootschap, waar
van deleden elkander weder-
keerig de vruchten van hunnen 
arbeid mededeelden en dat 
gelukkige uitwerkselen op de 
leiding der wijsgeerige stu
diën in het noorden van 
Schotland schijnt gehad te 
hebben. De GBEGORÏ'S, de 
CAHPBÉU'S , de BEATÏIE'S 
en meer andere uitmuntende 
mannen , waren lid van het
zelve. Maar onderde werken 
door eenigeder leden in het 
licht gegeven, is er noch 
oorspronkelijker, nochdiep-
zinuiger dan dat, hetwelk 
BEID in 1764 in het licht 
deed verschijnen , onder den 
titel van JVasporingen over 
den rnensnhelijken geest. De 
schrijver van dit werk was 
begonnen metHuME enBER-
KEtET aan te nemen, . dat 
wij geenszins de uitwendige 
zaken, maar alleen de af
beeldingen en de voorstel
lingen der zaken gewaarwor
den , en dat al de voorwer
pen onzer kennis denkbeelden 
zijn, die onzen geest worden 
ingedrukt. Maar weldra ver
baasd over de gevolgtrekkin
gen , welke men uit dit stelsel 
kon maken, gevoelde hij de 
noodzakelijkheid hetzelve aan 
eene naauwkeurige en ge
strenge ontleding te onder
werpen. Hij drong tot in 
den grond dier leer door en 

XXI. DBEÜ. 

zocht in zijn boek de Denk
beeldige bespiegeling, toen
maals algemeen in de scholen 
aangenomen , en op welke de 
geheele wijsbegeerte van HÜME 
en de redeneringen van BER-
KELET tegen het bestaan van 
het stof rustte, te wederleg
gen. Doch de voornaamste 
verdienste van het werk be
staat echter niet in deze we
derlegging der Denkbeeldige 
bespiegeling, maar veeleer 
in de wijze, aangewend om 
tot dat resultaat te. geraken ; 
eene wijze, die bestaat in de 
voortzetting der beoefening 
van den menschelij ken geest 
volgens een plan overeenkom
stig met dat, hetwelk door de 
leerlingen van BACON zoo 
gelukkiglijk op de natuur
kundige wetenschappen werd 
toegepast. De wijsgeerige 
werkzaamheden van BEID de
den weldra in de geleerde 
wereld de uitgebreidheid en 
de diepzinnigheid zijner over-
zigten op prijs stellen. De 
universiteit van Glasgow be
ijverde zich hem in haren 
schoot optenemendoor hem 
den leerstoel van zedelijke 
wijsbegeerte , op te dragen die 
door den afstand van ADAM 
SMITH openstond; in navol
ging van zijnen voorganger , 
verdeelde BEID zijnen leer
gang in 4 deelen. De eerste 
bevatte de bovennatuurkunde; 
de tweede, de eigenlp ge-
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zegde zedekunde; de derde 
handelde over de regtsge-
leerdheid , of het natuurlijk 
regt, en de laatste over het 
siaatsregt. BEID hield ook 
eénen redékundigen leergang 
in welken hij zijne denkbeel
den over het schoone en zijne 
theorie van de welsprekend
heid ontwikkelde. Van geheel 
zijn onderwijs, blaft ons niets 
over dan üijne Pfoeven over 
de werkdadige vermogens 
des menseken, in 1788 in het 
licht gegeven , en zijn eerste 
Werk ovef de vermogens des 
verstands in 1785 in hét 
licht verschenen. Deze heide 
wérken, welke DDGAXD STE-
WARï'in een enkel boekdeel 
heeft vereenigd, onder den 
titel van wijsbegeerte van 
RÈID vormen op zich zelve 
eene volledige wijsgeerige ver
handeling.' BEID had de ge-
woonté om zijne lessen te 
lezen, en de eenloonigheid 
zijner voordragt was weinig 
geschikt om deeenigzins dorre 
eenvoudigheid van zijnen stijl 
óptelüisieren. Intusschen was 
de achting voor zijne talenten 
zoo groot dat het getal zijner 
toehoorders dagelijks vermeer* 
derde. Onder zijne leerlingen 
komen in de eerste plaats 
in aanmerking OSWAID , BE-
ATTIE én DÜGALD STEWART. 
Terwijl deze laatste de meeste 
der denkbeelden van BEID 
aannam , wijzigde hij de wil
lekeurige verdeeling door zij

nen meester gemaakt van de 
gewaande vermogens des ver
stands; en bij die welke BEID 
had erkend (zoo als: het 
geheugen, het bevattings
vermogen, het vermogen van 
zamenstelling en ontbinding, 
het oordeel, de redenering 
én den smaak), voegde hij 
nog het uitwendige begrip, i 
de aandacht, de afgelrok-
kenheid , de vereeniging der 
denkbeelden, en de verbeel
dingskracht. In Frankrijk j 
hebben BOTER- CotiARD , j 
JODFFROY en verscheiden an- \ 
dere geleerden de hoofddenk» I 
beelden van REID aangenomen, J 
Deheer CODSIN, na een voor» 'j 
stander van deze school ge- ; 
weest te zijn , schijnt dezelve 
verlaten ie hebben om de 
duitsche bovennatuurkunde 
tevolgen. Behalve dewerken, 
waarvan wij boven gesproken ) 
hébben , heeft BEID eénige 
werkjes zamengesteld die in 
wetenschappelijke verzame
lingen zijn opgenomen , en 
ónder welke wij onderschei
den : Onderzoek der gevoe» 
lens van PRIESTIEY over 
den geest en het stof; Jari' 
merkingen op de JEutofia 
van THOMAS MOR ÜS; Eenigo 
wijsgeerige overweging^ 
over het stelsel der spieren. 
Deze laatste proeve werd door 
BEID eenige maanden voor v, 
zijnen dood geschreven. BEID 
was in zijnen ouderdom tot 
de beoefening der wiskunde 
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teruggekeerd, die een der 
troetelkinderen' zijner jonge
lingsjaren was geweest. Hij 
overleed te Glasgoiu na een 
kortstondig ziekbed, den 7 
Oclober 1796,, in zijn 87.*te 

jaar. De Nasparingen van 
JRWD over het menschelijk 
' verslandy volgens de grond' 
beginselen van het natuurlijk 
verstand, zijn in het Fransch 
vertaald e» te Amsterdam 
gedrukt, '2 dl»» in Ï2.»"> 
1768. De heer JoiiFimar, 
hoogleeraar der wijsbegeerte 
aan het collegie van Franli-
ryk, heeft eene volledige 

' vertaling van alle werken van 
KEJÖ in het licht gegeven, 
vermeerderd met verscheidene 
fragmenten der lessen van de 
heer KOTER-COLEARD , Pa
rijs, 1828, 4 dl n in 8 j ° 
Men vindt een verslag over 
het leven en de schriften van 

'deze'o wijsgeer ,.aan het hoofd 
van hetdoor DCGALDSTEW ART 
in het licht gegeven werk, 
onder den titel van Wijs
begeerte van MEID* 

- REIDANÜS (EVERARD) te 
ïBeventer'm 1550geboren, was 
burgemeester te Arnhem, 
afgevaardigde hij de algemeene 

;staten , en overleed in den 
ouderdom v«n 51 jaren. Hij 

•is de schrijver van den Oor
sprong en het gevolg der 
Mederlandsche oorlogen, 

•••«»».: van 1566 tot 1601 , 

Amsterdam, 1644, in fol. 
Er straalt in dit werk genoeg 
naauivrkeurigheid in het ver
haal der daadzaken door; 
maar men zou, er meer on
partijdigheid' in: wenschen., 
Men treft er evenwel meer 
getrouwheid inï aan dan in 
de schriften van andere pro
testanten die over deze ge
beurtenissen geschreven heb
ben; hij verheft zich zelfs 
tegen de bedriegerijen van 
VAN METEREN. Déze geschie
denis is door DioNrsics Vos-
SIÜS in het Latijn vertaald, 

•Leyden , 1 6 3 3 , in folio. 

REIFFENBERG (FREDERIK 
VOK) liit de beroemde fami
lie der vrijheeren van dien. 
naam, in het land van Trier, 
waar hij in 1719 geboren 
werd, begaf zich onder de 
jesuiten en maakte zich door 
letterkundige stukken be
kend. Hij beoefende de god
geleerdheid te Rome, en bij 
zijne terugkomst in Duitsch-
land, legde hiji er zich op toe 
de jonge jesuiten met hei 
zuivere Latijn bekend te ma
ken. Men heeft van hem: 1.° 
de Latijnsohe vertaling van 
het Italiaansche werk van den 
beroemden SCIPIO MAJFJTEI, 
over de genade, den vrijen 
wil en de voorbeschikking, 
in 16 boeken verdeeld; de 
Antwoorden van dezen ge-

1 leerde op de wederleggingen, 
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die de jansenisten hebben ge
meend van zijn werk te moeten 
maken, en eene Verhande
ling over deze onderwerpen 
welke pater VONREIFFENBERG 
er bijgevoegd heeft, Mams 
en Frankfort, 1756, in f o). 
Men vindt in het begin van 
dit werk het Zeven'vanMAF-
rÉi en dé lijst zijner werken , 
waarvan de titels twee blad
zijden beslaan^ — 2.o Eene 

, Verzameling van Latijnsche 
gedichten van allerlei slag 
met eene Verhandeling over 
den opschriften-stijl, 1 dl. 
in 8.VP — 3.o een Verde-
digschrifl der Jesuiten in 
het H'oogduitsch in 8.vo .-*. 
4.° Latijnsche en Grieksche 
voorschriften en Voorbeel-
den uit oude en nien.we schrij
vers ontleend, ten gebruike 
der collegiën van den Neder? 

• liyn en van fVestfalen 5 dl.n 

in 8.vo met vele orde en keuze 
zamengesteld. — 5.° Geschie
denis der Jesuiten van de 
provincie des Neder-Rims 
van 1550 tot in 1626, 1 dl. 
in fol. Men zou er meer 
oordeelkunde > eenen meer 
bondigep en edelen stijl in 
begeeren. De dood, die hem 
in 1764 in den oraderdom 
van 45 jaren wegrukte, be
lette hem hetzelve voort te 
zetten, 

. ; .• '* REïFFENSTüEl (ANACLK-
ÏÜS) eene geleerde Duitsche 
theologant, religieus van dg 

hervormde orde der minder
broeders van den heiligen 
FRANCISCUS , bloeide in het 
begin der 18.e eeuw. Hij 
behoorde tot de provincie 
Beijeren, en had in dezelve 
de godgeleerdheid onderwezen 
en verschillende posten. uit« 
geoefend. Benige zijner god
geleerde werken, niet alleen 

.aanbevelenswaardig door. den 
inhoud, maar ook door de 
duidelijkheid en orde, welke 
ér in heerschen en de bon
digheid der redenering, maak* 
ten eenen gropten opgangen 
voltooiden zijnen roem. Het 
voornaamste is eene verhan-
deling de probabilismo: in 
2 dl.» in 4. t0 Dezelve ont« 
ving, bij het in het licht 
verschijnen het gunstigste ont
haal , en had verscheidene 
uitgaven in Duitschldnd. Zij 
werd meer dan twintig ma
len herdrukt in Italië, al
waar men aan dezelve alle 
mogelijke volledigheid tracht
te te geven, door dezelve bij 
elke uitgave te herzien en de
zelve door zuiveringen en 
met zorg gemaakte vermeer
deringen te verbeteren. On
der de herzienerS telt men i 
de paters MAFFEI , KRESUN* 
GER en DALBIASIDS KIRCH, 
geleerde theologanten der
zelfde orde. Pater MAKSI 
van de orde der Moeder 
Gods, verrijkte dezelve met 
een aanhangsel. Een nieuwe 
uitgave was te Trerde in 



R E I. 60* 

1765 in het licht versche-
nen ; het werk werd op nieuw 
door pater FLAVIANO RICCI 
een minder-broeder, herzien, 
die te dien einde door pater 
PASCHAHS DE' VABESE , al« 
gemeen commissaris der orde 
was benoemd . en die dezelve 
opdroeg aan den kardinaal 
LEOPOXD EKKTSI DI FIRMIANO. 
Behalve dit geschrift, heeft 
men van pater REUTI?ENSTUEI. : ' 
Jus canpnicum universum, 
cum tfaciatü de regülisjw 
ris el reperlorio generati, 
6 dl,1» in fol.; een -werk 
dat mede vele uitgaven in 
Duitschland en in Italië 
heeft gehad , dat de godge» 
leerden op prijs stellenden 
waarvan zij veel gebruik ma
ken. 

REIHING (JACOBDS),in 1579 
te Augsburg, geboren begaf 
zich onder .de Jesuiten , en 
onderwees met roem te In-
gohladt de humaniora , de 
•wijsbegeerte en de godgeleerd
heid. Hij bestreed met ijver 
gedurende verscheidene jaren 
de dwalingen van LüTHER; 
maar nadat hij door ijdelheid 
of door bedorvenheid van 
hart, den geest van zijne 
orde verloren had, verloor 
hij ook zijn geloof, begaf 
zich naar het hof van Wur-
ismherg, werd luthersch en 
trad in den echt. Men gaf 
hem eenen leerstoel van god-

.' ' . E 

geleerdheid te Tubihgén en 
het bestuur van het collegie. 
Hij overleed in 1628 door 
de beide partijen "veracht,; 
die in hem slechts een laag
hartig mensch zagen, die zijne: 
Godsdienst voor eene vrouw 
had verlaten* Men heeft Tan 
hem verscheiden geschilvoe
rende werken1 j welker leer 
verschillend i s , volgens de 
verschillende tijden in welke 
hij dezelve schreef. 

' * REU.(JOANNES-CHRISIIA* 
NDS), een Düitsche genees*: 
heer, raadsheer en ridder, 
van den rooden-adelaar van 
Pruissen, den 28 Februari] 
1759 te Rhauden 'm Oost*-
Friesland geboren , was de 
zoon van eenen predikant. 
Zelf tot den geestelijken staat 
bestemd, begon hij met de 
voor deze' bestemming pas
sende studiën , voor welke hij; 
geenerlei neiging gevóélde 5 
zijne ouders stonden hem toe 
den leergang der geneeskun
dige school te volgen, en hij 
werd den 9 November 1782 
tot doctor bevorderd. , Hij 
legde zich op de praktijk toe 
tot in 1787, als wanneer 
hij werd benoemd tot hoog
leeraar der geneeskunde en 
bestuurder van het clinische 
instituut aan de hooge school 
van Salie, en geneesheer 
der stads armen. Toen men 
in 1810. de hooge school 

'3 ' 
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van Berlijn vestigde, beriep 
de koning hem naar die hoofd
plaats , om heai eenen leer
stoel voor de geneeskunde te 
geven, waar hij zijnen roem 
handhaafde. Jn 1813 belast
te men hem met het bestuur 
der talrijke militaire hospi
talen , die de veldslag van 
Leipzignoodzakelijk maakte. 
Door de studie en het nacht
waken uitgeput, bezweek 
hij den 12 November 1813 
voor de aanvallen der zweet-
kooris die hem beving,, bij 
het bezoeken sian een' zijner 
medebroeders en oudekwee-
kelingen, die door deze ziekte 
aangetast was. Hij was bui
tengemeen werkzaam van 
aard ; REIL heeft meer dan 
iemand bijgedragen om de 
physiologiscfre kennissen met 
die der ziektekunde in ver
band te brengen en hij tracht
te oareral door zijne psycho
logische kundigheden de ver
schijnselen, die zich in de prak
tijk opdeden, te verklaren. 
Hij hield zich ook op eene 
geheel bijzondere wijze bezig 
met de zedelijke aandoenin
gen, en hij legde zich.ge
durende zijn geheele leven 
met vlijt op deze moeijelijke 
studie toe; indien hij zich 
soms in zijne stelsels bedro
gen heeft, heeft hij niet ie 
min groote diensten aan de
zen tak der geneeskunde be
wezen. Men heeft van hem 
een aantal werken: l.o frac-

tatus de polychalia , Balie, 
1782, in 8.vo — 2.°-Freig* • 
menta melaschematismi po-
lycholice, 1783, in 8.*°.; 
— 3.° Geschiedenis der 
ziekte van den hoogleeraar 
GOLDSJGMN , 1788 , in 8.vo 
uit het 'Hoogduitch ; —- 4.° 
Memorabilia clinica medi-
co practica, 1790 en 1793 

• m-8,vo; •— 5,o ffuisselijke 
gen ondheidsleer, Bremen, 
1791, 2 dl.n in 8.vo;-^ 6.o 
Dissertatio de irritabilita-
lis natione, natura] et mor* 
bis 1793; — 7.° Ccenoes-
thesis, 1794, in 8v°; —• 
8.° Sensus externus, in 
gvo ;.— 9,o Functiones• ani-
mae pecüliares, 1794 in 8.vo 
1 0 ° Dissertatio de semeio-
logidplacentae, 1794, in 8>v° 
11° Physiologische handves
ten, een periodiek werk in het 
Hoogduitsch in het licht ge
geven, 1795 tol 1815,12 dK 
in 8.vo door andere hoogleer
aars voortgezet; —12.° Ëxer> 
citalionum anatomicarum 
fasciculus primus destruclu-
rdnervorum, 1796, infol.;--
13.0 Over de kenmerken en 
genezing der koortsen, in 
het Hoogduitsch, Malle» 
1797, 1815, 5 dl.»in8.v°; 
— 14,° Programma de pru-
ritu senili, 1801, in 4.t0J 

— 15.° Losse gedachten 
over de uitlegging van de 
zielkundige leerwijze tn 
de behandeling der krank-
ainnigen, 1803, in 8.vo ; — 



'ÏS.ó Leerstoel voor het 6n~ 
\derwijs en de vorming $er 
gewoontevolgers in de ge-
\neeskunde , als eene behoef
te voor den staat in den 

degenWoordigen toestand, 
1804 ii* '8.ro-in het Hoög-

; duitsch ; —- 17.° Ontwerp 
i van eene algemeene ziekte-

kunde, 1815, in 8j° een 
nagelaten werk ;— 18.°' een 
groot aantal ; Gedenkschrif
ten-te Wèenen in 1811, 2 
dl.n in 8j°-en te Salie, 

• 1817, I "dl.n in 8.vo g e z a . 
menlijk uitgegeven. 

* REIMARÜS (HERMANN SA-
BIOEL) , een geleerde letter
kundige, den 22 December 
1694 te Hamburg geboren, 
legde zich in zijne jeugd op 
de heoefening der talen tóe, 
en verwierf eene grond igeken-

"nis van het Latijn, Grieksch 
"en Hebreeuwsch. Hij verkreeg 
eenen leerstoel voor de wijs
begeerte te Hamburg, in 
1727, en trad in den echt 
met eene dochter van den 
geleerden J. ALB. FABRI-
CIOS , dien hij op het einde 
van zijn leven in zijne wijs-
geerige. werkzaamheden on
dersteunde. RËIHARDS wijdde 
zijne vrije oogenblikken aan 
de studie van de natuurlijke 
historie toe. Hij overleed den 
1 Maart 1768, en was lid der 
keizerlijke akademie van Sint 
Petersburg m van de meeste ' 

. E 
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letterkundige genootschappen-
van Duitschland. Men heeft 
van hem: 1.° Primitia fWis-

•mariensm, fVeimar, 1723, 
•in 4. t 0 Men vindt er onder 
andere eene Verhandeling 
in , in welke de schrijver be
wijst 'j dat het genie van So-
CRATES niets anders dan om» 
zigtigheid was {Animi pree-
sagüio), waafmede deze wijze 
hegaafd was, en eene W*e--
derlegging der- ongodsdiens
tige grondbeginselen van dén 
schrijver der Fabel van de 
Bijen (zie MANBEVULE). —-
2.° De vita ét sci'iplis«/. 

' ALB. FABKÏCIVS commen-
iarius, Hamburg, 1737 , in-
8.^°,.— 3.o Verhandeling 
over de voornaamste waar
heden der natuurlijke Gods
dienst {ia het Hoogduitsch) 
Hamburg, 1754 , in 8.v° en 
1772, in 8.vo, — 4.0 Ma" 
tuur en zedekundige waar
nemingen over het instinkt 
der dieren, derzelver nij
verheid en zeden, Ham
burg , 1760, 2 dl,n in 12.w> 
Dit werk, dat in Duitsch
land eenen zeer grooten op
gang maakte, is in hetlYansch 
vertaald volgens de tweede 
uitgave van RENEAÜME BE 
IATACCHE, met een aanhang
sel en aanteekeningen van 
den Vertaler, Amsterdam, 
1770, 2 dl.» in 12.»* REI-
HARÜS bestreed in hetzelve 
ie stelsels van verseheiden» 

4 - -' 
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nieuwe wijsgeeren over de 
dieren , zoo als die van 
CüDW.ORTH, ÖESCARTES, L E I B -
ÏÏITZ, MAfcEBRANCHE , BüFFON, 
en.beweert tegen CONDIÜLAC 
dat de nijverheid den dieren 
aangeboren is3 en dat hun 
werk zich niet door de oe
fening volmaakt. Men heeft 
nog éenige werken van REI-
MAR os , aan wien men pok 
toeschrijft de beroemde stuk
ken in 1774 en 1777 in 
het licht gegeven,' in de Na?

s 

3 en 4 van. de geschied' en 
letterkundige gedenkschrif
ten , uit de schatkamer van 
de hertoglyke biblioth, van 
W*olfenbuttel ontleend, (zie 
LESSING) , en die eene groote 
gisting in de Protestarilsche 
godgeleerdheid van Buitsch-
land verwekten. Zijn zoon 
JOANNES AlBERTÜS HENDRIK 
ILEIMARUS, den 11 Novem
ber 1729 te Hamburg ge
boren , werd in 1753 te 
JLeijden tot doctor in de ge
neeskunde bevorderd en be
gaf zich vervolgens naar 
Edimburg, waar hij een 
van de stichters van het ge
neeskundiggenootschap werd. 
In zijn vaderland terugge
keerd, oefende hij er zijne 
kunst met roem uit , en werd 
hoogleeraar in de natuurkun-

• de en natuurlijke historie , in 
het gymnasium van Ham
burg, Hij overleed in 1813 
,te Jlamau , verscheidene ge
schriften nalatende: 1.° Over 

den bliksem en de natuur] 
lijke, door de ondervinding 
aangebodene middelen o») 
denzelven van geboi^toen af 
te leiden, Hamburg, J768J 
in 8.vo, Zangensalza , ,1770' 
in 8.vo _ 2.o Be anima* 
Hum inter naturmregna1 

slationeetgradibus, oratio,'•• 
Hamburg,' 1796, in 4.*° 
— 3.° Over de vorming van 
denaardbol en de bespiege
ling van den keer BELÜC, 
1802, in 8.vo, enz. REI-
HARÜS had in 1798 Ie Ham
burg eetJe vierde uitgaveder 
Waarnemingen zijns vaders 
over het instinkt der dieren 
in het licht gegeven. 

* REINA (FRANCISCÜS) , eeji 
Milaneesche advocaat in 1770 
te Malgrata, in het grond
gebied van Cömo geboren, 
en te Cannato in de provin
cie Mantua, den 12 No
vember 1825 overleden ,o»t« 
ving eene uitmuntende op
voeding en beoefende het regt 
zonder de letterkunde te ver-
waarloozen. REINA bezat eene 
hartstogtelpe zucht voor de 
boeken j hij vormde in Mi' 
lane eene prachtige biblio
theek zoo wel met betrek
king tot het getal als tot de 
keuze der werken, Gedu« 
rende de onlusten van Ita
lië , schaarde hij zich in den 
rang der nieuwsgezinden; het
welk hem tijdens den voor
spoed van SÜWAROW eene bal-
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• lingschap naar Hongarije be-
.. rokkende. De overwinning 

van Marengo gaf hem aan 
zijn vaderland terug, en hij 
werd lid van den wetgeven-
den raad der nieuwe repu
bliek. In 180.1 was hij bij 
de Italiaansche bestuur-ver» 
gaderingen , te Lyon geves
tigd , tegenwoordig, en bij 
zijne terugkomst te Milane 
werd hij achtereenvolgend lid 
van het wetgevend ligchaam 
en redenaar van het bestuur, 
Door de staatkunde van den 
keizer en koning weder in 
het burgerlijke leven ver
plaatst, bepaalde REINA zich 
van toen af tot de beoefe
ning der letteren, en de 
zorg van zijne bibliotheek. 
Men heeft hem de Lofreden 
te danken op den abt DE-
JOTA , MURATORI, en PARINI 
en hij gaf de werken van de
zen laatste , die hem zijne 
handschriften had vermaakt, 
in het licht. 

REINBECK (JOANNES .GUS-
ÏAAF) in 1682 te Zeil ge
boren , in 1741 te Berlijn 
overleden was pastoor der 
kerken van Werd&r en van 
Neustadt, eerste, predikant, 
proost van den 13. PETRUS, 
opziener van het collegie van 
Coln (eene wijk der stad Ber
lijn) raad van het consisto
rie , en kapellaan van de ko
ningin en van de koninklijke 

prinses van Pruissen, Er be
staat van hem: 1.° Tracta-
tus de redemptione Malle P 
in 4.to; — 2.° Be natuur 
van het huwelijk en de ver
werfing van het bijwijf-
schap in 4.t(>, in het Hoog-
duitsch, tegen CHR. THO-
MASIÜS, die de onbeschaamd
heid had gehad ten yoor-
deele van dezen laatsten staat 
te schrijven; —.%,0 Over
wegingen over de goddelijke 
waarheden in de Augsburg-
sche geloofsbelijdenis bevat, 
in het Hoogduitsch, 4dl.n in 
4.*» een werk dat zelfs zijne 
geloofsgenooten niet overtuig
de ; want zij hebben veel moei-
te om in deze goddelijkheid 
van de Augsburgsche geloofs
belijdenis, te gelooven, van 
welke zij zoo dikwijls zijn 
afgeweken en nog dagelijks 
afwijken. —- 4.° verscheidene 
boekdeelen met Leerreden, 
waarvan eenige in hetFransch 
zijn vertaald; men ontwaart 
in dezelve noch den welsprei» 
kenden redenaar noch den man 
van smaak; —5.o verschei
dene Verhandelingen over 
de bovennatuurkunde, het 
optimismus, de natuur en de 
onsterfelijkheid der ziel, in 
het Hoogd. Men, vindt er 
eenige nieuwe denkbeelden in. 

REINECCIÜS of REINECK (REI
NIER), in 1541 te Sleinheim 
in het bisdom Paderborn g e 
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boren. Hij was de leerling 
van MEIANCHTHON en van 
GLANDORP, en onderwees de 
schoone letteren aan de hooge 
scholen van Frankfort en 
Helmsladt tot aan zijnen dood, 
in 1595 in laaisgenoemdestad 
voorgevallen. Men heeft van 
hem: 1.° eene Verhandeling 
over de wyze om degeschie« 
denis te lezen en te beoefe
nen i Methodus legendi kis-
toriam , Helmstadt, 1583, 
in foi; dit werk is slechts eene 
kwalijk geslaagde compilatie; 
—- Historici julia , 1594, 
1595 en 1597, 3 dl.» in 
fol. een geleerd werk. voor 
de navorschingen der oude 
familiën, en vooral zeldzaam 
niet betrekking tot de door 
ons aangevoerde uitgave —-
3.° Chronioon hierosolymi-
ianum, in 4. t 0 weinig alge
meen; — 4. ̂ Bistoria orien-
ialis , in 4. t o een werk vol 
Van eene diepe geleerdheid, 
enz. enz. Weinige schrijvers 
hebben op zoo eene geleerde 
wijze als REINECCIÜS over den 

, oorsprong der oude volken 
geschreven. 

REINESIÜS (THOMAS) in 1587 
te Gotha geboren, werd bur
germeester van Altenburgen 
raad van den keurvorst van 
Saksen, Hij begaf zich ver
volgens naar Lei-pzig, waar 
hij de geneeskunde beoefen
de, en waar hij in 1667 in 
den ouderdom van 80 jaren 

overleed. Men heeft van hem; 
l.o Syntagma insoriptionum 
antiquarum: eene nuttige ver
zameling in 2 dl.» in fol. £eip-
aig,1682: dit Werk is een 
bijvoegsel tot de groote ver
zameling van GRÜTER ; — 2,o 
Zes boeken met verschillende 
lessen, 1640, in 4.*°; — 3.o 
Brieven, 2 dl.n in 4. t0 1667 
— 1670 en een aantal an
dere Latijnsche werken. Hij 
Was een der geleerden die 
aan de milddadigheden van 
LODEWÏJK XIV deel hadden. 

• * REINHARD (FBANCISCCS 
VOLKMAR), een protestansche 
predikant, in 1753 ie Mo-
henstraus, in het hertogdom 
Sulzbach geboren, was de 
zoon van eenen predikant, 
die in het vlek van dien naam 
woonde, en die zijne studiën ; 
tot op den ouderdom van , 
16 jaren bestuurde. Toen
maals naar het gymnasium 
van Regensburg gezonden, 
ging hij vervolgens tot de 
universiteit van PFittenberg 
over, waar hij hoogleèraaf 
in de godgeleerdheid en wijs
begeerte werd. REINHABD 
werd tot eersten Saksische» 
hof-predikant, kerkelijke» 
raad en lid van den hpo* 
gen kerkeraad benoemd. Zij» 
invloed, in het bestuur open
baarde zich door verbeterin
gen in alle takken van het / 
school- en godsdienstig on* 
der wijs. Hij bewilligde oo> 
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de oefeningen voor het pre
dikambt te besturen , welke 
beurtelings door de.leden van 
een Hotniietisch genootschap, 
onder zijne leiding gevormd 
gehouden werden. REINHARD 
overleed te. Bresden den 6 
September 1812. Zijne voor
naamste werken zijn: l.°Slel-
sel der christelijke zedeleer, 
1788 •— 1815, 5 dl.» De 
twee eerste deelen zijn ver
scheidene malen herdrukt. -— 
2.o Proeve over het door den 
stichter van de christelijke 
Godsdienst tot het geluk van 
het menschëlyke geslacht ge-
vormde plan, een werk dat 
vier uitgaven heeft verkregen 
van 1791 tot 1798, en waar
van het hoofddenkbeeld reeds 
in eene Latijnsche verhande
ling uitgedrukt was, die hij 
in 1780 in 4.*° onder dezen 
titel in het licht had gegeven; 
Consilium bene merendi de 
nniverso genere humano , 
ingenii supra hominem elati 
documèntum ; — 3.° Leer
redenen, 1786 ~- 1813, 39 
dl.n in 8.vo De vier laatste 
zijn eerst na zijnen dood in 
het licht gegeven. Doctor 
ERNESX ZlMHERMANN, door 

REINHARD zelven geholpen, 
heeft een Beredeneerd Be-
gister van al de in de leer' 
reden van BEINBJRD be
handelde onderwerpen in het 
licht gegeven , Frankfort, 
1812 — 1822, 4 dl.» in 
8.vo J, x,. RixTER heeft een 

j dergelijk uittreksel iri 2 dl.n 

doen drukken, Lêipzig, 1813. 
— 4.° Brieven van F. F. 
REIN BARD, over zijne stu
diën en zijne loopbaan als 
predikant, uit het floog-
duitsch in het Fransch ver
taald door MONOD , 1816 in 
8J° Men vindt de berede
neerde catalogus der werken 
van REINHARD achter zijne 
Brieven; —. 5.° De prces-
tantia religionis christiance 
in consolandis miseris f 
in het Hoogduitsch vertaald 
onder dezen titel: Invloed 
van het christendom op de 
verzachting des origeluks, 
door J . S. FEST. 2.o uitgave, 
1798; — 6.° Zessen over 
de dogmatische godgeleerd
heid, 1801 4.e uitgave, 1818. 

* REINHOLD (KAREE LEO-
KARD), een bovennatuurkun-
dige in 1758 te FPeenen 
geboren, Volbragt zijne proef
jaren bij de Jesuiten in'het 
collegie Sint Jngelus, toen 
deze orde in 1773 vernietigd 
werd. Hij begaf zich in het 
Volgende jaar onder de Bar-
nabiten , en werd door hen 
met het onderwijs der wijs
begeerte belast; maar de tal
rijke betrekkingen, in welke 
hij met de geleerden van 
ff^eenen was geraakt, bragten 
te weeg dat hij aan de re» 
dactie van een wijsgeerig 
dagblad, dat in deze hoofd
stad in het licht verscheen, 
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verbonden werd, Zijne nieuwe 
betrekkingen benamen hem 
den lust voor den geestelij
ken stand ; hij begaf zich 
naar Leip%ig in ' 1783 en 
het was zonder twijfel om 
te sneller de banden te ver
breken, die hem aan zijne 
orde gehecht hielden, dat 
hij een Verdedigschrift der 
hervorming in het licht deed 
verschijnen. Hij begaf zich 
vervolgens naar TVeimar•;, 
waar hij zich met den be
roemden WlEtAND verbond, 
wiens schoonzoon hij werd, 
en met welken hij het opzigt 
over het dagblad de Mercu-
rius deelde. Naar Jena ge
roepen om er eenen leerstoel 
voor de wijsbegeerte te be«. 
Meeden, verliet REINHOID in 
1794 deze plaats, om zich 
aan de universiteit van Kiell 
te verbinden, waartoe hij 
door het • Deensche bestuur 
werd uitgelokt. Hij overleed 
in 1823 in die stad. Hij had 
de versierselen van de orde 
van Danebrogen den titel van 
staatsraad ontvangen. Onder 
de voortbrengselen van REIN~ 
HOXD, onderscheidt men eene 
Proeve om de verschillende 
beschouwingen der wijsgee* 
ren over een ie brengen, 
((in het floogduitsch) Jena, 
1792 — 94, 2dl*n in 8.vo 
en Brieven over de wijsbe
geerte van KANT, wiens vu
rige bewonderaar hij was, 
(mede in het Hoogduitsch) ! 

&' Leip&ig , 1796, 2 dl.» in 
8.vo Zijn zoon, hoogleeraar 
in de wijsbegeerte te Jena, 
heeft in het Hoogd, eene ge
schiedenis van zijn Leven eu 
van zijne letterkundige wer
ken in het licht gegeven, 
Jena "1825, in 8.vo een be
langrijk werk, voornamelijk 
omdat hetzelve Brieven be
vat, door KANT, FICHTE, JA-

 ! 

COBI, LA VA TER, en CH. Yn> 
!ERS aan REINHOID gerigt, 
Deze laatste zijn in het Fransch 
geschreven. 

REINIG (GABRIBI. NICOLAAS, 
heer DE LA) te Limoges uit 
eene oude familie geboren 
werd naar Bordeaux gezon* 
den om zijne studiën te vol
brengen. Hij vestigde er zich 
en werd president van het 
landsgeregt dier stad tot op 
de in Guiana in 1650 plaats • 
gehad hebbende onlusten. De 

hertog van JGPERNON , gou
verneur van de provincie, 
stelde hem aan LoDEWiJK 
XIV voor, die hem in 1661 
tot rekwestmeester benoemde» 

Men schiep voor hem, if° 
1667, eenen post van lui" 
tenant-generaal van policie 
der stad Parijs, Het is aan 
de onvermoeide zorgen va» 
dezen o verheidspersoon da' 
Frankrijk deschoone regle
menten van policie te danlier» 
heeft, die langen tijd in4 e 1 
hoofdstad hebben bestaan. 
LODEWWK XIT , verhief hem 
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01» hem tebeloonen in 1680 
tot staatsraad. LA REINIE 
overleed in 1709, in den 
ouderdom van 85 jaren, al
gemeen betreurd wegens zijne 
waakzaamheid, zijne regt-
schapenheid, zijne zucht voor 
de goede orde, zijne zorg 
voor. de openbare veiligheid , 
en vooral wegens zijne regt-
vaardigheid en zijne belan
geloosheid. 

REINIER. — Zie REINIER. 

REINOLD of REINHOI.D ( E R A S -

MDs), een sterrekundige van 
Saalfeld in Thuringen is de 
schrijver van èenige wiskun
dige werken. Hij overleed 
in 1553 den volgenden dicht
regel uitsprekende gevolgd 
naar het 4 boek . van. den 
JÜNEIS. 

Yixi", et quom dcderas curaum mihi, 
^Christo," porcgi , 

Zijn zoon, die denzelfden voor
naam droeg, heeft even als 
zijn vader werken over de 
sterrekunde nagelaten; men 
stelt zijne Onderdardsche 
meetkunde zeer op prijs. 

REISK(JOANNES) rector van, 
het. collegie van Wolfen-
huttel, in 1701 in den ou
derdom van 60 jaren over
leden , heeft een aantal meer 
geleerde dan methodische 
werken in het licht gege
ven ; l.o Over dep hoorn 
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van tAmMON; .«— 2.» Over 
de orakels der Sybïllen en 
de andere oude godspraken; 
—- S,° Over den JssüEMUS 
van E STOER;— 4.°. Over 
de siekie van JOB ; — 5.° 
Over de afbeeldingen van 
J.C. en over de taal, welke 
Hij sprak; ~ 6.» Over; de 
Serpentsteenen;,-— 7.°eene 
uitgave van hét Chronicon 
sarracenicum et turcieum 
van WOWGANG DRECHÏER 
met aanteekeningén en een 
aanhangsel, 

REISKE (JOANNES JACOT 
BUS), een geleerde Oostersche 
letterkundige, en doctor in 
de geneeskunde, ip 1716 te 
Zoerbig, eene kleine stad van 
Saksen geboren, volbragt 
zijne studiën te Salie, daarna 
te Zèipzig. Ia 1738 begaf 
hij zich naar Holland en 
vestigde zich te Leyden, waar 
zijn financieele toestand hem 
noodzaakte, proeflezer te wor
den , terwijl hij tevens de 
lessen volgde van AJMBERT 
SCHÜITENS, die in deze,stad 
de Oostersche talen onder
wees. Hij werd weldra, in 
de, gelegenheid gesteld om 
naauwkeurig bekend te wor
den met de Oostersche hand
schriften van de bibliotheek 
van Leyden, daar hij belast 
werd met derzelver rang
schikking, njommering en 
vervaardiging des handschrifts 
van de nieuwe catalogus, 
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meer naar de behoef ie eener 
openbare bibliotheek ingerigt. 
Voor dit werk werd hem 
eene schaderergoeding gege
ven. Zijne zorgeloosheid voor 
de toekomst en zijne onafhan
kelijke inborst deden hem in 
1742, eenen leerstoel in het 
collegie van Kampen wei
geren ; maar oïertuigd dat 
de letterkunde hem , in den 
toestand , Waarin hij zich be
vond, geen eerlijk bestaan 
kon verschaffen, besloot hij 
de geneeskunde te beoefenen 
en werd in 1746 tot doctor 
bevorderd. Tegen het einde 
van hetzelfde jaar jaa een 
verblijf 'van acht jaren in 
Holland, vestigde hij zich 
te Leipzig, waar hij in het 
volgende jaar de titel van 
hoogleeraar in de wijsbe-
geerige faculteit ontving, en 
in 1748 werd hij tot bui
tengewoon hoogieeraar der 
Arabische taal benoemd. REXS-
KE was sedert 1758 rector 
van hel collegie van ST. Nl-
COI-AAS, tot dat hij in 1774 
in den ouderdom van 58 
jaren overleed. Zijn einde 
werd bevorderd door den 
onafgebroken arbeid , aan 
welken hij zich in zijne laatste 
jaren overgaf, ten einde zijne 
uitgave , der Grieksche rede
naars te bespoedigen. Men 
heeft van hem de volgende 
werken: over de Oostersche let
terkunde r 1.° JBJ MOHAM
MED el KASEM Basfensis, 

vulgo IIARJRJ Concessus 26 j 
rahdahseu variegatus die- j 
ius: e cod, ms, cum scho-
liis Arabicis et versione La- ; 
Una, Leipatg, '1737, in i 
4,to ; _-2.o Tharaphm Mo-
ALLAKJHcum scholiisNahas j 
ét versione Latina, Leijden, I 
1742, in4.to,- — 3 ,»J f» i 
CELLANÉm observationes \ 
med. ex Arabum momtmentis} '• 
disputat, progradu doctoris 
ib. 1746 , in 4.*° te Malle 
in 1776 herdrukt, in8.y°; 
— 4.° De principibus Mn- , 
hammedanis quiaut ab eru- j 
düione aut ab amore litte- > 
rarum et litteraiorum vla- \ 
ruerunt, Leipzig, 1747, 
in 4,to, _ 5.° De Arabum 
epoeha velustissima Sail ol '• 
Arem, id est, ruplura ca- i 
tat'actce Marebensis, ibid ( j' 
1748 , in 4.t° ; —. G<°JbiL i 

fedos annales MÖSLEMICI, \ 
ibid, 170, in'4it<»f ^~"1*° 
eene Hoogduitsche Verta- , 
ling ' van het Arabische ge# ' 
dicht van TOGRAÏ getiteld! f. 
Lamiat alarab, Frederik* 
stad, 1756, in- 4 . t o ; •*** 
8.o ABJL WAUBIMISMEI 
seu epistoliunt Arabice et 
Latine cum notidis Leipzig > 
1755, in 4,to; — 3 i ° fer-
%ameUng van eeltige ai'a" 
büche spreekwoorden, *in \ 
de stokken ' en reeden out* | 
leend (in bet Bwogduitsch) ! 
ibid, 1758, in 4 > ; "- '[ 
10.» de ACTAMO, philoso' 
pho Arabico, ibid t760 ,# 
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4,io — i i .o Stukken van 
Arabische gedichten (in het 
Hoogd) ibid 1765 , in 4.*<>; — 
1 IfiAbilfedai geographicüm, 
in de verzameling van B0-
SCHING ; opgenomen;—'13.° 
MAR AI , dès Sohns JO' 
SEPÉS. . .dat is te zeggen,ge* 
schiedenis der vorsten, die E-
gypte hebben bestuurd, vert. 
uit het Arab. vanMARAÏ,zoon 
van J OZEF , evenzeer in de ver' 
nameting van BüSCHlNG op» 
genomen; — 14.° Prodi-
dagmata ad EAGGI chalifce 
librum memorialemverum a 
Muhammedanis gestarum, 
enz. achter de beschrijving 
van Syrië van AIBODWÉDA 
geplaatst, en door EoCHtER 
in het licht gegeven; — 15.° 
J. J. REISKE Conjecturce in 
JOBÜM] et proverbia SALO' 
MONIS enz, Zeipaig, 1779; 
in 8.T°; •— 16.° Brieven 
over de Arabische munten 
(in hèt Hoogd.) in het re
pertorium enz., van EICH-
HORïf opgenomen. De wer
ken tot de Grieksche en La-
tijnsche letterkunde behoo-
rende , zijn: — 17.° CON> 

STANTINI. PORPByROGENE" 
ÏJE libri duo de cceremoniiè 
aulw Byaantince, Grieksch 
en Latijn, £eipzi§} 1751 — 
54 , 2 dl.» in fol,—. 18.° 
Animadversiones ad So-
•PHOCLEÊ, ibid 1753, in 

8.voj —19.<* Animadver
siones ad EüRïPlDEM et 
ARISTOPBANEM, ibid 1754, 
in 8.w ' ; - - 20.O- Antholo
gie 'Grcecce a CONSTANT 
CEPHALA editan, lib. III 
ibid., in 1764 te Oxford, 
in 1764 herdrukt; — 21.» 
Animadversiones ad Grm-
cös aticlores, ibid 1757, 
59, 6 1 , 6 3 , 66 , 5 dl.» 
in 8.v° ; i - 22.° M. 'Tcï.-
T.H CICERONIS' Tusculanarum 
dispulationum libri V \ ibid , 
1759," in 12.«n°; —. 23.° 
De Zenóbia , sbphista Antio' 
cheno , ibid , 1759 , in 4 . t 0 ; 
— 24.° De quibiisdame 
L/BANJO repetilis argumen-
tis, enz., ibid., 1759 j in 
"4-.16 —> 25.0 De rebus ad 
scholam Nicolaitanwm lip* 
siensem pertinentibus expo-
silio, ibid 1759 , in 4.*° ; 
«>-- 26.° De linguarum ve* 
terum scientia, maxime ne~ 
cessaria , ibid , 1759 ; — 
27.° TSEOCRITI Reliquice-
cum scholiis Grcecis et coni-
mentariis integris, enz., 
ibid , 1766 , 2 dl." in i > ; — 
28.° Oratores grceci , ibid , 
van 1770 tot 1775, 12 dl.» 
in 8.?° (*)';—• 29.° Appa~ 

. ratus critici ad DEMOSTEE* 
NEM, dl.» 1 , 2 , 3 , enz. 
enz. ibid, 1775 , in 8J°-; 
— 30.° Indices operum DE-
MOSTHENIS ibid. 1773, in 

(*) De drie laatste deelen zijn door mevrouw REISKE in het 
gegeven. 
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8.VO — . 3 1 . 0 PzüTJRCHI 
quce supersunt omnia, 
Grieksch, Latijn, ibid. 12 
dl.n in 8.v°, van 1774 tot 
1782} — 32.oMaximi TY-
RII dissertationes e recensio-
neDjrisii) enz. ibid , 1774 
— 75 , 2 dl.1» in 8,v° — 
33.o Diojfrsn HALICAR-
NASENSis opera omnia , 
Grieksch , Latijn , enz., ibid, 
6 dl.» in,'8,r° van 1774 tot 
1777. — 34.° LIBANII so' 
pfiistce orationes et deola-
mationes, Mtenhurg, 1783 
tot 1787 , 4 dl.n in 8,vo; 
-—. 35.0 DjoNis, CHRYSOS-
XOMI orationes, enz. ibid 
1784, 2 dl.n in 8.vo Men 
heeft nog van REISKE Duit-
sche vertalingen, redevoc 
ringen van THÜCYDIBES , 
verhandelingen van JDEMOS-
THENES en van JEscmNüs 
enz.; een aantal artikels in 
de Acta eruditorum „ de 
Miscellanea Lipsiensia en 
andere Daitsche verhandelin
gen. Het leven van MEIS-
KE door hem zelven tot in 
1770 beschreven, en door 
zijne weduwe voortgezet, is 
in 1783 te Leïfzig in het 
Hoogduitsch in het licht ver
schenen. --

* RE JON DE SILVA (don 

BIEGO ANTONIDS) , eenSpaan-
sche schrijver'} te Zorca in 
het koningrijk Murcia, in 
1740, uit eene aanzienlijke 
familie geboren, maakte zijne 
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studiën in die stad, en vol-
bragt dezelve in Salamanka. 
Hij deed eene reis door Ita
lië , waar hij smaak «voor de 
kunsten opvatte, in welke 
hij een bekwame kenner 
werd en die hij geheel zijn 
leven beschermde. Hij be
oefende ook de dichtkunst 
met veel roem. Zijne talen
ten beriepen hem tot ver? 
schillende aanzienlijke pos
ten , die hij met roem ver
vulde, en hij verkreeg van 
KAREI III den titel van 
staats-secretaris. Hij ver-
eenigde in zijn huis, dat de 
Vergaderplaats der kunste
naars was, eene verzameling 
van uitmuntende schilderyen 
der beroemdste schilders, 
hetzij Spaansche, YJaamsche 
of Italiaansche. Hij overleed 
in" 1798 te Madrid in den 
ouderdom,van 58jaren. Men 
heeft van hem: 1.° . ty 
schilderkunst,. een dicht-

j stuk in 3 gezangen, Sego* 
via, 1786, in 8.vo; — 2.o 
W'oordenboek der schoone 
kunsten, Segovia, 1788, 
in 4.*°; — 3.° eene goede 
vertaling (in het Spaansch) 
van de verhandeling der 
schilderkunst van LEONAK0O 
DA VINCI , en drie boeken 
over hetzelfde onderwerp, 
door AI/BERTI, gepaard met 
belangrijke aanteekeninge" > 
en voornamelijk over de ont
leedkunde , eene ten tijde van 
DA YINCI weinig bekende we-
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tenschap. REJON was lid 
Tan de akademie der weten* 
schappen van Madrid. 

RELAND (ADKIANUS) in de 
Rijf, een Noord Hollandsch 
dorp, alwaar zijn vader pre
dikant was, den 17 Juli] 
1676 geboren , gaf reeds in 
zijne kindschheid buitenge
wone blijken van aanleg voor 
de schoone letteren en voor 
de wetenschappen. De leer
stoel van de wijsbegeerte van 
Harderwijk openstaande, 
werd hij er toe benoemd, 
ofschoon hij slechts 23 jaren 
oud was. Hij verliet den-
zelven reeds in 1700 voor 
eenen hoogleeraarspost in de 
Ooslersche talen en gewijde 
oudheden' te Utrecht. De 
kinderziekte sleepte hem den 
5 Februarij 1718 in den 
ouderdom van 41 jaren in 
het graf. Zijne voornaamste 
werken zijn: 1." eene Be-
schrijving van Palestina, 
zeer geleerd en zeer naauw-
keurig. De schrijver be
schouwt dat gewest in de ver
schillende toestanden , waar
in het geweest is. Hij gaf 
dit werk onder den titel van 
P.aloestina ex monumenlis 
veleribus ill/islrala 'm het 
licht, Utrecht, 1714, 2 
dl.» in 4.t<>: hij heeft ge
bruik gemaakt van de waar
nemingen , die de heer LUB 
op de plaatsen zelve, gedu-

XXI. DEBI. f 

rende 17 jaren, had gemaakt, 
— 2.° vijf Verhandelingen 
over de gedenkpenningen 
der oude Hebreërs, Utrecht, 
1779 en verscheidene andere 
Verhandelingen over . ver-
Schillende zeldzame en be
langrijke onderwerpen, 1706 
— 1708, 4 dl.« in 12.mo: 
zij verraden eene diepe ge
leerdheid ; •-- 3.° ëene / « -
leiding tol de Hebreeüwsche 
spraakkunst,1710, in 8/?°; 
— 4.° Antiquitates sacrce 
veterum Hebrcèarum ,1717, 
dit werk is met orde geschre
ven ; maar is niet zeer bon
dig , men vindt er slechts 
de uitleggingen der talmu-
disten in , bijna altijd van 
grond ontbloot; — 5 . ° De 
religione muhamedicd, door 
D.DKAND in het Fransen ver
taald. De tweede uitgave, 
die het meest gezocht wordt, 
is van Utrecht, 1717 , in 
12.mo J)jt Werk is in twee 
boeken /verdeeld, waarvan 
het eerste een korte inhoud 
van het geloof dermahome-
danen bevat,'- volgens een 
Arabisch, handschrift ver
taald ; en het 2.e de be
schuldigingen en verwijtingen 
die men hen doet, en we
gens welke hij zeer liglvaar-
diglijk onderneemt hen te 
régtvaardigen. » Dit is zegt, 
een beoordeelaar, eene dier 
verdedigingen, waarvan het 
moegelijk is het doel te ra« 
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den; want het was den 
schrijver ni?t onbekend dat 
hij de geleerden, die. den al-
coran, ep het oiahornetismus 
in den grond kenden, niet 
zonde overtuigen, en het 
schijnt dat er kwade trouw 
in is opgesloten de anderen 
te willen overtuigen," Hij 
vraagt hoe, indien déze 
Godsdienst zoo ongerijmd 
was * zoo vele natiën dezelve 
zouden omhelsd hebben: de 
•wijze der prediking van MA-
HOMKD en de natuur zijner 
leer antwoorden genoegzaam 
op deze vraag» REIJANQ was 
er zonder twijfel niet op be* 
dacht dat zijne vraag de af
goderij veel meer regtvaar-
digt dan het maliornetismus. 
— 6,0 De spoliis templi 
hierosolymitani in arcu ti~ 
tiano Romm conspicuis, 
Utrecht, 1716: — 7.o 
eene uitgave van EPICTMTVS, 
met wieo de schrijver al te 
zeer is ingenomen, •— 8.° 
PM mi RELAIÏM , f asticon' 
sulares, Utrecht, 1715, in 
8»v0

 ADRIANÜS was slechts 
de uitgever van dit werk, 
geschreven door PETRCS RE-
IAND zijn' broeder in 1714 
overleden. 

flEMAClE of REMACIÜS {hei~ 
Uge)) xaJquüanié geboren, 
was een leerling van den 
heiligen SÜIPITIÜS van Bour-
ges > vervolgens van den hei* 
iigen JEWGIÜS, die hem tot 

eersten abt van het klooster 
dat hij te Solignac bij Li' 
jwcg'es slichtte, aanstelde. La
ter zag hij zich verpligt het 
bestuur van; de abdij van 
Covgnon op zich te neojen, 
Nadat de heilige AMAHDOS 
den bisschoppelijken stoel van 
Tongeren in, 650 verlaten 
had, werd de heilige RB-
MAGLÜS genoodzaakt deze 
waardigheid aan te nemen, 
die eenen nieuwen luister 
aan zijne deugden gaf./ Si-
GEBERI , koning van Jus-
irasi'é, vereerde hem met 
geheel zijn vertrouwen, en 
de heilige maakte zich zulks 
ten nutte om hem te be
wegen twee kloosters in 
de Jlrdennes te stichten 
(Stanelo en Malmèdij), waar 
de religieuzen zich zouden 
bezig houden met gebeden 
hemelwaarts te zenden voor 
de duurzaamheid en de n»t 
des koningrijks. De HéBB* 
BiACtrjs werd in 652 tot abt 
van dezelve bevorderd. De 

vrees van te midden der 
uitwendige bedieningen z\!" 
nerwaardigheid, zich zelve» 
te vergeten, deed hem de at' ^ 
zondering wenschen. "'•! j 
stond met toestemming *an j 
zijne geestelijkheid, en f»11 \ 
koning CHILDERIC H , Z1J8 | 
bisdom af aan den H.THE?' ' 
DARDÜS * en ging zich j» 
660 of 661(en nietineeSl-
zoo als de bollandisten z"1*5 j 
bewijzen te Stavelo opsla'' j 
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ten» Op hel gerucht van 
zjjne heiligheid, dat zich 
alom verspreidde, verzochten 
een aantal personen onder 
zijne leiding te leven:, men 
telt onder zijne leerlingen den 
H. THEODARDÜS, den IL LAM-
BERTÜS, den H. ÏÏÖBERXÜS, 
die achtereenvolgend zijnen 
Risschoppelijken stoel in be
zit namen # den H. TRON en 
den IL HADELINDS, JBüj over
leed in het jaar 675 , in 
eenen zeer gevorderden ou* 
derdom. 

* REMARD (KABJBX), een 
beminnaar van boeken, te 
Chdteau-Thierry den 9 Ja» 
nuarij 1766 geboren, vol-
bragt zijne studiën aan het 
collegie van LODEWIJK den 
grooie en van MONTAIGÜ te 
Parijn, en werd zonder twij
fel door de uitgebreidheid 
zijner boekenkennis medege
sleep t om zich met den 
boekhandel bezig te houden. 
Hij opende een magazijn te 
Fontainebleau, en legde zich 
tegelijkertijd op de beoefe
ning der letteren toe. In de 
laatste jaren van de rege» 
ring van NAPOLEON, werd 
REMARD tot bewaarder van 
de keizerlijke bibliotheek van 
Fontainebleau benoemd : hij 
is den 20 September 1828 
Ie Parijs overleden , de vol
gende werken nalatende : 1.° 
•Lu chézomanie: wij zullen 

niets van dit gedicht zeggen * 
waarvan de titel reeds te 
nadrukkelijk is en dat in 
1806 in het licht verscheen, 
dan dat de keus van een 
zoodanig onderwerp in den 
schrijver eene volslagene ver
getelheid der welvoegelijk-
heid verraadt. — 2.° Ze 
guide etc, (De gids van den 
reiziger ie Fontainebleau), 
1820, 1 dl. in 12.*° RE
MARD heeft in handschrift 
nagelaten : Supplément etc, 
(Noodzakelijk aanhangsel 
tot de werken van «/. JDE-
LILLE } of Jilgemeen onder • 
zoek van aijne verschillende 
oorspronkelijke gedichten en 
berijmde vertalingen). » De 
studerende jeugd zal in deze 
verklaring", heefteen geleerde 
boekenkennergezegd, » zien, 
door welke verscheidene en 
diepe studiën de dichter der 
Verbeeldingskracht zich tot 
de zamenstelling zyner wer
ken voorbereidde." 

REMBRANDX TAN RHIJN 
(PAU&ÜS), een beroemde schil
der en graveur, zoon van 
eenen molenaar, in 1606 in 
een dorp aan den ouden 
Mijn (Koudekerk) geboren. 
Eene kleine schilderij, die hij 
gedurende zijne leerjaren ver
vaardigde , en die een ken
ner met honderd gulden be
taalde, maakte hem in de 
grootste steden van Holland 

2 
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beroemd. Hij muntte voor
in de portretten uit; er 
bestaan er van hem een 
aantal. Zijne geschiedkundige 
onderwerpen zijn zeldzamer. 
Hij stelde gewoonlijk zwarte 
gronden in zijne schilderijen, 
om niet in perspective ge
breken te vervallen , waar
van hij zich nooit de moeite 
wilde geven de grondbegin
selen te leéren. Men ver
wijt hem ook vele onnauw
keurigheden. Maar dezege
breken beletten hem niet 
onder de beroemdste kunste
naars geteld te worden. Hij 
is wat de frischheid en de 
waarheid zijner vleeschkleu-
ren betreft, aan TITIAAN ge
lijk, en bezat in eenen'uit
muntenden graad het licht-
donkere. Wanneer men zijne 
schilderijen, van nabij be
schouwt, zijn dezelve hob
belig; maar zij' maken van 
verre een voortreffelijk uit
werksel. Alle kleuren zijn 
in overeenstemming, zijne 
manier is aangenaam , en 
zijne gedaanten schijnen van j 
verheven werk te zijn. Zijne j 
zamenstellingen zijn zeer 
krachtig: zijne halve gedaan
ten, en vooral zijne grijsaards-
hoofden zijn treffend. Einde
lijk gaf hij aan de deelen 
van het aangezigt een karak
ter van leven en waarheid , 
dat men niet genoeg bewon
deren kan. De talrijke door 
REMBRANDX gegraveerde pla- f 

ten zijn in eenen zonderling 
gen smaak. Dezelve worden 
door de kenners gezocht,en 
zeer duur, vooral de goede 
proeven betaald. De aan-
merkelijkste is het stuk van 
honderd franken, dus ge
noemd wijl hij het voor dien 
prijs verkocht; het onder
werp van dit stuk is de Za
ligmaker de zieken genezen
de. Men heeft ook naar 
hém gegraveerd. REMBRANDT 
heeft eenige landschappen 
vervaardigd, voortreffelijk met 
betrekking tot de uitwerking, 
Hij overleed te Amsterdam 
in 1668 of volgens andere 
in 1674 of 1688. Naardien 
hij gien'g was, verzamelde 
hij groote rijkdommen, wel
ke zijn zoon Tixos erfde. 
REMBRANDT heeft veel ge
schilderd en gegraveerd: men 
vindt zijne werken in bijna 
alle kunstverzamelingen, die 
in Europa bestaan, voor» 
namelijk in Holland en in 
Engeland. 

\ REMI (ABRAHAM), in het 
Latijn REMMIUS, wiens ware 
naam RAVAUD was, in 1600 
geboren, in 1646 overleden, 
onderwees de welsprekend» 

! heid in het Koninklijke col-
iegie ; liemi, dorp van Beau-
voisis zijn vaderland , ' gaf 
hem zijn bijnaam. Hij wordt 
als een der beste Lalijnsche 
dichters van zijnen tijd be
schouwd. Zijne voortbreng-
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sêlen verschenen in 1645, 
in 12.mo te Parijs in het 
licht. Men merkt in dezelve 
geest en eene levendige ver
beeldingskracht , vindingrijk
heid en een weinig gewone 
gemakkelijkheid op. Hij heeft 
op LpnEwiJE XIII een Hel
dendicht vervaardigd in vier 
boeken verdeeld , onder den 
titel van Borbonias 1627, 
8.vo Zijn Moesonium of ver
zameling van verzen op het 
kasteel Maisons, bij Saint 
Germain, is het beste werk 
van dezen schrijver. 

REMI (JOZEF HONORÉ) in 
1738 te Remiremont gebo
ren , omhelsde den geestelij
ken staat, werd door. den 
•bisschop van Toul tot pries
ter gewijd , die hem in zijn 
bisdom wilde behouden, maar 
-door'de zucht der onafhan
kelijkheid beheerscht, en 
door de aanleiders van de 
wijsgeerige sekte ingenomen, 
verkoos hij het -verblijf van 
Parijs, waar hij zich op 
de letterkunde toelegde. Daar 
dit studie-vak hem geen be
staan verschafte, legde hij 
zich op het regt toe en deed 
zich als advocaat aannemen, 
Hij dong mede naar ver» 
schillende akademische prij
zen , en de grondbeginselen, 
welke hij bezorgd was met 
eene woordpralende en een 
tegenstellende welsprekend

heid op te smukken , verwier
ven hem de toejuiching van 
verscheiden lieden. De Lof
rede van FÉNÉLON werd 
in 1771 een accessit waar
dig geoordeeld, en die van 
MiCHAët L'HoPiTAi, werd in 
1777 bekroond; maar de 
theologische faculteit, door 
de wónderspreuken van den 
schrijver beleedigd , ver
slenste zijne lauwers door 
eene zeer gegronde censuur. 
Hij belastte zich vervolgens 
met de redactie van het 
regisgeleerde gedeelte in de 
nieuwe uitgave der Ency
clopedie, hij stelde het eerste 
deel zamen, en was.in het 
tweede vrij gevorderd,-toen hij 
den 12 Ju-lij • 1782 overleed. 
Behalve de werken , waarvan 
wij gewag gemaakt hebben , 
heeft men van hem : 1.° Ze 
Cosmopolisme, iJSet wereld 
burgerschap) 1770; — 2.° 
Les jours etc. {De dagen , 
om voor de Nachten van 
Toung tot versachtmiddel te 
dienen), 1770, waarin hij dit 
bewonderenswaardig Werk, 
vol groote denkbeelden en 
grondige gevoelens, een mees
terstuk van het droefgeestige, 
zeer ontijdig berispte. — 8.° 
Ie Code etc, (hel wetboek 
der Franschen), 1771 ,2 
dl.n in 12.mo; — 4. Ver
scheidene Uittreksels uit den 
Mercure de France, waar
van hij sedert het einde van 

3 
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1778 een der redacteurs was. 
Be abt REMI had eenen ge-

Jukkigen aanleg om in de 
beoefening der schoone let
teren te slagen. Het welge-
Jukken zijner pogingen zon 
niet twijfelachtig zijn ge* 
weest, zonder dien ongeluk-
kigen geest van filosofisme 
die de ziel verdort, die het 
gevoel en de verbeeldings-
kracht, de twee groote drijf-
vederen, der welsprekend
heid, uitdooft» 

. . /;, 

REMIGIO FIORENTINO, een 
dominikanër-monnik en Ita-
liaansche letterkundige Tan 
d!e/ 16.e eeuw, maakte zich 
door verscheidene werken be
kend , Waarvan de voornaam* 
ste de hertalingen zijn van 
AMMIAMDS MARCEUINUS , van 
CORNEHÜS NEPOS , en van 
de Geschiedenis van Sicilië 
door FAZEILO, Hij is ook 
de schrijver van de Jlanmer-
kitigen op de geschiedenis 
van GUICHJRUMJ , en op 
eenige andere geschiedenis
sen , Fenetië, 1582, in 4.*°, 
vrij gezocht; en van zeer -
middelmatige Italiaansche 
gedichten, REMIGIO bragt 
bijna zijn geheelè leven te 
/Venetië door ; zijn familie* 
naam> was NANNI, Hij over
leed te Florence, zijne ge
boorteplaats , in 1580 in den 
ouderdom van 62 jaren. 

REMIGIDS (heilige), in Gal- f 

He in het jaar 438 of 439> 
uit eene beroemde familie in 
de omstreken van Lao% in 
Picardiè geboren , werd nog 
meer door den glans zijner 
kunde en deugden dan door 
zijne geboorte beroemd. Zijne 
uitstekende hoedanigheden 
deden hem inden ouderdom 
van 22 Jaren op den bis-
schoppelijken stoel van Reims 
plaatsen. Hij bood te ver» 
geefs wederstand, en moest 
zijne eenzaamheid verlaten* 
Hij was het die den koning 
CLOVIS of CLODOVEUSdoopte, ; 
die hem in de grondregels j 
van het christendom onder
wees , gezamenlijk melden \ 
H. GODARDDS van Houanen 
en den H. VAAST of WASTBS. 
Niets is bewonderenswaardi
ger dan de waardigheid, 
waarmede hij tot dezen trot-
schen en zegepralenden ko
ning sprak, op den oogen* 
blik - waarop hij het hoofd , 
boog, om de gewijde wate- | 
ren des doopsels te ontvan* 
gen: Aanbid, zeide hij, 
hetgeen gij verbrand' hebt, 

-verbrand hetgeen gij aan-
gebeden hebt terwijl hij door 
dit treffend contrast, het 
kruis en de afgoden aan
duidde. » De nieuwe SAJIB-
ët ," zegt BossraT, » geroepen 
om de koningen te zalfen» 
zalfde die van Frankrijk 
in den persoon van Ctoris 
gelijk Mj zelf zegt, om de 

' beschermers der Kerk en 
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der armen te zijn, dat het 
•waardigste vöortöerp der 
koninklijke waardigheid is. 
Hij zegende hén en hunne 
opvolgers, die hij altijd zijne 
kinderen noemde, en bad 
God dag en nacht dat zij in 
het geloof mogten volharden. 
Een gebed , hetwelk God ver* 
hoorde , met een zeer bijzon
der voorregt, wijl Frankrijk 
het eeriige koningrijk der 
christenheid is , dat nooit" 
op den troon andere koningen 
heeft gezien dan kinderen 
der Kerk." Hij overleed 
in 533 , in het 94.e jaar 
zijns öuderdoms. Wij hebben 
onder zijnen naam 4 Brieven 
in de Bibliotheek der kerk' 
vaders. Men heeft ook twee 
Testamenten; maar verschei
dene geleerden twijfelen of 
dezelve van hem zijn, iPater 
SÜTSKENS schijnt in de Acta 
sanctorum bewezen te hebben 
dat het wijdloopigste dezer 
beide testamenten een onder
geschoven stuk is. Dè abt 
BYE een geleerde Bollan
dist , heeft dé bewijzen 
van pater SÜÏSKENS met éène 
verhandeling versterkt, geti
teld: ReponseelCi{Antwoo?d 
op de memorïeil van den 
Ér. PJES BOCHES) Brussel 
1780, in 8.vo JDe abtGÈES-
grjlÈUÈ heeft dezelfde zaak 
bewezen in de Acta Sanc* 
tofum Belgü selecta. Zie 
ODDÏN in Suppl, ad BEI.* 

i&n'M . . . '. bladz, 113* 
Er bestaan een aantal Ze-
vensbeschrijvingen van den 
heiligen REMIGIÜS; men moet 
voornamelijk de Letterkun
dige bibliotheekvan Frank
rijk , hèt Christelijke Gal-
li'è, en de Verzameling 
van GÖDESCARD raadplegen. 

REMIGIÜS (heilige), groot* 
aalmoezenier "van keizer Lö-
THARIÏIS , Volgde AMOXOT in-
het aartsbisdom Lyori in 852 
op. Men gelooft dat hij hét, 
was, die in den naam dezer 
kerk, het Antwoord óp dé 
drie brieven van SlNCMAR 
van Meinis,van PjRouiiES 
van Laoii en vait RAÈAS 
van Mainz gaf. Hij zat in 
855 in de kerkvergadering 
van Valence voor, bevond 
zich in dié van Langres en 
in dlë van Savonnières, bij 
Tbul 'm 859 , en onderscheid
de zich in al deze vergade
ringen door eenen weinig 
gewdhen ijver. Deze be
roemde prelaat eindigde in 
875, na verscheidene stich
tingen te hebben gemaakt^ 
zijn roemrijk léven. Men 
vindt zijnen naam onder die 
der heiligen in hét aanhangsel 
tot het Romeinsche marte
laarsboek van EERBARI, en 
in het martelaarsboek van 
Frankrijk door DÜ SAOSSAT; 
maar hel schijnt niet dat hij 
ooit openlijk is vereerd ge-
4 
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worden. Behalve het Ant
woord , waarover wij ge
sproken hebben, en waarin 
hij de leer van den heiligen 
AÜGÜSTINÜS over de genade 
en over de voorbeschikking 
verdedigt, hebben wij van 
hem. Verhandeling over 
de veroordeeling van alle 
menschen door ADAM ,. en 
over de verlossing van eeni-
gen door J. " C : eene beper
king die slechts op de uit
werkende en wezenlijke ver
lossing moet toegepast worden. 
Men vindt deze, verhandeling, 
benevens het antwoord, in de 
Bibliotheek, der kerkvaders, 
en in Vindioice prcedestina-
tionis 1650, 2 dl.» in 4, t0 

REMIGIÜS D'AÜXERRE , dus 
genoemd wijl hij monnik was 
van Saint- Germain d'Auxer* 
re, werd in 882 naarReims 
beroepen, door FODLQÜES, 
aartsbisschop dier stad, om er 
scholen op te rigten. Hij.over-
leed in het jaar 908. Hij had 
HENRIC of HENDRIK tot mees
ter. Zijne studiën bevatteden, 
volgens het goede gebruik 
van dien tijd, de ongewijde 
en goddelijke wetenschappen. 
Men geloofde toen, hetgeen 
verstandige lieden thans nog 
volhouden , dat deze weten
schappen wel beoefend, zijn
de , elkander wederkeerig de 
behulpzame hand bieden. Hij 
onderwees aande universiteit 
van Parijs, en verwierf er 

eenigen roem. Men heeft van-
hem : 1.9 eene JSxposition 
etd {Verklaring van de 
Mis); — 2.° Commenlaires 
(Verklaringen) over de klei
ne profeten, over de Brie
ven van den H.PADLDS, over 
het ff ooglied, over de Open
baring (deze beide laatste 
Commentariën zijn langen tijd 
aan HAYMON van Halberstadt 
toegeschreven). Hij heeft er 
ook op de Psalmen vervaar
digd. Keulen 1536, in fo!. 
en in de Bibliotheek der 
Kerkvaders. 

* REMOND (FRANCISCUS) , 
een Jesuit, in 1558 te Dij on 
geboren, zijn vader WILLEM 
fiEMOND, was raadsheer bij 
het parlement van Bourgon-
di'ê, en hij was niet de zoon 
van FLORIMOND REMOND, een 
beroemd schrijver, zoo als 
sommigen zulks beweerd heb
ben. WILLEM, een ijverige 
overheidspe'rsoon, voor de 
dienst des konings, overleed, 
vergeven door de listen der 
vijanden van den staat. FRAN~ 
CISCOS maakte uitmuntende 
studiën, en nóg jong zijnde, 
beoefende hij met goed ge
volg de dichtkunst. Naar Ro' 
me gegaan zijnde , begaf hij 
zich onder het ppzigt van 
Pater HIERONTHCS PLATO, een 
Jesuit, en omhelsde zelf in 
1580, 22 jaren oud zijnde de 
orde. In het jaar 1586 begon 
hij te Rome openlijk te on-



<R E 

der wijzen, LHet schijnt, dat 
hij in die stad ten minste 
tot 1596 bleef, en men ziet, 
dat hij gedurende dien tijd 
verschillende verhandelingen 
en redevoeringen hield , het
zij bij gelegenheid van het 
overlijden van ,• aanzienlijke 
personen, hetzij bij andere 
gelegenheden. Toen pater RE-
MOND in 1598 en 1599 te 
Padua , en in 1600 te Parma 
•was,-werd hij door den prins 
RANÜCIO FARNÈSE ; hertog 
svan Parma en Piacenza be
roepen, om in de nieuwe uni
versiteit', die deze vorst al
daar gesticht had, de.oefe
ningen te beginnen. Hij kwam 
naar Frankrijk terug, en werd 
Tan 1605 tot 1609 ingeslo
ten, te Bordeaux hoogleer
aarder schoolsche godgeleerd
heid. Vervolgens ging hij we
der naar Italië, en onderwees 
te Mantua de gewijde lette
ren. Toen deze stad door de 
keizerlijken overvallen en ge
plunderd werd, wijdde hij 
zich aan de dienst der ge
kwetste of zieke soldaten 
toe, om hun de geestelijke 
hulpmiddelen toe te dienen. 
In de uiloefeningen van zijne 
lief-dewerken, kreeg hij de 
pest en overleed den 14 No
vember 1631. Pater REMOND 
schreef de volgende werken: 
1.° Orationes XXI ,elegice 
FI1I, epigrammaium libri 
II > Lyon 1605, in 12,i">; 

M. :89 

Ponl'a-Mousson , 1605 , in 
16.mo, Ingolstadt, 1607, 
in 12,ïtt°,- Parijs, 1613 in 
8.vo „_ 2.0 Epigrammata et 
orationes XII, Keulen, 
1605 en „1606; Antwerpen, 
1607 in 12.»°; Geneve , 
1607, in 8^0 Een gedeelte 
van zijne gedichten zijn op
genomen in deDelieice poëla-
rum gallorum van GRDTER. 
— 3.9 Carmina ,et oratio
nes novce, Ingolstadt, 1615, 
in 12.m°, en op verschei
den andere plaatsen. Een 
gedeelte bevindt zich in de 
Epigrammata selecta, Pont-
a-Mousson, 1615 in 12.mo; 
—- b.Q Poèmala el XXIora
tiones ; Epigrammat. libri 
II; Elgice FIII de divi-
nis amoribus; Aleixas ele~ 
gice seplem. In dit laatste 
werk , voert de schrijver de 
verlatene huisvrouw van Sx. 
ALEXIS in , die hare klagten 
en haar smartelijk berouw 
over hare vlugt uitdrukt. 
CÓLLETET vader des dichters 
van denzelfden naam , door 
BOILEAU belagchelijk gemaakt, 
en een; beter dichter dan 
zijn zoon, heeft de Alexiade 
in verzen vertaald, onder 
den titel van Desespoir amou'• 
reux, {Verliefde wanhoop); 
» welligt eene al te vrije 
uitdrukking, voor eene zoo 
vrome ziel," zegt de abt 
DE MAROLES, welke bij ge
legenheid van hetzelfde ge-

r.-s -.. 
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dicht geene z «rarigheid maakt, 
pater REMOND den Christe-
lijken Orimus te noemen, 
— 5.° Panegyrecce oratio* 
nes XV in. laudem sancii 
IGNJTII ei sancii FRAN-
CISOI XJFJSRXI, etc. Piet-
cènza , 1626, in 4.*°; —-
6.° Orationes in funere 
MATTHASÏ CONTARELLI', 
CONSTAJXTJI SAHNJNI et 

PÊJLJPPI GüASTAriLtMUI, 
cardinaliüm, in de Orati
ones funebres, ffanover , 
1613, in 4.t°. 

REMOND DE SAINT-MAIRD 
(TO0SSAINT)," een letterkun
dige, te Parijs in 1682 ge
boren , maakt? zich door 
zijne Nouvèaux Dialogues 
etc. {Nieuwe samenspraken 
der (/oden), Parijs, 1711, 
bekend. Hij roert slechts 
even het oppervlakkige der 
voorwerpen aan , zoo tfls in 
zijne andere werken; en men 
moet er minder de zedeleer 
van het Evangelie, dan die 
van EPICÜRDS in zoeken. 
Zijne werken zijn : 1.° Let-
tres elc, (Beschaafde en 
wijsgeerige Brieven, ge
paard met de Geschiedenis 
van Mejufvroutv de •*. **) 
to\ tegenstrijdigheden , val-
sèhe en buitensporige grond
stellingen. — 2.°Trois lettres 
etc. {Brie Brieven over den 
oorsprong, de vorderingenen 
hét verval van den sniaak) , 
dezelve zijn met meer vuur 

dan al het overige: geschré» 
ven en zelf in eenen eenig-
zins hekelachtigen toon, welke 
voor de boosaardige geesten, 
dat is voor het grootste ge» 
deelte derzelve, niet onaan
genaam is. -~ '3.° Traites 
etc. Verschillende (Kerliurv* 
delingen) over dé dichtkunst 
in het algemeen j en over 
de verschillende soorten der-
zelve, vol van verkeerde be> 
oordeelingen. ~- 4.° La Sa-
gesse ete. een klein dicht* 
stukje, getiteld (Be wijsheid), 
maar hetwelk De dwaasheid 
behoorde getiteld te wezen, 
de vrucht eener zeer bedot* 
vene wijsbegeerte, hetwelk 
eerst in 1712 in het licht 
verscheen én in 1715 in eene 
verzameling, onderden naam 
van den markies DE IA FANE, 
welke er de schrijver niet 
van was, herdrukt werd. 
— 5.° Lettre ete. {Brief 
over den smaak en het genie 
en over het nul, waartoe 
de regels aanleiding geven 
kunnen). Deze terschiileode 
schriften zijn 1742 ie Pqnjs 
gezamenlijk uitgegeven, on-
der den titel van 's Graven' 
hage in S dlX, in I2k

ffl()) 
klein formaat. De sohnj^r 
overleed te Parijs in 17&7. 
Zijn gestel was altijd *en 

uiterste zwakkelijk geweest, 
en uit hoofde vanzijne be* 
schouwende zedeleer en zijne" 
ijver, was hij aan vele on-
gesteldheden onderworpe"' 
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Hij sprak zoo als hij schreef, 
op eene uitmuntende wijze. 
Hij oefende zich naar FON-
ÏENEUE , ofschoon hij hes» 
als den vërderver dessmaaks 
beschouwde en nooit naliet 
in zijne boeken en gesprekken, 
denzelven eenige steken te 
geven. 

REMOND — Zie FtORiMOND 
DÉ R E M O N D . ' • • . " • • ' 

REMOND DE SAINTE-ALBRÏE 
(PETROS) , koninklijk boek-* 
keurder, lid van de akademie 
van wetenschappen en schoo-
ne letteren te Berlijn, werd 
te Parijs in 1698 geboren en 
overleed in dezelfde stad den 
9 Octöber 1778, heeft in 
het licht gegeven.' 1,° Abrègè 
etc. {Beknopte geschiedenis 
van den president DE Taau) 
met aanmerkingen, 17 59-, 
10 dl.1» in 12.mo , een op
pervlakkig geschreven boek, 
hetwelk weinig opgang heeft 
gemaakt, — 2.° Le comé' 
dien (De tooneelspeler), 1749 
in 8.w, waarin hij les over 
het declameren geeft. 

.* RËMÖNDINI ( R A X T H A Z A R 

MARIA), bisschop van Zante 
ett van Cephalonia, werd 
te Bassano, in den Vene* 
tiaanschen staat, den 14 
Augustus 1698, uit eene 
adellijke familie geboren, wel
ke zich in de eerste rangen 
der magistratuur ondttrschei-

den had. Hij beoefende in 
het semenarie van Padüa, 
de Grieksche en Latijnsche 
letteren. JVa deze voorbe
reidende studiën, volgde hij 
aan de universiteit dier stad , 
de lessen der beroemdste 
hoogleeraren in de burger
lijke en kerkelijke wetten, 
en ontving,er den doctoralen 
hoed, Yan daar begaf hij 
zich naar Vicentia. Het 
bisschoppelijk seminarie was 
slecht begiftigd en van 
meestera ontbloot. REMON> 
DINI nam het op zich, er 
kosteloos de welsprekendheid 
voor te dragen, hetwelk hij 
van 1723 tot 1729 deed. 
Toen hij priester gewijd was, 
keerde hij naar Bassano te
rug, en onderwees er aan jon
ge geestelijken, zijne land-
genooten de godgeleerdheid. 
De begeerte van zich in de 
wetenschappen te volmaken , 
deed hemdereis naar Rome 
ondernemen. Zijn roem was 
er hem vooruitgegaan. Toen 
CLEMENS XH, van zijne ver
diensten onderrigt was, be
noemde hij hem , de 26 Fe-
bruarij 1736, tot de ver-
eenigde zetels van Zante en 
Cepfiatonia. Hij nam bezit van 
zijn bisdom den 8 Februari} 
1737, Aardbevingen hadden 
zijne hoofdkerk bijna geheel 
en al verwoest; hij herstelde 
dezelve, verrijkte haar met 
kostbare sieraden, vermeerder. 

I de bare inkomsten, riep de 
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tïomheeren, welke door het 
verval der kerk, verstrooid 
vyaren ,; terug, en herstelde de 
kerkelijke dienst. Er was 
gebrek aan een seminarie te» 
behoeve der jeugd, welke 
zich tot den geestelijken staat 
wilden voorbereiden; hij voor
zag er op eigene kosten in, 
en schoot de fondsen voor , 
om tot gratis onderwijs ten 
behoeve dergenen te strek
ken, welke geen vermogen 
hadden. Niets ontsnapte aan 
zijne herderlijke zorg. In 1747 
reisde hij naar Rome en werd 
er door Paus BBNEDICXÜS XIV 
met de aan zijne diensten 
, verschuldigde welwillendheid 
en achting onthaald. Deze 
Paus bood aan. REMONDINI 
een bisdom in de Romein-
sche Sla/en aan. De bis
schop van Zante, aan eene 
kerk, waarin hij zoo veel 
goeds gedaan had, gehecht 
zijnde, nam deze eervolle 
aanbieding niet aan. Nadat 
hij eenige dagen in zijn va
derland doorgebragt had, 
keerde hij naar Zante terug, 
alwaar hij voortging het voor
beeld van alle bisschoppelijke 
deugden te geven, Hij over
leed er heiliglijk den 5 Oc-
tober 1777. De menigvul
digheid zijner bezigheden , 
belette hem niet de beoefening 
der heilige letteren. Hij had 
eene uitgebreide bibliotheek, 
welke uitgezocht en rijk in 
Grieksche handschriften was. 

Hij nam eenige der kostbaar"-»' 
sten uit dezelve, welke hij on
der de Pauselijke regering van 
CtEMENS XII en BENEDICTUS 
XIV, naar Rome zond, om er 
de verzameling der bibliotheek 
van het vatjcaan mede te ver
rijken. Men hééft de volgende 
werken van hemt 1.° Discor
so, ossiaistruzione cristiana 
sopra delmutuo, nelle sue di* 
ocesi, publicata l\annoJ74S, 
Rome , 1748 , in 8j° — 2.° 
Invito pastorale dal. ves-
covo del Zanle al suoreve-
rendissimo capitolo recente' 
mente dal principe sovveriu-
to a remittere la sacra co» 
tidiana officiatura in quella 
sua moderna cattedrale, 
Venetië, 1752, in 8.v° — 
BA De Zacynthi antiquita-
tïbus et forluna, commenta* 
rins, Venetië, 1656 , in 
8.7° REMONDINI had bouw
stoffen verzameld, om de 
geschiedenis van het eiland 
te schrijven , maar de tijd 
werd hem niet vergund, de
zelve ten einde' te brengen, 
— 4„P Sancti JUJUGJ,WO-
nachi, qui sceculo quinto 
Jloruit, sermones de jejunfa 
et de 31JELCBISEDECH , qui 
deperdiii putabunlur, nvno 
prinium cum Laiina intet' 
pretalione in lucemprolaht 
Rome , 1745 , in 8.v° D'1 

is eene vertaling uit het 
Grieksch , met den tekst er 
neven en aanmerkingen' 
BEMARMINÜS heeft deaen 
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MARCDS met eenen anderen 
door ZANORAS aangehaald, en 
die in de 10.e eeuw leefde, 
verward, waarin hij doorLE 
MIRE , LABBE , CATE , OÜDIN 
enz. gevolgd is. REMONDINI 
heeft nog vele andere wer
ken in handschrift nagelaten, 
alsmede eene vertaling uit 
het Syrisch der Homiliën 
van den heiligen IsAAfiSrRO, 
welke in de 5.e eeuw bis
schop, van Ninive was. 

REMÜS , broeder van Ro-
MOLCs. Eenigen beweren dat 
hij, toen hij zich met zijnen 
broeder niet verdragen kon-
de , zich verwijderde en naar 
Galli'è begaf, alwaar hij de 
stad Rheims stichlte; ande
ren' zeggen, dat zijn broeder 
hem doodde, om zich aan 
hem te wreken., wijl hij 
uit minachting over de grach
ten , welke hij kort te vo
ren rondom de muren van 
Home had aangelegd , ge
sprongen was , of liever om 
alleen te . heerschen, maar 
al deze daadzaken zijn zeer 
onzeker, 

* REMUSAT (CLARA, EJLI-
SABETHA JOHANNA G R A V I E R 

DE VERGENNES , gravin van), 
nicht van den graaf van 
Vergennes , minister onder 
X.ODEWUK XVI, werd den 5 
Januarij 1780 geboren, en 
huwde in 1796, 16 jaren 
oud zijnde, met den graaf 

" AÖGDSTOS LADRENTIDS DE 
RÈMÜSAÏ , welke voor de re
volutie advocaat-generaal aan 
de rekenkamer van Aix was, 
en naderhand prefekt van 
het keizerlijke paleis werd. 
De gravin RE REMÜSAT werd 
in 1803 zelve aan het huis 
van JosEFHiNE , gemalin van 
ROINAPARTE -, eersten consul, 
verbonden , en zij bleef ha 
de echtscheiding des keizers 
bij haar,' Na de restauratie 
leefde zij bij haren man in 
de verschillende prefektures 
{Haute-Garonnne en Nord), 
werwaartshij beroepen werd, 
ztj overleed te Parijs , den 
16 December 1821 en liet 
vele werken in handschrift 
na. Haar zoon heeft er in 
1824 een van in het licht 
gegeven , onder dezen titel: 
JSssai etc, {Proeve over de 
opvoeding der vrouwen), 
Parijs , 1 deel} in 8.?° , het
welk drie uitgaven heeft gehad. 
Dit werk verwierf de goedkeu
ring van de Fransche akade-

I mie, welke eene gouden me
daille ter eereen nagedachte
nis van de gravin DE REMUSAT 
verleende. Deze Verhande
ling tedikwijls oppervlakkig, 
is in eenen soms zeer afgetrok
ken stijl geschreven en bevat 
veeleer naauwkeurige na-
sporingen , dan voorschriften 
en middelen , om de opvoe
ding der vrouwen te bestu
ren. Daarenboven was het 

P werk niet ten einde gebragt 
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en de uitgever zelf bekent, 
dat het slechts de helft 
omtrent van het plan bevat, 
hetwelk de schrijfster zich 
gevormd heeft. De inhoud der 
hoofdstukken, beantwoordt 
geenszins aan den titel; zoo 
begint b. v. het hoofdstuk 
hetwelk getiteld is; Over 
de opvoeding der meisjes 
iti hare eerste kinderjaren, 
met over het huwelijk der 
meisjes te spreken, én de 
schrijfster beklaagt er zich 
over, dat men dezelve te 
jong uithuwt, Dit hoofdstuk 
handelt enkel over de vrou
wen en eindigt ook met over 
dezelve te spreken. Het be
antwoordt dus niet aan zijnen 
titel. Het is waar, dat de 
schrijfster in den loop des 
hoofdstuks zegt, dat JRous-
SEAIJ zich met vrucht met 
het bestuur der kinderen 
heeft bezig gehouden en dat 
de twee eerste hoofdstukken 
van zijnen JEmile geëigend 
schijnen te zijn om de moe
ders te bestnreu. Alzoo moet 
men dit werk te baat nemen, 
om het doel van dit hoofd
stuk te bereiken, en de 
Christelijke moeders, die 
dezen schrijver, vol van drog
redenen , niet willen lezen , 
vinden niets om in deze eer
ste kindschheid tot handlei
ding te dienen» Dezelfde 
ROÜSSEAO wordt dikwijls in 
deze Proeve over de opvoe
ding aangehaald en vaak met 

lof, hetwelk niet zeer ge
schikt is> om vertrouwen in 
te boezemen. Men zoude er 
liever raadgevingen eener, 
met de gebruiken der we
reld bekende vrouw in vin
den, dan de droomerijen van 
een' man, die zijne kinderen 
in een gasthuis geplaatst heeft, 
Het hoofdstuk over de Gods
dienst schijnt ook aan vele 
verwijlen onderhevig te zijn, 
Men vindt er in , dat men 
de vrees aanwendt, om de 
armen te onderwijzen ; dat 
men den ongelukkigen de 
Godsdienst enkel door vrees 
leert; dat de onderwijzingen 
en leerredenen , om te ver
schrikken zijn , en dat het-

I gene, wat onrust te weeg 
brengt altijd een slecht mid
del is. Men weet niet, waar 
de schrijfster dergelijke rede
neringen gelezen of gehoord 
heeft, welke, zij bezorgd^ is 
met schertsende overwegin
gen te doen gepaard gaan, 
Daarenboven is haar werk 
niet voor de opvoeding der 
armen geschreven, en waar* 
toe dient het dan, de han
delwijze, die zij voorgeeft, dat 
men ten hunnen opzigte aan
wendt, tebedillen, Het hoofd
stuk getiteld : Over de be
stemming der vrouwen in 

Frankrijk en onder de regv 
ring van LODEWIJKXI^' 
de vrouwen onder de f'6' 
gering van L ODJEfTJJK XV >' 
de vrouwan gedurende d* 
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revolutie, over de toekom
stige bestemming der vrou-
toén, schijnen meer tot eene 
Proeve.. over de vrouwen, 
dan tot eene Proeve over de 
opvoeding geëigend te zijny 
welke nog geene 300 blad
zijden vullen. Mevrouw RE-
MUSAÏ heeft nog eene Jfouï 
veile in het licht gegeven, 
welke in het 5.e deel van 
het Fransche lyceum ge
plaatst is. 

* REMDSAT (JOANNES PE
TROS ABEL DE), een geleerd 
kenner der Oostersche talen, 
te Parijs den 5 September 
1788 geboren, in eene uit 
Marseille oorspronkelijke fa
milie, Naar het plan zijner 
ouders tot "het geneeskundige 
vak bestemd, volbragt hij 
met roem zijne studiën, het
welk hem niet belette tijd 
te vinden, om zich op de 
beoefening der Oostersche ta
len toe te leggen, tot welke 
hem sedert zijne kindsehheid 
eene bijzondere neiging trok. 
Het Sineesch r Tarlaarsch en 
Tibelhaansch waren de voor
naamste voorwerpen zijner 
nasporingen. De hulpmidde
len ontbraken hem, maar 
hij vergoedde zulks door het 
volharden in zijnen arbeid. 
Toen hij er niet toe konde 
geraken, zich een Sineesch 
woordenboek aan te schaffen 
maakte hij zich eenen Woor
denlijst tot zijn eigen gebruik. 

Zijn ijver en zijn gelukkige 
aanleg wekten de belangstel
ling der akademie van op
schriften , welke door eene 
eenparige reclamatie te zijne 
gunste er in slaagde, hem van 
de conscriptie te doen ont
slaan. REMÜSAT nam deze wel
daad, als eene heilige schuld 
aan, waarvan hij zich later 
kweet, toen hij Uessai etc, {De 
proeve over de Sineesehe^ 
taal en letterkunde) in* het 
licht gaf; welke in 1811 
verscheen. Dit werk • trok 
de opmerkzaamheid der ge
leerden op hemen hij kwam 
in eervolle betrekking met 
verscheidene onder dezelve. 
Eenige werkjes, welke hij 
nog met korte tusschenpo-
zingen over dezelfde taal,jn 
het licht gaf, bevestigden 
volkomen zijnen roem. In-
tusschen deden zijne werken 
over de Oostersche tongval
len , zijne vorderingen in de 
geneeskunde niet vertragen j 
in 1813 werd hij tot doctor 
aan de faculteit van Parijs 
bevorderd; maar zijn werk
zaam en geheel openbaar le
ven , welke het vak van ge
neesheer vordert, scheen hem 
zonder twijfel weinig over
eenkomstig met de afgetrok
kenheid, welke zijne geleerde 
studiën vereischten en het 
schijnt niet, dat hij van zijnen 
titel gebruik heeft gemaakt, 
welken hij ontvangen had, 
om zijne kunst uit te oefenen. 
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Het is waar:, dat eenige le
vensbeschrijvers hem de eer 
hebben toegekend, zich in 
1814 aan de zorg van de 
gekwetste soldaien toegewijd 
te hebben, welke men te 
Parijs in de slagthuizen 
veréenigd had'. Maar deze 
daadzaak , welke betwist is", 
schijnt ons een weinig twij
felachtig te zijn. Toen na 
de restauratie, de abt MON-
ÏESQÜÏEÜ , minister van bin-
nenlandsche zaken ; in het 
collegie van Frankrijk twee 
nieuwe leerstoelen bad doen 
daarstellén , eene voor het 
Sineesch en de andere- voor 
het Sanskritisch, zoo werd 
ABEI. REMDSAT, den 29No-
venbef 1814 tot de eerste 
benoemd en opende in de 
daaropvolgende maand Janu-
arij zijnen leergang met eene 
redevoering , waarvan de heer 
DE SACÏ in den Moniteur 
van den 1 Febraarij 1815 
de ontleding heeft geleverd. 
Zijne lessen, waarvan men 
een kort begrip vindt in zijne 
Sineesche spraakkunst, on
derscheidden zich door de 
duidelijkheid der leerwijze 
en de onged wongene een* 
voudigheid der uitdrukkin
gen en verkregen eene nieu
we belangstelling door de 
geschied- en letterkundige 
toepassingen , welke hij er 
mede wist te vermengen. 
Toen hij den 5 April 1815 lot 
lid van het instituut (aca« 

demie " van opschriften en 
schoone letteren) gekozen 
was, werd hij in maart 1818 
na den-, dood van VlsKONir 
een der redacteuren van het 
Journal des Savans , het
welk reeds vele artikelen aan 
hem te danken had. Hij droeg 
in' 1822 tot de stichting bij 
van de Aziatische maatschap
pij van Parijs , waarvan 
hij bestendiglijk secretaris 
gedurende dit tijdvak was, 
en waarover hij elk jaar het 
berigt in de procesverbalen 
der openbare vergaderingen 
medegedeeld / zamenstelde. 
Toen hij in 1823 tot corres
ponderend lid van de Aziati
sche maatschappij van Groot-
Britanni'è én van die van 
Calcutta werd, volgde hij 
in 1824 LANGLES op, als 
bewaarder der Oostersche 
handschriften van ede biblio
theek des konings. ABE& 
RËMÜSAT overleed te Parijs, 
den 3 Jonij 1832. Hij was 
ridder van het legioen van 
eer, correspondent van het 
instituut der Nederlanden, 
van de Aziatische maatschap
pij van Batavia en van de 
academiën van Berlijn , Ttt' 
rin , St, Petersburg, Gr e-
noble en Besangon. Toen de 
heer GÜIZOT eene jaarwedde 
voor zijne weduwe aanvraag
de, zeide hij: » de heer 
ABEI REMDSAT met de schran
derste scherpzinnigheid en 
met het bondigste oordeel-
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vermogen begaafd, was Van 
af zijne eerste jeugd en zon
der hulp die afgebrökene 
verklaring der Sinesche taal 
weder begonnen, welke om 
zoo te zeggen voor Frank
rijk verloren was, gedurende 
de grootë werlcen der mis
sionarissen en van den heer 
DE GÜÏGNES , hun erfgenaam 
een veel omvattende en sterike 
geest, welke van de filozoüle 
een Werktuig maakte voor 
•de zedekundige wetenschap
pen ; hij had in een nog 
niet voltooid maar bewonde
renswaardig werk, het licht 
over de eerste stichtingen 
der volkeren van lartarijen 
•verspreid en hunne geschie
denis, door hunne taal we-

, dergevonden, tot goed. ver
stand dier Oostersche wereld, 
waarvan de Sinezen de oudste 
getuigen zijn. Als stichter 
van een nieuw leerstelsel in 
i e t collegie van Frankrijk, 
bevorderde hij den uitslag 
derzelven door elementair-
werken , door alle geleerden 
van Europa op prijs gesteld, 
en diende in dit vak om ten 
voordeele van Frankrijk, 
een voorregt daar te stellen , 
welk het aan Frankrijk past, 
om in alles na te jagen." 
(Moniteur Tan den 3 Maart 
1833). De voornaamste wer
ken van ABEL RÉMÜSAT zijn : 
!«?. Fssai etc. {Proeve over 
de Sinesche taal en letter-

XXI. DEEI,, 

kunde) j Parijs, 1'811 , in 
6.vo met 5 platen; eenzelf
standiger en nuttiger werk, 
dan de twee deélen van 
BAYER en dè twee in loliö's 
van ÏTounMOflT. — 2,o JDe 
T etude etc, (Over de beoe-
fening der vreemde talen 
bij de Sinezen) in ' 8.Y°, 
een stuk, hetwelk tt'ok in 
het Magasinencyclopêdique 
van Octóbér 1811 gevonden 
wordt. —> Si? Mxplicütión-
etc, "(Verklaring van een 
Sineesch en Mandaansch 
opschrift), hetwelk op eene 
groene . sleenplaat, van bet 
kabinet van oudheden te 
Grenoble gegraveerd i s , in 
8.vo en in het Journal du 
departement de FJsere. JN> 
6; van 1812. — 4.° Woiice 
etc. {F"er slag van eene Si~ 
nesche vertaling] van het 
evangelie van den ff. MAR» 
cos, door de Engelsche 
missionarissen van Benga
len in het licht gegeven)., 
in 8.v° en in den Moniteur 
van den 9 November 1812, 
eene gestrenge maar billijke 
en bescheidene eritiek, «Wel
ke , wel verre van de En
gelsche missionarissen te be-
leedigen , hen de vriendschap 
van hunnen jongen boekkeur» 
der deed najagen. — ö.° 
Disserlaiio de glosso»semei-
otice sive de signis mor' 
borum, quae è lingua su-
muniur, praeseriint apud 
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Sinenses, 1813, in 4. t 0 

Tan 21 blz.; dit is de thesis 
welke ABEL RÉMOSAT voor 
zijn doctoraat verdedigde. — 
6,°> Gonsidëration etc. (Over" 
weging .over de eenletter
grepige, eigenschap,, welke 
gemeenlijk aan de Sinesche 
taal toegeschreven wordt) t 
i» $.vo Dit is de JTransche 
•vertaiing van den heer Botm-
GEAÏ , eener zonderlinge La-
tijn^che verhandeling van den 
heer RJÊMÜSAÏ , welke in, de 
Mines de VOriënt, 3.<le 
deel, met eene gegraveerde 
plaat, opgenomen is. —<• 7.° 
Mecherches etc» (Geschied
kundige nasporingeh over 
•de geneeskunde der Sine-
*firi), 18-13, in 8.?° en ia 
den Moniteur van den 21 
October 1813. ~ 8.0 iFo> 
tiieesetc. {Beredeneerde aan
merkingen) tegen het eerste 
deel van de Sinesche en 
•JSngelsche uitgave, der wer
ken van GomFUcios, te 
Serampour in Bengalen in 
het licht gegeven, door den 
Keer MARSHAM, 1814, in 
8.vo ••_. 9.o piart etCt) Ont
werp van een Sineesc/i 
woordenboek) met aanmer
kingen Van verscheiden Si-
nesche woordenboeken in 
handschrift en met over
wegingen over de werken, 
welke lot heden toe, door 
de Europeërs uitgevoerd zijn^ 
om de studie der Sinesche 
«aal gemakkelijk te maken, 

1814, in 8.vo Hij heeft 
tevens deel gehad aan het 
16,de deel der Memoires 
etc. [Gedenkschriften, be
treffende de Sinezen) en 
aan de Traite etc, [Per-
handeling over de sinesche 
tijdrekenkunde), door pater 
GAUBII. , welke er het ver
volg van uitmaakt, m 1814 
door den heer SÏ£\!ESTRE DE 
SACT, in 4.to in het licht 
gegeven. •— 10.° Program-
me etc. {Programma van 
de Sinesche taal en letter-
kundige leergang en van het 
Mandaansch 1'artaarsch), 
voorafgegaan door de Ver
handeling, bij de eerste ver
gadering van den cursus in 
het collegie van Frankrijk, 
den 16 Jaöuarij 1815, uit
gesproken , in 8.y° -r- iU° 
Minvariable etc. \J)e onver
anderlijke middelweg), e e n 

zedèkundig werk van TsE« 
ÜSSE , in het Sineesch én Man
daansch , met eene Latijn-
sche en Fransche vertaling 
en aanteekeningen, vooraf
gegaan van eene aanmerking 
over de vier zedekundige 
boeken,, welke gewoonlijk 
aan CONFDCIUS toegeschreven 
worden, 1817 in 4. t0 Men kan 
in den Mercüre étranger > 
3.d<> deel, 1814, over dit 
werk de aanmerking vanden 
heer BOÜRGEAI raadplegen > 
over eene ongedrukte ver
taling van GöNFüciVS, door 
den heer ABEL RÉMÜSAÏ. 
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«* 12.° bescrtptioii etc. 
[Beschrijving éener groep 
van Weinig bekende eilan
den [de eilanden Bo~nin,èètiè 
JapansChe volksplanting] , 
tusschen Japan en de Ma-
rianische eilanden gelegen), 
zamengesteld volgens de ver
halen der Japoflezen , met 
eenegelithographicerdekaaït> 
volgens het oorspronkelijke» 
1817 , in i,t0 en in het 
Journal des savans. Déze 
kaart is doóï AftKOWsanïH 
rn de volgende uitgave 
van zijne kaart van Jfaië 
andermaal in het licht ver
schenen, — 13.o Mémoires 
etc. (Verhandelingen over 
de Sineschè boeken van dé 

' koninklijke bibliotheek én 
óver het plan van de nieuwe 
boekenlijst) , waarvan de 2a* 
menstelliftg door den mihisfer 
van binnenlandsche zaken 
bevolen werd, 1818 in 8.vo 
en in de Annales encyclo-
pèdiques van 1817 ,' deel Yï. 
— 14.° Bèscription etc. 
[Beschrijving van hét ko* 
ningrijk Caniboge), dóór 
een' Sineesch reiziger, welke 
deze gewesten in hét laatst 
van de 13 eeuw bezocht 

' heeft, voorafgegaan van een 
tijdrekenkundig overzigi 
over hetzelfde land, ontleend 
nit de jaarboeken van Sintt 
en uit het Sineesch vertaald, 
1819, InS.vo*-, 15.0 Ëixa-
men etc, {Oordeelkundig onr 

derzóök van de uitgave van 
het Sineschè woordenboek 
van Pater Bjswws DE 
GLEMQNA)i in het licht 
gegeven door DE GfllEpS^ 
gedrukt aan het hoofd van 
het aanhangsel desüelfden 
woórdenboeks door den heer 
EjUPftOTiï, Parijs i 1819, 
dertig bladz. in groot fdlio* 
— 16;° Memoires ëlc. {Ge
denkschriften en jfnecdoteti 
van de dynastie der DJO* 
GotjRs, Vofstenvan Japan), 
met de beschrijving der feest
dagen en plegtigheden, vVelï 
ke in de verschillende •jaar
getijden aan het hof dezer 
vorsten gevierd worden eö 
een bijvoegsel, hetwelk bij* 
zonderheden der Japanschei 
dichtkunst, hunne wijze om 
het jaar te verdeeleö in zich 
bevat, hetwelk door Tiï-
siHGft met platen •versierd, 
is uitgegeven mét aariöför* 
kingen en verklaringen dótfr 
den heer HÉMÜSAÏ, 1820 in 
8.VÓ — i7éö tfiëtóirè etc. 
{Geschiedenis der stad Kh6~ 
tan), ontleend uit dé jaar
boeken van Sina en uit het 
Sineesch vertaald 5 gevolgd 
van Naspöringeii over de 
minerale' zelfèlandigheid, 
Welke van de Siöezeft Sap* 
steen genaamd wordt, en 
over dè jaspis der oneen, 
1820, in 8.vo >~ 18.» Be* 
cherches etc. (Nasporingeh 

^over de tartaarsche taal, 
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of gedenkschriften over ver
schillende puntert der laai
en letterkunde der Man-, 
danèn, der Mongolen, der 
Ouigoitren en der Thibeta-
Ken)Y:i820, in 4.t° l.*bd. 
•^-1d.° Elèmensetc.\Grond-
beginselen der Sinesche taal
kunde of algemeene grond
beginselen van het Kou-
wêti, ^of ouden stijl en van 
het: "Èouan-hoa), namelijk 
van de gewone , in het Si-
neesch keizerrijk gebruike
lijke taal, 1822, koninklijke 
boekdrukkerij , in 8.?°. Deze 
spraakkunst is eène dier wer
ken , welke het meeste tot 
den hoogen roem Tan den 
heer RÉHDSAT in de ken
nis der Sinesche letterkun
de heeft-bijgedragen. —-20.° 
Premier niémoire etc. {Her» 
$te ' Verhandeling over de 
staatkundige betrekking der 
eerste Christenen, en in het 
bijzonder der koningen van 
JPrankrijk met de Mongol-
sche keizers), 1822, konink* 
Jijke boekdrukkerij , in 4.*° 
— 21,0 Mémoire etc.\Fer-
fiandeling over het leven en 
de gevoelens van LAO-TSEU, 
een Sineesch wijsgeer van 
de aesde eeuw vóór onze 
tijdrekening), die hei'gevoe
len, hetwelke gewoonlijk aan 
PrmAGORAS, PLATO en 
hunne leerlingen toegeschre
ven wordt, geleerd heeft , 
182$, in 4 > — 22.0 Seconde 
mémoire etc, [Tweede ver

handeling over de staatkuw 
dige betrekking der Christen 
vorsten en in het bijzonder 
der koningen van Frankrijk, 
met de Mongolsche keizers), 
met platen, welke de afge
beelde kopien van twee brie
ven bevatten , door de Mon
golsche koningen van Per-
%i'ê aan PHIUPPDS den schoo-
ne, geschreven, 1824, in 
4.ÏO, koninklijke boekdruk
kerij. — 23.° Recherches 
etc. {Tydrekenkundige na-
sporingen ; over den oor
sprong der lamaische hiër
archie), 1824, in 4.t° — 
24.° Mémoires etc. (Ver
handelingen over verscheiden 
vragen, betrekkelijk de aard-
rijkskunde van Middel-
Jzië) 1825, in 4i to — 25.° 
JÜ-ÉIAOLI etc. (ja-KiAO* 
LI, of de twee nichten , een 
Sinesche roman , vooraf 
gegaan van f een voorberigt, 
waarin, eerie vergelijking 
tusschen de Sinesche ro
mans en die, welke in Euro
pa uitgegeven worden, ge
maakt wordt), 1S26, 4dl.n 

in-'Ï2.m0 met platen. — Ver
scheiden werken van Asst 
RMUSAT zijn daarenboven 
geplaatst in het Journal des 
savans en in de Memoires 
de l''académie des inscripti-
ons. Onder de artikelen , wei-
i e hij aan de Mines de V0-
rient geleverd heeft, zul" 
Jen wij het alleed daarbij 
laten, diegene aan te halen 
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welke getiteld zijn: fan f 
sifan, men , meng, Aan , 
tsri-yaOfOÏnoodzakelyke ver~ 
zanteling der Sanskritsche, 
Tangutaansche, Mandaan-
sche, Mongolsche en Si-
nesche woorden, met eene 
plaat. Dit is het beredeneer
de verslag Tan het in vijf 
talen geschreven woorden
boek, gedrukt in Sina, en 
waarvan een exemplaar, door 
pater AMIOT aan de konink
lijke bibliotheek gezonden is. 
ABBL-RKMÜSAT heeft nog ge
schreven , om in het insti
tuut voorgelezen te worden, 
een aantal merkwaardige 
Verhandelingen en hij le
verde een vrij groot getal 
artikels aan de algemeene le-
levensbeschrijving (Biogra-
phie universélle), 

* RENA (COSMDS DE EA) , 
sehrijver en soldaat, omtrent 
1630 te Florence geboren, 
Volgde de militaire loopbaan 
en werd kapitein bij de troe
pen van zijn land. Hij was 
zeer ervaren in de oudheden 
en voornamelijk in de etru-
rische oudheden. Hij was lid 
van de akademie van Crusca 
en bestuurder van die, welke 
Florentina (van Florence) 
genoemd werd, welke iü de 
stad onder de bescherming 
der MEDICIS gesticht werd. 
Hij heeft twee werken nage
laten, waarvan het belang

rijkste • i s : Delta serie' etc, 
of: Over de tijdrekenkunde 
der oude hertogen en mar-
kiezen van Toskanen, met 
aanmerkingen over het Room-
sche keizerrijk , over de re
gering der Gothen , en Lom
barden , sedert de verbanning 
van ROMÜLOS AÜGÜSTULUS, tot 
den dood van den keizer •Oïto 
I I I , Florence , 1690 , in fo
lio. Het eerste deel is slechts 
in het licht verschenen. 

RENATJ D'EtlCAGAKAT ( B E R -
NARDÜS) , een beroemde zee
man in Bearn in 1652 , uit 
eene oude familie van Navar* 
re geboren, werd reeds in zijne 
kindschheid, bij COLBERT DU 
TERRON, bewindhebber van 
Hochefort, geplaatst. Men liet 
hem de wiskunde leeren: 
waarin hij vorderingen maak
te , en werd vroegtijdig de 
vertrouwde vriend van pater 
MALEBRANCHE. De zeevaar t-
kunde was zijne meest gelief
de studie. Toen hij er ge
noegzaam in ervaren was 
maakte DU TERRON hem bij 
SEiGNitOY bekend , welke zijn 
beschermer werd. Hij bezor-
de hem in 1679 eene be
trekking bij den graaf DE 
VERMANDOÏS , admiraal van 
Frankrijk, welke hem eene 
jaarwedde van duizend iroo-
nengaf. Toen LoDEWUfcXÎ  
de scheepsbouw tot eenparige 
grondbeginselen wilde bren» 
'3 
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gei},.-liet hij de bekwaamste 
bouwmeesters' van zijn hof 
komen* Na eenjgenaauwkeu-
rige onderzoekingen bepaalde 
men zjch• tot twee werkwij" 
zen,: de eene van RENAP en 
de andere van Dü QÜESNE , 
wejfce laatste zoo edelmoedig 
was, van de voorkeur aan 
die van zijnen mededinger 
te geven, RENA u genoot zijne 
zegepraal in tegenwoordig
heid van Ï40DEWIJK XIV , wel
ke hem beval naar Brest en 
andere havens te gaan, om 
er de scheepsbouwers te on
derwijzen, Hy stelde hunne 
kinderen in staat om in den 
ouderdom van 15 tot <20ja
ren > de grootste schepen te 
bouwen, waartoe vroeger eene 
ondervinding van 20 of 30 
jaren vereischt werd. In 1680, 
besloot LODEWIJK XIY zjch 
op Algiers te wreken, en 
RENAÜ stelde voor hetzelve 
te bombarderen. Tot dus 
verre, was nog niemand op 
de, gedachten gekomen» dat 
mortieren niet op den grond 
behoefden geplaatst worden, 
en een stevig affuit konden 
missen. Hij beloofde hombar-
deergalj goten te maken, waar
over men hem in den raad be
spotte, maar LODEWPK XIV 
wilde., dat men deze ramp
zalige nieuwigheid beproe-
ten aoude, welk een geluk
kig uitwerksel had. Jfa den 
dood. van den admiraal (den 
graaf DBVBRMANDOIS) begaf 

hij zich nqar F'laanderen, om 
VATJBAN op te zoeken, wel
ke hem in staat stelde om 
de belegeringen van Cada* 
quiers in Ca/cdQnië - van 
Philipuburg, Mannheim en 
Frankenthal aan te voeren, 
De koning gaf hem om zijne 
diensten te beloonen eenen 
post van scheepskapitein, 
eenen vrijbrief, om ingang 
en beraadslagende slem in 
den raad der veldheeren te 
hebben, eene aJgemeene in 
spectie over de zeedienst en 
bet gezag om de officieren 
in alle nieuwe bewerkingen, 
waarvan hij de uitvinder Was, 
te onderwijzen met eene jaar
wedde van 1200 livres. Deze 
bekwame man , werd door 
den grootmeester van Ma^a 

ontboden om het eiland te 
verdedigen maar daar het 
beleg niet plaats had, ^ v a n l 

RENAU weder naar Frank
rijk \m^ Rij zjjne terug
komst werd hij raadsheer 
van de zeedienst en g r0°' 
kruis van de orde van den 
H. LODEWIJK, Zijn dood, 
welke in 1719 voorviel, vras 
die van een' kJoosterbroeder 
van La Trappe< Door zijne 
wijsbegeerte van de Gods
dienst overtuigd, zaghijz(in 

ligchaam aan als eenen slui* 
j e r , welke hem de eeuwige 
waarheid verborg, en de 
dood, als eenen overgang 
van de diepste duisternis tot 
een volkomen licht. Dedap-
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perheid, de regtschapenheid,. 
de belangeloosheid, het ver
langen , het zij aan het al
gemeen of aan privaat-per
sonen nuttig te zijn, al 
deze hoedanigheden bezat 
hij in den hoogsten graad , 
en zij werden door eene 
even zoo teedere als opregte 
vroomheid ondersteund, In 
1699 werd hij honorair lid 
van de akademie van weten
schappen» Men heeft Van 
hemj la Theorie etc. (De 
bespiegeling van de schêeps* 
werkingen) 1689, in 8,v°; 
en verscheidene brieven , om 
de zwarigheden van HÜY-
GENS en BERNOUII,I.E tegen 
zijne Theorie uit de weg te 
ruimen. (ZiePiTOT).Menkan, 
raogt men meerdere bijzonder
heden verlangen, VEloge de 

ÜENAV, door FoNTENEt-
I E in het woordenboek van 
CHAÜFEPJÉ raadplegen. -— 

RENAUD. — Zie AIMON. 

RENAUD (JOANNES BAPTIS-

Ï A LCPICIN) , kolonel van de 
artillerie, geboren te Mon-
tigny in het Jura gebergte , 
den 14 Maart 1777 , trad 
in de polylechnieke schóöl 
alwaar hij zich door zijne 
vorderingen onderscheidde. 
Hij nam achtereenvolgend 
deel aan de legers van Sarn-

G 4 

bre en Maas, Spanje,, 
Duilsehland en den Rijn, 
onderscheidde zich in Pruis-
sen, Polen , Beijerëh , te 
Jena, Eylau, Danteig, te 
Friedland, te Regensburg, 
Essling, Antwerpen, Brien-
ne, Ckampeaubert, Óraone, 
en werd met verscheiden, 
zeer belangrijke zendingen 
naar Berlijn en elders ge
zonden. Toen RENAÜD , se
dert de restauratie, aan de 
raadplegende commissie van 
artillerie verbonden Was, ver-
eenigde hij eindelijk het op-
zigt over de smeltovens van 
dit wapen met zijne nuttige 
verrigtingen» Hij was offi
cier van het legioen van eer , 
en Ridder Van 4en H; Lo-
OËWIJK. De kolonel R E 
NA oD overleed te Parijs den 
29 November 1827. Men heeft 
hem een geacht werk over 
het vervaardigen van kruid, 
een deel in 8.vo, te danken,, 

REffAtJDiE (JOANNES ( * ) D B 

RARRI heer van) , bijgenaamd 
de la Foresi, chef van de 
zamenzwering van jfmboise 
en tweede chef van de za
menzwering, welke de Hu-
genooten in 15 6 0 , tegen den 
koning HENDRIK I I I smeed
den, was uit eene oude fa
milie vanPtrigord.'Soea hij 
Wegens de misdaad van valsch-

(*) De Biographie miverieUe 
naam van GODFRIED. 

van Micjtuun geeft hem den voo*-
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heid tot de verbanning ver
oordeeld werd, bragt bij 
den tijd zijner ballingschap te 
Ceneve en te Lausanne door, 
alwaar hij het calvinismus om
helsde en zich bij vele Fran-
schen, welke zich uit hoofde 
der Godsdienst naar Zwit
serland begeven badden; 
wist in te dringen. Vervol
gens stelde hij in Frankrijk 
dezelfde kabalea aan , alwaar 
hij in den beginne enkel bij 
diegene, welke zijne partij 
iaahhing«n, bekend was. RE-
NAUJDIE bezat geest, verme
telheid , en was wraakzuch
tig. Hij wilde de schande 
vjn zijne verbanning, door 

'eene schitterende daad uit-
vjrisschen.. Te dien einde 
fcood hij zijfle diensten aan 
diegene van de zamenzwe
ring aan, welke door de pro
testanten gesmeed was. Hij 
nam het op zich om in de 
provinciën rond te reizen en 
door zich zelven alsmede door 
zijne vrienden, diegene te 
winnen, welke bij- reeds ge* 
kend had, en bestemde hen 
den 1 Februarij als den dag 
waarop zij zich te Nantes 
verzamelen zonden. De ver
zameling werd gehouden ea 
men besloot de zamenz we-
rjng te Amboise t alwaar het 
hof was, uit te voeren ; maar 
dit voornemen werd ontdekt 
door eenen advocaat, PETKÜS 
AVENEM.ES genaamd, bij wien 

.h'j) logeerde en RENACDIB, die 

met eenige troepen aanrukte r 
werd den 17 Maart 1560 in het 
bósch Chateau-Benard 'bij 
Amboise gedood , werwaarts 
zÜn lijk gebragt en: op de brug 
aan eene galg opgehangen 
werd , met dit opschrift op 
zijn voorhoofd : Hoofd der\ 
muitelingen. Een van zijne1 

bedienden LA, BIGNE ge
naamd , welke bij dezelfde 
gelegenheid gevangen geno
men werd, gaf de uitlegging 
yan eenige Memoriën, welke 
in cijfers geschreven waren., 
ea ontdekte het geheele ge
heim van de zamenz wering,-—. 

RENADDOT (THEOFHRAS-
TÜS) , een geneesheer te Zou-
dun Aa 1584 geboren, ves
tigde zich in 1623 te Parijs. 
Hij was de eerste, welke in 
1631 in Frankrijk de open-
lijke nieuwigheden, begon te 
laten drukken, welke onder 
den naam van ga&ettes zoo 
bekend zijn. Sedert dezes-
tiende eeuw, bestonden er 
reeds in Italië en in Spanje, 
welke men gazetta noemde, 
naar den naam der munt, 
welke men er voor moest 
betalen, om dezelve te le-

! zen. LODEWIJE XIII ver
leende aan RENAÜDOT een 
privilegie, hetwelk doorlo-
DEWIJK XIV voor hem en 
zijne familie bevestigd werd. 
Deze artselijke nieuwsschrij
ver overleed te Parijs in 
1653, Om zich-eenen groa-

http://Avenem.es
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ten roem, als geneesheer te 
geven, kwam hij op de ge
dachte om in zijn huis een 
openlijk bureau te vestigen , 
alwaar dep armen voor niet 
raad gegeven werd, en hij 
verkreeg van den kardinaal 
RICHEHEU brieven, welke 
hem benoemden tot alge-
meenen commissaris der ge' 
zonde - en aieke armen - in 
het *geheele koningrijk. De 
geneeskundige faculteit, voer 
tegen dit privilegie uit en 
gaf voor, dat het slechts 
een . dekmantel was , welke 
eene lage en woekeracbtige 
praktijk verborg. Het par
lement verbood hem bij von
nis van 1 Maart 1644 zich 
van dit privilegie te bedie
nen. Zijn zoon IZAAK RE
NAÜDOÏ , geneesheer, heeft 
de Stukken van dit zonder
linge proces, in hét licht 
gegeven, 3 dl.» irï 4. t0 Men 
heeft van RENAUDOT , vader, 
behalve zijne gaaettes: l.o 
een vervolg van den Mer-
cure frangais (Fransche 
Mercurius) van 1635 tot 
3643. Daar hij in deze ver
zameling slechts de eenvou
dige verhalen der daadzaken 
levert, zonder er de regt-
vaardigende bewijsstukken bij 
te voegen, zoo als JOANNES 
en STEPHANOS RICHER het 
gedaan hadden, was hij yer-
pligt er mede op te houden. 
Hij heeft slechts de zeslaat-

"• • ' - • • • G 

ste deelen van dit werk uit
gegeven, hetwelk ui t25dl .n 

in 8.vo bestaat. De zijne 
worden het minste geacht. 
— 2.o Abrègè etc. {Kort 
verhaal van het leven en 
den dood van HENDRIK 
DE BOURBON, prins van 
Condé), 1646, in 4.to _ 
3.° La, vie etc. (Set leven 
en de dood van den maar' 
schalk DE GJSSIÓN) , 1 6 4 7 , 
in 4. t0 — 4.» La. vie etc. 
(Mei leven van MlCHAëL 
MAZARIN), "kardinaal en 
broeder van den eersten mi
nister van dien naam , 1648 , 
in 4.t° RENAÜDOÏ was het 
ook, welke het eerste te 
Parijs eene leenbank vestig
de , welke later onder den 
naam van Mont de piétê 
(Berg van barmhartigheid) 
bekend, werd. 

RENAÜDOÏ (EOSEBIÜS) , 
kleinzoon van den voorgaan
de , geboren te Parijs in 
1646. Nadat hij zijne stu
diën aan het Jesuiten»colle-
gie en zijnen wijsgeerigen 
leergang aan het collegie 
van ffarcourt geëindigd had, 
begaf hij zich onder de pa
ters van het oratorium en 
bleef er slechts eenige,maan
den. Hij droeg echter nog 
steeds het geestelijk gewaad, 
maar hij dacht er niet aan 
om Priester te worden. Hij 
wijdde zieh in den beginne 

5 
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aan de studie derOostersche 
talen toe, en leerde er na
derhand vele andere. Zijn 
voornemen was, om zijne 
kundigheden te doen dienen 
om de waarheden der Gods
dienst uit de oorspronkelijke 
bronnen te pulten. De gropte 
COLBERT , had het plan ont
worpen , om in Frankrijk 
de drukwerken in de Oos-
tersche. talen te herstellen. 
Hij wendde zich aan den 
ahbé RENAJJDOT als den be
kwaamsten man , om hem 
in zijn voornemen te onder
steunen , maar de dood van 
dezen minister deed van dit 
ontwerp afzien. De kardi
naal DE NOAILLES , nam den 
abbé RENAÜDOÏ in 1700 mede 
naar Rome en verschafte hem 
aldaar toegang in het con
clave. Zijne verdienste be
reidde hem de vlijendste 
onderscheidingen. De Paus 
CLEMENS XI vereerde hem 
met verscheiden bijzondere 
gehooren, en droeg hem de 
priorij van Ferossaij'm Bre-
tagne op. Hij bewoog hem 
nog zeven of acht maanden 
te Rome te blijven, na het 
vertrek van den kardinaal, 
om zoo véél te langer zijnen 
omgang te genieten. De 
groothertog van Florence, 
bij wien hij eene maand 
doorbragt, nam hem in zijn 
paleis op , overlaadde hem 
met weldaden en gaf hem 
roeischeepjes {felouques) om 

hem naar Marseilh terug 
te brengen. Bij zijne terug
komst in Frankrijk was het, 
dat hij het, grootste gedeelte 
van zijne werken , welke zij
ne pen beroemd hebben ge
maakt, in het licht gaf. Hij 
overleed in 1720 in denou- ; 
derdom van 74 jaren, nadat 
hij zijne talrijke bibliotheek ; 
aan de benedictijnen van \ 
Saint - Germain - des - Prés, 
vermaakt had. De abbé SE-
NADDOT bezat eenen helderen 
geest, een gezond oordeel, 
een verbazend geheugen. Als 
geleerd en beschaafd man te 
gelij k , wij dde hij zich uit 
smaak aan de studiën en uit 
wellevendheid aan de gezel
lige kringen toe. Oplettend 
in het onderhouden der wel» 
voegelijkheid, een getrouwe 
en edelmoedige vriend,mild
dadig jegens de armen, on-
gevoelig foor elk ander ver- , 
maak , dan om met de ge" 
leerden om te gaan, washö 
het voorbeeld van den be
schaafden man en van den 
Christen. Ofschoon hij n>et 

eenige personen van de Jan-
seniste sekte- bevriend vfas» 
volgde hij hen toch niet B» 
in de listen en in de partg-
zuchtige woelingen, en maak
te geene oorlogsverklaringen 
tegen de besluiten van de» 
H. Stoel. Zijne voornaamste 
werken zijn; l.o twee dee- Ï 
len, in 4.to, 1711; en 171? 
als vervolg van het boek: "e. 
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I4 perpétuiié etc. (Over de 
duurzaamheid van hei ge
loof). —- 2,o Bisloria pa* 
triqrcharum, alexandrinoi 
rum jacobilarum etc., Pa* 
rijs, 1713, in Afr —<• 3.° 
Jtecueü etc. (F'erzameling 
van oude Ooslersche kerk' 
gebruiken), 2 dj.» jn 4.*«, 
parijs, 1716, met zeerge
leerde verhandelingen> —• 
4«° Twee onde verhalen van 
Indïè en Stoa* met aan
merkingen , Parijs, 1718, 
in 8.vo j)it werk, hetwelk 
uit het Arabisch vertaald is, 
behelst de reizen van twee 
mahomedanen van de 9.e 

eeuw. — J)éfenseeto,(Ver* 
dédiging van de duurzaam
heid van hei geloof); in 
8,v« tegen het boek van 
AYJIOW. — 6.a Verscheidene 
Verhandelingen'm de gedenk-
schriften der akademie van 
opschriften ;. -r- 7.» Défense 
etc. {Verdediging van %ijne 
geschiedenis der patriar-
chen van Ale%andrië\, in 
12.XOO _^ g.o lene Latijn-
sche vertaling van het leven 
van den ff. JIBANASIUS in 
het Arabiach geschreven, de
zelve is geplaatst geweest in 
de uitgave der werken van 
dezen pater, daor dom DE 
MONÏFAUCON enz. ; — - 9.o 
Verscheidene werken in hand
schriften. De st|}l van deze 
verschillende voortbrengselen 
w vrij edel, maar de vlug
heid en bevalligheid ont

breekt er aan. RMAÜDOF 
werd in 1689 lid van de' 
JTransche akademie; twee ja" 
ren later bekleedde hij den-
post van QüiNAütx in de 
akademie van opschriften er* 
werd in 1700 tot medelid 
van die van la Crusca be
noemd. 

• '.* RENAZZI (PHIHPPDS MA
RIA), een beroemde Italiaan!» 
sche advocaat, geboren te 
[Rome in 1747 } werd hoog
leeraar in de regtsgeleerd-
heid in die stad, alwaar hij, 
zoo wél als in geheel Italië 
eenen grooten roem genoot. 
De beroemdste advocaten van 
zijne geboorteplaats, van Bo-
logna, Padua, enz*, vraag
den hem om raad over de 
zwaarste 'regtspunten en zij
ne vaderlandsliefde> was oor
zaak „ dat hij verschillende 
eervolle posten, te Florence, 
JSologna en te Venetië van 
de hand wees. Hij heeft 
meer dan 15 werken geschre
ven , of over de regtsgeleerd» 
heid, of over de algemeene; 
letterkunde, het meest he~ 
kende is dat, hetwelk geti
teld is: Elèmensetc. (Grond
beginselen van het crimi' 
nèele regt)i Home, 1773 , 
3 dl.n in 8.vo, hetzelve 
beleefde vijf uitgaven in wei
nige jaren en werd in bijna 
alle talen van Europa ver
taald en door aanmerkingen 
opgehelderd. Onder een groafc 



108 R E N . 

getal handschriften , die hij 
nagelaten heeft, noemt men 
ookeene Wederlegging van 
het Maatschappelijk verdrag 
{Contrat social) van J . J . 
ROUSSEAÜ. Juist loen hij op 
het punt stond dit werk te 
laten drukken, verscheen er 
een ander (in 1779, in 12.mo) 
hetwelk door een' monnik ge
schreven was en waarvan dé 
opgang hem bewoog het zijne 
niet in het licht te geven, 
RENAZZI overleed te Rome 
in 1808 in den ouderdom 
van 61 jaren. 

RENÊ' Of RENA-TOS, graaf van 
Anjou en Provence, achter* 
kleinzoon van koning JOAN-
NES, geboren te Angers den 
16 Januarij 1409, stamde 
uit de tweede geslachtslinie 
van Anjou, welke door de 
koningin JOANNA I tot den 

'troon van Napels beroepen 
•werd. Toen hij in 1420 met 
IsABEttA van Zotharingen, 
dochter en erfgename van 
KAREI II huwde, ton hij 
de erfenis van zijnen schoon
vader niet bekomen. ANTO-
MIÜS, graaf van Paudemont, 
welke hem dezelve met de 
wapens in de hand betwistte, 
verdreef hem uit Zotharin-
gen, nam hem gevangen, en 
dwong hem zijne dochter ISA-
BEM.A aan zijnen zoon PERRI 

•DE VAODEMONX ten huwelijk 
te, geven, wiens nakomelin
gen' in deze provincie regeer

den. Toen LODEWIJKV koning 
van Napels, zijn broeder en 
de koningin JOANNA II-, die 
hem tot haren erfgenaam had 
benoemd , overleden waren , 
begaf hij zich in 1435 naar 
het koningrijk Napels, hij 
Was aldaar niet gelukki
ger dan in Lotharingen, 
JOANNES van ICalabrïé, zijn 
zoon', ondernam niet minder 
nutteloos de verovering van 
het koningrijk Arragqn, op 
hetwelk RENÉ van wege zijne 
moeder YOÜANDE , aanspraak 
maakte. Dé graaf van An

jou, welke slechts tegenspoed 
in 'den oorlog had gehad, 
trok naat Provence terug,. 
alwaar hij de kunsten des 

, vredes oefende. > Hij maakte 
verzen en schilderde, zoo' als 
een vorst maar schilderen kon 
in eene eeuw en in een land, 
welke nog half onbeschaafd 
waren. Men zag een van zijne 
schilderijen bij de celestijner-
monniken te Avignon. Het 
onderwerp is niet bevallig, 
maar het kan heilzame over
wegingen te weeg brengen. 
Hét is het geraamte van zijne 
minnares, half door wormen 
verteerd, met de doodkist 
waaruit'-zij opstijgt. Hij w 
de eerste schilder van de ver
maarde processie van Aix, al* 
waar men de duivelen met ver
scheidene persoonaadjes ver-

'eenigd, rollen ziet vertóonen, 
welke tegenwoordig slechts 
belagchelijk zouden schijnen, 
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•maar vvelke bij een onbe* J 
schaafd volk, in werking ge
braste zedelessen waren. Ye|e 
van deze tafereelen zijn niet 
gemakkelijk om uit te leggen. 
Men kan den abt PAPON , in 
zijne Reis door Provence, 
deel I, bladz. 5 1 , uitg. van 
1787, raadplegen. RENÉ over
leed te Aix in 1480. Men 
heeft hem de Bedrogene aan 
het hof toegeschreven Ï het
welk men in eené verzame
ling van oude dichtslukken 
heeft 'gedrukt, zonder jaar
tal , maar zeer oud , in fo
lio en later te Weenm> 1484 
in folio. Men heeft nog van 
hem de volgende werken: 
1,° ... Les Cérémonies etc. (De 

•plegtig heden, welke men bij 
de aanneming van eenen rid
der'in.acht neemt), een hand
schrift, met schoone minia
turen verrrij kt. JOANNA DE LA-
TAL, met welke hij een twee
de huwelijk aanging, schonk 
hem kinderen, welke vóór 
hem overleden. Zijn hand
schrift over dé Tournooispe-
Jen, is in steendruk uitge
geven , Parijs 1827, in fol. 
De Heer BQISSON DE LA SALIE 
heeft een geschiedkundig ver'• 
slag van /iet leven vanVimt 
D'ANJOÜ in het licht gege* 
ven.; Aix 1820 in 8.v° ge
volgd van een ander kort 
begrip door den prefekt, der 
Bouches du Rhöne. In 1825 
verscheen er eene geschiede
nis van RENÉ D'ANJOO, door II 

den burggraaf de ViLXËSfEbVE-
BARGEMONT , 3 dl.» in S.vo 
met platen. Sir WALTER 
Scoix, beschreef het hof 
van RENÉ in ANNA VAN GEIER-
STEIN; in 1823 werd er in 
de stad Aix een standbeeld 
van marmer ter eere van de
zen Vorst opgerigt^ en men 
wijst er nog onder den naam 
van Cheminée du bon roi 
RENÉ zijne lievelirigs wandel-
wegen aan. ; •; 

RENÉ , hertog van Lotha
ringen , werd doorden ko
ning van Frankrijk bewo
gen y, om KAREL den stoute^ 
Hertog van Bourgondië, te 
beoorlogen-, hij was,in den be
ginne ongelukkig en verloor 
zijn hertogdom; maar hij 
ireeg het weder dóór dehulp, 
welke hem de Zwitsers be
wezen. Toen KA REL met een 
aanzienlijk leger terug kwam 
om Nancy te belegeren, werd 
er een bloedige slag ge
leverd, den 4 Januarij 1477 
in welken KAREL geslagen 
werd en sneuvelde, (volgens 
alle waarschijnlijkheid) door 
CAMPO-BASSO een van zijne 
generaals, Welke door'RENÉ 
met veel anderen omgekocht 
was {%ie KAREL de Stoute). 
RENÉ overleed in 1508. 

RENEAÜLME (PAÜLÜS-ALEX-
ANDER DE), kanonik van de 
orde van de H. GENOVEVA te 
Parys, geboren te Blois, in 
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1672: nit eene adellijke fèmi*. ! 
lie, oorspronkelijk uit Zwit~ 
•seriand', werd prior ie Mar-
chenoir en naderhand ;të 
ïheury , alwaar hij in 1749 
aan -de waterzucht overleed. 
Hij was een man Vol van 
deugden en vooral zeer lief
dadig. Hij' was met de fcruid-
kunde bekend en bediende 
de armen van zijn kantoor 
als geneesheer. Hij legde zich 
een van de fraaiste biblio-
theken aan, die een parti
culier zich maar verschaffen 
kan. Irl 1740 , gaf hij Pro* 
jet etc, (Plan i)an eene aU 
gémeene bibliotheek) in. het 
licht, om in één werk vol
gens eene alphabetische en 
tijdrekenkundige orde de na* 
men van alle schrijvers te 
verzamelen die, in welke taal 
het ook zij, geschrevenheb
ben | de titels zoo wel Tan 
hunne in handsóhrift geble-
vene als gedrukte werken, 
uitgebreid genoeg om er een 
denkbeeld bij wijze van ont
leding van te geven j hetge-
tal der uitgaven en vertalin
gen enz. Eene kwijnende ge
zondheid , in zijne laatste 
•levensjaren, belette hem dit 
uitgebreide werk te volein
den. Zijne handschriften en 
zijne geheele bibliotheek, 
gingen aan het huis der re
guliere kanoniken van de or
de van den H» JOANNES van 
fjhartres over, Men moet 
ïiem niet verwarren met RE-

KEAttME (PAÜLÜS) , genees* 
heer in de 17 eeuwj van 
welke men de volgende wer» 
ken heeft: 1,° Ex eurati* 
onibus observalionës, Parijs 
1606, in 8.v° ; in dit werk 
bewijst hij dat de chemisti* 
sche geneesmiddelen, dikwijls 
groote hulp aanbrengen» -— 
2.° Specirrten historiaeplan* 
larum, met platen, 1611 j 
in 4.*? — 3,o La vertu etc, 
(Be kracht van de fontein 
DE Mnbicis bij Saint'De* 
mjS'lesxBlois) 1618, in8.v° 

RENÉE DE FRANCB, herto* 
gin van Ferrarar geboren te 
.Bloisin 1519, was de dochter 
van LODEWIJK XII en van dö 
koningin ANNA yütiBreïagne, 
werd eerstin 1515 aan KAREt 
Va» Oostenrijk \ naderhand 
keizer , verloofd , en eenige 
jaren la ter door HENDRIK VIII» 
koning van Engeland ten 
huwelijk gevraagd. Deze ont
werpen hadden geen gevolg> 
uithoofde van eenige staats-
redenen, en de prinses werd 
door ERANCISCTJS I aan HER" 
CUI.ES D*ESÏ, den tweeden 
van dien naam , hertog van 
Ferrara, uilgehnwd. Zij was 
eêne wouw, dieéenen •wisp6'" 
turigen geest eni eene onrustige 
nieuwsgierigheid bezat. Toen 
CALVIJN genoodzaakt werd, 
om Franktijk te verlaten efl 

naar Italië te vlugten, wist 
hij gemakkelijk deze damó tot 
zijn gevoelen over te halen > en 

http://cui.es
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MAROT, welke haar als secre- | 
taris diende, bevestigde haar 
iri dit besluit. Na den dood 
van haren gemaal den hertog 
in 1559, kwam zij in Frank" 
rijk terug en hield zich bezig 
met het vermeerderen der on
lusten des rijks. Zij sprak 
voor den prins van Condè, 
toen; hij in de gevangenis 
werd gebragt; maar hunne 
vriendschap was van geenen 
duur. Zij werd verdeeld met 
hem, wijl zij den'oorlog der 
zoogenaamde hervormden af
keurde» Zij overleed in de 
ketterij in 1575, in het kas
teel van Montargis, in den 
ouderdom van 65 jaren. Haar 
leven is door CATTEAC in het 
licht- gegeven', Berlijn, 1781,; 
in 8.va; 

4 RENGGER (N. . . ) , een 
Zwitsersch reiziger den 21 
Januari) 1795 geboren, vol-
bragt zijne studiën aan de 
universiteit van JLausanne en 
na het doctoraat ontvangen 
te hebben, scheepte hij zich 
den 1 Mei 1818 met zijnen 
vriend, doctor LONCHAMPS 
naar Amerika in. De beide 
reizigers ontscheepten te Bu-
énos-Ayres , en kwamen in 
de maand Junij 1819 bij 
Assumplio aan. Doctor RENG
GER doorkruiste de meeste 
gewesten van Znid-Amerika, 
eo verbleef verscheidene ja
ren 'm Paraguay, waar hij 
de toegenegenheid der inwo

ners won. In den loop van 
het jaar 1826 in Zwitser
land teruggekeerd, ging hij 
voort zich aan zijne neiging 
voor de natuurlijke historie 
en voor de reizen overtege-
ven. Hij bevopd zich in het 
begin van 1832 te Napels 
toen hij ziek werd: hij kon 
slechts met moeite in zijn 
vaderland terugkomen, Hij is 
den 9 October 1832 te Arate 
overleden, zijn 38.e jaar nog 
niet bereikt hebbende. RENG
GER heeft verscheidene wér
ken nagelaten/onder andere: 
eene Korte Beschrijving vavb 
Paraguay e» doctor F RAK* 
CIA, eene Geschiedenis der 
Zoogdieren van Paraguay 
en eene- nog onuitgegevene' 
Beschrijving der Ameri-
kaansche Gewesten, die hij 
had bezocht* 

* REWNEL(JAMES), eender 
geleerdste aardrijkskundigen 
van ons tijdvak, oud majoor 
in dienst van de compagnie 
van Engelsen Indië te Chud* 
leigh in Devonshire in 1742 
geboren, sproot uit eene oude 
Fransche familie, waarvan 
een der hoofden WILIEM den 
Veroveraar naar Engeland 
vergezelde. Tan zijne kindseb-
heid tot den zeemans-staat 
bestemd, ging de jonge REN-
NEfc, in den ouderdom van 
15 jaren aan bo&rd ?afl eêtf 
schip van de koninklijke *«-
rine en werd weldra* mid-
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shipman of officier van het 
scheepsdek. Hij maakte ge
bruik van den tijd, dien hem 
de militaire -dienst overliet, 
om zijne kennissen uittebrei-
den; In den ouderdom van 
vier en twintig jaren verliet 
RENNEL de koninklijke ma
rine , om in dienst van de 
Engelsche compagnie te tre
den , die het rijkste gewest 
van Jndië cijnsbaar maakte, 
en dadelijk als officier van 
genie aangesteld, duurde het 
niet lang of hij werd tot ma
joor benoemd. Zijn eerste 
werk Was: eene Kaart van 
de bank en den stroom van 
de Kaap Lagullus, 1768 . 
die hem bij de geleerde we* 
reld bekend maakte, en die 
voor hem den post van Sur-
veyor general of hoofd van 
het kadaster van Bengale 
verwierf. Nieuwe zeer be
langrijke werken deden hem 
eenpariglijk tot lid van de 
koninklijke maatschappij van 
.Londen verkiezen , en hij 
werd een der ijverigste me
dewerkers van het Azia
tische genootschap van Cal-
cutta, toen zich hetzelve on
der de beschermingen van 
WitLUM: JONES", zijnen ver
trouwden vriend , ontwikkel
de.» Men heeft hem een 
goed gedeelte der beste ar
tikels, die in de Aziatische 
nasporingen voorkomen, te 
danken. Hij trad in Jndië 
ia den: echt,; en kwam in 

1782 in Engeland terug. 
Als lid van de Afrikaansche 
maatschappij, hield hij zich 
met goed gevolg bezig tfm 
de aardrijkskundige kennis 
van een 'nog Zoo weinig be- ; 
kend gewest uit te breiden, 
en hielp in 1798, den be
roemden en ongelukkigen 
reiziger MDNGO PARK. (Zie i 
PARK-MONGO-). Dé majoor 
RENNEI, heeft ook aan döc 
tor VINCENT , aan wien men 
een groot werk over de 
krijgstogten van NEARCHÖS 
op bevel van ALEXANDER 
den grooté te danken heeft, 
tot gids gediend, én hij heeft 
hem in de navorschingen en 
aanteékeningen geholpen, die 
aan de laatste uitgaven dezer 
reis zulk eene groote waarde 
hebben bijgezet. Hij onder
hield geregelde briefwisselin
gen met de meeste geleerden f 
van Europa, Deze geleerde 
is te Londen in de maand 
April 1830 overleden, en 
zijne overblijfsels zijn-in de 
abdij van West-Minster bij
gezet. Behalve de wei'ken, 
die wij reeds vermeld heb
ben , heeft men hem te dan
ken: l.o Atlas'van Benga
len, 1781, in fol. Deze 

. atla,s is gevolgd door eene 
kaart van de rivieren Gaft-
ges en Brahmdpoutre of 
JBurhampaoter, door een ge
leerd verslag in de Wijs-
geerige overeenkomsten op
genomen. --. 2,o Kaart vait 
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iniosian of van het Mogol-
iische rijk mét eene geschied
kundige beschrijvingen voor
afgegaan van eene inleiding, 
eebe tabel bevattende " de 
verschillende omwentelingen, 
die dit uitgestrekte • geveest 
heeft ondervonden , 1782 ;• 
in ,4.t°; 2.o uitg. 1788, met 
eene nieuwe* verhandeling; 
en 3*. uitg. 1793 ift- 4.*o •*-"• 
De heeren CASTEIIA ën Boü-
CHË-SEICHE hebben eene üVan-" 
che vertaling volgens de' 1.* 
uitgave van dit werk in het 
licht gegeven onder dén titel 
van Geschied- en aardrijks
kundige beschrijving van 
Indostan,. in het jaar 8 
(1800), 3 dl.n in' 8.?o en 
atlas in 4 . t 0— 3.° Ferhan» 
deling over de' aardrijks
kunde van Afrika 1790 met 
eene groóte kaart, in 4. t0 

— 4. t0 Over de wijze om 
met kameelenle reizen, en 
prijzen dezer' reizen, en 
derzelver toepassing vol
gens eenen maatstaf naar 
de regels van de meetkunde 
1790;— 5.° Marschder En* 
gelsche legers, gedurende 
de veldtogten van 'Indië: van 
1790 tot 1791, opgehelderd 
en verklaard door kaarten, 
enz. 1792 in 8.v° —: 6.° Fer-
handeling over het schierei
land Indie met eene kaart 
1793, in fol. en in 4.to — 
7.° Ophelderingen betrek' 
kelijk de aardrijkskunde van 

XXI» DEEL» 

Jfrika 1793, in 4.t° ~*< 
8.vo Nieuweverbeierde kaart 
van het schiereiland'Indië, • 
van het tand JUysofe ea af
gestane landen van 1798, ! 
1799 en 1800; — 9.« J"Wee- *! 

de èn derde verhandelingen 
over de' 'aardrijkskundevan 
Afrika, 1798 v in^4>; — 
10..° Aardrijkskundig vsteU >• 
sel van' HÈRODOTUS i&OO, 

•'in''.-4,t'9.>'ènl.816^;éeü''*etfc> 
dat voldoende zoude zijn om. 
den roem van zijnen schflj»-
ver uit" te maken," •—•i'll.ov 
Fierde verhandeling over 
de aardrijkskunde van Afri
ka , en kaart der reizen 

' van "den heer: ffoRN£MANN 
' voor de Afrikaansehè maat

schappij , in ,4»to ~ 12.o 
Waarnemingen over de 
plaatsbeschrijving der vlak
te van Troje -1814 in 4 . t o ; 
—^13.° Ophelderingen betrek* 
keiijk den krijgstogt van CY
PRUS den Jonge en de te-
rugtogl der tien 'duizenden* 
Eindelijk verzekert men dat 
JAMES RENNEÏ in handschrift 
heeft nagelaten eene Ferhan» 
deling over de vloeden van 
den Attantischen tOcemh, 
met zeer omstandige kaarten. 

• RENNEQCitf of R E W K I N . — 
Zie RANNÈQÜI» . 

RENNES (BRICE DE) een ca-
pucijner monnik missionnaris 
in Palestina, was een van 

H - . " • ' • 
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diegene*.weïke, op last deri'rö* 
pugattde, aan» de uitgave vaa. 
degarabisohenbijbèl, io 1671j 
voer het gebruik, der Oosf 
teisehre kerken gedrukt•:,,. me* 
deyveri&tèi Bezereligieus heeft; 
iu-dezelfdetaal vertolkt Epi* 
totmannaltum ecchsiüstico* 
rumcardinalüy MjRONli;, 2 
dliwin 4i$°. en Set Mpitome 
anrtaKiim mieris Testamenth 
Jm&BX SdEdM ab ArtAMO 
usquead (ZmmsvVM 2 dl*» in;; 
4,J*V van de boekdrokkerij 
é(tM Propaganda, 165&. 

, * RESNEfttMt (RËNÉ-AEi 
N «GDSTBS-KOÏIST^NXIJN DE), een 

sehfijver, meer bekend door, 
zijne ongelukken dan door 
zijne werken), te Caen in 
1650 geboren, kwam- nog. 
jöög, aijöde te ParijSè Hij 
ging- vervojgens naar Mol* 
üwd? Waar Hij gedurende 
eetiige jaren Verbleef,, om 
onge&toocd de eaïviniste gods
dienst uit te oefenen, en bij 
.»ijne. terugkomst in Frank-
rijki Werd hij; langen tijd 

" door den heer nfi ̂ GHASÜI* 
J&ART beschermd, die hem ver-
scheideMe voordeelige amb
ten* in. de domeinen gaf. Daar 
•eenige rijmwoorden, die hij 
gedurende zijn verl*l|f ia J?b£» 
land had vervaardigd en die 
voor Frankrijk beleedigend 
ware», aattdeamarfegraaf DE 
W&ROI warett' ter hand ge. 
steld , aoo berokkenden de
zelve aan RfiBWBVJtRE nadruk-

I keïijkó. berispingen. Weldra 
van eene- misdadige, briefwis
seling met dé vreemde mo
gendheden beschuldigd, werd 
hij» in 1702 in de Baslille 
geplaatst;; Na eene gehangen* 
schap vans 11 jaren verban* 
,nen, begaf hij' zich naar En* 
gelandy waar hij: in' 1724 

; o-verleedi Men heeft vanhem: , 
'ijo Bisioirê etc. {'Geêóhie* 
denis tier Bastille)i 1724, 
5 -'dli* in 12.»">; — 2è<>i?e-

'j cuëil etc. (Verzameling der 
reisbeschrijvingen; die tot 

| deoprigtvngvandeOost'lft' , 
{disohe maatschappij, in de \ 
' fereenigdè1 provinciën der 
| Nederlanden gevormd, ge* 
f diend' hebben', Amsterdam, 
{1.7.02 ^ - 0 5 , in 5 dl.»} 
ien '1*30, 10 dl.n in 1&*0 

IT REUNBVIIiüB (SOPfllA U) 
eene schrijfster, in. 17̂ 718e' \ 
horen>, en den 15 Oetöber 
•1822 te Parijs aan de t e ' 
derziekte overleden, \f'W6 

al hare öachtstudiën aan net 
-onderwijs.der jeugd. Zjj heé» 
osh met andere, dames'.; &B0 

als met mevrouwenDEBBAO* 

BORfc, B'HAÜXPODWJ» ^"" 
raESNor tot het JlM&** 
der vrouwen, en tot* »êt 

werk getiteld rFermakM ^ 
het jongelingschap bijd*a" 
gen geleverd, De meeste k3' 
rer voortbrengselen heW>eD 

dfe goedkeari^cü der liedeo f 
van smaak verwörvenv '^\[ 
DB RBNNETIWE heeft irt het • 
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llcfit gegeven j 1.<? Lettres etc. 
{Brieven van OctAriA, jonge 
kweekelinge van het gestièht 
der H, GIARA) 1808., in 
I'S.1*»"*' 2,Q uitgave vermeen-
éerórParijs, 1818* in 12W9; ; 
**~%$&ÏANTSI,AVSet<ï. {SlA- . 
HlSLAUSi koning van'Polen, \ 
geschiedkundige roman 'r gé» \ 
volgd door eehen korten in* : 
ôwd? vaw. rfe geschiedenis 

vari Polen en van Loiha-
ringen), 3 uitgaven, 1807, 
180.8-en 1812» 3 dl.» in 
12»m<o; -*- 3.(? Galérie etc. 
{Galerijder• deugdzame vrou-
Weh\, of redekundige lessen, 
tfera gebruike der jonge juf
vrouwen) > 1808, in 12»»no; 
3.» uitgave 1817 in Ï2.»»Q; 
ir-, i.o LtrcïLÈ etc» (Lvci-
LAoï de goede dochlet) 1808> 
2 dU» in .12i«noj'**j0e /'«'»• 

fiuance etc. {Over den in-
vloed van hel luchtsgéstél 
op den mensch),, 1808, 2 
<dl,o m Ï2i*«> 5 - i . 6t<> ^ e 'j 
c/c. {Leven van de heilige 
C/IOTILPA'-, koningin van 
Frankrijk) 1809, in ia.»"; 
— 7.° üóntes etc, {Vertel
lingen van m$né kleiite doch-
ter > aan mijne kleine kin-
dèfën, om hén té verman 
ken i hun hwl tot het goe
de te vormen en de kleine 
•gebreken van hunnen ouder-
dotii te verbeteren), 1811 ih 
I2.*no j 4*e Jöitgave, 1817 ; 

<** 8C* La Men ètc. {0e 
Moeder «/* gouvernante of 

Grondbeginselen van té-
leefdkéid op de hoedanighe
den van het hart gegrond 
1812, 4 dl.» in 1 2 . m » ; — 
Q-t°. Lé Retour etc. {De we-
derkeering d'èr^ wijntésteg; 
%edèlijke en leerzame ver
halen > naar de vatbaarheid 
der hinderen van verschil
lenden ouderdom) 1812,"4 
dl.» in 12.*n°; 2.<? uitgave 
herzien en verbeterd, 1820 , 
4dJ.» in 18.wo; *- lö,o FM-
mens etc. {Eerste leesóe/e-
ningeu ten gebruike der kin
deren), 1812, in Ï2>°}*s-
11.» Lés deux ètó.{Detwee 
Opvoedingen, ai kei vermo
gen des voorbeclds), 1813 
ïn 12.m; *-* 12.°ZÊ£rjs etc, 
(ZJE'UJS oide goede dochter) 
1813 in 12,m*»j 4.* tjitgave 
1817, in *18.o; w- 13.0 2 » 
Féë etc. {De bevallige toa-
vernimf, of de goede "Vriendin 
der hinderen) 1813, in i 8;«««; 
— "14 o La Fée etc. {De 
Weldadige toovernimf > of 
de schrandere Moeder) 1814, 
In 124M">; nieuwe uitgave , 
1 8 1 7 , i n l 8 . i a o ; ^ . i s . o l a 
Fille eto. {De dochter van 
LoDEmsK XF1 i of Kor
te inhoud der merkwaardig
ste gebeurtenissen, dieeeni-
gen invloed hébben gehad 
op de dochters van ome ko
ningen), 1814, in 12.»*?;--" 
'16.0 Le petitetc. (De kleine 
SdrimANüs of Geschiede
nis van een jong weeskind^, 

% : • " ' : • • • " : : ' . . . 
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1814; in 12éa»o nieuwe uit
gave, 1818, in 18.moj — 
17.o £es Recréalions etc. 
(De verlustigingen van Eo-
GENIA) verhalen, 1814, in 
I8.m0', —18,° Dècole etc. 
{De Chrislelijkeschool) 1816 
in 18.ffl° —10.° Ze Conteur 
etc. (De schrijver vanaede' 
lijke verhalen of het Geluk 

•door de deugd) 1816, in 
12,mo; 2.<* uitgave 1820;— 
•20.°' Zes secrets etc. (De 
geheimen van het hart of 
,de Kring van het kasteel 
•van Eglatinè) een nieuwe 
roman 1816, 3dl.n; —21.o 
Miss LorELTvan Mades-

^field, of de Zwarte Domi
no, '1817, 3 dl.» in 12.m° 
— 22.° Correspondance etc. 
(Briefwisseling tusschen 
•twee kleine meisjes), 1817, 
in 18 . m 0 ; — 23.° Zes bons 

*elc, (De goede kleine, kin
deren : afbeeldingen van mij
nen %oon en mijne dochter, 
verhalen en samenspraken 
naar de vatbaarheid van de 
jeugdige jaren) 1817 nieu
we uitgave, 1821, 2 dl.n 
in 18.m° met platen ; — 24.o 
Ze Prècepteur etc. (De leer
meester der kinderen, of het 
Boek des tweeden ouder-
doms), 7,e uitgave geheel 
verbeterd, 1818, in 12.mo. 
•M 25.° Zes aventures etc. 
(De lotgevallen van TÉLA.-
inoii , af de Athenent onder 
de monarchie) 1819, 3 dl.n 
in 12.«no; — 26.o lettres 

etc. (Brieven over Noord* 
Amerika), 1819, 3 dl.»» in i 
12.HW» — 27.° Coutumes etc. \ 
(Gallische gebruiken of Je-
langrijkeen weinig bekende 
oorsprongen van de meeste 
onzer gebruiken), 1819, in 
12.mo; _* 28.° Galerie etc 
(Galerij van jonge maagden 
of Voorbeelden van deug- , 
den, die het geluk der vrou- ( 
wen verzekeren), 1819 in 
12.mo met platen; nieuwe 

1 uitgave, vermeerderd, 1822, 
in 12.*n°—- 29.o,Conles etc. 
(Verhalen voor kinderen van 
vijf tot aes jaren), 1820 
in 18.mo platen ; 3.de uit
gave 1823; — 30.o Zes jeu» 
nes etc. (De jonge Personen) 
beknopte verhalen 1820,2 
dl.n in 12^0 met platen, 
nieuwe uitgave herzien en 

verbeterd , 1822 , 2 dl." in 
12.mo — 31,0 Beautés etc ? 
(Schoonheden der geschiede' 
nis van den jeugdigen leef' 
tijd) 1820 met platen; — 
32.o Nouvelle etc. {Nieuwe 

fabelleer der jufvrouwen) ? 
2 dl.n in 12,mo _ 33.0 CffM' 
JLES etc (KAKEL en MO
GEN ia s of De vaderlijke w 
gen) 1821, 2 dl." in l*>m 

— 3 4.o P Alm RE etc., (PM' 
Ml RA , of de Opvoeding der 
ondervinding) 1822 ,2 dl.n 

in 12.**°; — 35.o Ze JP«# 
etc. (De kleine PmUPPf ^ 
of de Naijver door de kte" j . 
derliefde opgewekt) 1822) j 
in 18,™° platen; _ 36,"L<* 
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Dot {De huwelijksgiftj een 
roman in Pruissen door den 
heer MABTINOT vertaald. Me
vrouw, DE RENNEVii<r.E heeft 
in handschrift nagelaten: De 
beroemde vrouwen van Rome 
en van Griekenland, De ti
tels alleen der talrijke wer
ken van deze dame bewijzen 
genoegzaam de goede grond
beginselen in welke dezelve 
zijn zamengesteld, Zij bezat 
eene grondige kennis van het 
jeugdige hart, en had de ver
schillende schakeringen, des-
zelven zeer wel begrepen. 
Haar stijl is vrij zuiver en 
bevallig. 

••* RENNIE (JOHN), een Engel-, 
sche werktuigkundige en in
genieur , in het graafschap 
JLothian in Schotland, den . 
1 Junij 1761 geboren, was 
de zoon van eenen hoefpach-, 
ter , die hem , nog zeer jong 
zijnde, als wees naliet; ontving 
geene andere opvoeding dan 
die welke men in de lagere 
school van het vlek Preston-
ICirk^&ï, dat hij bewoonde. 
Daar hij dikwijls de gelegen
heid had om in eene nabu
rige fabrijk te gaan , door 
eenige uitvindingen hekend, 
schepte hij reeds van kinds
been af smaak voor de ver
schillende werkzaamheden , 
die hij er zag uitvoeren, en. hij 
had het geluk eenige belang
stelling aan het hoofd van 

het werkhuis in te boeze
men, die hem onderwijs gaf 
en hem werktuigen leende. 
In den ouderdom van 10 ja-
ren,had hij reeds modellen van 
windmolens en sloom-werk-
tuigen en andere vervaardigd 
om palen in Ie slaan, bewonde
renswaardig door de volmaakt
heid der bewerking. In zijn 
13.de.jaar> ging hij te Dun-
kar, onder den hoogleetaar 
GIBSON, de wis- en natuurkun
dige wetenschappen beoefe
nen , waarin hij zeer groote. 
vorderingen maakte. Om er 
zichvölkomenin te bekwamen, 
wilde hij daarna nog XeJSdim-

' burg den leergang der hoog-
leéraren ROBISON en BLACK 
gaan: volgen. De. eerste gaf 
hem ingang tot dè werkhui
zen van WATT en van B O S 
TON, te Soho bij Birmingham 
opgerigt, en hij werkte er 
gedurende een jaar om ver* 
schillende werktuigen te ver
vaardigen, die na een gebruik 
van 40 jaren, nog als mo
dellen in hunue soort wer-
den.beschouwd; eindelijkging 
hij naar Londeji om zich op 
een grooter; tooneel te ver-
toonen , en hij werd er door \ 
dezelfde WATT en. B0tioir 
in de inrigting gebruikt, be
kend onder den naam van Al" 
bion-Mills, en hij ging voort 
er bewpen eener groote be
kwaamheid af te leggen. Be-
rekenaar en beoefenaar zgn-

3 .-••.' • ; . , • ' • . " , v " , ; • • : • ; • 
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de, waren zijne werktuigen 
merkwaardig door eenenaauw-
keurigheid van beweging door 
eeae se*enredigheid» en eène 
harmonie tusschen de ver
schillende deelen, die- Üe<-
zelve als meesterstukken de* 
den beschouwen. Öoor deze 
hoedanigheden vereenigde hij 
het nog wezenlijker talent, 
om «Ie bewegende kracht met 
grooter voordeel te gebrul-
ken. Hf maakte van de water-
werkkandige wetenschappen 
het voorwerp zijner overwe-
gingen* en vervaiardigdeïn dat 
vak verscheidene gröötè wer
ken onderde leiding vafc den 
beroemden JSMBATON , wien* 
mededinger hjj weldra werd, 
en na deszelfs dood, werd hij. 
alleen bekvéaam geoordeeld 
hem Jie vervangen. Onder de 
talrijke werken van REMIE 
bewondert men voornamelijk 
het fcawaal van Zaticqstèr, 
een der schoonste gedenkstuk* 
ken in dat rak, het kanaal 
van CriHian in Schotland', 
waarvan de üit|jraving de! 

grootste moeijelijkheden op
leverde j de prachtige stapel* 
dokken of kommen voor de 
koopvaardij.schepen die Lm* 
dèti ónder zijne sieraden re
kent , de haveudaöi of het 
Bt-eakwater van Ptytnouth 
eèn zijner schoonste ontwer
pen , tterkwaardig door des-
zclfe uitgebreidheid, de keuze 
der bouwstoffen en de mid
delen om dezelve behoorlijk. 

N . j 

aan te brengen} de ijzeren ! 
bfüg van Swthwark •, als het j 
merkwaardigste gedenkstuk 
in hare soort aangevoerd, én , 
de eerste, waarbij men op het 
stoute denkbeeld is gekomen 
om het gesmolten ijzer inua-
mèngedrengene massas te ge
bruiken j die Van Strand of 
iïPatèrtoOt in steen mede over j 
de Feews -, de grootste de 
regelmatigste en dê stoutste 
van al degene die Zich in 
hel Britsche rijk bevinden» j 
en eindelijk % de koninklijke j 
tuighuizeïi van PoftsmóUth, \ 
Cfmtam en Sheèrnèbs* Het \. 
gezigt van dit laatste, waar» j 
van M. C. DDPIN in zijne 
flïeis door 'GrbolrBtittanüU, ] 
waarin hij eene zeer belang* j 
rijke ïjeveüssèhetÉ van Röf* 
sïfi mededeelt, de beschrij
ving levert-, treft diëg&ne 
zelfs, welke ïnet de Water- j 
kundige bouwkunde geheel 
oübekèïid ïzijh, 'van verwon-
dering, "Dè'zè groötéfegeniea*1 

werd den 16 October 1821 aa» 
de wetenschappen en k«n- , 
sten ontrukte 

* BENÖÜ (iNÏÖNÏÖS), *ö» 
schilder en letterkundige, ïft 
1731 'te Par§s gehore»» 
maakte uitmuntende stadiën 
en Werd dikwijls door de 
universiteit bekroond, i*»tüs" 
schen deed hem zijn sma» . 
voor de teekenkuride tot »c 

schilderkunst overgaan, $» 
zich onder PIERRE en TIENI \ 
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geoefend te hebben, dong 
hij naar den grooten prijs; 
mede en plukte den tweeden 
lauwer. Hij stond op; hét 
•punt andermaal het •strijd-;; 
perk ^binnen te 'treden vtoen 
koning STANISMDS .hem in i 
1760 tot zijnen schilder be-; 
noemde en hem a*an het hof j 
verbond. RENOD vervaardig
de ook verzen en voerde met i 
de igroote heeren toooeel- •' 
Btukjes uit. Na den dood 
vanifconing BTANISLAOS, kwam ; 
hij naar Parijs terug. Hij'; 
deed zich weldra kennen > 
door eene schilderij, JESÜS<} 
ender de leeraren voorstel-<; 
•lende, die hem in 1766- bij ï 
de akademie der schilder-'; 
kunst deed aannemen; hij ; 
werd in 1781 tot lid dec-! 
2elve benoemd wegens eene 
der schilderyen van het pla
fond der galerij van APOIEO, 
de Dageraad voorstellende. 
Nadat de akademie bij de 
omwenteling was opgeheven, 
Werd hij bij de bijzondere; 
scholen van schilderkunst als 
secretaris en opziener: der 
studiën benoemd. Hij over- : 
leed in 1806 te Parijs. Zij-! 
ne voornaamste voortbreng
selen, behalve de aangehaalde, 
zijn: de schilderij van JGRIP' \ 
PINJ te Brindes aanlan- ; 
dende, met de aschkrtlik, !• 
de aseh van GJERMJêicüsï 
bevattende; eene boodschap 
««« de ff,Maagd, die in 

H 

éene kerk teSmnt~Germain-
en-<£aye te zieniVfaa, eöjeéne 
zoldering voor het miult-
gebouw van Parijs, Als'let
terkundige heeft ; men San 
hem: TEHÉE et PmWMÈ-
•IIE.^ een treurspel, met bij
val in 1773- op hetFransche 
tooneel uitgevoerd, en ten 
gevolge eener uitdaging ver
vaardigd , : ontstaan over ode 
•moeijelijkheden ', dep dicht
kunst en die der; schilder
kunst. LBMIÉRRE ^verdedigde 

-den voorrang derrdichtkunst,, 
waarop RENOD hem jaiid âg— 
de èene schilderij te "ver
vaardigen , en zich^ verbond 
een treurspel zamen te stel
len; hij vervaardigde TJERIE-
en de schilderij is .nog>fe 
wacihten. ]Mea heeft nog, 

-van KENOÜ eenevvertaling in 
verzen • vans hetiLatij nsche ge
dicht Tan DtiFBESNOï over 
-de .schilderkunst, vooral op 
prijs gesteld «wegens de o«n-
teekeningen / eene vertaling 
van heteerloste Jermalem.r 
waarin men schoonë verzen 
aantreft;»den Brief van. den 
zeevaarder, <m dié van den 
heer BoNffiaD, een mutsen»-
verkooper y eene zeer vrolijke 
. èritiek t". bij. gelegenheid eener 
openbare 'tentoonstelling in 

!het '£ouvre,r even aqo leer
zaam JVdor de kunstenaars*!» 
voor het publiek. 

* REMOT (PBÏBÜ*-MARU) ». 

4 • 
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• 1763 te* JVantes geboren , in 
^ 1815- joverleden, beoefende 
de /geneeskunde te 'Mont-
péllïer waar hij den docto
ralen hoed ontving en kwam 
in.uzijne.geboortestad terug 

r om' er dit beroep uittèoefe-
vnen.' Hij werd er aan de 
.dienst' der hospitalen ver
bonden, en verdiende de 

t achting van zijne xnedebur-
«gérs;> door* de uitgebreidheid 
-zijner kennissen enden ijver, 
dien hij aan den dag legde. 

,De beoefening der talen en 
schoone letteren nam ook een 
gedeelte van zijnen tijd weg, 
en; hip werd in 1797 aan de 

•centraal; school der Neder' 
JLoire tot hooglèeraar der 
schoone ;, letteren benoemd. 
;RENOÜ bekleedde vervolgens 
den boogleeraarstpel der. re« 
dekunde: in het cpllegie van 

• JVantes. Hij was een, der 
stichters van. het departe-

•menlaal instituut van IVan-
ies dat later den naam van 

t maatschappij'van wetenschap
pen, letteren en kunsten 
aannam , en dat thans dien 

• van akademisch genootschap 
draagt. Hij werd achtereen
volgend secretaris en presi
dent deszelven. . Men heeft 
van RBNOO : l.o Ze proces 

• etc {Set •proces-verbaal) 
van de eerste openbare ver
gadering van het departe
mentaal instituut waarvan wij 
zoo even gesproken hebben. 
—. 2.o éene Fe%-handeling 

• uitgesproken bij de uitdeelïng 
der prijzen van het lyceum 
van JVantes, in 1809, over 
het nut der Grieksche en La-
üjnsche talen. — 3.° Einde
lijk des Elèmens etc, [Grond» 
beginselen der redekunst),. i 
die in handschrift gebleven 
zijn. ;. 

RÈNTI . (GASÏON JoAPES \ 
BAPTISTA , vrijheer van), uit 

.een oud huis, van Arloisge
sproten , werd in 1611 op 
het kasteel Beni, in het dio
cees van Bayeüx , geboren. 
Hij openbaarde reeds in zijne 
teedere jeugd eene godsvrucht, 
die» zijn omgang met de we
reld nimmer deed verkoelen. 
Hij nam het besluit zich on
der de karthuizer monniken 
te begeven; maar zijne ouders 
jerzetteden er zich tegen. 
Hij diende met onderschei- } 
ding; in de oorlogen van 
Lotharingen, en LODEWJJ? 
.XIII vereerde hem met zijne 
achting. Hij trad in den 
ouderdom van 22 jaren met 
EUZABETH DE BALZAC , gra
vin van Graville in den echt. 
Zijne voornaamste bezigheid 
was van toen af al de pla
ten vaö een hoofd des huis
gezin? als een waar Christen 
te vervullen^'hij gaf het voor
beeld van alle deugden die 
de Godsdienst kan. inboeze
men. Ongevoelig voor rijkdom- e 
men , eerbewijzingen, ver
maken, en voor alle geseba-
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pene weldaden",- was hij er: I 
slechts op bedacht den op-

, persten meester te dienen, 
en door zijne onderhoorigen 
en vooral door zijne kinde
ren te doen dienen.. Hij 
overleed te Parijs den- 24 

'April 1649, en werd op zgn 
.landgoed CeVrï, in hét bis
dom Soissoris' begraven. Hij 
had deel aan;, de instelling 
der broeders schoenmakers 
(ZieBüCHE). Pater'DESAlNT-
JÜRE , een Jesuit, heeft zijn 
Leven in het licht gegeven , 
1651 , in 4.to zeer dikwijls 

' herdrukt in 12.»° 

* RENZI (ANTOOTÜS), inde 
omstreken' van Volterre ge
boren, en te Florence in 
1823 in den ouderdom van 
43 jaren overleden * heeft 

' een geschrift nagelaten, waar
in hij tracht om Italië van 
eenige verwijtingen te regt-

'vaardigen die aan hetzelve in 
de Corinna van mevrouw 
DB SïAEt werden gegeven. 
Daarenboven heeft hij schoo-
ne uitgaven van DANTE en 
ARIOSTÖ in het licht gege
ven,'met geleerde aanteeke-
ningen vergezeld. Hij was 
een der medewerkers van de 
Anthologie van Florence, 
eene periodieke letterkundige 
en wijsgeerige verzameling, 
eene der beste die in Italië 
in het licht verschenen. * 

* RENZOU (CJESAB), een 
Italiaansche Jesuit in den 
staat van Modena den 16 
Jülij 1627 geboren, bewoon
de achtereenvolgend de col-
legien van zijn. instituut te 
dnconct, Macerata en Zo-
relto. Hij wijdde zich toe 
aan de prediking en aan het 
werk der missiën met eenen 
ijver , die gelukkige vruchten 
voortbragt. Het was zeld
zaam dat diegene, welke hem 
gingen hooren, er geenè groo-
te geestelijke voordeden uit
trokken en men had aan zij-
ne vermaningen vele bekee
ringen ,le danken. Men ge
looft dat hij te Perosa in 
het begin der. 18.e eeuw 
overleed, flij heeft in het 
licht gegeven : l.o Sermoni 
sopra la passione di iK", S, 
JJESD- CffRISTO, dl. 1 ,Jn-
cona, 1687 , dl. 2 , Mace* 
rata, 1696, dl. 3 , 5 en 
en 6 , Macerata, 1702; — 
2.° Panegirici e discorsi 
sacri, Macerata, 1698 , 3 
dl.»; — 3.° Nuova scelta 

•di laudi spirituali per use 
delle missioni, Ancona, 
1689. 

*. REPELAER TAN D R I E & 
(OKKËR, cfe Ridder) % minis
ter van staat van het koning
rijk der Nederlanden, in 
1759 te Dordrecht uit eene 
oude adellijke familie gebo-

ü ren. In 1794 tot algemeen 
[ 5 . 
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jfcommissaris yan de admini
stratie der ievenstn iddeien van 
het Hollandsche leger be
noemd, aag hij zich ün ifaét 
•volgende jaar verpligt, zijne 
Tekeningen overtegeven aan 
het nieuwe bestuur, hetwelk 
na de :plaats gehad'hebbende 
omwenteling was geconstitu • 
eerd.; Maar zijne regtschapen-
heid was zoo zeer'bekend, 
da t , ondanks, zijneiyertëleefd- . 
heid aan den stadhouder:,, 
men hem eene schadeyergoe- \ 
ding voordesommentoestond, 1' 
die de staat hem, volgens1 zijne 
berekeningen, schuldig -was. 
Hij werd echter in 1705 in j 
hechtenis genomen, in regten , 
betrokken , als beschuldigd van ; 
baitenlandsche 'briefwisseling; 
'wet de voorstander Tan 'het 
huisivan Oranje eaüen prins 
dier familie* Be heef VAN 
MMNEN, 'toenmaals de vriend 
«n voorstander der omwen
teling, later keizerlijk procu
reur van BÖNAR&RTB, en 
vervolgens minister van den >, 
koning der Nederlanden,,' 
eisehte, tegen hem,.*in•zijne': 

hoedanigheid vvan fiscaal des f 
bestuurs, de straffe des doods, t 
De regtbank veroordeelde hem 
slechts tot'eene vijfjarige ge
vangenis , en toen hg w&fm» 
-vrijheid werd teruggegeven ,ji 
bekleedde 'hij geene openbare !;• 

-bedieningen meer, «dan *na 
de» vrede fan Amiens (1802), 
als wanneer hg töt afgevaar
digde b$ het wetgevend lig-

chaam werd verkozen. LODS-
wrjK BONAPARTE benoemde 
hem tot lid van den staatsraad, 
en ibet is in deze hoedanig
heid, dat hij aan ihetwetge-
v.end ligchaam de ^ontwerpen 
der ;nieuwe wetboeken aan
bood, eene taak, Waarvan hij 
zich met veel 'beleid kweet. 
Bij de vereeniging'van EoU 
land met het JTransche kei
zerrijk, verwijderdeiflEPEJïABR 
zich vanhet staatkundig .tooi» 
neeU In 1813 werkte hij Jiit 
al -zijn vermogen aan. deern-
Wenteling,-.die het huis van 
Oranje moest herstellen, en 
hij ontving weldra van zijnen 
•sou veréin >. de uiis,tefceradstê be-
wjjzen van deszelfs erkente-

tlijkhBidi Eerst tot algemeenen 
directeur van den waterstaat 

ibenoemd, werd hij vervolgens 
• algemeen commissaris'voorliet 
*openbaar onderwijs,' kunsten 
én wetenschappen» REPB&ABK 
legde deze posten ;in 1817 
neder werd minister Tan 
staat, met een pensioen van 
lOiOOO gulden r en eenigen 
tijd daarna tot lid Tan de 

•geheime staatscommissie be* 
noemd, welke betrekking bij 
nog ïn 1824 bekleedde. RB-
PEEAER voerde den titel van al
gemeenen kassier van het ko
ningrijk België, toen hij den 
2© Öctober 1832 overleden is. 

*»REPNisr (de prins Nico' 
IAAS-WASIMRWITSCH), een be
roemde Russische veldheer ift 
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1734 uit «ene aanzienlijke 
faniilie geboren, was de zoon 
van een' officier tan dien 
naam, die onder PEÏER den 
Grb&tehet bevel voerde, over 
een legercorps tegen KAÏ»B& 
XII, en neef van den graaf 
PAtïfiSTj «en voornaam minis* 
ter van CATBARÏNA If. De: 
jonge RÈPNIN volbragt zijne 
eerste wapenfeiten onder de 
Fransche vaandels in hoeda* 
nigheid van vrijwilliger, ge
durende den dus genoemden 
zevenjarigen oorlog. Vervol» 
gens door PfixBR III naar het 
Hof van Èériijn gezonden, 
werd hij in 1764 door CA-
TöARiirA 'gekozen om in Po
len dfe Verkiezing van STA-
NistAUS PöHiAïowsjKi te gaan 
bevorderen. Nadendoodvan 
KATSEïitiNe, in dat tand ge
zant geworden, raakte hij 
met den nieuwen vorst in 
oneenigheid, deed den adel 
alle versmadingen va* eenen 
onverdragelgkè1» hoogmoed 
ondervinden, en stookte in 
het koningrijk de regering» 
loosheid en den burgeroorlog 
aaö. Üij werd naderhand ge
zant te JTonstantinopel. Hij 
ondertee&ende, in hoedanig
heid van fèvoltnagtigd bemid
delaar, het verdrag van 3*ë* 
«c/ie«, *ïat in 1779 gesloten 
Werd. (Zie FREÖKRÏK II en 
MARIA~THÉRESÏA , keizerin), 
tater ontwikkelde hij in zijne 
verschillende veldtogten eene 
schitterende dapperheid, en 

weinig algemeene ' militaire' 
talenten, vooral in den oor
log tegen de Turken; opwelfce 
hij verschillende voórd«eïe« 
behaalde, vöoroamelijk in den 
veldtogt van 1791 en ïn de 
afwezigheid van POTEMKIN on* 
der wien hij het bevel voerde» 
Deze hoogmoedige gunsteling 
viel in <de ongenade van eenen 
mededinger, dien hij begon 
te vreezen, en het was als-
toen dat REMÏN « gebelgd over 
de onreglvaardigheitl zijner 
vorstin, dat genootschap vaiv 
misnoegden vormde, béfeewd 
onder den naam Van Marti* 
nisteny- en waarvan de meeste 
leden 'naar Siberië werden 
verbannen. Intusschen werd 
REPNIN met de grootste ver
schooning behandeld, en hij 
verkreeg zelfs het beheer van 
LüthaUèn > waar zich de on
gelukkige SÏANÏSIAAS bevond•-, 
wiens val hij had nitgel&kt, 
na het eerste werktuig zijner 
verheffing geweest te zfn» 
Tijdens den inval,, vraafva!» 
de uitslag de voltööijing de* 
verdeel ing van Polen was,' 
Werd RIÏ»NÏ# aan bet hoefê 
der Russische legers gesteld. 
Maar nadat zijn bevelhebber* 
schap hem door SDWAROUW 
ontnomen Was, ontving hij 
den titel vah tnfciisw va» 
OATHARINA in Polen, en het 
was volgens zijne in»t*uctien> 
of liever op zijn bevel, dal 
STANIstAirs zijnen afstand*»'" 
derteekende. Onder PAÜÜ * 
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tot den raDg van veldmaar
schalk verheven, werd REP» 
NIN naar het hof van Berlijn 
gezonden, om er de tweede 
coalitie legen de Fransche 
republiek te onderhandelen. 
Haar hij kon Pruissen niet 
bewegen deszelfs onzijdigheid 
te verbreken, en hij verviel, 
zegt men, in ongenade, Wijl 
hij in deze zending niet ge
slaagd was en eenenFransch-
man, ADBERT genaamd, tot 
secretaris aangenomen had ,"• 
die heimelijk ontsnapte, een 
gedeelte der papieren en le
gatie-geheimen medenemendc. 
REPNJN overleed te Moscou, 
in 1801.,Zijn Zoon de prins 
NICOIAAS REPNIN , • dié zich 
in den veldslag van 1812 
onderscheidde, werd in 1814, 
tot algemeen bestuurder van 
Saksen en daarna.tot alge
meen 'gouverneur van Pul» 
tawa benoemd. 

REQÜESENS (LODEWIJK DE 
ZÜNIGA Y), uit eene beroemde 
familie van Spanje, comman- j 
deur der orde van SINT-JA- [ 
COB , werd in 157 4 algemeen 
landvoogd del' Nederlanden, 
na het vertrek van den her
tog van ALBA. Hij maakte 
zich meester van destadÜTee-
rihaeein Zeeland • maar zijn 
bestuqr wasa niet, gelukkig. 
Zijne inborst bezat de voor 
de omstandighedenvereischte 
kracht niet, en de ontevre
denen trokken er voordeel 

ui t ; hetwelk heeft doen zeg
gen, d at de hertog van JILBA 
niet in' de Nederlanden had 
moeten komen, of dat hij er 
niet had behoorenuittegaan, 
REQÜESENS overleed te Brus* 
sel in 1576. Hij was vroeger 
landvoogd van het Milanee-
sche geweest en gedroeg zich 
op eene Weinig betamelijke ; 
wijze ten ppzigte van den j 
H. CAROIÜS EORROMEDS, aan 
wien hij bittere kwellingen 
veroorzaakte; hetgeen som- . 
migen hebben aangezien als 
de oorzaak van zijnen gerin-
gen voorspoed in het beheer 
der Nederlanden en van zijn 
vroegtijdig Overlijden, Intus-
schen had hij er aan den 
heiligen prelaat vergiffenis 
voor doen vragen, die be
loofd had dezelve aan God ; 
door zijne,vurige gebeden af 
te smeeken. " - • > 

RESCIÜS (STANISLAUS) * &a-
nonifc ywffarmie in Polen, 
secretaris van den kardinaal 
HosiüS, werd afgevaardigd tot 
HENDRIK, hertog van Jnjou, 
verkozen koning van Polen, 
en vervolgens door STEPHA-
NÜS EATIORI , in hoedanig
heid van afgezant naar Rome 
gezonden. Deze vorst had henl 
de abdij van Androw, or<*e 

.van (Jiteaux, gegeven, Et 
bestaat van hem: 1.° De 

rebus in electione regis 
Co-

loni(B geslis ad diseesswn 
ejuS) Rome 1573, in ^•t 
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-— i,,o. Viia'B. SiANJisiAi 
JBosili Poloni S. E. E. Car-
^din, major is pmnitentidrii et 
episcopt warmiensis, Rome:, 
1587; Munster ,-1690 , in 
'8,vo, — 3,o Dissidium evan\ 
gelicorum magistrorürli ac 
ministrorunt, Keulen 1592, 
in 8.vo --^ 4.° Dè atheismis 
et ptialarismis êvangelica~ 
rum. Dezë> verhandeling, , 
die niet algemeen: is , werd 
in 1596 in 4,*°, te Na
pels gedrukt, waar de schrij
ver 2 jaren later in 1598 
overleed..' . 

'.. RESENDEi RÉESENDE O£RE-
«ENDIIJS (ANDRÉAS of LÜCIDS 

ANDREAS m)., de hersteller 
der letteren in Portugal in 
•1498: te Evora geboren, 
trad, nog jong zijnde, inde, 
orde van den heiligen, Do-
Mimcrjs en studeerde met het 
beste gevolg te Alcala\ te 
Salamanka, te Parijs en 
te Leuven. De koning van 
Portugal JOANNES III ver
trouwde; hem de opvoeding 
der prinsen, zijne broeders 
toe, en van den Paus verlof 
-verkregen hebbende om' hem 
het religieus gewaad tedoen 
afleggen, gaf hij hem een 
•kanonikaat van Evora. RE-
•SENDIÜS was niet minder 
werkzaam ónder het kleed 
-van kanonik dan onder 
dat van dominikaner mon
nik. Hij opende eene school 
voor de letterkunde, beoef

fende de toon- en dichtkunst, 
en predikte met roem. 'Hij 
overleed", in 1573,; in den Ou
derdom van 75 jaren. Men 
heeft van hem een aantal 
werken. De meeste zijn te 
Keulen gezamenlijk in 1600, 
in 2 d!.n in het licsht ge
geven'. Dé voornaamste zijn, 
i).° De antiquitalibus lusi-
tahice ,; Evora, 1593 •,'•'• in 
fol, ,'i belangrijk en zeldzaam; 
-r- %.° JDfilicixlusitanohts* 
pampae, 1613', " in 8.vo,,; 

goed en gezocht; — 3.° 
eén deel in 4. t0 met iiatijn-
sche gedichten ; — 4.°. De 
vita qutica , in 4.to ;.,_ g4o 
ëene spraakkunst onder dezen 
titel: De verborum conjura-
tióne, en%. Hij was zeer 
ervaren in de Grieksche, 
Latijnsche, en Hebreeuwsche 
talen, in de gewijde en on
gewijde oudheden. Zijne ge» 
dichten zijn minder waard 
dan zijne geleerde werken* 
Ér is een andere RESENDE 
(GARCIAS DE) , schrijver der 
Geschiedenis van JOANNES 
II, in het Portugeesch, 
1554 en 1622, in fol. 

RESENIDS (PETRUS),; hoog
leeraar in de zedekttnde en 
regtsgeleerdheid te Koppen-
hagen, werd opziener der 
kooplieden in die stad en 
staatsraad. Zijne werken 
hebben betrekking tot de 
geschiedenis en hel openbare 
regt van Duitschland. » e n 
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hóeft frata"hem: i/> Jusau-
üèum Norwegicuiri, 1673» 
in 4.*°* '—w 2& eeü Uslandseh 
titaardenboek -r 1683 > in 4.*° 
- ; 3̂ o Twee ^cfcfa derUs* 
landers, 1665, in 4.*° De 
hée* 'MA&EBT heeft er de 
Ftansöhë vertaling van gele* 
«erd iö aijne Inleiding van 
d& geschiedenis: van Deité* 
marken, 1756* int 4.*» BE* 
SENIDS zette zijne loopbaan 
tol drie en zestig jaren Voort, 
«n overleed in 1688, 

RBSKEL m BELLAT (JOAÏH 
irès FRANCISCUS DÜ) /ie Koua* 
ïien in 1692 gëhoreri,, open-» 
baarde reeds in zijne jeugd 
veel geest en aanleg voor de 
dichtkunde, Zoadra hij zich 
te parys had laten zien, 
vrind hij Vrienden, en * hij 
vepdiendè er te hébben. Men 
verschafte hetti de abdij var} 
Fontaine en eene plaats bij 
de Fransche akademië en bij 
die der schoone letteren. De 
abt DD RESNEL bekleed t eenen 
aanzienlijken rang op den 
JPidtmavsm door zijne ver
talingen (in hët Franseh) der 
Proeven over de critiek en 
wer den mehsch van POPE 
in 12^0 Zijrte vertalingen 
worden voorafgegaan door 
eéne zéér wel geschrevene 
inleiding (Zie POPE). Hij 
heeft in zijne verzen veel 
kracht en bevalligheid aah 
dorre onderwerpen gegeven. 
Men Vindt e* zeer schoone 

ES; 

stukken ift, ofschoon erteni-
ge prozaïsche en kraefHelooae 
verzen in voorkómen.. Men 
beweert dat POPE vjpij onter 
vredett OW zjpeü vertaler 
was} men kan hiervan-de 
reden niet genoegzaam in
zien ; want de afscbrjjïer 
heeft dikwijls zijn oorspron
kelijk verfraaid* De abt »p 
RBSNEL had zich ook .aan 
den kansel toegewijd^ en wö 
hebben van hem eene 'lof
rede op denkeilïgén / o M ' 
WIJK. Hij overleed te Pa* 
rijs in 1761» in dehonderr 
dom van 69 jaren. Men heeft 
hém tien verhandelingen.'o 
danken in de vifmn^l^g 
déf akademië van opschriften» 

RESSIÜS (BOÏGKR), hOOg-
leeraar in "de Grieksohe taal 
•te Hemen > te Mmeyoh in 
het bisdom Luik f op ' Jwt 
einde dei 15.e eeuw gebo
ren.-. ERASMUS, zwaait een6 

vleij<?nde hulde aan zijde ge
leerdheid en zeden toe ,^n 

eehen brief, dien hij aan Jö" 
ANtJES BOBINÜS , deken der 
kerk van Mec/ielen schreef. 
Daetior, zeidè hij > «tf* tn" 
venïrt possit nescio, ceflo 
diligentiorem ttcporibusp^' 
rióremvié invenins. Eva*1™' 
r§k beproefde hem aande&e 
universiteit te onttrekken door 
dë uitlokkendsta aanbiedin
gen 5 maar ha t was nutteloos. 
Hij overleed in het jaar 1545 

I nadat hij uitgaven in he t 
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licht had; gegeten van: 1„° 
Instellingen van het regt 
der Grieken, door THEO* i 
PHltDS, Leuven^ 1536 ;•—' 'j 
%,& Zinspreuken van HïP-
PdCRATES» 1533 j — 3;° 
Wetten van PLATO, ; 

RESSONS (JOANNES. BABTIS-
TA BBCHIENS DE) te Cha* 
fons int Champagne, in 1650' 
uit eene gegoede familie ge
boren1, overleed'te Parijs in? 
17S5* Zijn- smaak bewoog; 
hem in zijne jeugd» de loop-, 
haan der Wapens in te slaan. 
Hij diende- in die artillerie-^ 
en maakte zulke snelle vor
deringen in de wiskunde y 
dat- hij weldra in 4e akade-
mie der wetenschappen werd" 
opgenomen, welker' verza* 
me] ing hij met'een vrij aan* 
zienlijk aantal Verhundelin» 
gen verrijkte. 

RESIATTT (PETRUS), een Fran-
sche taalkundige, te Beau-
v'ais in 1694 geboren', was 
de zoon van eènen lakenköoi-
per dier stad; hij kwam vroeg
tijdig te Para's, waar hij met 
eenige bijzondere opvoeding 
in het collegia van LÓDEWMK 
den Gróote werd belast. 
Hij; legde zich vervolgens op 
de regtsgeleerde studie toe, 
werd alk advokaat bij hét 
parlement toegelaten, kocht 
in 174Ö eenen post van ad-
teeaat in den raad des ko-
ö*»gs, en oterfeed te Parijs 

in 1764, in den oudèarclom 
van 70 jaren. Iedereen kent 

i zijne Algemeene en 'b&rede-
! neèrde grondbeginselen: vttn 
'•; de Fransche spraakkunst 
1730 in 12;««»o Er zijd eene 

: menigte uitgaven van deze 
spraakkunst ih het licht ver1* 
schenen* » BezeschrijveE ,,'*' 
zegt een bekwame critleu»^. 

' »; heeft slechts herhaalt, het 
! geen wat pater BOSTIBR ? 4e 
i abt REINIER , de; heer' DE BA 
! TöüCHËiéö af d$egerie,die vodxr 
hem overdil ottderwerphöd-
den geschreven ,; gezegd had-" 
den, dat hij door menigiuK 
dige uitzonderingen öp de* 
door hem aangevoerde regels-
verwarring heeft daargesteidj'"" 
men kafl er- bijvoegen: en. 
door den vorai van vragen 
ett antwoorden j en door het 
uitkramen eener bespiegelende 
geleerdheid, even zocr nutte
loos als stuitend voor diegene,, 
welke eene taal leeren , af* 
keerig gemaakt. » Waarom-
gaat de critiek voort ,• heeft 
dit boek zooveel opgang ge* 
maakt? Bet is omdat de 
schrijver beschermd werd,, 
tl oor eene partij, welke hem 
steeds prees." RESTADX heeft 
de Traite etc* \Fèrhande-
ting over de spelling $$ 
wij%e van Woordenboek)- * 
herzien, PoitièrSj 17$4# in 
84W Men heeft ©eg *an hem 
eene Beknopte uitgave tan 
zijne spraakfcutet, iri 12F*0» 
en de veMaling vatfl de J » y 
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•narchie der Solipsen, 1721, 
in 12.m9, met aanteekingen 
.tegen de'jesuiten. Zie •Isv; 
CJHOFER. > , 

* RESTIF DE LA BBETONNE 
(NICOLAAS EDMIS) > een stel
selmatig onbeschaamde en ei-
genz'iDnige schrijver , te Sacy 
in Bourgondïé den 22 No
vember 1734 geboren, Zijn 
vader was landbouwer, en 
bestemde hem tot zijnen staat; 
maar de; jonge RESTIF , die' 
van zijne kindschhejd af eene 
onrustige en, vurige inborst 
had aan den dag gelegd, kon 
zich naar dezen eerlijken en 
rustigen staat niet voegen. 
Hij; werd toen door zijne ou» 
ders;naar Auxerre gezonden 
am de boekdrukkunst te lee* 
ren..- Eene vruchtbare ver
beeldingskracht en zijne, na
tuurlijke neiging wierp hem 
echter, om zoo te spreker) 
in de loopbaan der letteren, 
Boekdrukker en proevenlezer, 
zoo als de beroemde Ri« 
CH ARDSÖN , Was hij ver er van 
verwijderd deszelfs genie te 
bezitten, maar hij deelde met 
den Engelschen schrijver des
zelfs smaak voor het roman
tische. RICHAHDSON, schreef 
echter als een oordeelkundi- j 
ge waarnemer, die de laatste 
schuilhoeken der harlstogten 
kent en openlegt; RESTIF 
schreef als een man die op
pervlakkig datgene aanroert, 
wat hij ziet en hij zag min

der dan hij denkbeelden vormt. 
Zijne betrekking van proef
lezer moede, kwam hij in zijn 
dorp terug,, waar hij zijn 
eerste, werk zamenstelde: De 
school der jeugd, waarmede 
hij zich naar Parijs begaf,, 
terwijl hij als BIAS kon zeg
gen : Omnia bona méq me» • 
cwn porto, • De behoeftig
heid en , lïgtzinnige neigin-, 
gen deden hem vernederende 
verbindtenissen en gewoon
ten aangaan , die hij geheel 
zijn leven behield, en die hein 
evenwel,niet beletteden zich 
te willen uitgeven voor her
vormer der.zeden zijner eeuw. 
Het gewoel der hoofdstad, 
de verschillende voorwerpen 
die zijneoogen troffen, won
den zijne reeds. vrij leven
dige verbeeldingskracht nog 
meer op en deden hem dat 
verbazend getal werken voort
brengen , die zoo niet een 
groot talent, ten minste een 
weinig gewone vruchtbaar
heid in hem bewezen. RES* 
TIF was slechts een geestig 
schrijver; hij bragt dikwijl3 

zijne lezers in verbazing» 
maar hij liet * hun'.. geenen 
blijvenden indruk na; en 

hoewel al zijne romans een 
zedelijk doel schijnen te heb
ben , verliest dit doel zich. 
dikwijls in het midden der 
overdrevene gevoeligheden > 
der buitengewone hartstog
ten,, der schilderingen die°i 
de eerbaarheid, of den goeden 
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smaak of de betamelijkheid 
kwetsen. Zijn geheele leven 
biedt zelfs eenen roman aan, 
te lang om te beschrijven, 
en. die bijna aan dezelfde 
gebreken onderhevig is. RES-
TIF was eigenlijk wat men 
in de maatschappij een goed 
mensch noemt; hij achtte 
zich ontslagen van de zedig
heid, en hield het groote 
gevoelen;, dat hij van zijne 
talenten had, niet verborgen: 
alzoo zeide hij bijv. dat hij 
zelfs dikwijls de moeite niet 
narri, zijne werken in hel ge
heel zamen te stellen. Daar 
hij of uit eigenzinnigheid of 
uit behoefte tot zijnen eer
sten stand van boekdruk
ker was teruggekeerd, stelde 
hij zonder handschrift geheele 
volzinnen zamen, en was te 
gelijker tijd schrijver en werk
man ; zijne voortbrengselen 
aan de letterkas gemaakt, wa
ren , volgens hem, » de best-
ge'schrevene, en de diepst 
doordachte." De opbrengts 
zijner boeken zou toereikend 
zijn geweest'om hem een eer
lijk bestaan te verzekeren ; 
maar hij beminde de verma
ken, en zag zich dikwijls van 
het noodige ontbloot. Hij 
legde echter geene pracht in 
zijne kleeding aan den dag, 
die zeer slordig was, en ook 
nog hierin evenaarde hij Ri-
CHARDSON. Hij achtte zich ten 
minste gelijk met VOLTAIRE 

XXI, DfiEü. 

2 S. 129 

en verre boven BCFFON ver
heven, dien hij eenen mol 
noemt; hij waande zegevie
rend rnet J . J . RÓÜSSEAÜ te 
kunnen worstelen, van wien 
hij voor het overige al de 
zonde'rlingheden nabootste; 
het is alzóo dat hij in 1772 
in het licht deed verschijnen , 
in tegenstelling met denEiii-
tB , de Brieven van eene 
dochter aan haren vader, 
welke hij als een meesterstuk 
van gevoeligheid, ee» %a-
menweefsel van kunde en 
deugd, in één woord als 
het schoonste geschenk dat 
hij aan het nageslacht kon 
geven,beschouwde. Hij heeft 
meer dan 150 deeien romans 
'geschreven. De stijl derzelve 
is krachtvol, vlug, maar dik
wijls onnaauwkeurig en op-
geblaaen. Hij overleed te Pa
rijs in 1808 , iü den ouder
dom van 74 jaren. Zijne voor
naamste werken zijn: l.o 
Z ' école etc {De school der 
jeugd), welke hij niet beter 
maakte, daar hij dezelve bijna 
geheel beloonde, Parijs 1771, 
4 dl.» in 12.m° — 2.° Let
tres etc. {Brieven van eene 
dochter aan haren vader), 
ibid, 1772,5dl,ninl2.mo; 
— 3.o La femme etc. {De 
vrouw in de drie standen 
van dochter, echtgenooteen 
moeder), ibid, 1773, 3 
dl.» in 12.mo — 4.° Le 
menage etc. {De Parijsche 
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huishouding}, ibid 1773, 
2'di.nfa 12.md; - » 5.o/ ' jEWe 
e/c. (De school der vaders), ! 
ibid 1776» 3 d l * in 1 2 . ^ 
•— 6 . « i { paysan etc» {De 
verleide boer), ibid 1776, 
4 dl.n in 12»mo Bit i s zijn 
beSt en meest2edelijk werk; 
helzehe bevat krachtig ge* 
schilderde karakters, tref
fende tafereelen, de ondeug
den des Yolks natuurlijk voor
gesteld, es zelfs verscheide
ne trekken van genie.'—7.° 
Le Qüadragénaire [De veer
tigjarige of de ouderdom 
om van de hartstogten af 
te zien), ibid, 1772, 4 dl.» 
in 12.*110; — 8.° Les meta-
morphoses etc. (De gedaante 
veranderingen of de drijf' 
vederen van het hart bloot» 
gelegd), — 9.° Ze mimo-
grapfie (De klucht spelschrij-
ver), in 8.vö; « - 10.» Le 
Pomographe (De schrijver 
over de ontucht) , Zonden, 
1775 , in 8>o, een boek 
\ol wulpsche bijzonderheden; 
— l l .o Z'antropographe 
etc, (De tnensch"beschryver, 
dé weibeschrijver en%.) 
1790. 5 dl.n in 8.vo; J 
12.° La de'rniere etc, (De 
laatste minnarij van een 
man van 45 jaren^, 1782, 
in 12.«no; _ 13,0 £escon. 
iemporaines (De tjjdgenooien 
of lotgevallen der schoonste 
vrouwen van den tegen-
woordigen tijd), Parys, 
1780. Dit is een e verzame

ling van meer dan honderd 
geestige verhalen, bijna alle 
onder aangenomene namen, 
die losbandige tooneelen voor
stellen. Bij bekende dat 
het hem in dit werk dik
wijls aan smaak ontbroken 
had , en hij voegde er te 
gelijker tijd bij: » zult gij 
niets aan de genie toegeven ?" 
— J4.o £a matedictionele, 
(De vaderlijke vloek), 1779, 
3 -dl.» in 12.mo; — 15." 
Les Frangaises (De Fran* 
sche vrouwen of vier en 
dertig voorbeelden uit de 
tegenwoordige zeden geho-
zen), Neufchatel, 1786, 4 
dl.* in 12.wo; —, IQ,° fo 
femme etc, (De ongetrouwe 
vrouw), 1786, 4 dl." 'n 

12.«o Deze roman be"t 
de afschuwelijkste schilderij 
van de ongeregeldheden zijner 
vrouw. — 17.° La vieelc. 
(Het leven van mijnen vat 
der), ibid 1787, 2 dl.»-» 
12.tóo ^ . i8.o la preven* 
tion etc. (De nationale voor' 
ingenomenheid), 3 dl.n lD 

12.mo; _ i9.o Zes Fan" 
siennes (De Parijschevrow 
wen), 4 dl.» i n 12.m0 -r-
20.o Tableau etc. (Taferf 
der meden eener wysgeeng6 

eeuw), 2 dl.n in 12.m°5jJ* 
21,o Zes nuits etc. (V* 
nachten van Parijs of «ê 

nachtelijke aanschouwer,)> 
1788, Londen, 4 dl.0 'fl , 
12.mo. _ 22.o le c0Uf < 
etc. (Met menschelijk hart 
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ontshyerd), 1799, in 12,mo 

enz. J)it is een zamen-
weefsel van zottemijen. BES
TIP DE IA BBETONNE had de 
zonderlinge gewoonte of de 
ijdelheid om aan het einde 
van elk zijner werken , eene 
critiek van het werk zelf te 
plaatsen , en er hij te voe* 
gen hoe hij over zijne in
borst , zijne talenten en zij
nen geest dacht. Deze«ie£%e 
schrijver is ergens niet zon» 
der grond genoemd geweest 
de RQÜSSEAÜ der goot (*}, 

.BESTOET (JOATINES) , ge
woon schilder des konings, 
der akademie'n van Caen en 
Rouanm, zijne vaderstad» 
werd in 1692 geboren. Zoon 
èn kleinzoon van schilders, 
en neef van JOUVENET zijn* 
de , erfde hij van zijne va» 
deren en van zijnen oom den 
smaak voor deze schqpne 
kunst, en de natuur voegde 
er een meer uitgebreid ger 
•joio bij. Hij overleed te 
Rouanm in 1768, als be
stuurder der akademje van 
schilderkunst, eenen zoon na
latende, den erfgenaam zijner 
talenten, bij de dochter van 
HALLÉ verwekt, Hij bezat 
eene verlichte en opregte 
vroomheid, kunde en yer-
stend. Als schilder onder

scheidde hij zich door eene 
edele en mannelijke zamenn 
stelling. Hij verstond mees* 
terlijk die zwevingen en die, 
tegenstellingen» welke de 
grootp meesters van de mas* 
sa's, de vormen, de scha» 
duwen en de lichten maken* 
Men heeft hemeen eenigzjns. 
geel koloriet verweten, een 
gebrek dat hij waarschijnlijk 
van JOÜVENET ontleende» 
wiens leerling hü was ge,* 
weest, 

* RESTOIJÏ (JOAHNES BER-
NARDÜS) een schilder, zoon 
van den voorgaande te /?«-, 
«Js in 1740 geboren. H | 
ontving van zijnen vader de, 
eerste lessen dezer kunst, 
begaf zich vervolgens paar 
Mme» waar hij verzuimde 
de gropte modellen en de 
geleerde schilderwerken van 
BiPBAe't, van Ml.CHAëï. AN-
GEIO en y.an JoLiijs BOSÏAJ-
ups te beoefenen, Dit laak? 
baar verzuim gaf aan zijnen 
stijl eene zekere pnvojmaakir 
beid , waarvan hij zich. nooit 
verbeterde. Hij bezat niet
temin vele begaafdheid in 
de kennis der vergezigtkun-
de met betrekking tot de 
uitwerksels van het licht op 
de ligchamen, en eindelijk 
in dat gedeelte der zaaien-

(*) De gemeenc RODSSEAU, in hei oorspronkelijk LB KoussEAV 
i ruitteau. Verlate,*, 
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stelling, welke men het schil
derachtige noemt, om dezel
ve te onderscheiden van dat 9 
welke de dichtkunst eener 
schilderij uitmaakt.In Parijs 
teruggekeerd, werd hij in 1776, 
wegens' zijne schilderij van 
ANACREON , den' beker in de 
hand houdende; bij de akade-
mië van schilderkunst opgeno
men. Daar deze kunstenaar de 
grondbeginselen der omwen
teling omhelsd had, zoo zat 
hij onder de leden der mu-
nicipaliteit, die zich den 10 
Augustus 1792 installeerde, 
en werd op den denzelfdén 
avond met dé inhechte
nisneming van den lieer DE 
IA ' PORXE , intendant der 
burgerlijke lijst, én vervol
gens met die van THTERRÏ, 
kamerdienaar van LODËWIJK 
XVI belast ;'• later .beschul
digd van deel genomen "té 
'hebben aan de verkwistingen, 
die plaats hadden gehad in 
de bergplaats der meubelen 
van de kroon, werd hij" in 
Si. Lazarre opgesloten, waar 
hij eene gevangenschap van 
15 maanden onderging. Hij 
overleed te Parijs in 1796. 

* RETIF DE LA BRETONNE. 
— Zie RESTIÏ. 

RETZ ( ALEER T DE GON-
DI , maarschalk DE) was 
de zoon van ANTONIUS DE 
GONDI, hofmeester van HEN. ,U 
DRIK II. Zijne familie, te || 

Florence gevestigd, schitter
de aldaar sedert de eerste 
tijden der republiek. AIBERT 
was in 1522 in die stad ge
boren ; hij kwam jong te 
Lyon, waar zijn vader ban
kier was. Daar CATHARIÏJA 
DE MEDICIS dé moeder van 
ALBERT tot gouvernante der 
kinderen van Frankrijk be
noemd had , kwam deze aan 
het hof, werd bij den jon
gen KAREL IX geplaatst, en 
snel bevorderd. Hij werd in 
de onderhandelingen en bij 
de legers gebruikt. Hij maakte 
zich meester van Bellè-Jle, 
dat hij versterkte; werd gou
verneur van Provence, dal 
dé partijen hem verpligtte» 
te verlaten» KAREL IX ver
hief hem in 1574 tot maar
schalk van Frankrijk)^-
DRIK III maakte hem hertog 
én pair.' Hij overleed in 
1602, als een bekwame ho
veling en een middelmatig 
generaal beschouwd , • die en
kel den staf uit gunst had 
verkregen. Met den ran(f 
van maarschalk vereenigde 
hij andere onderscheidingen; 
hij was ridder van den S> 
Geest, generaal dergahje"» 
hertog van Belle f Ie '•', gou
verneur van Provence, Tan 
Nantes en van Md%, en, 
eindelijk opperveldheer, H|J 
is de eerste geweest orn zich 
voor HENDRIK IV te verkla' 
ren; en bij is het die aan HEN
DRIK III geraden heeft, zich 
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met den koning tan Na.' 
varre te vereenigen tegen de 
ondernemingen der liguè. — 
Zijn broeder^ PETRUS DB, 
GONDI , was bisschop van 
Langres, daarna van Pw 
rijs. Paus SiXTDS V ver
hief hem in 1587 tot het 
purper. Hij overleed te Pa
rijs den 17 Februari) 1618 , 
in den ouderdom van 84 
jaren. — Zijn neef, de kar
dinaal HENDRIK DE GONDI, 
volgde hem op. Hij overleed 
te Beziers, werwaarts hij 
LoDEWUK XIII gevolgd was , 
die óp zijnen raad den 3 
Augustus 1622 tegen de hu-
genooten optrok, en had 
JoANNES FfiANCISCUS DE GON-
DI, zijn' broeder l.sten aarts
bisschop van .Parijs, een 
deugdzaam prelaat, in 1654 
in deD ouderdom van 70ja
ren overleden , tot opvolger. 
Hel is op dezen laatste dat 
de kardinaal de RETZ , in het 
volgende artikel omschreven, 
opvolgde. Het nageslacht van 
den maarschalk de REXZ ein
digt met zijne achterklein
dochter PADIA FRANCISCA 
MAGARETHA DE GONDI , die 
met den hertog van LESDI-
GDIERES in den echt trad , 
waarvan zij in 1681 , weduwe 
bleef, en in 1716 in hetgraf 
daalde, in den ouderdom van 
61 jaren. Zij had slechts éenen 
Zo°n, die zonder nakomeling
schap in 1703 overleed. 

RETZ (JOANNES FRANCIS* 
CÜS PAULUS DE GONDI, kar
dinaal DE) achterneef van 
den voorgaande, te Morttmirel 
in Brie, in het jaar. 1614 
geboren. Zijn vader EMMA-
NUEI.DE GONDI was generaal 
der galijen en ridder -, der 
koninklijke orden. Men gaf 
hesm den beroemden. -YIN-
CENTIÜS TAN PAUI,A tot leer
meester. Hij volbragt zijne 
bijzondere studiën met roem 
en zijne openbare studiën 
met onderscheiding; verkreeg 
den doctoralen hoed van de 
Sorbonne in 1643, en werd 
in hetzelfdejaar tot coadjutor 
van den aartsbisschop van 
Parijs benoemd. De abt 
DE GONDI koesterde' eenen 
grooten afkeer voor zijnen 
staat; zijn genie en zijn 
smaak waren uitsluitend voor 
de wapens. Hij streed meer
malen in tweegevecht zelfs 
toen hij naarde hoogste waar
digheden der Kerk dong. Coad
jutor geworden zijnde, verbe* 
terde hij zich gedurende eeni-
gen tijd om de geestelijkheid 
en het volk voor zich te win
nen. Maar zoodra de kardi
naal MAZARIN , aan het hoofd 
van het ministerie was ge
plaatst, vertoonde hij zich 
zoo als zij was. Hij wikkelde 
het parlement in kuiperijen 
en het, volk in muiterijen. 
Hij Jiglte een regiment dat 
men het regiment van C»-

3 
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rinthe noemde, wijl hij ti- | 
tulair aartsbisschop vaa Co* 
rinthe was. Men zag hem 
zitting nemen in het parle
ment , eenen dolk in fijnen 
zak hebbende, waarvan men 
de greep ontdekte. Het was bij 
deze gelegenheid dat een snaak 
zeide: Ziedaar het brevier 
van omen aartsbisschop / De 
eerzucht deed hem het vuur 
•des burgeroorlogs aanblazen; 
de eerzucht deed hem den 
viféde sluiten. Hij verzoende 
zich heimelijk inet het hof om 
eenen kardinaalshoed te be
komen. LODEWIJK XIV deed 
hem in 1651 tot het purper 
benoemen. De nieuwe kardi
naal oiaakte niet minder kui
perijen ; hij werd in het Zou-
vre in hechtenis genomen} 
naar Fimennes gevoerd , en 
van daar naar het kasteel van 
Nantes, van waar hij ont
snapte. Na langen tijd in 
Italië, Bolland, flaande-
ten en lüngeland rondge» 
dwaald te hebben, kwam 
hij in het jaar 1{>61 in Frank
rijk terug, maakte den vre
de met het hof, door afstand 
te doen van zijn aartsbisdom, 
en verkreeg in schadeloos
stelling de abdij van Saint-
Denijs. Hij had tot dus ver
re met eene buitengewone 
pracht geleefd, Hij zonderde 
zich met eenè jaarwedde af, 
ten einde zijne schulden te 
kunnen betalen sleohts eene 
rente van 20,000 livres voor 

! T. 

zich behoudende. Hij betaalde 
aan zijne schuldeischers meer 
dan een milioen uit, en zag 
zich op het einde zijner da
gen in staat, jaarwedden aan 
zijne vrienden té maken, Hij 
overleed den 24 Augustus 
1679, in groQle gevoelens van 
godsvracht, die hij in zijne 
aizondering steeds had aan 
den dag gelegd en die be
wezen dat de kenmerken, die 
hij er nu en dan in den tijd 
zijner buitensporigheden van 
had aan den dag gelegd, \ 
niet het uit werksel van eigen» j 
zinnigheid en nog minder ; 
van huichelarij Waren. Deze | 
trotsche en opvliegende man s 
werd, op het einde zijns Ie- ' 
vens , zach t , vreedzaam, zon« ; 
der kuiperij , en zag zich van 
aïle regtschapen lieden be-
mind; even alsof zijne voor
malige eefzucht slechts eene 
ongebondenheid des geestes 
en jeugdige streken ware ge» 
weest, waarvan men zich mef 
de jaren verbetert. » "lJ 
scheen te gevoelen, zegt een 
geschiedschrijver, dat de eer* 
bewijzen, tot welk hij *** 
opgestegen, datgene niet «aar* 
dig waren, wat het hem ge
kost had om er toe te ge™* 
ken. Na zoovele beroeringen 
en onlusten tot eenen \tm* 
zamen toestand, met een kleio 
getal vrienden teroggebragt» 
kenmerkte hij de laatste ja* f 
ren van een zeer weinig chris* , 

telijk leven, door alle han- j 
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delingen en kieschheden zelfs 
der deugd. Hij verzocht aan 
den koning de vergunning 
om den kardinaalshoed naar 
Jiome terug te mogen zenden. 
De Paus beval hem, op aan
zoek des konings, denzelven 
te behouden; maar men kon 
hem nie.1 beletten van zich 
later in eene zijner abdijen te 
gaan opsluiten, omergetus-
telijk de groate waarheden 
des Christendoms te overwe
gen , die tot dns verre zoo 
vreemd voor hem waren. 
Bij dit portret van den kar
dinaal de RETZ , zoo ver
schillend door zijne tijdge.-
nooten en het nageslacht be
oordeeld, zou' men diegene 
kunnen voegen, welke LA 
ROCHEFOÜCAULD , ROSSÜEÏ in 
de lijkrede van LE TELLIER, 
de president HÉBAÜLT en LA 
HARPE hebben geschetst. Er 
blijven ons van dezen kar
dinaal versoheidene werken 
over; Zijne Gedenkschriften, 
waartoe wij onze lezers, die 
breedvoeriger bijzonderheden 
mogten verlangen,verwijzen, 
zijn het aangenaamste om te 
lezen. Zij verschenen in 1717 
voor de eerste maal in het 
licht; men herdrukte dezel
ve in 1731 te Amsterdam, 
in 4 dl.» in 12.m0 Deze uit
gave wordt voor de schoon
ste gehouden. Men voegt er 
gewoonlijk bij: Gedenkschrif' 
van Gax JOLT, Amster

dam 1738 , 2 dl.» klein in 
8.vo en Gedenkschriften van 
de hertogin van Nemours, 
mede te Amsterdam gedrukt,. 
1738, klein ia 8.v° ». Deze 
Gedenkschriften , (van den 
kardinaal DE RETZ), zegt de 
schrijver der eeuw van Lo~ 
BEWïJK XIF, zijn met 
eene bevallige grootheid, een 
ontstuimig genie én eene on
gelijkheid i die het afbeeldsel 
van zijn gedrag zijn , geschre
ven." Hij schreef dezelve in 
zijne afzondering met de on
partijdigheid van eepen wijs
geer, die het niet altijd ge
weest is. Hij spaart zich niet 
in dezelve en .hij ontziet even 
min'de anderen. Men vindt 
er de afbeeldsels van al die»* 
gene in, die eene. rol in de 
kuiperijen der Fronde speel" 
den. » Afbeeldsels, zegt de 
kardinaal MAÜRT , die zoo 
vele meesterstukken zijn, met 
uitzondering echter van dat 
van ANNA van Oostenrijk, 
hetwelk de schrijver als een 
partijzuchtig, door den haat 
verblinden, en toenmaals vol
gens het gebruik, door zij*' 
nen hartstogtvan al de krach
ten zijns geestes beroofd man 
schetste.'' Men heeft nog 
van hem: Zamenzweriitg' 
van dengraafêeÏÏMSQXTE, 
een Werk ÏD den ouderdom 
van 17 jaren zamengesteld, en 
gedeeltelijk uit het Italiaansch 

' van MÜSCARDI vertaald. De 
4 . ' : . * 



136 R E S,.-'— R E U . 

heer MUSSET PATHAY heeft in 
1807 in het licht gegeven; Ge*' 
schiedkundige navprschin-
gen betrekkelijk den kardi-
naai DE BEU, in 8.v° ; 

RETZ(FRANCISCÜS), te Praag 
in 1672 geboren, begaf zich 
in 1689 onder de jesuiten. 
In 1730 generaal geworden, 
bestuurde hij vde maatschap
pij gedurende 20 jaren met 
vele voorzigtigheid , in eene 
volmaakte kalmte, die nabu
rige stormen ; scheen aan 
te kondigen, en overleed 
te Rome den 19 November 
1650. 

RETZ.—. Zie LA VAL (Git ' 
LES en ANDREAS). 

:* RETZIDS (ANDERS* JAHAN), 
een Zweedsche scheikundige, 
in 1742 te Christianstadt 
in Zweden geboren, in 1821 
overleden, is bekend door 
verscheidene werken over de 
natuurlijke historie en de 
scheikunde, onder anderen 
.door zijne Observationes bo
tanica;, sex fasciculis cont" 
prehensai, Leipzig, 1779 — 
91. Hij was lid van 31 ge
leerde genootschappen ; hij 
heeft hel physiographisch ge
nootschap van Londen ge
sticht, waarvan hij secretaris 
en later president werd. Men 
vindt éene levensschets van 
hem in ' d e gedenkschriften 
van de koninklijke akademie 

van Stokhölm' voor J82&. 
Hij was langen lijd hoog
leeraar in de natuurlijke his
torie en scheikunde te Chris
tianstadt geweest. 

, REÜCHLIN (JOANNES) , ook 
bekend onder den naam van 
Ranch en van %&moi, beide 
rook beteékenende te Pforfa" 
heim 'm Zwaben in het jaar 
1455 geboren, en studeerde 
i n Duilschland, Rolland, • 
Frankrijk en Italië, Hij 
muntte uit in de kennis der 
Latijnsche, Grieksché en 
Hebreeuwsche talen, Toen 
hij te Rome was, studeerde 
hij onder ARGYROPILÜS. Na
dat deze geleerde REÜCHI/IK 
verzocht had eene plaats van 
THUCTDIDES te vertalen, 
deed hij het op zulk eene 
sierlijke wijze en met zulk 
eene naauwkeurige uitspraak 
dat ARGYROPILDS zuchtende» 
zeide : Groecia nostra exilio 
transvolavit Alpes. Hij on
derwees het Grieksch te Or-
leans en te Ppitiers, daar
na keerde hij naar Ruiiscjf 
land terug, waar hij zich 
met EBERARD , prins va° 
Zwaben, verbond. REüCHHtf 
werd tot drieman van het 
verbond van Zwaben voor 
den keizer en de keurvorsten 
benoemd, en eenigen tijd 
daarna naar Inspruck tot 

keizer MAXIMILIAAN gezonden. 
Zijne laatste , dagen werden 
vergald door een geschil, dat 
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hij niet de godgeleerden van 
Keulen had. PFEFFERCORN had 
een edict van den keizer ver
kregen om alle. boeken der 
Joden te doen verbranden. 
Nadat deze de herroeping 
van dit edict hadden ver
zocht, werd REÜCHLIN over 
deze zaak geraadpleegd. Hij 
onderscheidde twee soorten 
van boeken bij de afstam
melingen van JACOB : de on
verschillige, die over onder
scheidene onderwerpen han
delen en diegene, welke 
regelregt tegen de Christe
lijke Godsdienst zijn zamen-
gesteld. Hij was van gevoelen 
dat men de eerste liet be
staan die derzelver nut kon* 
den hebben, en dat men de 
laatste vernietigde; maar hij 
mengde onder dit gevoelen 
buitenreden en uitwijdingen , 
die berispelijk schenen. PFEF
FERCORN schreef een werk 
tegen hem, dat hij titelde: 
Handspiegel; RETJCHXIN ant
woordde er op door den Oog-
Spiegel. De godgeleerden van 
Keulen onderzochten dit ant
woord , en trokken er 44 
stellingen uit, die zij van 
dwaling en ketterij beschul
digden en die door ARNOID 
TAN TONGEREN in hetXatijn 
met aanteekeningen in het 
licht werden gegeven. De god
geleerden van Parijs werden 
geraadpleegd en 80 leeraars 
8a*en in 1534 eene uitspraak 

die het boek van RErjCHLlN 
ten vure doemde. Home was 
dit werk niet gunstiger, het 
werd op den Index van het 
concilie van Trenle geplaatst. 
REÜCHLIN begaf zich naar 
Ingolsladt, waar zijne vrien
den hem eene jaarwedde van 
200 gouden kroonen ver
schaften, om het Grieksch en 
Hebreenwsch te onderwijzen. 
Zijne vijanden wilden hem in 
de zaak van LÜIHER wikke
len, maar zij konden er niet 
in slagen. Hij volhardde in 
de Catholijke gemeenschap , 
cm overleed ie Stutgaïd 
in 1522 , in den ouderdom 
van 67 jaren, door zijne moei-
jelijke en aanhoudende •stu
diën uitgeput. REUHMN bezat 
vele geleerdheid, en schreef 
met vuur. Duitschlandbezat 
toenmaals slechts dezen eeni-
gen man, dien het tegen 
over de geleerden van Italië 
kon stellen. Men heeft van 
hem een aantal werken in 
Duitschland gedrukt, onder 
welke men zijne verhandeling 
onderscheidt: De arte caba-
listica, 1517, in fol. en in 
Artis cabalisticoe scriptores, 
1587 , in fol. Dit werk werd 
met goed gevolg door pater 
POCHSTRAT aangerand, die in 
bet licht gaf: Destructio ca-
balce, sen cabalisticce per/i* 
dicex adversus DEVCBtJliVM, 
Jntwerpen, 1518 in 4.t0< 
Men heeft nog van REOCH-
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XIN : De verbö mirifico ii-
bri ires. Deze twee werken 
zijn te Home veroordeeld. 
Men schrijft hem de brieven 
toe, bekend onder den titel 
•van Litterce obscurorim vi-
rorum: een bitter hekel
schrift tegen de schoolsche 
godgeleerden, maar het is 
niet zeker dat dit werk van 
REDCHLIN is en men schrijft 
het met meer grond aan Ut-
EICH TON HüTTES toe; an
deren zeggen dat zij er ge
meenschappelijk aan gewerkt 
hebben. (Zie GRATHJS). Het 
leven van REUCHtiN is door 
JöAMES HEHDBIK. MAIÜS (of 
MAI) beschreven, 1687 , in 
8,v° Zie Contra diaiogum 
de causa REÜCRLIM, el 
\dpologiw 'contra REU-
CBZJNUM, door pater Hoca-
STRAT, 

REUTER (JOANNES) , in 
1680, in de provincie Lu
xemburg geboren , werd in 
den ouderdom van 26 jaren 
jesuit. Nadat hij de huma
niora en de wijsbegeerte on
derwezen had, was hij ge
durende acht jaren hooglee
raar der zedelijke godge
leerdheid aan de universiteit 
tan Trien Men heeft zijne 
Zessen in 1756 te Keulen, 
4 dl.» in 8.vo, laten druk
ken, Hij heeft nog iV"e0i 
confessorius practice in-
structus in , het licht gege
ven , een zeer geschikt boek , 

om de jonge geestelijken tot 
een Wijs bestuur in het Sa-
crament van hoetvaardigheid 
te vormen. Hij verdeelde 
zijnen tijd tusschen het ge
bed , de studie en de liefde
werken. In deze oefenin
gen , overleed hij te Trier in 
1762. 

* REÜTH; (BERNARDÜS), 
hoogleeraar in de geschiede* 
nis en staatshuishoudkunde 
aan de universiteit van Khar> 
kof, in 1760 te Mains ge* 
boren. Hij ontving er zijne 
eerste opvoeding, en bezocht 
de hooge scholen van Jëna, 
Leip&ig eb Göttingén. Na« 
dat hij zijne studiën vol-
bragt had, kwam hij in zijn 
geboorteland terug, en ver
kreeg eenen post in het be
heer van het departement 
Moni-Tonnerre. Hij be
gaf zich vervolgens, naar 
Dorpal jn Rusland, om er 
de bediening; van onderbe* 
stuurder van het pedagogisch 
instituut dier stad te vervul
len. Op de uitnoodiging va» 
den graaf DE PoTOCKr, toen
maals curator van het u«i* 
versitair arrondissement van 
Kharkof, ging hij aan de 
universiteit dier stad de ge" 
schiedenis der staten van 
Europa en de staathuishoud
kunde onderwijzen waarin "8 
tot aan zijnen dood, den 5 
Januarij 1825 voorgevallen, 
volhardde. REOTH was zeer 
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geleerd en bezat eene groote 
werkzaamheid van geest; hij 
heeft in Rusland en in 
Duilschland de volgende 
wérken in het licht gegeven : 
1,° Historisch Politische 
Brief e > nebstdem Versuche 
einer Geschichte der ehe-> 
maligen Reichsstadt Mainz 
(Geschied en staatkundige 
brieven , benevens eene proeve 
over de geschiedenis der 
voormalige Rijkstad Main%) 
Manheim, 1789; ^—2.° 
H. K> DAVILA'S Geschichte 
der burgerlichen Kriege, 
(Geschiedenis der burger' 
oorlogen in Frankrijk) door 
DAVILA (Zie DAVILA) uit het 
Italiaansch in het Hoogd. 
vertaald met eene Geschie
denis van de magt der ko
ningen en de omwentelingen 
Van Frankrijk van af den 
oorsprong der monarchie 
tot aan de omwenteling, 
Zeipzig 1792 — 1795, te 
Weenen in 1817 herdrukt, 
5 -dl,» in groot 8,vo - w_ 3,0 
Geschichte der Kbniglichen 
Macht {Geschiedenis van de 
magt der koningen en om* 
wenteling dn Frankrijk van 
de ontbinding der ligue tot 
aan de republiek), Leipzig, 
1796 — 1797, 2 dl.» in 
8,vo; _ 4,0 Gemalde der 
Revolution in Ilalien of 
Tafereel der omwentelingen 
in Italië; het l.ste' hoek 
dat alleen in het licht ver
scheen , bevat de Geschie

denis der omwentelingen 
der republiek van Venetië, 
Leipzig 1798 , in 8.vo ; _ 
5.°Dergeneral D.OMOU'RXBR 
enz. of Geschied- en Staat
kundig tafereel van Portu« 
gal door den generaal Da* 
MOüRlER, uit het Fransch 
in het Hoogd. vertaald*, 
leipaig 1798, in 8.v°; ~-
6è? Reise nach Sicilien, A» 
then , Konstantinopel, «. 
s. w , freij nach dem En. 
glischen, (Reis naar Sici
lië , Athene, Konstantinopel 
enz.), vrij uit het Engelsen 
vertaald, Leipzig, 1789 i 
in 4.to — 7.° Specimen hts-
toriae Russorum of Proeve 
van de geschiedenis der Rus
sen eerste deel, Jjtfiarkof 
1811, 'mS.^i— 8.°Geist 
der litlerarischen Cultur 
des Oriënts und Occidents 
(Geest der letterkundige 
voortbrengselen van het oos
ten en het westen) ,E'harkof 
1811 in 4.to; — 9.° Der 
Oriënt, Rede (Het Oosten-, 
Verhandeling) i'bid, in 4.t<' 
De hoogleeraar REÜTH heeft 
in dezelfde universiteit twee 
andere verhandelingen uitge* 
sproken, waarvan de eerste 
het Rijn-verbond en de an
dere het openbare regt der 
vereenigde koningrijken van 
Groot-Brittannië ten onder* 
werp had. Verscheidene der 
Zamenslellingen, die wij niet 
hebben aangehaald , zijn m 
verschillende Periodieke ver-
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zamelingen opgenomen. Men 
ziet zijne Proetie van de 
Russische geschiedenis en 
de Geschiedenis van DAVILA 
die hij vollediggemaaktbeeft, 
als zijne meesterslukken aan. 
Het is te wenschen dat men 
de papieren, dié hij verza
meld heeft, met zorg beware, 
en voornamelijk die, welke 
betrekking hebben op de 
Verhandeling over de Rus* 
sen, die hij voornemens was 
in het licht te geven. De 
hoogleernar REÜTH was eèn 
uitmuntend criticus; men 
verwijt hem echter somtijds 
weinig gegronde woordaflei
dingen te hebben aangenomen. 

* REVER (MARIA FEAN- , 
CISCUS , GILI.ES) , een geeste
lijke en oudheidkenner,- te 
Sol in Bretagne, den 8 
April 1754 geboren, werd 
achtereenvolgend hoogleeraar 
der wijsbegeerte te Angers 
en te Dol. Tijdens de om
wenteling, was hij pastoor 
van de gemeente . Conteville 
arrondissement van Pont-
Judenier (Uure); in den 
beginne tot den post van 
procureur-syndicus van het 
departement van Uure be* j 
noemd, werd REVER vervol-
gens in 1791 afgevaardigd 
tot de wetgevende vergade
ring. Onder het consulaat, 
trad hij weder in de loop
baan van ,het onderwijs, en 
werd tot bibliothecaris en 

hoogleeraar der natuurkunde 
van de centraal-school van 
Evrcux benoemd. Hij wilde r 
dat men de kweekelipgea 
der kostschool gedurende de 
vacantiën liet reizen , onder 
het toezigt van eenen kun-

! digen man', die belast was, 
hen een geschiedkundig dag
boek over hünnetogten teialen 
houden. Toen dit ontwerp van 
REVER door den raad van 
onderwijs van de centraal-
school aangenomen was, nam 
hij zijne scholieren.mede,liet 
hen een gedeelte vanhetde-
partement onderzoeken, re
gelde hun. reisjournaal en gaf 
hetzelve in het licht onder 
den titel van P"oyage etc, 
[Reis der kweekelingen van 
de cpntraalschool van hel 
departement JEurer 'gedu
rende de vacantiën van'het 
achtste jaar j , Evrèux, in 
8.YO —. Men vindt er ge
schiedkundige aanmerkingen 
in, welke niet zonder be
lang zijn. De zucht tot de 
studie en tot de afgetrokken
heid bewogen REVER weldra 
om van het hoogleeraarschap 
afstand te doen f hij begaf 
zich weder naar zijn eigen
dom Conteville en wijdde er 
zich aan zijhen smaak zoot 
de wetenschappen en oud
heidkunde. Deze geleerde 
overleed aldaar, in 1828 of 
1829. Hij was corresponde
rend lid van de koninklijke 
academie der .opschriften en 

http://Gili.es
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schóone letteren , en der aca
demische of wetenschappelijke 
genootschappen van Ëvreux, 
Caen , Bouanen Nantes enz. 
Men heeft" van hem: 1.° 
Mémoire etc. -(Verhandeling 
over de ruïnen van Lille-
bonne arrondissement Jiïa-
vré , (Weder - Seine) , met 
een aanhangsel, de beschrij' 
ving van eenige cachetten be
vattende etc.) Ëvreux, 182Ij 
in 8.vö met plannen en pla
ten. — 2.o Discription etc. 
{Beschrijving van het oude 
standbeeld, in verguld me
taal, gevonden té Lillebon-
ne . . . . in J8Q3), Ëvreux, 
1824, in 8.v° met eene plaat. 
— 3.° Lettre etc. (Brief van 
M. F, BEVER aan de B.H. 
leden van het landbouwkun
dige genootschap van het 
departement E ure: 1,° In 
betrekking tot de gedenk' 
penningen van Saint Croix-
sur-udziers; 2.° Over een 
lichtgevend luchtverschijn-
sel, hetwelk in het arron
dissement Pont - Audemer, 

' op den JO December laatst
leden , is opgemerkt), E-
vreux, 1825, in 8.v° —4.° 
Zes anciens etc. {Kenden de 
oudenhei platina? Wisten zij 
hetzelve aan te wenden ? of : 
Navorsching over de oud
heid der ontdekking van hét 
platina), Bouanen, 1827, 
brochure in 8.v° — 5.o Let
tre etc. {Brief van M. F. 
KEVMR , aan de H. B. Ie-

n den van het landbouwkun-
kundige genootschap van 
Ëvreux, over de afbeeld
sels, welke in het bosch 
van Ëvreux , gemeerite van 
Beaux-Saint-Croix, ontdekt 
zijn, en over eenige ande
re voorwerpen der middel" 
eeuw), Ëvreux,1827 in 8.vo; 

. — 6.o Mémoire etc. (Ver
handeling oVer de ruïnen 
van oud-Evreux, departe
ment Eure), 1827 ,in 8.v° ; 
dit werk behaalde de groo-
te gouden medaille van het 
instituut. Men heeft aan RE
VER nog eene groote menig
te aanmerkingen over ver
schillende punten van oud
heid, natuurlijke historie, 
enz. te danken. 

* REVERS (LODEWIJK, FRAN-
Ciscus), kanonik van Saint-
Bonoré te Parijs, te Ca-
renlan in de diocese van 
Coutances, in 1728 geboren, 
volbragt te Parijs zijne stu
diën, in het collegie van 
Navarre. Hij legde zich op 
de godgeleerdheid toe, en 
wel met goed gevolg. De 
kundigheden, welke hij er 
zich in verworven had, bevlo
gen den Heer DE JDIGNÉ, 
bisschop van Chdtons-sur-
Marne, hem bij zich te be
roepen. Deze prelaat was 
voornemens een nieuw Ri
tuaal voor zijne diocese Ie 
laten drukken. Hij belastte 
den abbé REVERS met de 
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zamensteJJing deszelven , en 
gaf hem een kanonikaat in 
zijne domkerk» Het Rituaal 
verscheen in 1776,, 2 dl,»,. 
in 4.t° in het licht. Toen de 
heer PE JPIOUVÉ in 1781 op 
den aarisbissehoppejijken stoel 
van Parijs verplaatst was, 
volgde de abbé ÈUyERS hem j 
hij bleef in het aartsbisdom 
en werd door een kanoni« 
kaal van Saint-Honoré voor 
datgene, hetwelk hij ie <Jha« 
lons verloor, schadeloos ge
steld. Er was een voorstel 
gemaakt om het Rituaal van 
Parijs na te zien en om te 
werken,,en de abbé BEVERS 
werd andermaal met die laak 
belast, in welke hij door 
den abbé PJUBNKETT, doctor 
der Sorbonne , en door den 
abbé CHARWER, geheimschrij-
ver en bibliothecaris Tan den ' 
h eer DE JÜIGNË , geholpen 
werd. Het Rituaal verscheen 
in 1785, 3_ dl,« in 4 > , 
ouder den titel van PastO' 
rede Parisiense in ;het licht. 
Men .beschuldigde de schrij
vers, dat zij er veranderin
gen in gemaakt hadden, wel
ke niet noodzakelijk waren , 
dat zij er nieuwe vormen in 
aangegeven hadden voor het 
toedienen der Sacramenten , 
dat zij gezochtheid in den 
stijl hadden gebragtenz. Het 
mishaagde vooral aan de Jan
senisten, en weldra werd 
het aangerand door eene me
nigte geschriften van MATO-

ÏROT, LfJRRIÈRE en CLEMENT,; 
Jater Constitutionele bis
schop van Fersailles enz. 
RoBERX DE SAINI-TltrCEIfT, 
raadsheer van de groot-ka--
mer, bood het Pastorale 
aan het parlement indever-? 
eenigde kamer, den 19 De
cember 1786, aan» en had 
het van hem afgehangen, zoo 
ware de uitgave reeds gedu* 
rende de zitting verboden. 
Een veel gematigder voorstel 
behield de overhand en de 
verklagipg had geen gevolg. 
(Zie JÜIGKÉ, aartsbisschop 
van Parijs); Men heeft nog 
van den abbé REVERS. Poë' 
me etc, (Gedic/it over w 
Godsdienst, dgor• RJCJSE, 
zoon, in iatijnsehe verrt® 
•vertaald), met vele/veran
deringen door den abbé CHAR* 
CIER in het licht gegevefl, 
Parijs 
l2,roo " w REVERS m*w& 

in Maart 1798, en bij ge
volg vóór deze uitgave, 

*RE?ixtON(€LAWir;s))eeJ> 
geneesheer, werd te VtfflP^ 
in 1720 geboren. Hij oefen
de met eer zijn beroep *n 

zijn vaderland uit , werd '*" 
ter officier van gezondhew 
in de militaire hospitalen» 
alwaar hij zich eenen %T0Q~ 
ten naam verwierf. Hü,ffil, 
een uitmuntend praktisch ge
neesheer, en had een 8>*P0 

geluk in zijne genezingj"i 
Hij heeft een werk na#*a' 
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ten, getiteld : Recherches , 
etc. {Navqrschingen over de 
hypochondrische ziekten, ge~ 
woonlijk vapeurs genaamd, 
óf, Brief van eenen genees
heer over de&eziekten), Pa
rijs, 1779, 1786, 1 deel, 
in 8,vo met vele proefnemin
gen vermeerderd. De schrijver 
is van gevoelen, dat de hy
pochondrie uit de opstopping 
van ongevoelige uitwasemin
gen voortkomt, Men heeft 
bij de tweede uitgave een 
Journaal gevoegd, over den 
staat van het ligchaam, met 
betrekking tot de lachlsge-
steldheid en de ademhaling 
RÉVIÜON overleed te Die-
denhoven in 1795. 

REVIÜS (JACOBÜS) , gebo
ren te Deventer in het jaar 
1586, doorkruiste bijna ge
heel Frankrijk, werd pre
dikant op verscheidene plaat
sen van zijn land, princi
paal van het godgeleerde 
collegié te Leiden in 1642 
en overleed aldaar den 15 
November 1658, Hij was bij 
de zoogenaamde synode van 
Dordrecht tegenwoordig en 
werd tot revisor van den 
Bijbel benoemd, welke den 
naam van die stad draagt. 
Hij was gemeenzaam met de 
geleerde talen , en verstond 
bijna alle levende talen van 
•Europa, Men heefl van hem 
1.° Belgicarum Ecclesiarutn 
doctrinct et ordo, Grieksch 

en Latijn, Zeiden, 1623, 
in 12.™° '—> 2.o Fransche 
brieven van de beroemdste 
en geleerdste personen aan 
SCJLIGER , Harderwijk , 
1634, in 12.mo; de voor
naamste verdiensten van deze 
verzameling is derzelver zeld
zaamheid. -*. 3.° Eistoria 
pontificum Romanorutn, Am
sterdam, 1632, in 12.»°, 
hetwelk zelfs bij de protes
tanten niet geacht wordt,—•• 
4.° . SÜJREZ repurgatus.,,; 
Leiden, 1644, ia..4.*° Dit, 
is de bovennatuurkunde van 
SOAREZ, welke hij beweerde 
te verbeteren; men heeft zeer 
gelagchen over deze verwaand
heid , om zich met den groot-
sten bovennatuurkundige van 
zijne eeuw te meten. Hij ver
wijt hem godgeleerde dwa
lingen ; maar deze bestaan 
daarin, dat SOAREZ geen cal* 
vinist was.—• 5.° Geschiede
nis van Deventer, in het La-, 
tijn, 1651, in 4.*° en eenige 
werken van weinig belang. • 

* REWBELL (JOANNES BAP-
TISTA) , een der leden van 
het uitvoerend bewind van 
Frankrijk, werd te Colmar 
in 1746 geboren, alwaar hij 
opperste van de advocaten 
bij den hoogen raad vanden 
El%as, en door de landroog-
dijschap van Colmar en Sche~ 
lestadt, in 1789 tot afge
vaardigde bij de algemeens 
stalen benoemd werd. R*w-
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BELI. onderscheidde zich in 
de nationale vergadering als 
den verklaarden vijand van 
de rijken, edelen , priesters 
en vorsten. Hij begon met 
koningsgezinde zamenspan-
ningeiï bekend te maken, en 
te beproeven om te bewijzen, 
dat men Voor het keil der 
natie, het geheim der brie
ven niet behoefde Ie eerbie
digen. In eene redevoering, 
welke den 9 October uitge
sproken werd, schilderde hij 
de vreemde vorsten , welke 
goederen in den Mlzas be
zaten, en die voor de om
wenteling zijne nuttigste Cli
ënten geweest waren, als 
kleine dwingelanden af, tot 
welker berooving hij aan
spoorde. Hij stelde vervolgens 
de verkooping van de klok
ken , de opheffing van de 
parlementen voor; verzette 
zich er tegen, dat men 
den koning het regt over 
vrede en oorlog toestond, en 
drong op het vervangen der 
onbeëedigde priesters aan. Hij 
zat voor in de vergadering 
van 5 April 1791 , en hij 
was het, die den 15 Mei, 
na eene, zeer levendige en 
bijzonder onstaatknndige dis
cussie, betrekkelijk de Colo-
niën , eene wet liet uitvaar
digen , waarbij bepaald werd, 
dat derzelver vergaderingen 
zoodanig zouden geregeld blij
ven , als zij zulks waren, 
maar dat in het vervolg de 

kleurlingen , welke van vrije 
vader en moeder gebpren wa
ren, het regt zouden hebben 
er even als de blanken in 
toegelaten te worden. Men 
weet, welke noodlottige ge
volgen deze discussiën voor 
de JFrarische colonie na zich 
sleepten. Den 16 Mei, deed 
hij vruchtelooze pogingen, om 
de leden van de constitue
rende vergadering voor de 
naaste wetgeving herkiesbaar 
te verklaren. Toen de zittin
gen geëindigd waren , werd 
REWBELI, tot procureur-syn-
dicus over het departement 
van den Boven-Rijn benoemd, 
en. trad als afgevaardigde van 
dit departement in de natio
nale conventie. Toen LoDE-
WIJK XVI, ten gevolge van 
den';noodlottigen dag van den 
10 Augustus, met zijn gezin, 
in den toren van den Tem-
ple werd opgesloten, bespoe
digde REWBEIL met geestdrift 
het proces van dien vorst. 
Hij ging vervolgens in een 
gezantschap naar Mamtz, van 
waar hij aan de conventie 
zijne stem voor den dood des 
konings zond. Hij bevond zich 
in die stad gedurende de be
legering , welke dezelve van 
de Pruissische troepen ha<j 
uit te staan, en hij werd 
beschuldigd, van zich bij deze 

gelegenheid van het zilver
werk van den keurvorst mees
ter te hebben gemaakt. Hij 
trotseerde deze beschuldiging» 
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en ofschoon hij niets gedaan 
heeft, om dezelve krachte
loos te maken , verscheen hij 
echter met niet minder on
beschaamdheid in de conven
tie , in de zitting van den 
4 Augustus 1793. Wijl hij 
slechts'met het verlangen be
zield was, van zich te ver
rijken , verbond hij zich niet 
bepaaldelijk tot eene partij , 
en hij was of vriend of vij
and van elk hunner, en van 
allen, naarmate zij of nuttig 
of schadelijk voor zijne on-
verzadigende hebzucht wer
den. Alle middelen stonden 
hem ten gebode, om dezelve 
te bevredigen, gedurende den 
oorlog van Zwitserland, en 
gedurende het Schrikbewind, 
droeg hij zorg zich verbor
gen te houden, en vooral 
om zich in gezantschappen 
te doen zenden. Den 9 Ther-
midor naderde eindelijk tot 
het geluk van geheel Frank
rijk , en eerst na dit tijdvak 
durfde REWBELL zich open
lijk tegen de Jacöbijnen 
verklaren; hij drong er op 
aan, dat men hen van het 
bestuur verwijderde , in het-, 
vvelk zij wilden insluipen, 
en verzocht bij herhaling, 
dat men hunne club slote. 
Ten zelfden tijde Werd hij 
lid van het comité voor dé 
algemeene veiligheid en van 
dat van het algemeene wel* 
aVn > en verkreeg eenen groo-

XXï. DBEI. 

ten invloed in de staatsza-' 
ken. Hij bediende er zich 
van om zijne smaadredenen 
tegen de terroristen, de 
koningsgezinden, de weder•• 
spannige Priesters' en de 
uilgewekenen te vernieuwen 
en liet den 27 April 1795, 
de verkooping van hun. 
ne goederen, bij wijze van 
loterij, bekend maken, ten 
einde deze onderneming ge
makkelijker* te maken. Hij 
ging in September tot den 
raad "der Fijf 'honderden over 
alwaar hij tot geheimschrij-
Ter benoemd, en vervolgens 
lid van het uitvoerend be* 
wind werd. REWBELL bezat 
echter geene uitgebreide kun
digheden , noch zelfs rede
naars talenten ; hij kon slechts 
schreeuwen .toornig worden, 
zijne tegenpartijen met zijne 
gebaarden en zijne stem 
dreigen, en op deze wijze 
muntte hij onder hen in de 
discussiën uit; Door derge-
lijken middelen liet hij ver
scheidene personen achtereen 
uitdrijven , zoo als LETOUR-

NEUBy CARNOX enBARTHEtE» 
air; hij wilde ook IA RE-
YELLIÈRE-LÉPAUX wegjagen, 
maar deze door BARRAS be
schermd , was de eenigste, 
welke dezen onstuimigen EI-
zasser stilzwijgen kon opleg
gen , en door MERIIJNT onder
steund, zijnen vijand einde
lijk noodzaakte, in 1790 zijn 

K 
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ontslag te vragen. Niettegen
staande de klagten, welke 
zich van alle kanten tegen 
zijne verkwisting verhieven, 
wist hij zoowel met kuipe
rijen te werk te gaan, dat 
hij door zijn departement tot 
den raad der ouden gekozen 
werd. OnverstoorljjÊ te mid
den der zwaarste beschuldi
gingen , welke op hem druk
ten , verdubbelde hij zijne 
vermetelheid naar mate de
zelve vermeerderden ; hij 
durfde zich over kwaadspre-
kendheid beklagen en zij
ne regtschapenheid roemen, 
REWBEII, wilde gaarne eene 
rol ia de omwenteling van 
den 18 Brumaire gespeeld 
hebben; maar men wilde 
niets van hem weten en hield 
zich van hem verwijderd. 
Toen verviel hij in eene vol* 
strekte nietigheid, en had het 
verdriet van door zijne zo
nen in nuttelooze uitgaven, 
het grootste gedeelte van zij
ne rijkdommen te zien ver
kwisten, welke hij ten koste 
der ongelukkigen verkregen 
had. Hij overleed geheel ver
geten in 1810. 

RET (JOANNES) , welken 
men niet verwarren moet 
met deri beroemden JOANNES 
R Ë Ï of RAT , (zie dit laatste 
artikel) , leefde ten tijde van 
pater MERSENNE en corres
pondeerde met hem. Hij f 
werd op hel einde van de i 

16.e eeuw; te Bugne, eene 
kleine stad van Perigord, 
geboren, en gaf in 1629 in 
het licht: Essai etc. {Proeve 
over de scheikunde), welke 
in 1782, met aantekenin
gen van eenen heer GOBET, 
welke hem de ontdekking 
van de luchtzwaarte toe
schrijft , herdrukt werden; 
een onderwerp hetwelk vol
strekt niet in het bereikvan 
RET'' lag, daar hij zelfs de 
bestanddeelen van de lucht 
niet kende, en geloofde, 
dat dezelve uit aarde en wa
ter zamengesteld waren ; zon
der twijfel moest hij derhalve 
gelooven > dat dezelve zwaar 
was, maar dit is niet dat
gene, hetwelk men eene 
ontdekking noemt. D°or 

geene' uitwerkingen der lucht 
kon zich R E I de zwaarte 
voorstellen -, maar wel volgens 
het ongerijmde denkbeeld, 
hetwelk hij zich van derzelver 
bestanddeelen maakte. 

RETD (VAN). — Zie B«-
DAiSÜS. 

REYKER (SAMüët), geu
ren te Schleusingen, in »et 

graafschap Menneberg, °en 

19Apri l l635, en in 171^6 
Kiel overleden , alwaar W, 
de wiskunde en later "e 

reglsgeleerdheid onderwees, 
was raadsheer van den hertog 
van Saksen-Gotha en l"1 

van het ioninklijke genoot-
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schap van wetenschappen te 
Berjijn. Hij heeft de wer« 
ien van EuGiiDES in het 
floogduitsch vertaald. Men 
heeft npg van hem, in het 
Latijn, een geleerd boek, 
getiteld: Mathesis Biblica, 
en eene zeer merkwaardige 

»' Verhandeling over de op> 
schriften van het kruis van 
3, C, en over het uur van 
zijne kruisiging, enz. 

Isere, vervolgens bisschop 
van Dijon, geboren den 21 
November 1737 te Fienne 
in Dauphiné. Hij studeerde 
in het collegie dier stad , 
verkreeg zijne graden in de 
godgeleerdheid aan de uni
versiteit van Falence, en 
was tijdens de verdrijving der 
Jesuiten hoogleeraar in de 
wijsbegeerte. Toen hij het 
onderwijzen niet meer uit
oefende , werd hij pastoor 
van Sr, GEORGES te Fienne. 
Yan 1776 lot 1781 gaf hij 
verscheidene schriften in het 
licht, waardoor hij met de 
hooge geestelijkheid in ge
schil geraakte. Nadat hij , 
ten tijde der omwenteling, 
de nieuwe gevoelens om
helsd had, werd hij tot 
tweeden bisschop van Isere 
benoemd, en den lSJanua-
rtj 1793 te Grenpble gewijd. 
Gedurende het schrikbewind 
onteerde hij zijne waardig
heid niet door afval, en 
werd zelfs te Qrenoble eeni-
gen tijd gevangen gezet. Toen 
hij weder in vrijheid was 
gesteld, vervpegde hij *}ch 
bij de overige aanhangers 
der constitutionele partij, 
om hunne vervallene kerkte 
doen herleven. Ofschoon hij 
de kerkvergadering van 1797 
bijgewoond en deel gencwien 
had aan eenige geschriften 
van; het camiié der zooge
naamde Fereenigden, imMe 

2 

KEÏXOF (OHVIEU) , schat
meester der stad Gend, al
waar hij 'n 1670 geboren is, 
en den 13 April 1742 over
leed, beoefende met goed 
gevolg de Latijnsche dicht
kunde, en maakte er een 
.lofwaardig, gebruik, van. Wij 
hebben van hem: 1° Po'è-
matum libri tres, continent 

' JEffectus mirabiles divini 
amoris, Querelam anifnce 
in inferis detentw, etc, , 
Gend, 1711, in 8.vo—2.° 
Poëmalum libri tres, con
tinent Mclogas sacras el 
profctnas; Dissertalionem de 
piscibus et de ra-nis, Gend, 
1732 , in 8,™ '— Men heeft 
deze verschillende voortbreng
sels onder den titel Opera 
poëtica verzamel^ s Gend, 
17,38. Er js afwisseling en 
netheid van stijl in en veel 'i 
duidelijkheid. 

* RErMOND (HENRICDS) , 
ooaslitutioneel bisschop van 

K 
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hij zich toch de verwijten van 
Ae Jaarboeken der Godsdienst 
van DESBOIS op den hals, als 
niet ijverig genoeg zijnde , 
om de belangen der Kerk te 
handhaven. Tot bisschop 
van Dijon benoemd zijnde, 
onderteekende hij het for
mulier van herroeping, hem 
door den H. Vader opge
legd. Men heeft echter voor
gewend , dat hij zulks niét 
gedaan had» en zijn later 
gedrag heeft deze verzeke
ring niet gelogenstraft. Zijn 
'beheer strookte steeds met 
de meeningen, welke hij 
leerde en in gelukkiger tij
den zoude men het öiet toe
gestaan hebben, dat een bis
schop < veroordeelde leerstel
lingen in zijn seminarie liet 
onderwijzen , én zich van dé 
door de Kerk aangenomene 
leer verwijderde. Bij de te
rugkomst van koning LODE-
WIJK XVIII, weigerde hij 
in weerwil van het besluit 
van den stedélijken raad, 
het zingen van hét Fe Deum 
voor te schrijven, Maar toen 
BÖNAPABTE van -het eiland 
Elba gevlugt was, beschouw
de hij in eenen B'erderlijken 
brief zijne 'terugkomst als 
eene Weldaad der Voorzie
nigheid. » J)e min van on. 
üen heiligen tekst," zeide.'; 
hij , » is door de gezonde 
rede op de onverwachte 
herstelling van" den door* 
luchtigen NAPOLEON toe-

passelijk." Bij de tweede 
herstelling der Bourbons, 
werd REYMOND naar Parijs 
ontboden •', alwaar hij zich 
trachtte te regtvaardigeri in 
eene memorie, welke in de 
Chroniqué religieüse ge
plaatst werd. Zijne vrienden 
noemden deze handelwijze 
van de regering eene vrees-
selijke vervolging. Nadat hij 
zich eenige maanden in de 
hoofdstad opgehouden had, 
begaf hij zich' weder naar 
Dijon, alwaar hij den 14 
December 181-8 een circu
laire deed in het licht ver
schijnen , waarin hij het ge
bruik van vleesch op alle 
zaturdagen en zelfs op den 
vrijdag gedurende den wijn
oogst toestond. Men zweeg 
over eéne zoo verregaande 
toegevendheid en zulk een 
misbruik; en REYMOND, welke 
geleefd had zonder de achting 
te verdienen , overleed zon-
dei1 betreurd te worden, 
den 20Februarij 1820) door 
eenen plótselijken dood ge
troffen. Hij heeft eenige 
wérken in het licht gegeven: 
l.o Droits etc. (Begten der 
pastoors en der gemeenten 
in derzelver dubbele gees
telijke en tijdelijke betrek
king), Parijs, 1776 „ in 
8.vo e n 1791, 3 dl.n J" 
12.»o Dit geschrift werd 
door vonnis van het parle
ment van Grenobleverboden. 
— 2.o Mémoire etc. {Ge-
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dmhschriften. om met, d& 
pastoors te beraadslagen 
over het pastoors traktement 
in Dauphiné), 1780. -^3 . ° 
JDroils etc. (Begten der ar
men), .1781, in 12 mo _ 
4.° Analyse etc. (Ontleding 
der constituerende grondbe» 
ginselen der beide maglên,] 
met een adres aan de pas
toors}» — 5.° Mandemens 
etc. . (Mandementen en .her
derlijke brieven), 

REYNA (CASSIMORBS), tegen 
het einde van de 16 eeuw 
geboren, heeft den, geheelen 
Bijbel volgens het oorspron
kelijk in het Spaansch ver
taald. Deze calviniste ver
taling • is zoo zeldzaam ge
worden dat GAFFAREI* J welke 
dezelve aan CARCAVI voorde 
bibliotheek van den koning 
van Frankrijk verkocht, zich 
wijs liet maken, dat het een 
oude bijbel der Joden was. 
Maar behalve , dat hetnieu\ 
we Testament er even zoo 
goed als het oude in vertaald 
is , ontwaart men gemakkelijk 
door het teeken van den, 
beer, welk op de eerste blz, 
van het boek voorkomt, dat 
dezelve te Bazel gedrukt is, 
en dat de schrijver zijn naam 
onder de twee letters C. R, ver
borgen heeft j welke men aan 
bet einde der LaUjnsche rede 
ontwaart, die aan het hoofd 
staat. Dezelve is getiteld: 

La biblia , qtie es los sacros 
libras del viejo y nuevo 
Tesiamento, iransladada en 
espanol'-,-. 1569 , in 4.to. 
Er komt in hel begin eene 
lange Spaansche verhandeling 
in voor, om te bewijzen, 
dat tnen de heilige boeken 
in levende talen moet vertol
ken ; een gevoelen , hetwelk 
zeer, strijdig is met dal van 
een' der" beroemdste landge-
nooten van den vertaler ^den 
kardinaal XlKNÉNÈs), » welke 
van gevoelen was," , zegt, 
FLÉCHIER , », dat in deze zoo 
ver van het geloof en. van 
de bevattelijkheid der eerste 
Christenen verwijderde eeu
wen, niets minder betaam
de, dan om onverschillig deze 
gewijde godspraken in de 
handen van iedereen te stel-' 
lén, welke God aan de zui
vere zielen doet begrijpen , 
en " welke de onwetenden * 
volgens den H. Apostel PE
TRUS , tot hun eigen verlies 
verbasteren; dat het goed 
was in de landstaal catechis
mussen , gebeden, grondige 
en eenvoudige uitleggingen 
van de christelijke leer, ver
zamelingen van stichtelijke 
voorbeelden, en andere ge
schriften in het licht te ge
ven, welk? geschikt zijn, 
om den geest der volken te 
verligten en hun de liefde 
voor de Godsdienst in te 
boezemen , maar dat het > 

3 
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\f at Vele plaatsen uit hét öudé 
en nieuwe Testament > waar
toe vöël- opmerkzëamheid, 
vérstand i een zuiver harten-
eëri' reirieh geest noodig Ware, 
betreft j het béter ware j de
zelve in de drie talen te la
ten, welke God toegestaan 
had , dat Wen als ware het 
boven het hoofd vaö den 
stervenden JÉSDS GHfiisïos 
geheiligd had f dat integen
deel dé onwetendheid dezelve 
misbruiken zoude t en zulks 
een middel zotide worden, 
om dö zinnelijke mensöheh , 
welke zich géén denkbeeld 
•van God kunnen maken s en 
de verwaanden, Welke ge-
looven te verstaan, wat zij 
niet Wëtert, te misleiden, 
Mén zoude gezegd hebben, 
dat hij van toen af, bet mis
bruik voorzag,' welke de 
laatste ketterijen van de H. 
Schriftuur zouden maken." 

" * RErNAüD (MARCOS AN-
TONÏCS) , pastoor Van Faux, 
in het diocees van Auxerre 
en appelerend priester, werd 
in 1717, te Litrioux ito het 
diocees van Narbonne en 
niet te Brive la Gaillarde 
geboren. Nog jong zijnde 
begaf hij zich als nieuweling 
in dé abdij van Saint-Poly. 
carpë in hetzelfde diocees. 
Dezelve werd langen tijd door 
den vroinen Ï,A I ITE-MA-
RÏA bestuurd , welke er den 
nieuwen regel ingevoerd , en 

dezelve voor verscheidene pó« 
gingen beveiligd had , welke 
aangewend waren , onver het 
Jansenisüïus in te voeren. 
Na zijnen dood werden de
zelve niet beter gevolg her
haald ; en 'de zaken waren 
zoo ver gekomen, dat- het 
hof er van verwittigd werd , 
en verbood , er géén' nieu
weling tot de belofte toe te 
laten. Ten gevolge van dit 
bevel, werd RETNAÜD , die.' 
slechts eenvoudig leek was, 
verpligt, zich te verwijderen. 
DE CAÏXUS , Bisschop van 
Auxerre , nam hem op j liet 
hem zijne studiën in zijn 
seminarie voleindigen en wijd
de hem tot priester. Toen 
de pastorij van Faux hij 
Auxerre, met welke de kerk
dienst van Champ, vereenigd 
WaS, in 1747 kwam open 
te vallen , benoemdeDE CAT-
lüs den abbé, EEYNAÜB tot 
dezelve. Hij bezat talent, 
en wijdde zijne pen aan de 
verdediging van zijne partij 
toe, zonder echter in de 
buitensporigheden en onge
rijmdheden van sommigenie 
vervallen , welke hij integen
deel het zich ten taakstelde 
om te kenmerken en te be
strijden. Hij heeft in het 
licht gegeven: 1.» Le PM* 
losophe etc. (De wijsg^r 
door eenen dorpspastoor op 
den regten weg terug ge" 
bragt, of Wederlegging van 

het geschrift van JÏAL&®" 
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ÜERT, getiteld: Over den 
val der Jesuiten in Frank
rijk) , 1765, in 12.»° van 
43 blz., hetwelk men niet 
verwarren moet, met dat var* 
MIBASSON , een barnabiter 
monnik. — 2,° Traite etc. 
(Verhandeling over het ge-
loof der eenvoudigen), 1770 , 
in 12.1»0 — 3.o Lettres etc, 
{Brieven aan de schrijvers 
van den soldaat, als wijs-
geer, en van het natuur
stelsel), 1769, in 12,*»°, 
66 blz., en 1792. — 4.o 
Errata etc. (Veranderingen 
in de wijsbegeerte der na
tuur door eenen £. P, Pic-
pus), 1775, in 12.™° — 
5.° ffistoire etc. [Geschie
denis der abdij van den ff, 
POLYCARPVS van de orde 
van den ff, BENEDICTÜS) , 
1779, in 12.n»°, die van 
Dom LABAT is van 1785. 
De schrijver prijst zeer den 
geest, welke in dit huis 
heerschle. Is het de geest, 
welke LA FITS-MARIA er in 
gevoerd heeft, de geest van 
herstelling en regulariteit? 
of die welke na hem er in
sloop , de geest van weder-
spannigheid en hoogmoed ? 
— 6.° Cinq Lettres etc. 
(Vijf brieven over de hevi
ge hulpmiddelen of stuip
trekkingen), waarvan de vier
de, van cl en 11 November 
1785 , gevolgd is, door eeni-
ge antwoorden door zijne 

tegenpartijen ; deze vijf brie
ven maken met de bijgevoegde 
stukken, 621 blz. uit. De 
schrijver bestrijdt in dezelve 
het Secourismus, bewijst er 
de ongerijmdheid en de ge
varen van , en openbaart dé 
dwaasheden, de wreedheden 
en de schandelijkheid van 
eene partij , welke zich met 
den mantel van strengheid 
dekte. Pater LA^RERT begon 
të zintwisten en trachtte 
REÏNADD te wederleggen. De 
pastoor van Vaux heeft over 
hetzelfde onderwerp nog drie1 

andere schriften in het licht 
gegeven. — 7.° Ze Secou-
risme etc. (Eet Secourismus 
verdelgd). — 8.o Ze Mystè
re etc, (ffet geheim der ont
sluierde ongeregttgheid), — 
9." Lamentations etc, {Bit
tere weeklagten en laatste 
zuchten der Secouristische 
schrijvers); dit laatste stukje 
is van den 25 September 
1788. De abbé RETNAÜ& 
werd weldra in eenen veel 
geduchter pennenstrijd gewik
keld ; de omwenteling brak 
uit, en ofschoon hij in de 
rangen zijner vrienden , tal
rijke voorbeelden van eenen 
schandelijken afval had, ver
zette hij zich standvastiglijk 
tegen de invoering van nieu
wigheden , en gaf over deze 
onderwerpen vier geschriften 
van weinig uitgebreidheid In 
het licht. Men beroofde hem 
4 
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jan zijne pastorijen hij werd 
gedurende twee jaren als ge
vangene opgesloten. Toen hij 
zijne vrijheid terug'verkreeg, 
zag hij zich tot zuik eenè 
ellende gebragt, dat hij zich 
in een liefdadig gesticht be
gaf; hij overleed in 1796. 
Men vindt overlezen schrij
ver eene zeer omstandige en 
merkwaardige levensschets in 
den Jm,i de' la religion 
(Godsdienstvriend), 35 deel, 
blz. 59. 

RETNEAU (KABEL BENE) , 
een geleerde Oratorist en een 
.bekwame Meetkundige, ge
boren te Brisac in 1656, 
trad, 20 jaren oud zijnde, in 
i e t Oratorium van Parijs, 
Nadat hij de wijsbegeerte te 
Toulorim [e Péiénas onder* 
• wezen had, werd hij in 1683 
naar .Angers beroepen , om 
er den wiskundigen leerstoel 
te bebleeden. Be academie 
van wetenschappen van Pa
rijs verbond hem in 1716 
aan zich, en verloor hem 
den 24 Februarij 1728. » Zijn 
leven," zegt FÖNTENELLE , 
» was het eenvoudigste en 
het eentoonigste. De studie, , 
het gebed, twee werken over I 
de wiskunde en een over de 
welsprekenheid, zijn al de 
gebeurtenissen van hetzelve. 
Bij hield zich verwijderd van 
alle openbare zaken, nog 
meer van alle kuiperijen , en 
hij rekende het kostbare en' 

zoo weinig gezochte voprregt, 
van niets te zijn , zeer hoog." 
Hij ontving weinig bezoeken , 
dan van diegene, met welke 
hij zijnen tijd niet Terloor, 
Zijne voornaamste werken 
zijn • 1.° Analyse etc. [Be-
wezene Analysis , of wijze 
om de wiskundige- Proble-
ma's op te lossen), Parijs, 
1708, 2 dl.njn 4>.,:met 
vele'bijvoegsels herdrukt, 1736 
2 dl.n in 4.*° __ 2," La 
Science etc. {De wetenschap 
dèr getallen , der groothe
den in het algemeen, of, 
Wiskundige grondbeginse' 
len), Parijs , ,1714 — 3 5 , 
2 dl.» in 4,t°; deze beide 
werken worden zeer op prijs 
gesteld. — 3.0 £a Zogiqw 
etc. {De welsprekendheid, 
of, de Kunst om naautV" 
keurig te redeneren) in 12.*° 
behoort hem niet: deze kleine 
Verhandeling is van Pater 
Noë'L REGNAUH. 

. REÏNIE (LA). — Zie REI-
MIE. 

* RETNIER. (JoANNES, U' 
DEWIJK, ANTONIÜS) , gebo
ren te Zausane, den 25 
Julij 1762, was de zoon van 
èenen geneesheer dier stad, 
wiens oorspronkelijke familie 
van Dauphinè, na het her
roepen van het edikt van 
Nantes, in Zwitserland1^" 
naturaliseerde was. Hij was 
de oudste broeder van den 
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generaal RETNIER, welke in 
1814 in Fransche dienst over
leden is. (Zie het volgende 
artikel). Hij legde zich in 
den beginne op de kruidkun-
de en op de landhuishoud" 
kunde toe en reisde door 
fi.olland en Frankrijk. Hij 
trad in het laatstgenoemde 
land in den echt, vestigde 
zich te Garchy in Niver-
nais, alwaar hij een land
goed verkreeg. Door den 
invloed van zijnen broeder 
werd hij in het gevolg van 
het expeditie-leger vmEgyp • 
ie aangesteld, met den titel 
van opzigter der natuurlijke 
inkomsten en liet nationale 
meubilair, en gaf bij zijne te
rugkomst verscheidene merk
waardige werken in het licht, 
over de oudheden en de ge
schiedenis dier landstreek. 
Ambteloos gebleven zijnde , 
beriep JO2EF BONAPARTE hem 
naar Napels tot de admini-
strative en financiële reorga
nisatie van Calabri'è. Later 
gaf hij hem den post van 
algemeenen opperbewindheb-
ber der paardenposten in het 
koningrijk Napels, en ein
delijk belastte hij hem met 
de* reorganisatie van de ad
ministratie der bosschen met 
den titel van opperdirecteur. 
Door de revolutie van 1814 
van zijn ambt beroofd, be
gaf hij zich naar het Waad' 
land, alwaar de staatsraad 

K 

hem het opztgt over de can-
tonnale posten aanbood , het
welk hij met dankbaarheid 
aannam , zoowel als den post 
van bewaarder der oudheden 
van het kanton Waadland, 
REÏNIER ging voort zich op 
zijpe wetenschappelijke werk
zaamheden toe te leggen. 
Hij had een zeer rijk her
barium zamengesteld en eene 
schooné verzameling' van 
gedenkpenningen.. bijeenge* 
bragt, waarvan hij de cata
logus heeft in het licht 
gegeven. Hij overleed 'Je 
Lausanne den 17 December 
1824. Men heeft van hem: 
l.o- Ze Louvet etc. (De Lou-
vet, ziekte van het vee, 
derzelver oorzaak en ge
neesmiddelen) , Lausanne , 
1782, in 12.mo — 2.° Du 

feu etc. [Over het vuur en 
eenige van deszelfs uitwerk
selen) , Lausanneea Parijs, 
1787 en < 1790. — 3.° Met 
M. STRBVE , hoogleeraar der 
scheikunde • te Lausaune ; 
3Xémoires etc. (Verhande
lingen ten dienste der na
tuurlijke geschiedenis van 
Zwitserland), Lausanne en 
Parijs , 1788 , in 8.vo — 
4,° Lè guide etc. (De weg
wijzer voor den reiziger in 
Zwitserland, voorafgegaan 
van eene Verhandeling over 
den staatkundigen toestand 
•van dat land), Parijs en 
Geneve, 1791, in I2.w° — 

5 
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5.° De VEgypte etc. (Over 
Egypte onder de heerschap" 
pij der Romeinen), Pary's, 
1807, in 8.vo — 6.° De 
Veconomie etc. (Over de open
bare landelijke huishoud
kunde der Kelten, Germanen 
en andere volkeren, uit het 
Noorden en het midden van 
Europa), Geneve, 1818, in 
8,YO __ 7,o J)e Véconomie 
etc. (Over de openbare en 
landelyke huishoudkunde der 
Perzers en Pheniciërs), 
ï 819, in 8.v° — 8.° De 
Véconomie etc. {Over de 
openbare en landelyke huis
houdkunde der Arabieren 
en Joden), 1820, in 8S° — 
9.° De 7'économie etc, (Over 
de huishoudkunde der Ègyp -
tcnaren en JEarthagers, 
voorafgegaan van Beschou
wingen over de ethiopische 
oudheden), 1823 , in 8.™ — 
10.° De f économie etc. (Over 
de staatkundige en landely
ke huishoudkunde der Grie
ken), 1823, in 8.vo Men vindt 
in deze verschillende huis
houdkundige werken , nieu
we en oorspronkelijke denk
beelden. RETNIER heeft nog 
in de Uittrekselen der 
Wijsgeerige overeenkomsten 
der koninklijke maatschap
pij -van Londen, een stuk ge
leverd over de Proefonder
vindelijke Natuurkunde; Be-
schouwingen over den ak
kerbouw van Egypte en over 
de verbeteringen, waarvoor 

dezelve vatbaar ïs, in de 
Landbouwkundige jaarboe
ken, en'overgenomen in het 
4.edeel van de Ferhandelin' 
gen over Egypte, Parijs, 
DIDOT; en verscheidene stuk* 
ken in het Landbouwkun
dige woordenboek (Diction-
naire oVagricullure) van de 
Methodische Encyclopedie 
in de Egyptische Decade, 
in de Filosofische Decade, 
enz. 

/' 
* RETNIER f JOANNES JLO-

BEWUK EBENEZER) , divisie-
generaal, groot-officier van 
het legioen van eer, broeder 
van den vorige, geboren te 
Lausanne den 14 Januanj 
1771 in de protestantschc 
Godsdienst, werd door zijnen 
smaak voor de studiën der 
wiskundige \vetenscnapf>en 
gedreven, en bereidde wen 
voor om in 

de burgerlijke 
genie te treden, toen de 
Fransche revolutie hem eene 
andere loopbaan opende. "lJ 
begaf zich naar Parijs & 
nam' dienst als eenvoudig 
kanonier. In deze hoedanig
heid maakte hij den veidtog1 

mede van Frankrijk têgeo 
de Pruissen, welke Charn* 
pagne bezet hadden. Zij"6 

talenten verwierven hem in 
korten tijd den post w° 
adjunct bij den staf > 
en met dezen titel maaktö 
hij den veldslag van Belg1* 
in 1792 mede; hij onder-
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scheidde zich in denzelven , 
werd tot adjudant-generaal 
benoemd, en droeg bij tot 
den voorspoed der republi-
keinsche legers, onder de 
bevelen van PICHEGRÜ in 
1793 te Rijssel, Menen en 
Kortrijk, Hij onderscheidde 
zich ook bij de verovering 
van Holland) werd in de* 
zen veldtogt brigade-generaal 
en openbaarde veel moed 
en beleid bij den overtogt 
van de Waal. Tijdens de 
vredes- onderhandeling met 
Pruissen, werd hij gekozen 
om de grensliniën der kan
tonnen te bepalen en liet 
eenen goeden dunk van zijne 
kunde, zelfs bij de Pruissi-
sche veldheeren na* Ver
volgens diende hij onder 
MORËAD , in hoedanigheid 
van chef van den staf bij 
het leger van den Rijn, en 
verdiende den lof van dien 
veldheer, bij de verschillen
de overlogten van den Rijn 
en bij de veldslagen van 
Rastadt, Neresheim, Fried-
berg en Riberach, List of 
ijverzucht verwijderde hem 
gedurende eenigen tijd van 
de dienst; hij trad er weder 
in op het tijdstip van de 
expeditie van Jiïgypte, waar
aan hij deel nam. Gedu* 
rende dezen veldtogt gaf hij 
nieuwe bewijzen van dapper
heid , voornamelijk in den 
slag der Pyramiden en in 
den veldtogt Tan Syrië; 

REINIER was het, die het 
eerst de woestijn doortrok 
de voorhoede van den vijand 
Versloeg, El-Arisch bele
gerde, en eenigen tijd daar
na , twintig duizend Turken, 
welke hem tegen kwamen 
geheel en al Versloeg. Hij 
werd door. KLEBER , naar 
Kelioubeth gezonden, om 
het bevel te voeren; maar 
toen deze generaal vermoord 
was, kwam hij naar Kaïro 
terug, alwaar zijne klagten 
tegen MËHoü begonnen. RET* 
NIER leed het met ongeduld 
ora onder dezen nieuwen 
chef te dienen, wiens oner
varenheid aan het geheele 
leger bekend was, en die 
bij gevolg, noch het ver
trouwen der ondergeschikte 
oversten, noch der soldaten 
kon genieten. Hunne vijand
schap werd voor het Fran-
sche leger noodlottig. Het 
naderen der Anglo-Turken , 
het heil van het leger, kon
den hen niet vereenigen , en 
ofschoon RETNIER in den 
bloedigen slag van den 30 
FentÖse (20 Maart 1800) 
zijn gewone beleid en dap« 
perheid aan den dag legde, 

I was dezelve voor Frankrijk 
\ verloren. Van gebrek aan 

krijgstucht beschuldigd, werd 
hij gevangen genomen en 
naar Frankrijk gezonden, 
alwaar de eerste consul hem 
zeer slecht bejegende. Hij 
bleef gedurende het geheele 
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consulaire bestuur in onge
nade , en een tweegevecht, 
hetwelk hij in 1803 in het 
bósch. van Boülogne, met 
den. generaal DESTAING voer
de, dien hij doodde, ver
ergerde zijne zaken nog meer. 
Uit Parijs verbannen i keer» 
de hij er in 1805 terug, 
werd op nieuw aangesteld 
en tot het bevel over een 
gedeelte des legers van Italië 
benoemd , hetwelk van ,JV«-
pels gescheiden was, en ver
kreeg toen den titel van 
groot officier van het legioen 
van eer. RETNIEU voerde 

• het bevel over deze stad, na 
de krooning van JOZEF-NA-
POLEON , en werd minister van 
oorlog en marine tot 1809; 
maar een vijand van rast 
zijnde, kwam hij NAPOLEON 
te Weenen bezoeken, nam 
dienst in het Fransche leger 
en had bij den slag van JVa-
gram, alwaar hij nieuwe lau-
wers plukte, het Saksische 
corps onder zijn bevel. Hij 
behield zijnen roem van dan-? 
peren generaal in Spanje, 
van waar hij door BONAPARTE 
teruggeroepen werd, welke 
hem in den Russischen oorlog 
gebruikte. Hij" voerde het be. 
vel over het zevende corps; 
maar hij kon in dezen slag 
niets merkwaardigs verrioten* 
hij dreef echter de Pruissen' 
voor Kalisch terug en sloeo-
zijne legerplaats voor Bres» 
den neder. In 1813 onder- I 

scheidde hij zich in den slag 
bij Bautzen en maakte zich 
meester van'de stad Görlitz, 
Toen de wapenstilstand ge
ëindigd was, trok RETNIEU 
op Berlijn aan , overtrof zich 
zelven door zijne dapperheid 
in het gevecht van Denne-
witz, alwaar hij het Fran-
sche leger voor eenen vol* 
slagen ondergang bewaarde. 
In den slag van Leifzig, 
werd hij van het Saksische 
corps, over hetwelk hij het 
bevel voerde ,: verlaten ; daar 
was hét einde van zijne mi
litaire loopbaan. Na dezen 
rampspoediger slag, kwam hij 
te Parijs terug,, alwaar hij in 
1814,den 1% Februarij, naau-
welijks 43 jaren oud zijnde, 
overleed. Men heeft van hem 
vérscheiden werken: ;t.° De 

VEgypte etc. (Over Egyfe > 
na den veldslag van fleliopo-
lis en Algetneene betrachtin
gen over de natuur- en staat
kundige organisatie van dat 
tand), Parijs, 1802, ij» 
8.vo, met eene kaart: dit 
werk,, waarvan in hetzelfde 
jaar (Londen, MOBINSOU, 
in 8.v°) eene Engelsche ver
taling in het licht verscheen j 
is in 1828 herdrukt«, onder 
den titel van, Mémoire de 
RÉYNIER, voorafgegaan door 
eene levensschets van den heer 
BÜLOS , in de tweede serie 
der Mémoires de la ?'&<>' 
lution Francaise, — ;2«° 
Conjeciures etc, (Gissingen 
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over de oude bewoners van 
Egypte), Parijs , 1804, in 
8.v° -— 3.° Sur les Sphinx 
etc* {Over de Spkinxen, wel
ke bij de pyrarhiden van 
Egypte gevoegd zijn)., Pa
rijs , 1805, in 8.vó 

* RETNOIID (ANTONÏÜS DE) 
in 1611 uit eene edele en 
oude familie van het kanton 
Friburg in Zwitserland ge
boren , die zich door de bur
gerlijke en militaire bedie
ningen , welke zij in Frank
rijk en Zwitserland tot het 
einde der 15.e eeuw bekleed 
hebben onderscheidde, om» 
helsde de loophaan der wa
pens , en werd in 1638 ka
pitein en in 1639 kolonel. 
Hij voerde achtereenvolgend 
hel bevel over twee Zwitser-
sche regimenten in Fransche 
dienst, en onderscheidde zich 
bij het beleg van Tortosa, 
onder den maarschalk DE 
SCHOMBERG, in 1648 , aan 
beV hoofd van zijn tweede 
regiment. Zijne dapperheid 
verwierf hem • weldra dei» 
rang van veldmaarschalk en 
verscheiden aanzienlijke on
derscheidingen ; onder an« 
deren het voorregt om voor 
hem en zijne nakomelingen 
zonder zich te doen natura
liseren alle regten der^Fran-
sche burgers te genieten. Toen 
LODÏWIJK XIV in 167b Fran-
che-Comté wilde veroveren , 
leenden de Zwttsersche kan

tons het oor aan het ver
zoek der hoven van Weenen 
en Madrid en besloten in 
dat gewest ter hulp van Span
je te snellen. Daar LODEWWK 
XIV de talenten en het aan
zien kende, hetwelk de ko
lonel DE REYNOLD 'm Zwit
serland genoot, zond hij 
hem naar de Zwitsérsche 
bondgenooten, bij welke het 
hem gelukte, hen hun be
sluit te doen intrekken^ De 
koning gaf hem bij zijne te
rugkomst een vrijkorps.dat ïer 
gedachtenis dezer gewigtige 
dienst ten eeuwigen dage aan 
zijne familie toebehooren en 
de bezetting van het fort 
Barreaux, den sleutel van 
Dauphiné tegen Piemonl, uit
maken moest. Later in zijn 
•vaderland teruggekeerd, werd 
ANTONÏÜS DE RETNOLD staats
raad en kapitein - generaal 
van het land, en met de 
vriendschap van hertog EM-
HANüEt van Savooije vereerd. 
Hij was met dezen vorst in 
briefwisseling, die hem ver
scheidene malen met zijne 
belangens belastte. Hij over
leed den 26 November 1686* 

* RETNOID (FRANCISCÜS DE), 
zoon van ANTONIÜS, den 27 
Mei 1642 , in Dauphiné ge
boren , trad zeer vroeg in 
dienst en werd in 1657, in 
den ouderdom van IS jaren 
kapitein bij de Zwitsenche 
gardes. Hij maakte tan toen 
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af alle veldtpgten mede van 
het roemrijk tijdvak der re* 
gering van LODEWUK XIV , 
en onderscheidde zich in alle 
gevechten ,.waarin het regi* 
ment zich betond en voor
namelijk in 1678 in den 
slag van St, Denys in Flaav." 
deren, waar hjj over het 
l,ste bataülon der garde be* 
yel voerde.'Hij werd in 1609 
tijdens de invoering van de
gen rang luitenant kolonel 
van hetzelve. In 1690 tot 
brigadier benoemd , onder-
scheide hij zich bij de.be-»' 
legering van Namen en in 
den blpedigen slag van $teen* 
kerke waar hij over het re
giment der gardes bevel voer
de. Hij werd er voor beloond 
door het geschenk van een 
regiment voetvolk, dat zijnen 
naam droeg. Hij voerde in 
1693 eene brigade, aan tot 
den slag van N eer winden, 
werd er gekwetst en verwierf 
er veel roem, daar hij bij
droeg om het dorp van dien 
naam , den sleutel der vijan
delijke positie, in te nemen. 
In 1696 tot veldmaarschalk 
bevorderd, werd hij besten» 
dig.lgk.by.ds legers gebruikt, 
waar zijne diensten hem den 
25 Junij 1702 het regiment 
der gardes en den 22 De
cember van hetzelfde jaar 
den rang van luitenant-gene
raal verwierven. Van toen 
af verbond zijne betrekking 
hem aan het hof, waar bij 

eenen eervollen jstand behield 
temidden der kuiperijen, die 
den dood des konings voor
afgingen en volgden. De ge
denkschriften van den hertog 
ST. SIMON doen hem in dit 
opzigt het volste regt weder
varen, Nadat de ministeriën 
door den regent afgeschaft 
en door raden vervangen 
waren , werd REYNOLD den 
26 September 1715 tot lid 
van den raad van oorlog be
noemd , die door de maar* 
schalk DE jViLLAKS .gepresf-
deerd Werd; 'hij werd er bij-
zonderlijk met de afdeelingdér 
Zwitsersche troepen belast. 
Den 24 September 1718, 
werd hij belast om den post 
van den hertog DE MAIP

 a*s 

kolonel-generaal der Zwitsers 
en Graauwbunders waar te 
nemen , en in deze hoeda
nigheid tot de rangen van 
officier in de regimenten der 
natie te benoemen, Met eer* 
bewijzingen en waardigheden 
overladen, sedert lang groot
kruis van den H. LODEWIJK 
en bestemd om bij de.eerste 
bevordering commandeur dief 
orde te worden , overleed hij 
kort te voren te Fei'saM® 
den 22 December 1722, W* 
wijl hij meer dan 60 diens'* 
jaren telde. 

REVN0I.DS (sir JOSÜÉ), «e» 
der beroemdste schilders van 
de 18.e eeuw, te londen 
in 1792, in het 69,** j**! 

http://de.be-�'
http://dig.lgk.by.ds
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zijns ouderdorns overleden, 
paarde met den uitgezocht-
s(en smaak, de bevalligheden 
en eene gelukkige vlugheid 
de verdiensten der uitvin
ding, eenen rijkdom en eene 
harmonie van koloriet, die 
hem bijna de groote mees
ters van Italië en Flaan* 
deren deed evenaren. Hij 
werd als de stichter der En-
gelsche school beschouwd , 
en te JWeslminster naast 
WREN rriet veel pracht be
graven. 

REYRAC (FRAKCISCUS, PHI-
xippcè, LAURENS DE) , regu
lier kanonik van Chance-
lade prioor-pastoor van St. 
Maclóu te Orleans, den 29 
Julij 1734 op het kasteel 
van Longeville in Limousin 
geboren en den 10 Decem-
1782 te Orleans overleden, 
heeft zich onderscheiden door 
verscheiden werken, die goede 
grondbeginselen, goede zeden 
en godsdienst-ijver ademen. 
Hij maakte zich het eerst be
kend door eene Lofrede op 
den heiligen LOBEWIJK, op 
de kansels van Toulouse en 
Bordeaux uitgesproken en die 
eenen grooten redenaar ken
merkte. Het laatste zijner 
werken, datgene hetwelk hem 
de meeslen roem heeft ver
worven, is een lofzang aan 
de Zon} in prosa geschre
den, en sedert 1777 ver
scheiden malen gedrukt, •» In

dien deze proza, zegt een 
criticus, ten opzigte van der» 
oorsprong van het licht en 
het vuur van dichtvuur en 
warmte ontbloot is, is zij 
zulks niet van duidelijkheid, 
van naauwkeurigheid, nooh 
van groote en edel uitge
drukte denkbeelden, en viert 
zij waardiglijk dat schoone 
gesternte, het sieraad en de 
ziel van de natuurkundige 
wereld, zoo gepast in de 
H, Schrift : Fas admirabile 
opus Excelsi genaamd. Dit 
kleine werk is voorafgegaan 
door eene voorrede, welke 
uitmuntende grondbeginselen 
van zedekunde en smaak be
vat. Men heeft nog van hem: 
1 .o JEpitre etc. {Brief aan 
den heer graaf van Fereil* 
les over het ware geluk van 
den mensch), 1758; — 2.° 
Ode etc. {Lierdicht over de 
deugd aan den hertog van 
Mortemart), 1759 ; — 3.° 
Lettres etc. {Brievenover de 
kanselwelsprekenheid); — 
4.° Les charmes etc. (De öc-
koorlykheden van het arno* 
leloos leven), brief aan eenen 
vriend , Parij's , 1761 , in 
12.m 0 ; 5.o La Philosophie 
etc, {De landelijke wijsbe
geerte) lierdicht uit hetlta-
liaansch vertaald met aanmer
kingen over de dichtkunde, 
1762, in S.voj — 6.° Dis
cours {Verhandelingen) m 
de kerk van Pompignan vooi> 
gedragen. — 7.° Manuale 
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clerioorum; — 8.° Odes 
etc. (Gewijde lierzangen) ± 
1757, ini2 .mo ; _ 9.° Dis
cours etc, (Verhandelingen 
over de, dichtkunde der Me-
brëèrs) 1760 ; — Poésies 
etc, {Gedichten uit deheili» 
ge schrift ontleend) aan me
vrouw dé Bavfhine opge
dragen, 1770. De dicht
maat dezes sch rij vers is in 
het algemeen vrij koel; de 
verhevene en figuurlijke taal 
der profeten heeft zijn dicht-
vuur slechts flaauw opgewekt. 
De abt DE RKTRAG bezat alle 
hoedanigheden, die hem be
minnelijk jkonden maken, 
eene bevalligheid van zeden, 
eene beleefdheid, eene ge
voeligheid die het moeijelijk 
zou gevyeest zijn in een en 
hoogeren graad vereenigd te 
vinden. Uit pligt en ijver 
aan de belangrijke vervulling 
zijner H. Bediening toege
wijd , deed hij door de on
schuld zijner zeden, en de 
zalvende , zielroerende kracht 
zijner woorden , de heilige 
Godsdienst beminnen die deze 
gerustheid des regtvaardigen 
op zijn voorhoofd uitgedrukt, 
kan mededeelen ; zijne tegen
woordigheid schonk moed aan 
de armen i troost aan dé be
droefden , eendragt aan de on
eensgezinde huisgezinnen ; en 
men kon hem niet naderen 
zonder in eenig opzigt in 
die gelukkige kalmte, dien 
stoorloozen vrede te dcelén 

welke als het wezen van zij
ne inborst uitmaakte. Zijne 
Lofrede t dóór BÉRENGER in 
het licht gegeven , verscheen 
in 1783 in het licht. 

* REÏRE (JOZEF) een gees
telij ke den 25 April 1735 te 
Eyguïerés, in Province, ge
boren , maakte zich met roem 
als prediker en schrijver be
kend. Uit eene fatsoenlijke 
familie gesproten, ging hij 
zijne studiën onder de jêsui-
ten Van Avignon volbren
gen. Nadat hij dé rhetorica 
had afgedaan volbragt hij 
zijne proefjaren in die so-
citeit , daarna onderwees 
hij achtereenvolgend te Ro-
anne, Lyon en Jtixï Daar 
de eerste besluiten van het 
parlement tegen de jesuiten 
hem verpligt hadden om «n 
het graafschap terug te kee-
ren, onderwees hij deschoone 
letteren te Carpentras, Na 
de ohtbindingder maatschap
pij, wijdde hij zich aan de 

prediking toe, en deed het 
heilige woord in verschei
dene steden van het zuide" 
hooren. Naar Parijs geroe
pen , predikte hij de vaste 
van 1788 in de Notre Dame> 
maar de onlusten, d i e" 6 

hoofdstad in beweging be
gonnen te brengen, belette-
den hem de volgende staatsie 
té St. Sulpice waarte ne
men. Hij begaf zich daarop 
naar zijnen ordebroeder, <>en 
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paler PRAVAZ, te Pont de 
Foisin, Gedurende de on
lusten der omwenteling .ver
borg hij zich te Sault bij 
Carpentras ; maar hij werd 
met een' zijner broeders on
der het schrikbewind eenigen 
tijd te -Si,. Remi gevangen 
gehouden. Tóén de vrede 
aan de kerk was teruggeven , 
hield hij eerst zijn verblijf te 
Lyon: maar daar de lucht 
dier stad voor zijne gezond
heid niet gunstig was , ves
tigde hij zich te Avignon, 
waar hij den 5 Februari) 
1812 overleed. De abt REYRE 
was een ijverig en stichtelijk 
priester; hij was geheel met 
den geest van de maatschap
pij , van welke hij lid was 
geweest, vervuld, en trachtte 
er de regels van op te vol
gen, daar hij zijne pen aan 
het onderwijs der geloovigen 
en aan de opvoeding der 
jeugd toewijdde. Zijne wer
ken zijn algemeen in de goe
de opvoed ings-gestichten ver
spreid, Men zou wel wen-
schen dat de schrijver dezelve 
met meer zorg bewerkt had. 
Zij verraden vlugheid, ge
makkelijkheid en eene wijze 
om zich eenvoudig en aange
naam uittedrukken; maarzij 
zijn eenigzins oppervlakkig. 
Wij kennen van dezen ach-
tenswaardigen schrijver ; 1,° 
V Anti etc, \D e vriend der 
hinderen) naderhand onder 

XXI. DEEL. 

den tilel van Leidsman der 
kinderen in het licht ge
geven , i dl. in 12.mo,-
—- 2.o L'JEcole etc, {De 
school der jonge jufvrou
wen) 2 dl.nin 12.3»0 "—- 3.o 
Biblioiheque etc. (Dichtkun
dige bibliotheek der jeugd) 
2 til.» in 12 «o _- 4.o #a« 
buliste etc. (Fabelen voor 
kinderen) 1 dl. in 12,H»O, 

— 5.0 Jnecdotes etc,(Chris~ 
telijke Jhiecdoten) 2 dl." in 
12,mo __ 6.o Prtnes etc. 
{Nieuwe preken) .bij wijze 
van homilien , 2 dl.n in 12.mo 

— 7.o Le Petit etc. (De 
kleine vaste) in vorm van 
homilien. Deze beide laatste 
werken zijn vereenigd met 
de' Onderwijzingen op de 
Feestdagen , onder den titel 
van Jnnée pastorale (ffer-
derlijk jaar) 5 dl.n in 12.1»0 

en mede in het Nederduitsch 
vertaald , onder den titel van 
Korte preken bij de Uitgevers 
dezes in het licht gegeven. 
De werken van den abt 
BETRE hebben verscheidene 
uitgaven gehad. 

RETS (ANTONIO ,dos), een 
Portugesche letterkundige, in 
1690 te Pernes, drie uren 
van Sanlarem geboren, werd 
te Lissabon oratorist. Hij 
onderscheidde er zich door 
zijne preken, en werd his
torie-schrijver van zijne con
gregatie, qualificateur der 
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inquisitie, consultator van de 
kruistogtsbulle, synodaal on
derzoeker van den patriarch 
van Lissabon en van de drie 
militaire orden van Portugal, 
chronolögist van dat koning
rijk in de Latijnsche taal, 
censor en lid van de Por~ 
tugeesch historische akade-
mie» Hij wees verscheidene 
bisdommen van de hand , en 
overleed in 1738 te Lissa-
bon. Men heeft van hem een 
aantal werken , de eene ge« 
drukt en. de andere in hand
schrift. De voornaamste tot 
de eerste behoorende zijn: 
l,o Sierlijke Latijnsche Ge-
dichten; men stelt vooral 
zijne puntdichten op prijs, 
in welke hij de geheele wel-
voegelijkheid van zijnen stand 
in acht genomen heeft;— 2.o 
het Leven van Ferdinand 
de Ménèae, in het Latijn ; 
i— 3.° eene Inleiding tot de 
verzameling der be«te Portu» 
gesche dichters in 8.vo —. 
4.0een Uitgaven van het Cor
pus illustrium poetarum lu-
sitanorum que latine scrip-
serunt, in 7 dl.» in 4. to 

enz. REYS bezat zeer uitge
breide kundigheden. Hij was 
met de oude en nieuwe talen 
bekend, en zijhecritiek was 
vrij naauwkeurjg. 

* REZZAIÏO (FRANCISCUS) , 
een Italiaansche geestelijke 
den 8 Maart 1731 (*) uit 
edele ouders te Como gebo
ren, die hem geene fortuin 
nalieten, Hij verbleef eenigen 
tijd te Rome waar zijne goe
de hoedanigheden hem de 
achting en de bescherming 
van den kardinaal COIOKNE 
verwierven , die hem zocht 
te bevorderen. Deze prelaat 
kwam ongelukkiglijk ie ster
ven en REZZANO bevond zich 
weder in eenen aan de ellende 
grenzenden staat. Nadat hij 
in 1760 naar zijn vaderland 
was teruggekeerd, verkreeg 
hij van zijnen bisschop eene 
plaats in deszelfs huis, en 
werd tot een kanonikaat be» 
noemd,dat hem genoegzaam 
in staat stelde om zijne wer
ken voorttezetten. HijoTer" 
leed den 27 Mei 1780 w 
den ouderdom van 49 jaren 

terwijl hij groote gevoelens 
van godsvrucht, aan den W 
legde. Hij heeft in ^Wf 
gegeven; 1.° Il librodi Gw" 
be, esposlo in pöesiaitali<tna 

con annotazioni, •"m' ' 
1760, in 4.*° en M**<*;> 
1731. De Novelle letlerane 
van Florence spreken rne 
veel lof over dit werk. »at 

zelfde boek van JOB is 'a le r 

p BetDtcttonnmre etc. (Algemeen hUtoriscAWoordenloei) (PB"p
n 

ff)^' den 8 December.0 Men heeft de dagteekening van den 
H Maart door de Dttxonario tlorico di BASSANO aangegeven, »£ 
X Silb„eter ?n«en& vooronderstelde, wanneer h«" »ra , t a l i a 
sche personen te doen is, verkozen. 

i 
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in Italiaan6che verzen vertaald 
door den graaf CAMILLÜS ZAM-
PIERI, Bologna, 1763, door 
MAHCÜS ANTONIUS TAUEONI , 
Osimo 1764 , en HTACINTHDS 
CERÜÏÏI Rome, 1773.—-2.° 
Dodioi canlici sagri, lalini 
« italictni , 1778. De schrij
ver voegde er twaalf andere 
lofzangen bij, en het geheel 
verscheen voor de tweede 
maal te Zwcca in 1776 onder 
dezen titel: VAnima medi-
tante. De 17.e lofzang, over 
de ellende van het leven , 
is eene schildering tan dat 
het Welke de schrijver gedu
rende verscheidene jaren voer
de. — 3 . » / / Trionfodella 
Ghiesa, Fenetië, 1778. REZ-
ZANO stond in vertrouwelijke 
verbindtenis met den graaf 
Giovio. Deze beroemde schrij
ver kwam bij den dood van 
RËZZANO in het bezit der 
door hem nagelatene geschrif
ten, en vereerde de nage
dachtenis van zijnen vriend 
door eene Levensschels , vol 
achting en toegenegenheid, 
geplaatst in zijne Verzame
ling, getiteld: Gli uomini 
illüslri della comasca dioeee-
si, bladz. 208, 

* REZZONICO (AÜRELIO), een 
Jesuit uit de adellijke familie 
van dien naam gesproten, 
en door zijne moeder THE-
RESIA ODESCALCHI met eene 
andere pauselijke familie ver-

Z. *6S 

bonden, was te Cómo, den 
16 September 1723 geboren. 
Hij trad den 8 Junij 174Q 
in de maatschappij der j e -
suiten , en verbond zich den 
15 Augustus 1757 , door de 
vier geloften aan dezelve, 
Hij predikte inde voornaam
ste steden Van Italië, en 
werd alom toegejuicht. CiB-
MENS XIII, die, toen hij 
nog slechts kardinaal en bis
schop van Padua was \ hem 
tot priester gewijd had , riep 
hem toen hij Paus werd, tot 
zich, en stelde hem aan het 
hoofd van het Romeinsöhö 
seminarium. Dit Was in de 
ongelukkige omstandigheden, 
waarin men :zich bevond , 
een netelige post. Pater Rfiz-
ZONICÓ gedroeg zich in den* 
zelven met al de voorzigtig-
heid en Wijsheid, welke men 
kon wenschen. Bij ds ont
binding der maatschappij on* 
der CLEMËNS XIV, trok hij 
naar Cörno, zijnegeboorleslad, 
terug, waar hij met een'ka-
nonicaat van de hoofdkerk 
en met de waardigheid van 
penitentiarïus werd voorzien. 
Hij overleed in het einde van 
1777, in den ouderdom van 
54 jaren. Mea heeft van 
hem: 1.° Orazione parie* 
girica in lode di sancta 
ÜATÊRlNA, vergine e mar-
tire, Fenetië 1762; — 2.° 
Oranone delta in Cremona 
per i félici suocessi dell' 
2 



164 R E Z. 

armi austriache.,'. Milaan 
1764; — 3.° Orassionesa-
gra; detta nella, sala del 
senalo di Lucca, Lucca, 
1769. De sterrekundige LA-
LANDE, die gelegenheid had 
gehad pater REZZONICO in 
Italië te zien en te leeren 
kennen , spreekt in zijn 
reisverhaal met veel lof over 
denzelven. 

4 REZZONICO (ANTONIDS J O 
ZEF, graaf DE LA TOUR), een 
geleerde letterkundige, in 
1709, te Conto uit eeneoude 
adellijke familie, vruchtbaar 
in verdienstelijke mannen, 
en die eenen Paus aan de 
Kerk heeft gegeven (Zie CLE-
MEN.S XIII j , gesproten, trad 
de militaire loopbaan in , en 
diende met onderscheiding 
in Spanje en Italië. Te mid
den der krijgsvelden, behield 
hij den smaak der letteren , 
en hij maakte zich zijne rei
zen ten nutle, door de bi
bliotheken te bezoeken en 
bouwstoffen in te zamelen 
voor eene nieuwe uitgave die 
hij zich voorstelde in het 
licht te geven van de Na
tuurlijke Historie van FLI
NKS. Het kruis der St. Jacobs 
orde en den rang van bri
gadier der legers van den 
koning van Spanje waren de 
belooning zijner diensten. Bij 
zijne terugkomst in Italië 
werd hij tot kamerheer van 
den hertog van Parma be

noemd , en eenige voortbreng
selen , die hij in het licht 
had doen verschijnen open
den hem de deuren der alta-
demiën 'en der. letterkundige 
genootschappen. Het overige 
van zijn leven werd aange
wend met het in het licht 
geven van zijne navorschin-
gen over PLINIÜS ; maar hij 
overleed den 16 Maart 1785, 
alvorens hij dit belangrijke 
werk ten einde had gebragt in 
het kasteel van Parma, waar* 
van hij sedert twintig jaren 
gouverneur was. Men heeft 
van REZZOHICO : 1.° De svp 
pos ititiis militaribus slipen-
diis BENEDICTI OpESC-JL' 
CHI , qui pontifex niaximn^ 
anno 1676, INNOCENTUXI 
prmnominefuit annunciatus> 
C6mo 1742, in folio 132 
bladz. Het voornaamstedoei 
van deze verhandeling is 9ra 

de valschheid der bijzonder
heden aan te toonen door 
verscheidene geschiedschrij
vers opzigtens de jeugd van 
IMOCENTIÜS XI aangevoerd, 
en om dezen Paus op hunnen 
laster te wreken. —• 2.°*;^" 
DOFlCO adamato, GaM«' 
rum et Navarre regichns-
tianissimo , ob minorem for-
tissimamque Baleariuw «• 
Gallis expugnalum musarum 
epinioia , enz. Parma, 1 ' ö 

in 4.*o Dit is eene «raame* 
ling van verzen belrekkehjK 
de inneming van Minorka, 
met historische aanteekenw-
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gen betrekkelijk dit eiland 
sedert de Romeinen. — 3.° 
Disquisitiones PLINIANJE 
in quibus deutriusquê Pil-
Sli patria, scriptis, codi-
cibus, editionibus atque in-
ter prettbus, agitur, Parma 
1763— 1767, 2 deelenïnfo
lio. Dit belangrijk en zeld
zame werk eindigt met eenen 
brief van REZZOJÜICO aan pa
ter JACQOIER, over het be
roemd obelisk, hetwelk Aü-
GDSTÜS te Rome in het veld 
van Mars deed oprigten, om 
tot astronomischen wijzer 
te dienen , door MAHILIUS of 
MANLIOSJ een* wiskunstenaar. 
(Zie de geschiedenis der wis~' 
kunde, l.ste deel, bladz. 
485 — 87.) De disqui
sitiones Pliniance zijn een 
schat van geleerdheid en 
een voorbeeld van goede 
critiek. — 4.° Discorsi ac-
cademici , Parma , 1772 , 
2 dl.n in 8.vo, eene verza
meling van uitgeiezene stuk
ken door den schrijver in 
de verschillende letterkun
dige genootschappen, waar
van hij lid was, voorgedra
gen. — 5.° Fersi sciolti, 
Parma, 1774, 1 dl. in 
4.to bevattende vijftien klink
dichten, zeven anaoreonti-
sche lierdichten, en vier 
kleine gedichten , in rgmloo-
ze verzen vervat; het eerste 
over de vorderingen der 
tooneelkunsl in Italië, waar

in hij aan 2ijn vaderland 
CuRNEIUE'S , RACINE 'S CD 
MOMÈRE'S belooft; het twee
de is aan de gedachtenis van 
pater LESEOR toegewijd ; het 
derde is eene vertaling van 
den Penseroso van Mti/rbif, 
en het vierde handelt over 
de sterrekunde. REZZOPÜCO 
werd in 1773 door den gröó-
ten FREDERIK . als lid der 
akademie van Berlijn aan
genomen , welke vorst hem 
over dit onderwerp eenen 
brief schreef, welken de dag
bladen mededeelden. 

RHABAN of HRABAN-MADR. 
— Zie RABAN-MAÜR. 

RHADAMISÏDS , zoon van 
PHARASMANES, koning van 
Iberi'è, begaf zich , daar hij 
veinsde in öneenigheid met 
zijnen vader te zijn , naar 
zijnen oom MITHRIDATES , 
koning van Armenië. met 
wiens dochter, ZENÖBIA ge
naamd , hij in den echt trad. 
In het vervolg rigtte hij tegen 
MITHRIDATES een magtig le
ger op ; en na hem in eené 
bijeenkomst gelokt te heb
ben , deed hij hem verra
derlijk verstikken. Zijne 
misdaad bleef niet ongestraft; 
want na doorARTABAN, ko
ning der Partners, overwon
nen te zijn, werd hij ge
noodzaakt de vlugt te n e" 
men, nadat hij zijne^vrouw 
3 
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in het jaar 52 na J. G. zelf 
doorboord had. (Zie ZÉNOBU). 
Zijn vader PHARASMANES deed 
hem naderhand als een ver
rader sterven. 

JRHASES, — Zie RASIS. 

. RHAÏ (THEODORDS) , in 
1603, te JRees, in het her
togdom Khef: geboren, be-
gaf zich in 1622 onder de 
Jesuiten , werd leermeester 
der jonge hertogen van Gu-
lik en Neuburg, later rec
tor van ,het collegie van 
Duren i waar hij den 10 
Maart 1671, zeer betreurd, 
overleed. Men heeft van 
hem geachte werken: 1*° 
Descriptio regni Thibet, 
Paderborn, 1658 r in 4>*° \ 
—> 2,° Melatio rerum mi* 
rabüiurn regni Mogol, Neu
burg, 1663, in 4.t° — 3.° 
dnimce illustres Julice, 
Clivice, etc. , e monumen-
tis redivivoa , Neuburg , 
1663, in 4 . t 0 ; — 4.° twee 
twistschriften in het Hoog-
duitsch. 

RHEITA (ANTONIOS-MARIA-
SCHTRI.E V0N)s een godge
leerde, prediker en wiskun-
<^8e« op het einde der 16.e 
eeuw in Bohème geboren, 
trad in de orde der capu-
cijnen, en legde zich in zijne 
vrge oogénblikken op de be
oefening der wis- en sterre-
kunde toe, Men heeft hem 

de wezenlijke astronomische 
bril met vier bolronde; gla
zen , en de dubbele teles
coop die MöNXDCtA als te 
zeer verwaarloosd meende, 
te danken. Hij leverde eenige 
werken over deze laatste we
tenschap , de sterrekunde, 
waarin hij met de beschou
wing der- sterren godvruch
tige en zedekundige inzigten 
heeft vermengd, onder an
deren : Oculus ÜNOCS et 
ELIM sive radius sidereo 
mysticus, ena. Dit werk 
werd te Jntwerpen, in 
1645, in 2 dl> gedrukt. 
Aan het hoofd van het 2.e 

vindt men dezen anderen 
titel: Theo-Jslronomia, quü 
consideratione visibilium > 
per novosetjucundos con* 
ceptus prcedicabiles ab asifw 
desumptos, mens humctna %n 
invisibilia Dei intwduci* 
tur, een werk dat eenige 
overeenkomst heeft met de 
sterrekundige godgeleerd
heid van DERHAM, ofschoon 
van eenen zeer verschillen* 
den stijl: de schrijver weidt 
uit over de overwegingenen 
gewaarwordingen, die natuur
lijk in den mensch ontstaan» 
bij het gezigt van den ge-
sternden hemel, Hij be.e 

verscheidene sterrekundige 
waarnemingen gedaan, «ie 
in den tijd gerucht gema8** 
hebben. Hij beweerde W 
nieuwe trawanten om J°PI" 
TER ontdekt te hebben; het* 
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geen slechts eene spiegelkun-
dige of dioptrische begoo -
cheling kan geweest, zijn. 
Men heeft nog van hem eene 
kleine Verhandeling over de 
aflaten. Hij hield zich lan
gen tijd te Keulen op , en 
overleed in 1660 te Ra-
vermat 

RHENANOS (BEÏÏÜS) , een 
letterkundige, in 1485 te 
Schelestadt geboren * van 
waar hij zich naar Parijs , 
vervolgens naar Straatsburg, 
daarna naar Bazel begaf, 
alwaar hij met ERASMOS in 
jnaauwe vriendschapsbetrek
king kwam, en waar hij 
proeflezer der boekdrukkerij 
van TROBEU werd. Men heeft 
hem verweten dat hij in zijn 
hart lathersch was, maar 
het is bekend dat hij nooit 
het lutheranismus openlijk be« 
leed. Hij was het die het 
eerste de twee boeken van 
de geschiedenis van VEI,-
IEIÜS PATERCCLUS in het licht 
gaf. Men heeft nog van hem j 
11° de Voorrede aan het hoofd 
der fVerken van JE RASMUS; 
•— 2.° Aanteekeningen op 
TËRTDUIANCS, op PUNiüs den 
natuurkundige, op TITÜS Ll-
ViDs en op TACÏTDS , enz.} 
— 3.° eene Geschiedenis 
van Duitschland onder den 
titel van Mes Germanicos, 
1693, in 4èto, welke voor 
*\jn meesterstuk gehouden 

wordt; 4.° lltyrici provin* 
ciarum utriqueimperio, turn 
romano, turn constantinopo-
litano, servienhs descrip-
iio ; in de Notitia dignita-
tum imperii romani, Pa
rijs, 1602 iti Ö.TO, een ge
leerd werk even zoo als alle 
andere die uit zijne pen Zijn 
gevloeid. RHENANCS overleed 
ie Straatsburg den 20 Mei 
1542 in den ouderdom van 
51 jaren. Men kan het 38.e 

deel der Gedenkschriften 
van NlCERON over RHENANÜS 
raadplegen, 

RHEHFERD (JACOBDS), eett 
geleerde kenner des Öoster-
sche talen, in 1654 te Mul-
Mint geboren, onderwees met 
roem gedurende 30 jaren de 
Oostersche talen en de wijs
begeerte te Franeker. Hij 
overleed in 1712, in den 
ouderdom van 58 jaren in 
die stad. Men heeft van hem 
een aantal belangrijke Ver
handelingen in 1712, 1 dl. 
in 4„t° te Utrecht gedrukt. 
De voornaamste zijn: \„0 De 
antiquilale characteris ho-
dierni judaici; —- 2,° de 
Stylo novi Testamenti; — 
3.° Observaiiones ad loca 
novi Testamenti ; —- 4.° Be-
brcea rudimenta gratnma* 
hcce harmonicw linguafum 
orientalium; — 5.° Pèri» 
cttlurn criticum t» loca ae-
pravaia perdita JEOSEBH 

4 
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caesar oei, enz. Men vindt 
de lijst derzelve in de Ge
denkschriften van NICERON 
eerste deel. 

RHETICÜS (GEORGE JOA-
CHIM) — Zie JOACHIJSI. 

doel om Griekenland tegen 
de Porte in opstand tebren-
gen, en om zijne landgenoo
teuvan het juk der muzel
mannen te bevrijden. De wel
sprekendheid , waarmede bij 
in eenen boogen graad be
gaafd Was, en het aanzien 
hetwelk hij genoot, maakten 
hem de middelen gemakke
lijk om dit ontwerp te ver
wezenlijken, en hij haalde, 
naar men zegt, bisschoppen 
geleerden , zee- en land-ofn-
eieren, kooplieden /benevens 
verscheidene vreemdelingen 
van onderscheiding tot zijne 
partij over. Men verzekert, 
zelfs dat hij zijne denkbeel
den aan den beroemden PAS-
WAN-OeiiOD, en aan verschei
dene andere magtige Turken 
deed aannemen. Nadat BHI-
GAS dit genootschap gevormd 
had, ging hij zich in de 
hoofdstad van Oostenrijk ves
tigen , en onderhield in deze 
stad eene 'geheime briefwis
seling met de voornaamste» 
zijner landgenooten in Grie
kenland en Europa. Hij he» 
oefende steeds de letteren» 
en hij gaf een dagblad in de 
Grieksche taal in het licht 
voor de onderwijzing zijner 
broeders; hij vertaalde de 
Reis van den jongen 'JNd* 
CHARSJS , en er zijn eenige 
deelen zijner vertaling in bet 
licht verschenen; hij deed 
ook eene Verhandeling over 
de militaire krijgskunde en 

•.•'•? RHIGAS, een der ijve-
verigste bevorderaars van den 
Griekschen opstand, in 1753, 
te Velestina in ThessaH'è 
geboren , maakte uitmunten
de studiën in de beste col-
legien van zijn vaderland, 
en begaf zich vervolgens naar 
Bmharesl, waar hij tot aan 
het begin der;Fransche om
wenteling verbleef, daar hij 
zijnen tijd tusschenhandelver-
rigtingen en zijne geliefkoos
de studiën verdeelde. Die 
stad bood hem hulpmiddelen 
aan om zijne kundigheden 
uit te breiden : de oude let
terkunde van Griekenland 
boezemde hem eene soort 
van geestdrift in, en hij had 
zich gemeenzaam gemaakt rnet 
de Fransche, Latijnsche , Ita-
liaansche en Hoogduitsche 
talen. Hij was te gelijk een 
dichter en toonkunstenaar; 
maar de vergelijkende aard
rijkskunde maakte zijne aan
genaamste bezigheid uit. Tot 
in ̂ het overdrevene met geest
drift bezield voor de bevrij
ding van zijn vaderland, kwam 
hij op het stoute denkbeeld 
om een groot geheim genoot
schap te vormen met het 
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eene Elementaire verhan
deling over de natuurkunde 
tot gebruik van den beschaaf
den stand in het licht ver
schijnen» Hij maakte vooral 
zijnen naam populair door 
de zamenstelling van vader-
landsche gedichten, in eenen 
gemeenzamen stijl geschre
ven , maar geschikt om dé 
verbeeldingskracht der jonge 
Grieken te ontvlammen , om 
hun den onverzoenlijksten 
haat tegen de willekeurige 
magt der halve maan in te 
boezemen. Zijne navolging 
der Marseillaise, welke de 
Grieken nog in de laatste 
gevechten zongen, die zij mët 
hunne onderdrukkers gevoerd., 
hebben, zijn schoon Berg-lied: 

Bowé. (fféldenf Tot wan
neer %ullen wij op de ber
gen leven . . ?) hebben eene 
zeldzame uilwerking op de 
jeugd van zijn land te weeg 
gebragt. In het begin der 
maand Mei 1798, klaagde 
een verrader RHIGAS en zijne 
medearbeiders, ten getale van 
zeven, bij het Oostenrijksche 
bestuur, als zamenzweerders 
aan. De keizer deed hen in 
hechtenis nemen en aan het 
Turksche hof overleveren , 
met uitzondering van drie , 
die naturalisatie brieven had
den verkregen, lenigen tijd 
voor dat de policie Tan fVee-
nen bevel tot de in hechte-

L 

nisneming had gegeven, had 
zich RHIGAS uit die slad ver
wijderd , maar hij werd te 
Triest gevangen genomen, 
waar hij eene poging in het 
werk stelde om zich meteenen 
dolksteek te dooden. De drie 
als Oostenrijkers genaturali
seerde Grieken werden tot 
eene altijddurende balling
schap veroordeeld ; de vijf 
andere vraagden als enkele 
genade om niet aan de tij
gers van Konstantinopelover
geleverd te worden , en om 
den dood in Kun vaderland 
Ie ondergaan. Daar de gar
des vreesden dat PASWAN-
Ofiioü hun deze slagtoffers 
mogt ontweldigen , zoo kwa
men zij den lijd der strafoefe-
ning voor, en wierpen hen 
in den Donau. Aldus sneefde 
de ongelukkige RHIGAS in 
den ouderdom van 45 jaren. 
Zijn dood gaf aanleiding tot 
eenige stukjes , in nieuw 
Grieksch geschreven, waar
van datgene het belangrijk
ste is, hetwelk den titel van 
Nomokratia draagt. RHIGAS 
heeft behalve de geschriften, 
waarover wij hierboven ge
sproken hebben, eene groote 
kaart van Griekenland, in 
twaalf bladen vervaardigd, 
te Weenèn gegraveerd, in 
welke hij met de tegenwoor
dige en oude benamingen alle 
beroemde plaatsen in de ge
schiedenis aanwees. De kaart 

5 



170 R H I. . - R H O. 

bevat een aantal oude gedenk
penningen. Alhoewel dit werk 
niet vrij van fouten en on
nauwkeurigheden is, heeft 
het echter gediend om den 
roem van den schrijver Ie 
vestigen. 

* RHO (JACOBÜS) , een be
roemde Jesuit-missionaris , 
in 1593 te Milane uiteene 
adellijke familie geboren. Zijn 
vader, een regtsgeleerde, 
had zich een' naam in de 
reglsgeleerdheid verworven. 
RHO begaf zich in den ou
derdom van 20 jaren onder 
de Jesuiteu. Nadat hij in 
zijne eerste studiën middel» 
matige . vorderingen gemaakt 
had, verkreeg hij eene ver
bazende ervarenheid in de 
wiskunde. Tot de missiëd 
van Sina bestemd, kwam 
hij naar Rome, en ontving 
er het priesterschap uit de 
handen van den kardinaal 
BELLARSIINÜS. Kort daarna 
vertrok hij naar het Oosten 
(1620) met pater THIGAUT, 
die naar Frankrijk geko
men was, om versterking te 

- zoeken , en die met 44 ge-
zeilen naar Sina terugkeer
de. Nadat hij zijne godge
leerde studiën te Goa ge
ëindigd had, begaf hij zich 
naar Macao ; maar hij feon 
niet verder komen, daar de 
Hollanders die stad beleger
den. RHO vond een middel 
om aan de inwoners van nut 

te zijn f door hen met het 
gebruik van het kanon be
kend te maken , en Macao 
werd ontzet. Deze dienst 
opende voor pater RHO den 
ingang tot Sina. Hij stelde 
dadelijk alle zorgen in het 
werk om zich. in de landtaal 
te oefenen, en hij leerde in 
weinig tijds genoeg om de
zelve te spreken, en te 
schrijven. Een bevel des 
keizers riep hem naari'etei 
om er aan de verbetering 
van den Sineschen almanak 
te werken. Dit was geene 

'gemakkelijke taak. De pa< 
ters RHO en SCHUL onder
namen dezelve, en teneinde 
Van eenige jaren , werd het 
werk tot tevredenheid des 
keizers ten einde gebragt, 
Deze vorst bood ter beloo
ning aan de beide Jesuiten 
titels, en aanzienlijke amb
ten aan, maar zij wilden 
slechts eene jaarwedde en 
eene som gelds aannemen om 
eene kerk te bouwen. Dus 
was de gelukkige toestand 

van de missie Van Pekte* 
toen pater , RHO er den 27 
April 1638 in den ouderdom 
van 45 jaren overleed* ™^n 

gaf hem eene luisterrijke 
lijkstatie, bij welke verschei
dene mandarijnen en officie
ren van het hof tegenwoordig 
waren. Men heeft van p a ' 
ter RHO: 1,° een zeer uit
gebreid werk ter verbetering 
van den Sineschen atoa" 



R H O . 171 

nak, gezamenlijk met pater 
ScHAiL. ALEGAMBE schat 
hetzelve op honderd vijftig 
boekdeelen, — 2.° Twee 
brieven De swnavigatione 
et rebus indicis, in het' 
Italiaansch, Milane , 1620; 
— 3.° Tabulce mptus sola-
ris, lunaris el planetarum. 
-—.•4.0 De mensura cceliet 
terroe , in het Sineesch ; — 
5.o verscheidene Verkamde' 
lingen betrekkelijk de Gods
dienst , mede in het Sineesch, 
te weten: over het vasten> 
over de aalmoes, over de 
goede raden, over de wer
ken van barmhartigheid. 

•" RHO (JOANNES) , een Je-
suit en broeder van den voor
gaande , een beroemde pre
diker , in 11590 te Milane 
geboren, heeft vele geschrif
ten zoo in het Latijn» als 
in het Italiaansch nagelaten. 
Men heeft van hem onder 
anderen: 1.° Achales ad 
CONSTAN nam GAJETANVM 
adversus ineptias et rnalig-
nitatem libelli PSEVDO-
CONSTANTIANI de sancti 
IGNATII constitutione atque 
exercitiis, 1646, Pater RHO 
wedcrlegt in dat boek dom 
KONSIANXIJN CAJEIANUS ,een 
Siciliaanschen benedictijner-
monnik , en abt van Sint-
JSaronte, die door ijver 
voor den roem der orde van 
den H, BENEDICXDS, be
weerde dat het boek der 

oefeningen van den fl. I s -
NATIÜS een Benedictijnsch 
voortbrengsel was. (Zie IG-
NAXIÜS VAN LOTOLA). — 2.° 
Ad JOANNEM BAPTIST. 
CASTALD ÜM in terrogationes 
apologeticce , in quibus sano
ti IGNATII cum B. CAJE-
TAN o Theatino colloquen-
tis, atque ab eo theatino* 
rum ordinem postulantis, 
rejecilur fabula , 1690; --., 
3.o "Vele andere werken , 
waarvan ARGEI.AU en de 
Bibliotheek der maatschappij 
van JESDS, de lijst öpge* 
ven, onder anderen leer-en 
lofreden enz. Deze pater 
overleed te Rome in 1662, 

RHOPE. — Zie RHODIÜS, 

RHODES (AXEXANDER DE) , 
in 1591 te Jvignon gebo
ren , trad in 1612 in de so
ciëteit der Jesuiten, met hét 
doel om zich geheel aan de 
onderwijzing der ongeloovi-
gen toetewijden. Hij vertrok 
in 1618 naar Macao, waar 
hij zich op de beoefening 
der talen, in die verschil
lende gewesten in gebruik, 
toelegde, hij begaf zich naar 
1'onquin, om er het chris
telijk geloof te verspreiden: 
hetwelk hij met den besten 
uitslag deed. , Hij doopte er 
meer dan 5000 inwoners. 
Hij ging vervolgens naar Co* 
chinchint , waar zijne pre
diking dezelfde vruchten 
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voortbragt, en toen hij in 
hechtenis genomen en uit 
het koningrijk verdreven 
werd, had hij den troost te 
vernemen, dat zijn voor
naamste leerling AMDBEAS ge» 
naamd, zijne onderwijzingen 
met zijn bloed had beves
tigd , en den naam van eer
sten martelaar van Cochin' 
chine verdiend had. Door 
zijne overheden naar Home 
gezonden, verzocht hij de 
toestemming om eene nieuwe 
missie in Perzi'è te vestigen, 

-en dezelve verkregen heb
bende, begaf hij zich naar 
dat uitgebreide koningrijk, 
waar hij in 1660, na onge-
loofelijke werken te hebben 
verrigt, overleed. Men heeft 
van hem: 1.° een annathi-
tisch" woordenboek , eene 
taal in Tonquin.en de na
burige provinciën gebruike
lijk , in 1651 te Rome ge
drukt. — 2.o Een Cale» 
chismus in het Tonquinsch 
en Latijn, Rome, 1652; — 
8,0 f^erhaa.1 der vorderin* 
gen des JEvangelié's in het 
koningrijk Tonquin, in het 
Italiaansch; Rome, 1650, 
in 4 > ; in het Pransch en 
Latijn, Li/on, 1651 en 1652; 
— 4.° Zijne Reisbeschrijving 
in 4.to; en andere werken, 
Waarin de vroomheid zoo wel 
als eene wijze weetgierigheid 
voedsel vindt.— Men moet 
hem niet verwarren met 
GEORGIÜS DE HHODES, waar

van men eene Godgeleerd
heid heeft, 2 dl." in foJ., 
insgelijks een Jesuit, te Avi-
gnon, in 1597 geboren en in 
1661 te Z#ora overleden. ^9 
was volgens alle waarschijn
lijkheid , broeder of bloed
verwant van den voorgaande. 

RHODIGINÜS (LÜDOVICCS-
COELIÜS) , wiens ware naam 
LODEWIJK RlCCHIERI W8S, 
zag in 1450 te Rovtgov in 
den IFehetiaansclien Staat 
het eerste levenslicht,maak
te zich in het Latijn en 
Grieksch bekwaam. Hij kwam 
in Frankrijk om zijne ken
nissen door den omgang met 
degeleerden te voltooijen, en 
keerde in 1481 naar Italië 
terug, hij had vele vervol
gingen uittestaan, en zag 
zich gedwongen bijzondere 
lessen te geven om te kun
nen leven. Nadat hij ie Mi" 
lane had geleeraard, ging, 
hij te Padua onderwijzen, 
waar hij in 1525 in den 
ouderdom van 75 jaren over
leed. Zijn voornaamste werk 
is Jntiquce lecliones, Bazel, 
1566 , en Frankfort 1666, 
in fol. JOUÜS CAESAR SCA-
lIGER zwaaide hem loftui
tingen toe die minder ver
dacht zouden schijnen, in
dien RHODIGINÜS zijn mees
ter niet ware geweest. Zijn 
leven is in het Italiaansch 
door den graaf CAMIII',,S 

SILVESTRI beschreven. 
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BHODIÜS (AMBROSIÜS) , te 
Kemberg bij Wittenberg, 
in 1577 geboren, begaf zich 
naar Denemarken, en ver
wierf de achting van TlCHO 
BRAHÉ en KEPLER, Hij be
oefende te Jnslo in Noor
wegen de geneeskunde , en 
werd hoogleeraar van de na
tuur- en wiskunde, in het 
collegie dier stad ; maar daar 
hij zich met de openbare 
zaken bemoeid had , werd 
hij in de gevangenis opge
sloten , waarin men gelooft 
dat hij in 1633 overleed. 
Zijne werken zijn: l.o Dis-
pul(t(ipnes de scorbuto; — 
2.° eene Optica, met eene 
Verhandeling over de sche
meringen , in het'Latijn j, 
ffittenberg, 1611, in 8J° 
—- 3.° De transmigratione 
animarumpythagorica, quo* 
modo eadem concipi et de* 
fendi possit. Dit werk be-» 
vat verscheidene tegenstrij
digheden. 

RHODIÜS of RHODE (JOAN-
NEs), een beroemde genees
heer in 1587 te Koppenha-
gen geboren, begaf zich in 
1614 naar Padua. Hetver-
blijf dier stad behaagde hem 
zoo zeer, dat hij er zich 
vestigde. Eeniglijk naijverig 
op zijne vrijheid offerde hij 
aan dezelve alle posten op. 
Hij wees in 1631 eenen 
leerstoel in de kruidkundé 
Ie Padua, met het opzigt 

over den plahlentuin van de 
hand, en in 1640 eenen 
anderen der natuurkunde te 
•Koppenhagen, Hij was kreu
pel ; maar dit ligchamelijk 
gebrek werd vergoed door 
de kunde en schranderheid 
van zijnen geest.. Men heeft 
van RHODIUS : 1.° Notoe et 
Lexicqnin scribonium Lar-
gum de compositiqne pie-
dicamentorum, Padua, 1635, 
in 4.t° —.• 2.o Drie, hon
derdtallen van geneeskun
dige waarnemingen, Padua, 
1657, in 8.vo _,, 3.o, Eene 

''verhandeling over de kunst
matige baden , 1659 , in 
8.Y°, en een aantal andere 
werken in het Latijn, vol 
geleerde aanmerkingen. Hij 
overleed in 1659, in den 
ouderdom van 72 jaren te 
Padua. Men vindt eene 
levensschets van dezen schrij» 
ver in de gedenkschriften 
van NIGERON , 38.^ deel, Zie 
ook het 7.e deel van de 
Biographie medicale bij 
PANCKOUKE in het licht ge
geven. 

RHOÉ (THOMAS\ in het 
graafschap Essex geboren, 
en in 1644, in den ouder
dom van 64jaren overleden; 
was afgezant bij den mogol 
te Konstantinopel in hel 
noorden , kanselier der orde 
van den kousenband , en ge-
heimraad des konings. Hij 
maakte zich beroemd door 
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zijne vaderlandsliefde en kun
de. Men heeft van hem : 
l.o eene Reis naar Mogol, 
in Purohaè én Thèvenot; 
— 2.° Verslag van den 
dood des sultans OTMJN , 
in het Engelsch , 1622 , in 
4.t° 

RHOTENAMËR (JÜAOTES), 
een schilder in 1564 te 
Murickeh geboren. Het ver
blijf dat hij in Italië' hield 
ontwikkelde zijnen smaak. 
Hij vestigde zich eenigeft tijd 
te Fénetië, alwaar hij vol
gens TINTÖRET teekende. 
RHOTENAMER had zich' eene 
manier eigen gemaakt, die 
naar den Vlaamschen en Ve-
netiaanschen smaak zweefde. 
Hij is bevallig in zijne hoofd-
trekken ; zijn koloriet is le
vendig, zijne stukken zijn 
zeer volledig afgewerkt. Men 
verwijt hem somtijds in 
naauwkeurigheid te kort te 
zijn geschoten. Men ziet te 
Augsburg verscheidene groo-
te stukken van dezen schil
der ; men bewondert onder 
anderen zijne schilderij van 
alle Heiligen. Het jaar van 
zijn overlijden is ons onbekend. 

RlBADENEIRA (PETROS), 
een Jesuit in 1527 te To-
ledo geboren, werd in 1540 
door den H. IGNATIÜS onder 
het getal zijner leerlingen 
aangenomen, zelfs vóór dat 
zijne maatschappij, door den 

heiligen Stoel bevestigd was, 
Hij kwam in 1542 Ie Parijs 
studeren, ging van daar naar 
Padua i ' van waar hij naar 
Palermo gezonden werd om 
er de redeneerkunde te on
derwijzen , en maakte zich 
overal beroemde vrienden. 
Nadat hij aan de voortplan
ting van de sociëteit in de 
Nederlanden , in Frank* 
rijk en Spanje gewerkt had, 
overleed hij te Madrid in 
1611 in dein ouderdom van 
84 jaren. Hij was een man 
van eenen onvermoeiden ijver 
en vol geleerdheid, maar 
wien het aan critiek ont
brak. Hij is voornamelijk 
bekend door zijne Bloemle» 
zing uit de levens der ff ei" 
ligen, in 1617, in fol. te 
Madrid gedrukt, en door 
verschillende schrijvers in 
het Fransch vertaald. HÜ 
neemt in dezelve zonder on» 
derscheiding een groot gelat 
twijfelachtige, valsche en 
somtijds aanstootelijke zaken 
op. Het werk is voor het 
overige zuiver in het Spaassch 
geschreven. Zijne andere 
werken zijn: 1.° de levens 
van den H. IGNATIDS , van 
den H. FRANCISCÜS DE BOB-
GIA, van de paters LkW& 
en SAtMEROtr. Daar hij deze 
beroemde mannen zeer van 
nabij gekend had, en langen 
tijd met hen leefde, &°° 
verdient hetgene wat hij e r 

van verhaalt al het vertrou-
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wen, hetwelk men'aan een 
gelijktijdigen schrijver geven 
kan , indien, men er zekere 
buitengewone zaken van uit
zondert , die hij volgens ge
zegden verhaalt. — 2.oeene 
verhandeling over de scheu
ring in Engeland, in 8,vo, 
1594; —r 3.0 eene andere > 
getiteld de Forst, waarin 
hij over de deugden van den 
christelijken vorst handelt. 
Er komen eenige stellingen 
in voor die aanleiding tot 
critiek hebben gegeven. Men 
heeft dezelve uit het Spaansch 
in het Latijn vertaald , Ant
werpen , 1603 iniol .— 4.° 
Bibliotheek der schrijvers 
onder de Jesuiten, in 8J° 
Lyon 1609. Dit boek bevat 
een vrij belangrijk regisier 
der Provinciën , leden en ge
leerden van de sociteil. Men 
vindt er ook eene lijst in 
harer martelaren (ZieOumtr-
FRANCISCÜS).— 5.° Eene Per-
handeling over den tegen
spoed, 

RlBAlLIER (AlIBROSIÜs) , 
leeraar der Sorbonne, wereld
lijke abt van CHAMBON, dio* 
cees van Poitiers in 1712 
te Parijs uit eene aanzien
lijke Bourgondische familie 
geboren. De voornaamste 
plaatsen van het collegie der 
Quatre-Nations werden aan 
leden van het huis der Sor
bonne gegeven. De leeraar 
RIBAMJER werd tot groot-

meesier var» dat collegie be
noemd. Hij was als verstan
dig , bescheiden en bevredig 
gend bekend. Deze hoeda
nigheden werden in den 
geestelijke vereischt , die 
als syndicus der faculteit 
van godgeleerdheid beroepen 
werd. Toen die postin 1765 
kwam, open te staan werd 
hij er toe benoetnd. Als ein
delijk in 1766 een besluit 
des konings, van den 31 
Julij eene commissie benoem'* 
de ter hervorming der reli
gieuze orden, werd de abt 
RIBALLIER tot lid derzelve 
benoemd, en met verschil* 
lende werkzaamheden betrek
kelijk dit onderwerp belast. 
Hij ondernam dezelve; maar 
de bedoelingen met welke zij 
voorgeschreven waren, ver
oorloofden aan RIBALLIER niet 
het goede te doen, hetwelk 
hij wenschte. Men heeft van 
den abt RIBALLIER : 1,°Let* 
tres etc. (Brief aan den 
schrijver over de gewetens
zaak betrekkelijk de hervor
ming der geordende geeste
lijken), 1768 in 12.mo; __ 
2.o JEssai etc. (Historische 
en critische proeve over de 
voörregten en vrijstellingen 
der orde-geestelijken), 1768 
in 12,TOO; — 3.°» Lettres 
etc, (Brieven van een leer' 
aar aan een zijner vrienden 
betrekkelijk BElisJRivs) 
1768 in 12.»°. Dü werk 
van MARMONTBt, hetwelk met 
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goedkeuring en privilegie (*) 
eenigzins met verschalking 
verkregen , gedrukt is, scheen 
uithoofde van het 15;e hoofd
deel, waarin zich berispelijke 
stellingen bevonden , gevaar
lijk te zijn. Den 2 Maart» 
1767 , klaagde de abbë Ri~ 
BALtlEa in zijne hoedanig
heid van syndicus hetzelve 
bij de godgeleerde faculteit 
aan , welke eene commissie 
benoemde om hetzelve te 
onderzoeken, van welke com
missie hij zelf lid werd. Des
niettegenstaande was men 
van gevoelen omzigtjgheid te 
moeten gebruiken , alvorens 
tot de censuur over tegaan. 
Er hadden bij den aartsbis-
van Parijs (DE BEAÜMONT) 
onderhandelingen met den 
schrijver plaats. Daar dezel
ve zonder gevolg bleven, 
verscheen de censuur van de 
faculteit den 26 Junij daar
opvolgende. Er was zoo veel 
niet noodig om den toorn 
van VOLTAIRK op te wekken. 
Hij maakte de censuur en 

de Sorbonm in: eene toenig* 
te van schotschriften die el
kander snel opvolgden en 
in de hoofdstad in omloop 
waren bespottelijk. Hij wreek
te zich in ^dezelve op den 
syndicus die bij de commis
sie had voorgezeten k door on
betamelijke kluchten, door 
lage zinspelingen op zijnen 
naam , door grove beleedigin-
gen, de gemeéne taal der 
vischmarkt waardig (**). De 
abt RIBALHER antwoordde 
met redeneringen. Hij werd 
niettemin des te heviger aan
gerand. Hij zweeg , en zulks 
was de eenige partij , welke 
hij kon, kiezen. Hij had an
dere zaleen te bestrijden. In 
1768 /onderwierp men stel
lingen aan zijn onderzoek, die 
in vreemde landen verdedigd 
waren geweest; er bevonden 
zich in dezelve harde uit
drukkingen en grondbegin
selen., die. hem toeschenen 
eene w ijziging te behoeven. 
Hij verklaarde zich dienaan
gaande in aanteekeningen vol 

(*) Zie Gedenkschriften vanMABMONTEI.,3.' deel bl . 55 en ver?' 

~£Zi i¥.c',1..1}edi?n* z i c h m e t tegenzin van deze uitdrukking: "V" 
S r f ^ f * j e t d-an a l t e z e e r gegrond. Het is niemand onbe-
S *«ï / U l k s d e , . w , l i s e v a n . ?e« Hr. DE VOC/TAIHE was met betrek 
5™$i& d(!n,ene

t?
 d'.? h .e m mIshaagden. Met welke beleedig'ende uit-

r>J"»i g f h / e h J- S " c h n 'e*'«gen den abbé DSSFONTAINES bed.end ? 
De woorden hoerenjager, bok, schaohos, straatjongen, schobbejah, 
Mrieger, ichelrn, gaauwdief, afvallige, en nog erger bevonden 
*.ch in ayne geschnhen op namen toegfpast, die niet zonder roem 
aijn, waarvan de meeste in vele ODzi»ten achtina- verdienden en 

ede f soez iuS ! * * ' e 6 n g r ° o t t a l e n t e n e e n s c h o o n e 8 e 
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gematigdheid. Eene partij, die 
in deze stellingen eenen steun 
voor hare eigene gevoelens 
wilde vinden, was met de 
aanteekeningen ontevreden", 
en hekelde dezelve. De leer
aars RIBALLIER en IE GRAND 
antwoordden op de critiek 
door eenen in 1769 gedruk-
ten brief. Deze brief bleef 
niet zonder antwoord, en 
dezelve werd gevolgd door 
twee andere van den 15 Ja
nuari] en van den 12 Septem
ber 1770 , in welke de beide 
doctoren het verschil aantoon
den , dat er tusschen de ge
voelens der Augustijnen van 
llalïë , en dat der Fransche 
appellanten bestaat. Een regis» 
geding tusschen het kapittel 
van Cahors en de pastoors 
dier stad gaf aanleiding tot 
een ander geschil, waarin 
de abbé RIBALLIER zich be
trokken vond. De pastoors 
van Cahors hadden op den 
voorgrond gesteld de aanma
tiging van een goddelijk regt 
te bezitten, en in de hiërar
chische orde de 72 leerlin
gen te hebben opgevolgd. Zij 
leidden daaruit voorregténaf 
die de kanoniken beleedig-
den, Deze noemden hunne 
aanspraken hersenschimmig; 
de pastoors verdedigden de
zelve, en vervaardigden ter sta
king eene Verhandeling, die 
zij aan de Sorbonne zonden. 
Twee,doctoren XAÜPIen BiL-

XXI, DEEL, 
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LETTE , deden den pastoors 
regt wedervaren. Ofschoon 
de abbés RIBALLIËR en LE 
GRAND in eene andere beraad
slaging van den 14 April 1772 
niet weigerden te erkennen 
dat de pastoors van godde* 
lijk regt zijn , vonden zij niet
temin dat hunne aanmatigin
gen overdreven waren. Het 
twistpunt werd voor de ver
gaderde faculteit van godge» 
leerdheid gebragt. Zij laakte 
de eerste beraadslaging,' en 
die der doctoren RIBALLIER en 
I E GRAND werd gehandhaafd. 
De abbé RIBALLIER heeft vij
anden gehad. Hij moester 
onder de Filozofen van den 
tijd hebben, omdat hij hunne 
leer bestreed en derzelver 
voortplanting belemmerde. 
Hij had er ook: in de partij 
die weigerde, zich aan de 
uitspraken der Kerk te on
derwerpen, wijl hij uit al 
zijne magt het gezag derzel
ve handhaafde, maar hij stond 
algemeen bij de geestelijkheid 
in achting, en hij verdiende 
zulks; hij bezat talenten, kun
de ende vereischte hoedanig» 

• heden voor de posten , welke 
hij bekleedde; hij vervulde 
de pligten derzelve met 
naauwgezetheid en waardig
heid. Met eene zachte en toe-
gankelijke inborst vereenigde 
hij bevallige manieren. Hij 
was een vijand van hevige 
en geruchtmakende maatre-

at 
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gelen, en hij vermeed de
zelve zoo veel als het hem 
.mogelijk was* Hij was in 
één woord een man van ver-
dienste, ei* die wat ook de 
jjicfionnaire universel moge 
„zeggen, zijne beroemdheid 
jjiet van den BELISARIUS ont
leent. Hij is in 1785 över-
• leden. 

RIBAS T Ci»ASQWWAS (Jo-
ANNES DE), prediker van de 
orde van den H. DoMiNicus, 
werd in 1612 te CordoVa ge-

,boren, en overleed in 1687 
nadat hij langen tijd de wijs» 
begeerte en godgeleerdheid 
onderwezen had. Hij is de 
sqhrijver van het beruchte 
/werk getiteld s Theatro je-
suitico, Goïmbra 1654, in 
4<*° i en niet Dm IlDÉ-

: KON SE Ï>E SAINT-TRQMM, 
een dominikanér en bisschop 
van Malaga + aan welken 
men het in den beginne had 
toegeschreven. Het is eene 
belangrijke verzameling voor 
de vijanden der Jesuiten. Men 
heeft van pater RIBAS nog 
eenige andere geschriften te-

• gen de maatschappij der Je
suiten, 

RIBEIRA, — Zie ESPAG-
KOLET. 

RlBEIRO (JOANNBS.PINTO) , 
een Portugeesch regtsgeleer-

•de, overleed in 1694 en 
maakte zich onder zijne land-

genooten beroemd door zijne 
ervarenheid .in de regtsge-
leerdheid. Zijne werken zijn 
bijeengezameld en te lissa-
bon in 1729 in fol, gedrukt. 
Zij zijn dèn Portugezen dier-
baar, welke er eene breed
voerige regtvaardiging van de 
noodlottige omwenteling van 
1540 in vermeenen te vinden. 

RIBERA of RIBEIRA (FRAK-
CISCÜS, DE), een vrome; en 
geleerde Jesqit, in 1514 te 
nilaoastin,, in het,regis-
gebied v arj Segovia in Spa»' 
.̂ "e, geboren:, studeerde aan 
de universiteit vmSalariuffl' 
ka en leerde er de talen w 
de godgeleerdheid. Inden on-
derdom van 33. jaren begat 
hij zich als priester onder 
de Jesuiten orde. H» °Dder" 
wees met roem te Salaman-
kit, alwaar hij t van een ie
der bemind en geacht zijnde» 
in 1591 overleed. Men hw« 
van hem: 1.° Commenlarten 
op de twaalf kleine f on• 
ten. Keulen 1599, ™ ot. 
— 2.o op \ieX Evangelie^ 
den E. JOJNKES, JfP 

1623, in fol.; • - * £ j 
den Brief aan de meers, 

Keulen, 1600, i° 8 ' \ . 
4.0 o?&e Openhartig* f^ 
werpen, 1603, in. °'« 
5.0 Eene Verhandeling•#& 
den tempel van SJ^M J 
met het voorgaande. 
6.o Zeven van de hm 
TBERESIA, Keulen, \w* 
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in 8.vo( Hij was gedurende 
'eeoigen tijd haar biechtva
der geweest. 

RIBERA (ANASTASIÜS PAN-
TAMON DE) , een Spaansch 
dichter, werd in 1580 te 
Saragossa geboren. De op
geruimdheid van karakter en 
zijne geestige invallen maak
ten hem bemind aan het hof 
van koning PHILIPPÜS IV. 
Zijne Gedichten, welke te 
Saragossa, in 1640 en te 
Madrid, 1548gedrukt wer
den , zijn van eenen kluch-
tigen aard. Men merkt in ve
len derzelve eene aangename 
uitdrukkingswijze en goede 
boerterijen op. Hij overleed 
in 1629. Volgens den aard 
ïijner begaafdheden zoude 
men hem den SCAKRON van 
Spanje kunnen noemen. 

RiBEYRE (PAOLÜS DE) , bis
schop en heer van Saint' 
Flour (ffaute-Juvergne), 
werd in 1692, te Clermont 
(Ferrand-Basse-jfuvergnc), 
uit eene der oudste fa-
miüën der provincie gebo» 
ren. Weinig getroffen door 
de eer, welke zijne hooge 
geboorte hem voor de we
reld beloofde, omhelsde hij 
den geestelijken staat, en 
werd weldra kanonik bij het 
dom-kapittel van Clermont, 
toen MASSILLON den bisschop -
pelijken stoel van deze slad 

kwam opluisteren. Deze pre
laat wist weldra den geluk
kigen aanleg van den abbé 
RTBEYRE op prijs te stellen 
en- benoemde hem tot zijn 
groot-vicaris en officiaal. De 
volgende trek zal ten bewij
ze strekken van de achting, 
welke MASSILLON voor hem 
koesterde. De bisschop van 
Clermont had van zijn bui
tengoed , aan den abbé RIF 
BETRE een mandement ge
zonden om hetzelve te laten 
drukken. RIBETRE las het
zelve , maakfe er eenige ero
tische aanmerkingen op, en 
onderwierp het aan de her
ziening van den beroemden 
schrijver, welke de streng
heid van zijnen groot-vikarïs 
als gegrond beschouwde en 
aan hein schreef: » Ik zend 
u , mijn waarde abbé i mijn 
verbeterd thema.'''' RIBEYRE 
werd weldra tot bisschop 
van Saint-Flour benoemd , 
en a!s zoodanig den 7 Au
gustus 1742 gewijd. Eene 
diepe onkunde eneenegroo-
te ellende, drukten het volk 
tot welker geestelijke bestie
ring hij geroepen was. Ver
lichte en ijverige zendelingen 
begonnen overal het woord 
des levens te verkondigen, 
en de niéuwe prelaat gaf 
een wetboek van synodale 
statuten in het licht, het
welk de eerste senaat van 
het koningrijk met het zegel 
2 
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zijner goedkeuring voorzag. 
Terwijl hij er steeds op be
dacht was om misbruiken te 
onderdrukken en voorteko-
men , voorzag de wijze bis
schop in alle behoeften van 
zijne diocesanen ; hij slaagde 
er in eenen verschrikkelijken 
hongersnood af te wenden , 
waarmede Opper-^uverg-
«e, bedreigd was. Een 
groot hospisaal werd er door 
zijne bemoeijingen opgerigt, 
alsmede een prachtig kloos
ter en een groot seminarie. 
Er werden pleinen en wegen 
gemaakt, en de hehoeftigen 
ontvingen jaarlijks overvloe
dige aalmoezen. Toen zijn 
vermogen tot zijne liefdadige 
oogmerken niet meer kon 
toereiken, beroofde hij zich 
van zijne meubelen om 
het aan de armen te geven. 
Derhalve was dok de droef
heid, welke zijn dood in
boezemde algemeen, toen 
deze eerwaardige .bisschop 
na. een vijf-en-dêrtig-jarig 
bestuur den laatslen adem 
slaakte. De dankbare stad 
Saint-Flour liet zijne wa
penen in derzelver poort 
zetten , welke de Porie-Ui-
beyre genaamd werd, en 
waarboven het volgende op
schrift , hetwelk de dichter DÜ 
BEIXOT. leverde, ingehouwen 
werd: 

Be Silcjro en ces Heux tit voi» U moladro 

De 1'égliso ot du pauvi°e il accroit VU* 
ritage, 

Et. lcgue a. ses:.parons.les liouroiix qu'il i 
o fnitj. 

De omwentelings-woede beeft 
het gedenkwaardige, hetwelk 
de Porie Ribeyre opleverde, 
vernietigd; er zijn slechts twee 
pilaren van overgebleven. 

V BIBIÉ (CLESAR) , een 
geestelijke te Lyon in 1762 j 
geboren , studeerde in het 
seminarie van • Saint-Irènee 
in die stad. Toen hij pries
ter . gewijd was. werd hem 
de zorg over het kerspel 
van Farnay, dochterkerk 
van Saint Paul-eti-Jarrels 
opgedragen, alwaar hij zich 
door zijnen ijver voor het heil 
der zielen en zijne builen- i 
gewone liefdadigheid bij «e ; 
bewoners zeer bemind maak
te. Toen hij den eed ge.-
weïgerd had, welke door de 
burgerlijke constitutie aer 
geestelijkheid voorgeschreven 
was, had hij met eenige 
vervolgingen te worstelen, en 
werd zelfs te Saint-Pw 
gevangen gezet, doch weldra 
weder in vrijheid gestel" 
zijnde, begaf hij zich naai' 
Lyon, daarna werd hij ge" 
noodzaakt zijn vaderland te 

verlaten. Gedurende zjjD,e 

ballingschap trachtte hij eeni
ge geneeskundige bekwaam
heden te verkrijgen, 'n " e 

hoop dat deze studie bei» 
de middelen zoude gemak
kelijk maken , om door het 
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weder gezondmaken der lig-
chamen het heil der zielen 
Ie bevorderen. In 1795 
kwam hij naar Lyon terug, 
en werd bestemd om den 
post van geheimschrijver van 
den aartsbissehoppelijken raad 
te vervullen, welke toen
maals door de generaal-vi-
carissen wegens de afwezend-
heid van den aartsbisschop, 
den heer DE MARBEUF , be
stuurd werd. Eene nieuwe 
organisatie had plaats gehad 
in de diocese, en in 1802 
werd hij vicaris van Saint-
JViztcr. In 1807 werd hij 
tot pastoor benoemd van La-
rajasse, een klein kerspel, 
in het Lyonsche gebergte 
gelegen. In zijne laatste le
vensjaren wilde de heer Dfi-
VIE, tot bisschop van Belley 
benoemd zijnde, en die hem 
met eene bijzondere vriend
schap vereerde, zich nader 
aan hem verbinden, door 
hem lot zijnen generaal*vi-
caris te benoemen; maar hij 
wees zulks op dringend aan
zoek zijner gemeentenaren, 
welke hem als eenen vader 
vereerden, van de hand , en. 
bleef bij hen. Deze eer
waardige herder werd den 
14 Mei 1826 zijnen ge
meentenaren welke nooit zij
ne deugden zullen vergelen, 
door den dood ontrukt. 
Eene levensschets is in 1826 
in 8.vo gedrukt. Zijne oot-

M 

moedigheid veroorloofde hem 
niet, om gedurende zijn le
ven iets te laten drukken ; 
maar na zijnen dood heeft 
men de volgende werken van 
hem in het licht gegeven: 
1.° Le Paradis etc, {Het 
Paradijs op aarde»'of de 
Christen door zijne daden 
in den hemel.) —^ 2.° Mé~ 
ditations etc. (Overwegin
gen over de liefde Gods 
voor alle dagen van twee 
maanden, over de Commti~ 
nie, om de heilige Mis te 
hooren, en verseheiden an
dere oefeningen, bij wijze 
van, overwegingen), vooraf
gegaan door eene Beknopte 
schets van mijn leven, Lyon, 
1827,inl8.«>0 5 2.<*e uitgave 
in 1828, met zijn portret; 
een werk hetwelk met het 
beste gevolg bekroond is ge
weest , en hetwelk aan iedere 
soort van menschen past, 
wijl het afzonderlijke onder
werpen zijn, welke de stof 
tot de overwegingen uitma
ken , voor dengenen, -welke 
zich met het geestelijke leven 
wil bezig houden. — 3.° 
Conférences etc. (Zamen-
spraken en redevoeringen, 
gevolgd van waar schouwin
gen en van eene afzondering 
van drie dagen voor deeer-
ste Commumën , en vaneen 
Ontwerp van afzondering 
voor de religieuzen), Lyon, 
1828 ldl.inl2.«<> Hijhecft 

3 
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verséheïdene Leerreden en 
gemeenzame Onderwijzw~ 
gen in handschriften nage
laten, 

RlBIER (WiLHEIiMOs) , VOOr-
zitlèr van het landvoogdij-
schap. Blois, afgevaardige 
bij de staten in 1614, Werd 
tof., staatsraad benoemd en 
overleed te Blois iu 1663. 
J5r Verscheen onder zijnen 
naam in het licht .• Lettres 
etc. (Staalsbrieven en P~er~ 
handelingen oVer de rege-
ringen van Fn^NCjscus I, 
Bmmm II m FRANCJS^ 
ars II), Bhis, 1606, 2 
dl*n • in föl. Dewijl deze ver
zameling ,eerst na zpen dood 
in het licht verscheen, zijn 
er vele fouten ingeslopen j 
dezelve wordt echter nog veel 
gezocJit, Men moet hem niet 
verwarren met JACOBÜS KI-
BIER , zijnen broeder, welke in 
1591 raadsheer bij het par
lement van Parijs was, en 
in het licht gegeven heeft: 
Mémoires etc (Gedenk' 
schriften der kanseliers en 
zegelbewaarders), Parijs, 
1629; in 44to en Discours 
ep* (Verhandeling over 
de regering der monarcha
le stalen), 1630, in 4(to 

RIGARD (JOAMES-MARIA), 
advocaat - b | het parlement 
jan Parijs, te Beauvais in 
1622 geboren, was een der 
eerste van het hof voor de 

} beraadslagingen en bemidde
lingen. Hij werd tot raad
gever door de eerste huizen 
van het koningrijk gekozen en 
overleed in 1678. Men heeft 
van hem: 1.° Traite etc. 
{Verhandeling over de borg-
togisielliUgen),. —>• 2.° COJK»: 
mentaire etc. {Janteekenin-
gen over de stadsregten van 
Senlis). — 3.° eene uit
muntend e Verhandeling over 
de schenking, waarvan de uit
gave 1754, 2 dl.n in fol. 
de beste is, met de voorgaan
de. DIOMSIOS SIMON,' raads* 
heer bij het Jandsgeregt 'van 
Beauvais, heeft tot de wer
ken van dezen advocaat , 
een dergenen, welke het 
beste geschreven, maar het 
slechtste gepleit hebben, bij
voegsels geschreven, 

* RlCARD (DÖMWICDS) , 
een uitstekend letterkundige, 
den 23 Maart 1741, te Tów 
louse geboren, trad vroeg
tijdig in de congregatie der 
doctrinarissen , en leerde met 
onderscheiding aan het col* 
legie van Auxerre, Hij kW*"11 

later te Patijs, ennaöidaar 
de opvoeding vau den iooü 
des prcsidents de MESLAT op 
zich. De abbé RICARD WW' 
zeer ervaren in de Grieksene 
taal; hij hield zich geduren
de zijn verblijf in de hoofd
stad bezig om de letterkan*. 
dige wereld eene nieuwe V&* 
taling (in het Fransch) der 
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volledige werken van PLU* 
TjncBüS té leveren, en öatt 
dezért ërbeid Wijdde hij zijn 
gèhèele leVen toe. Hij over
leed te Parijs den 28 Ja-
nttarij Ï8Q3. Men heeft hem 
de volgende vertalingen te 
danken : 1.° Leven der be
roemde inannen , waarvan hij 
slechts 4 dl.»» in 12.«»o 1798 
kon leveren; het vervolg is 
met eene Levensschets van 
den abbé RICARD in het ge
heel , in 13 dl.» uitgegeven. 
*— 2.° Zedelijke werken, 
17 dl.», in 12;mo van 178S 
tot 1795, in het geheel 30 
dl.n itt 12»mo. Er bestond 
reeds eene hertaling van 
PÈUTJRCÈOS door JMÏOT. 
De abbé RICARD dacht, dat 
Wijl de stijl van den eersten 
vertaler verouderd was, déze 
vertaling enkel door geletter
den kon gelezen worden, 
welke bijna alleen in staat 
Waren , om nog de bekoor
lijkheden vart deszelfs verou
derde taal te gevoelen. De 
vertaling van den abbé Rl-
CARD , öfséhoön goed zljrt.de, 
kan diê Vaü den zoo eenvou
diger* en zoó ijvérigen ver
taler vaW den wijsgeer van 
Cheronea niet doen vergetett. 
Maar de aanteekeningeh, wel
ke then in de nieuwe vertaliüg 
vindt, zijn geleerd en kunnen 
inet Vrucht geraadpleegd wor
den. RICARD heeft nog in 
het licht gegeveB.— 3.° De 

Scheer eéti gedicht in' acht 
zangen , hetwelk de grond» 
beginselen der beider spheren 
bevat, 1796, in '8;T°'raët 
aanteekenihgeb en een ver
slag der Grieksche gedichten 
verrijkt > welke over eénigë 
deelen der sterrekuncie han
delen. Maar RICARD bezat 
Weinig talent Voor de leer* 
dichtend Hij was hét die v& 
1795 het Jéurtial de la re
ligiën et du öülte in hét licht 
bragt, hetwelk later onder 
de titel van Annalesphilosó* 
•phiques', moraleè èé lillë-
mtres verscheen. Meii heeft 
hem ook té danken dè 
uitgave van de Vurhun-
delingen óver de bijgelöó-
vigheid ên de geestdrift, 
nagelaténe* werken van dën 
abbé PLÜÖÜET , welke de uit
gever door eene Levensschets 
over dezen schrijver heeft 
laten voorafgaan. Eindelijk 
heeft de abbé RICARD ver
scheidene Grieksche en La-
tijnsche vertalingen in hand»» 
schrift en eenige werkjes in 
dicht en onrijm nagelaten, 
Waaronder eene Beis door 
Zwitserland, welke land
streek hy in 1784, met den. 
president DE MESLAT bezocht. 
Deze Beis is bij wijze van 
brieven geschreven, » Men 
vindt er in ," zegt de heer 
TlIXENAVE , Welke ziju boe
zem vriend was, » bekoor
lijke tafereelen der schil-
4 
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derachtigste liggingen van 
Zwitserland, en voldoende 
aanmerkingen over het be
stuur, de wetten,,de zeden 
en gebruiken der inwoners," 
In de hoofdstad bewaarde 
hij zijne geheele zuiverheid 
van zeden, welke hem, zoo 
wel als zijne talenten, dier
baar aan de religieuzen, zijne 
ordebroeders, gemaakt had
den, en hij muntte zoowel 
door zijne zedigheid als door 
zijne weldadigheid uit. Hij 
stond in bijzondere, vriend
schapsbetrekking mét MABIT , 
BARTflÉLEMr , DDSSADtX, Aü-
GER , LARCHER , P L Ü Q D E T , 
GARIÜER, SICARD , DACIER 
en PASTORËT. Indeakademie 
der schoone letteren scheen 
hem na den dood van den 
heer BüRiGNr in 1785 eene 
plaats te wachten; zijne vrien. 
den spoorden hem aan om 
zich tot de vervulling der-
zelve aan te bieden ; maar 
dezelve werd hem niet ge
geven, 

* RICARDO (DAVID) een 
JEngelsch huishoudkundige, in 
1772 te Zonden geboren, 
was de zoon van eenen Jood , 
welke het winstgevende be
roep van wisselaar uitoefen-
de. Terwijl D4YID z i c h o p 
den koophandel toelegde, 
wijdde hij zich te gelijkertijd 
aan eene verdiepte studie der 
geldmiddelen en der staat
kundige huishoudkunde toe. 

Steeds, gelukkig* io zijne spe-
culatiën zijnde, had hij een 
onmetelijk vermogen verkre
gen. In 1819, werd hij door 
het vlek Portarlington in 
Ierland tot het lagerhuis be* 
noemd , en hij verkreeg groot 
gezag door zijne ervarenheid 
in financiële zaken. Hij over
leed den 11 Augustus 1823 
te Catcomb-Park. Hij had 
de godsdienst zijner vaderen 
verlaten, en was tot deAn» 
glikaansche kerk overgegaan. 
Men heeft van hem 1.° Proe
ve over den hoogen prijs van 
het Staaf goud, als een be-
wijs der vermindering van 
de waarde der bankbillet' 
ten, 1809, in 8.?°, mét een 
Aanhangsel, 1811, ^u i t 
gave, — 2,o Proeve over 
den invloedf welke de lage 
prijs van het horen, op de 
voordeelen of de cours van 
de openbare fondsen uitoer 
f ent, 1815, in 8.v° — 3.° 
Ontwerp van. spaarzaam en 
%eker papieren geld, 1816» 
en 1818 in 8.™ — 4.° Grond' 
beginselen, der huishouding 
van den staat en der belas
ting , 1817, in 8/?° 5.euitg. 
1821 , in het Fransen ver
taald , Parijs 1819, 2 dl.» 
in 8.v°, met Aanteekenin-
gen van den heer J. B. SA?» 
— 5.° Óver het verbod-
stelsel in den akkerbouw, 
1822, in 8.vo Hij heeft in 
hei Supplement der JBritsche 
encyclopedie een artikel ge* 
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plaatst over het amortisatie 
stelsel en hij sloeg het laatst 
de hand aan eene Proeve 
over de betere inrigling van 
eene nationale bank, toen 
de dood hem wegrukte. 

RlCARDOS C A R R I L L O DE 

ALBORNOS (don ANTONIO) een 
beroemd Spaansch generaal, 
in September 1727 tè Se* 
villa uit eene beroemde, fa
milie geboren, trad 15jaren 
oud zijnde, in het Spaansch 
garde corps en vorderde zeer 
spoedig, ïn den ouderdom 
van 20 jaren kolonel zijnde , 
maakte hij in 1762 den oor
log tegen Portugal mede, 
en behield den roem der 
dapperheid, welke hij zich 
verworven had. Later werd 
hij belast om het militaire 
stelsel; zoo wel wat het per
soneel als het materieel be
trof ," in de Spaansche bezit-
tingen in Amerika te gaan 
verbeteren , en werd bij zijne 
terugkomst lid van eene com
missie , aan welke het be
palen der grenzen tusschen 
Frankrijken Spanje, opge
dragen was, RICARDOS slichtte 
de cavaJlerie-school te Ocana, 
waarvan de organisatie zoo 
zeer met het doel van het 
gesticht strookte, dat de be
roemde vorst van Nassau 
het betreurde geene zonen 
te hebben , om er in te laten 
opvoeden en werd naderhand 

...M 

tot inspecteur generaal van 
de cavallerie benoemd ; maar 
hij had zoo vele titels en 
eerbewijzingen niet kunnen 
verkrijgen, zonder de ijver
zucht op te wekken, en 
,dezen verachtelijker* harts-
togt, beschouwen eenige le-r 
vensbeschrijvers als de oorzaak 
der vervolging, waaraan hij 
wegens zijne filozofische em 
ongodsdienstige gevoelens was 
blootgesteld. Wat er van 
zij, hij onderging geene an
dere straf dan dat hij bij 
het Auto-da-je tegenwoordig 
moest zijn, welke Ie Olavidé 
in 1778 gehouden werd. 
Nadat hij de veldtogten van 
Algiers en Gibraltar in 
1755 en 1782 medegemaakt 
had, werd hij tot kapitein-
generaal benoemd. Volgens 
sommigen was zulks eene ver
banning , want men zond hem 
naar de provincie Guipascoa. 
In 1793 teruggeroepen zijnde, 
werd hem het bevel van Ka-
taloni'è opgedragen. De oor
log tusschen Frankrijk en 
Spanje was toenmaals uitge
barsten en don ANTONIO Bl-
CARDOS vereenigde in den 
haast een leger, begaf zich. 
in geforceerde marschen naar 
de grenzen , drong door op 
het IVansche grondgebied en 
sloeg de republikeinen. Door 
dezen goeden uilslag aange
moedigd , viel hij de sterkte 
van Bains aan, en namde-

5 
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zelve na eene insluiting" van 
veertig dagen in , even zoo 
handelde hij met de sterkte 
van Bellegarde , welke , na
dat zij een bombardement 
uitgestaan had , verzocht te 
capituleren. De generaal Rl-
CARDOS was het, welke.dóor 
zijnen moed , den slag van 
Trullas won, en den vijand 
aan bet hoofd van dekonink* 
Hjke karabiniers aantastte. 
Toen hij tot voor de poorten 
van Perpignan doorgedron* 
gen was, scheen bij op zij
ne lauweren te willen rus
ten , want hij stelde geene 
de minste pogingen in het 
werk , om deze stad in te ne
men, welke hem meester van 
het Roussillonsche had ge
maakt^ Hij kwam ie Madrid 
terug en verzocht er verster
king om den volgenden veld
slag te beginnen; hij werd 
er als in triomf ontvangen, 
en de koning versierde hem 
met het groot kruis der orde 
van KAREI, III. Het Fran-
sche bestuur had echter aan* 
merkelijke versterking naar 
de Pyreneën gezonden , en 
de Spanjaards op hunne beurt 
overwonnen zijnde, werden 
genoodzaakt weder over dè 
grenzen te trekken; Het volk 
Van Madrid, over deze neder
laag gebelgd, schreef dezelve 
106 aan de traagheid van den 
generaal RICAKDOS , welke 
niet eer wilde vertrekken, 
voor dat hij de verlangde 

versterking verkregen had. 
Deze reden scheen den on
tevredenen niet voldoende te 
zijn, en dagelijks op het uur 
van zijn ontwaken en zijnen 
maaltijd drong een hoop vrou
wen en volk , met guitaren 
en trommels voorzien, de 
deur van zijn. logement bin
nen , terwijl zij bij den toon 
harer instrumenten schreeuw
den: Jdieu, mijnheer degf, 
neraal! Goede Wis > «»)«-
heer de generaal, . . » • • 
RICAIIDOS drong van zijnen 
kant bij eenen veel vermogen
den minister er op aart, hem 
troepen toe te staan \ maf 
deze begunstigde minister wei
gerde hem zulks, wijl Ri^R" 
DOS hem den eerbied niet had 
bewezen, welken hij van as 
uitstèkendste personen vor
derde. Door het getier de» 
volks zijn geduld teneinde 
gebragt zijnde, begaf .hg «on 
naar zijn leger, en kwam er 
slechts aaiij om hetzelve van 
alle kanten geslagen te aej. . 
Ziine ongenade was reeds «o» 

'eer door GODOT voorbereid» 
en deze ongelukkige uit^g 
bespoedigde dezelve. W™ 
plaats werd vervangen door 
Sen graaf D'U«IÓN» I *«{J 
nog ongelukkiger, danj>| 
Js. Te midden van * » 
volslagene nederlaag, ^ 
velde deze generaal " P " 
slagveld. Het lot veranderoe 
ten gunste der Spanjaar^R' 
onder het bevel van ÜBBOHA» 
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Welke D'UNION opvolgde; maar 
juist bij zijne eerste voordee
ier, werd de vrede tusschen 
Spanje en Frankrijk geslo
ten. Gedurende dezen *ijd, 
had zich don ANTONIO RICAR-
DÖS naar Sevilla, zijne ge
boorte-plaats, begeven , al* 
waar hij in April 1798, aan dé 
gevolgen eenér ziekte, welke 
door zijne lange vermoeije-
nissen was te weeg gebragt, 
vergeten overleed» Het ont
brak RICARDOS niet aan krijgs
kundige talenten; maar zelf 
had hij zijne eervolle onge
nade uitgelokt, wijl hij zich 
niet onder de vleijers van 
eenen minister rangschikte, 
welke Spanje en deszelfs vor
sten ten gronde rigtte. 

RICAUT (PAULUS) , een En* 
gelsch ridder, was in den 
beginne geheimschrijver van 
den graaf WINCHELSEA, bui
tengewoon afgevaardigde van 
KAREL II bij den sultan MA-
HOMED IV. Hij werd vervol
gens consul van de Engelsche 
natie in Smyrna en bekleedde 
dien post gedurende 11 ja
ren; en in deze verschillende 
posten werd hij zeer nuttig 
voor de handelaars van zijne 
natie welke in Turkije ge
vestigd waren. Rij zijne te
rugkomst in Engeland, be
noemde hem in 1685 de graaf 
van CL AREN DON , tot zijnen 
eersten geheimschrijver voor 
de provinciën Leinsler en 

Connaught in Ierland. Hei
ning JACOBÜSII vereerde hem 
met den titel van gehëimraad 
voor Ierland en van regier 
van de admiraliteit. Na de om
wenteling, welke den Vorst van 
den troon verdreef, maakte 
hij zijn hof bij WILLEM III , 
en Verkreeg den post van re* 
sident van Engeland in de 
hanzé-steden Hamburg, Lü' 
beek, Bremen enz. In 1770 
keerde hij naar EngelandI te
rug en overleed aldaar in hel* 
zelfde jaar. Men heeft van 
hem : l.o Geschiedenis van 
het tegenwoordige Olloma-
nische rijk , Londen , 1669 » 
een van die werken ,. welke 
ons het beste met dèn.staat 
van dit keizerrijk bekend ma
ken. Het werd het eerst door 
RRIOT in hetFransch vertaald, 
welke vertaling te Parijs, 
1760 in 4.*° en in 12.*»°inhet 
licht verscheen* Dezevérlaling 
is goed ; die in 4. t0 welke zeld
zaam en prachtig is, is met 
schoone door LE CLERC gegia-
veerde platen versierd; BES-
PIER heeft in 1677 hetzelfde 
werk vertaald, Rouanèn 2 dl.1» 
in 12.11*0 en voegde bij zijne 
Vertolking belangrijke aantee-
keningen , welke dezelve zeer 
op prijs doen stellen. —• 2.° 
Geschiedenis der Turken in 
de 17.eeeuw, 3 dl.» in 12»"10. 
vertaald door BRIOT,

 e e n 

naauwkeurig werk, — 3.» 
Geschiedenis van den tegen-
woordigen staat der kerken 
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van Griekenland en Arme-
nïè, Londen 1618 in 12.»° 
(in het Fransen) vertaald door 
ROSEMOND, Middelburg 1692r 
Amsterdam 1696 en 1710, 
in 12.mo RICADX heeft ook 
in het Engelsen vertaald de 
Geschiedenis van Peru, van 
GARÜI.ASSO DEM.A YÉGA, 1688 
in fol. en de Criticon van 
GRACUNOS. 

RlCCATI ( YlNCENTIDS DE) , 
een Jesuit ,in 1707 te Castel 
franco, in hel grondgebied 
van Trèviso, geboren, onder^ 
wees de wiskunde teBologna 
tot aan de vernietiging der 
orde in 1773, Op dit tijd-
slip begaf hij zich naar zijn 
vaderland terug, alwaar hij 
in 1775, aan een kolijk over-
Jeed. Men heeft verscheidene 
•wiskundige werken van hem; 
liet meest gezochte is : Ver
handeling over de Integraal' 
rekening, 3 dl.» in 4. t0 Hij 
werkte lang over den loop der 
rivieren. De Franscbe repu
bliek liet in 1774 te zijner 
eer een gouden medaille slaan, 
van 1000 livres waarde. 

RICCHIERI. «Zie RHODIGINÜS. 

RICCI (MATTHEDS) , een Je-
suit enslichter der missie van 
Sina, in 1552 te Macerata 
geboren, begaf zieh naar ƒ«•' 
di'ê, volbragt zijne godgeleerde 
studiën te Goa in 1578, en 
onder wees de rèdeneerkunde. 

Door zijne oversten tot de mis-
siën van Sina bestemd zijnde, 
leerde hij detaal van het land 
en verzuimde de wiskunde 
niet, welke hij te Home on
der den geleerden CURtos 
beoefend had. Na zeer vele 
tegenspoeden kwam Hij tePe-
kin aan, en hij werd er met 
onderscheiding door den kei
zer VAHH ontvangen. ,R.icci 
verzuimde niets om hem tot 
de verkondiging van het Evan
gelie gunstig te maken. On
der verschillende zeldzaamhe-
den van Europa, welke de 
pater hem aanbood, werd hij 
zoo zeer getroffen over eemge 
schilderijen van den Zaligma
ker en de H. Maagd, dat hij 
dezelve op eene verhevene 
plaats van zijn paleis liet uit
stellen , om aldaar vereerd 
ie worden. Toen de keizer 
hem om eene aardrijkskunde 

kaart verzocht, wilde luj ° 
gevoelens van een onvvetena 
en ijdel volk niet schokken. 

hetwelk van gevoelen « <^ 
Sina in het midden van^e 
wereld ligt, en hij verdeelde 
de kaart zoodanig, dat•&«» 
zich werkelijk in bet mid
den bevond. Na onnoemelijKe 
moeijelijkheden en een to« 
geduld, gelukte het hem eene 

kerk te bouwen, en er o 
grondslagen van eene cü» 
lelijke gemeente te legSen.' 
welke zeer bloeijend «W*\ 
Deze beroemde man overïeeu 
in 1610 te Pekin. Hg, ' ie l ' 
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belangrijke Gedenkschriften 
over Sina na , waarvan Pa
ter TRIGAÜLT zich bediende, 
om zijn werk te "schrijven : 
De christiana expeditionè 
apud Sinas, 1684 in 8.™ 
Pater D' ORLEANS,een Jesuit, 
die in 1693 het Zeven van 
liicct hèeïl in het licht ge
geven , verhaalt dat deze pa
ter in den beginne een kleine 
Catechismus voor de Sinezen 
zamenstelde, » waarin hij vol
gens zijne verklaring slechts de 
meest overeenkomstige punten 
der zedekunde en der natuur
lijke godsdienst met de christe
lijke godsdienst aanvoerde." 
Op deze wijze werden de gees
ten het beste vatbaar enhrj had 
weinig moeite, om hen het 
geloof aan de geheimen te 
doen aannemen. Op deze wijze 
is ten allen tijden de ijver 
van de ware apostolische man
nen met voorzigtigheid eneene 
heilige nijverheid verbonden 
geweest. Pater Ricci]is de eer
ste Europeër, die eenige wer
ken in deSinesche taal heeft 
geschrteven , derzëlver getal 
bedraagt vijftien, waarvan wij 
sleóhts de volgende aanhalen: 
•l.o Be ware leef van God. 
2.° De mes eerste boeken van 
ÜUCLIDJES — 3.o Prakti
sche rekenkunde, in 11 boe
ken — 4.° Praktische meet
kunde -— 5.o Verklaring van 
de aard- en hemelbollen enz. 

RICCI (JOZEF) , geboren te 
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Brescia en geordend geeste
lijke te Somasca , is bekend 
door twee middelmatige wer
ken , ia het Latijn, en ge
drukt ie Venetië in 1649 , 
in 4.t° , 2 dl.n Het eene is de 
Geschiedenis van den puit" 
schen oorlog, van 1618-1648, 
welke men gewoonlijk den 
derligjarigen oorlog noemt'; 
het tweede is de Geschiet 
dënis der oorlogen in Jta~ 
Hè, van 1613 tot 1653. 
Deze geschiedenissen zijn in 
eenen zenuwloozen stijl gé
schrevene compilatiën; maar 
men vindt er merkwaardige 
bijzonderheden in. De weg
latingen der satirike trek
ken, welke men van den 
schrijver in het tweede werk 
vorderde, maakte hetzelve 
minder aangenaam bij de 
boosaardige geesten. 

Ricci (MICHAEL.ANGELO) , 
kardinaal, beminde de "wis
kunde en maakte groote vor
deringen in dezelve, hetwelk 
uit zijne verhandeling: De 
maximis et minimüs. . . . 
blijkt. INNOCENTIÜS XI ver
hief hem in 1681 tot het 
purper ; maar hij had slechts 
korten tijd genot van zijne 
waardigheid , daar hij den 
21 Mei 1682 overleed. Zijne 
deugden , zijne kunde, zijne 
waarheidsliefde en zijnijver, 
maakten hem den lof en de 
achting der Paussen waardig. 
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RICCI (SEBASTUÏTDS), een 
schilder, in 1659 te Bellw 
no, in den Venetiaanschen 
JStaat geboren , overleed in 
1734 te Fenelië. Bijna 
alle vorsten van Euro-pa heb
ben zijn penseel gebezigd. 
Bicci werd door de koningin 
naar Engeland beroepen; 
hij ging over Parijs, bleef 
er eenigen tijd, en liet zich 

«bij de akamie der schilder
kunst aannemen. Nadat hij 
in Londen aan alles voldaan 
had» wal men van hem eiseh-
te , kwam hij naar feneti'è 
terug en vestigde er zich. De
ze schilder bezat edele en 
verhevene denkbeelden ; zijne 
verbeeldingskracht was leven
dig en vloeijend : zijn koloriet 
is krachtvol, ofschoon dikwijls 
te donker; zijne ordonnantien 
zijn treffend; zijne penseelstre
ken ongedwongen. Er zijn 
vele stukken , naar hem ge
graveerd. Het museum van 
Parijs bezit van dezen schil
der een allegorische schil
derij , voorstellende. Demin-
negoodjes, welke Frankrijk 
dienen , en een genius, 
welke de diadeem draagt, 

BICCI (LAOBENTIOS), een 
Jesuit, den 2 Augustus 1703 
te Florence, uit e e p e be
roemde familie geboren, werd 
den 21 Mei 1758 tot gene
raal gekozen. De grootste ge
beurtenis van zijn generaal-
schap was de vernietiging 

zijner orde. Nadat in 1759 
de Jesuiten uit Portugal^ver
dreven waren, werden zij 
zulks eenige jaren later ook 
uit Frankrijk, Spanje en 
Napels, De ministers van het 
hof van Bourbon vereenigden 
zich , om aan CLEMENS XIV 
de algeheele uitroei]ing dezer 
orde te verzoeken. Deze Paus 
onderteekende de breve, wel
ke het gezelschap van JESDS 
vernietigde, den 21 Julij 1773. 
(Zie CLEMENS XIV en FJm 
de la religion , 17 deelblz, 
241 en 273). Menbragtoen 
generaal RICCI , vergezeld van 
zijne assistenten en verschei
den andere jesuiten naar het 
kasteel Sint-Jngelo, nadat 
men hem eene circulaire had 
laten onderteekenen , aan alle 
missionnarïssen zijner orde, 
om hun de vernietiging de
zelve bekend te maken. v& 
verklaring van deze gebeur
tenissen, van derzelver oor
zaken en uitwerkselen, welke 
er het gevolg van waren, 
behoort niet tot deze eeu* > 
het nageslacht zal dit alles 
op eene kalmere en zekere 
wijze beschouwen. Een n'0* 
zofisch reiziger, welke fljet 

vele onpartijdigheid oordeelt» 
meende echter zich de 'ol" 
gende aanmerkingen te w°' 
gen veroorloven : » fan°eii 

eeuwen, waarin het h°»'a 

Home dikwijls deszelfs gezag 
scheen te misbruiken , 8a ! 
over lot de tijden, waan" 
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hetzelve zich slechts bezig 
houdt, «net het afweren der 
pijlen, welke men tegen het
zelve afschiet. Het beveelt 
niet meer; het gehoorzaamt 
slechts. De verzoeken der 
vorsten zijn bevelen voor het-
•zelve. De aanzoeken doen het
zelve buigen , de bedreigin
gen verontrusten en verschrik
ken hetzelve; het gaat met 
reuzensohreden achteruit, ter
wijl deszelfs eigenbelang het 
aanraadt, de pligt zelf het 
beveelt , om zich tegen 
dë hinderpalen te verharden 
en vooruit te gaan. Indien 
hetzelve van tijd tot tijd zij
ne oude kracht schijnt te 
hervatten, is het gewoonlijk 
slechts om weldra meer zwak
heid aan den dag te leggen, 
en met meer gerucht ineeneh 
toestand te vervallen, welke 
medelijden verwekt, het hóórt 
rondom zich niets, dan de 
siddering der hevigste harts-
togten. Vermoeid, neemt het 
de uiterste besluiten, welke 
door de wanhoop schijnen 
ingegeven te zijn. Van een 
•deel zijner hulpmiddelen be
roofd , durft hét geen ge
bruik van het andere te ma
ken, en rangschikt zich soms 
aan de zijde dergenen , wel
ke hetzelve verfoeijen en be
strijden , terwijl het tegelij
ker tijd, diegenen verstoot 
die het beminnen en onder
houden. Met het zwaard ge
wapend , treedt het met eene 

trotsche houding op', om een 
offer te voltrekken, hetwelk 
de wereld doet verbaasd staan. 
Op een door vijanden opge-
rigt altaar slagt het offers, 
welker prijs aan hetzelve niet 
onbekend zijn en welke nooit 
onder deszelfs slagen hadden 
behooren te bezwijken." Dis
cours sur Vhistoire etc. par 
Ie C. D'JLBON. RICCI over
leed den 24 Novemb. 1775 
in zijne gevangenis. Hij ón* 
derteekende kort voor zijnen 
dood eene soort van Memo* 
rie, welke men, volgens zijn 
verlangen in het licht gaf. 
Hij beweerde er in: l.o dat 
de maatschappij van JBSÜS 
volstrekt geene aanleiding tot 
derzelver vernietiging had ge» 
geven , en dat hij in hoeda-̂  
nigheid van overste zich voor 
wel onderrigt verklaarde van 
hetgeen in zijn genootschap 
omging ; —2.° dat, wat zijnen 
persoon betrof, hij vermeende 
de gevangenschap en vervol*-
gingen , welke de opheffing 
zijner orde gevolgd waren, 
niet verdiend te hebben : 
3.o eindelijk, dat hij opregt 
aan diegenen vergaf, welke 
hem gekweld en bedroefd 
hadden, eerstdoor den smaad, 
zijnen ordebroeders aange
daan, en vervolgens doord« 
aanslagen op zijne eigene eer. 
Een groot bisschop , de groot» 
sle redenaar .welken Frank
rijk toenmaal» bezat, preekte 
kort na de vernietiging dezer 
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orde, voor eene der aanzien
lijkste vergaderingen der we
reld , en maakte geene zwa
righeid om zich van de vol
gende uitdrukkingen te be
dienen ;•'•» Indien eene be
roemde maatschappij door 
den invloed en het vertrou
wen, welke dezelve zoo lan
gen tijd bij de Pausen en 
de koningen genoten, en 
door de diensten, welke 
zij aan de Godsdienst en 
letteren bewezen heeft (want 
welke; beweegreden zou ge
voelige zielen kunnen belet-
letten, deze getuigenis van on
gelukkige mannen af te leg
gen); indien deze maatschap? 
pij het slagtoffer is geworden 
enz.'' Lijkrede van LODM-
WIJK JCF, door DE BEAU? 
VAIS , bisschop van Senea, 
CARACCIOU, een bijzonder 
vruchtbare schrijver in aller
lei slag van losse stukjes, heeft 
het Leven van pater Ricci 
in het licht gegeven, eene 
koele en slecht zamenhan-
gende couranten-compilatie; 

* RICCI (SCIPIO) , bisschop 
yan Pistoja en Prato, in 
in 1741 , te Florence gebo
ren, was eeri neef van den voor
gaande en werd ia hel Ro-
meinsch seminarie opgevoed. 
Tot bijzitter van den nun
tius Ie Florence benoemd 
en vervolgens tot generaal 
vtcanus van den aartsbisschop 
IN CONTBI , welke den stoel der-

I C 

zelfde stad bekleedde, werd 
SCIPIO RICCI in 1789 zelf tot 
het bisdom van Pistoja ver
heven. Een voorstander der 
hervorming zijnde, welke door 
den keizer JOZEF II in de 
Oostenrijksche staten en ver
volgens ook in het groother

togdom Toscane waren in
gevoerd , was hij langen tijd 
in strijd, met den heiligen 
Stoel, welke zoo langde om
standigheden het toelieten > 
deze gevaarlijke nieuwighe
den te keer ging. Hij werd 
geheimraad van LEOPOID II, 
groot-hertog van Toscane 
en broeder van den keizer*. 
Van toen af zag men dit 
bestuur zich met»de kerke' 
lijke zaken bemoeijen, wilde 
den cultus en de ceremoniën 
regelen", en zich van het 
geestelijke onderwijs meester 
maken, Men liet catechismus
sen opstellen zonder de bis
schoppen Ie raadplegen; men 

stelde aan de godgeleerde 
scholen hoogleeraren aa|!' 
geheel ingenomen met w 
leerstelsels, die men wilde 
voortplanten. Den 18 Sep
tember 1786 opende Ricci, 
overeenkomstig het verlangen 
van den groot-hertog, l e 

Pistoja eene synode om re
gelmatig tot de hervormin
gen, die men wilde invoeren» 
over te gaan. Dezelve waren 
op verre na niet naar den 
smaak van de meerderheid 
fijner geestelijkheid; maar 
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de nieuwe godgeleerdheid was 
tot in de universiteit van 
Pavia doorgedrongen. Men 
liet TAMBÜRINI uit deze stad 
komen, die door den kar
dinaal MOLINO , bisschop van 
Pavia van zijnen leerstoel 
beroofd: was, wijl hij in eene 
Verhandeling der janseniste 
leer betrekkelijk de genade 
verdedigd had; Rïcci benoem
de hem tot voorzitter in zijne 
synode, ofschoon hij zelfs 
niet bevoegd was, dezelve 
bij te wonen. Hij speelde er 
de hoofdrol in ,v en werd 
ondersteund door geestelij
ken van zijn gevoelen, wel
ke men had zorg gedragen 
hem toe te voegen. Men 
nam er de geheele leer van 
de appellerende Franschén 
aan. . Men wettigde" er het 
stelsel van BAÏÜS en QDESNEL 
over de beide liefden, over 
de werking en de kracht der 
genade ; over de kracht- en 
nutteloosheid der vrees; in 
één woord over leerstelsels } 

. welke de Kerk , sedert het 
begin dier geschillen ver
wierp. In het volgende jaar 
werd er' den- 23 April5 op 
bevel van den groot hertog 
eene tweede vergadering te 
Florence gehouden; dezelve 
werd bijgewoond door alle 
bisschoppen vatf Toseana. 
Het was er verre af,~ dat 
dezelve even als de eer
ste naar den zin van RÏCCI 

XXI, DEEI,, 

uitviel. Hij vond er niet al* 
leen tegenkanting van den 
kant der meerderheid van de 
geestelijkheid, maar hij zag 
zich daarenboven genoodzaakt 
dezelve den 15 Junij na ne-
gentien'zittingen te ontbinden. 
Gedurende genoemde synode, 
had zich een opstand tegen 
hem in het diocees Prato 
verheven. Men had zijnen 
bisschoppelijke^zetel en zijne 
wapenen omvergeworpen en 
verbrand, nadat men uit zijn 
paleis en zijn seminarie de 
boeken en papieren , welke 
er aanwezig waren, weggeno
men had. Men zag zich ge
noodzaakt troepennaar Pralo 
-te zenden, om er de rust 
te herstellen. Intusschen gaf 
Rïcci, door den groothertog 
ondersteund in weerwil de
zer nederlagen zijn plan niet 
op. Door zijne aanhitsing volg
de nieuwe edikten ten gunste 
deszelven en op de leest van 
die van Weehen geschoeid 
elkander op. Eetté onver* 
wachte gebeurtenis maakte 
een einde aan deze noodlot
tige nieuwigheden. De dood 
van JOZEF II in 1790 plaat
ste LEOPOID opi den keizer
lijken troon. Hetschijnt; dat 
-het gedrag van dezen vorst 
in hetgeen er gebeurd was, 
minder aan zijne eigene oiei-

I tuiging was toe te schrijven 
dan welaan het verlangen om 
de ontwerpen van tpén bröö-

» : - * , " \ • • • - • 
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der niet tegen te werken. 
Jfa zijn vertrek Tan Toscana 
teerde alles Wat betrekking 
tot het godsdienstige had, 
in de vorige orde terug. 
Een: nieuwe opstand tegen 
Rica', welke te Pistoja plaats 
had;, noodzaakte hem te 
vlugten en deed hem beslui
ten zijn ontslag in'te leve
ren, Piffs VI veroordeelde 
in Ï794 door de bulle^we-
torent fidei de leer, welke 
in het concilie van Pistoja 
voorgedragen was. Deze ver-
oordeeling was niet voldoen
de om Rjcei de oogen te 
„openen. Later in 1799 on
derging hij eene gevangen
schap , wijl hij zich ten gun
ste der besluiten van de 
constituerende vergadering 
en der Franschen verklaard 
had, welke oogenblikkeJijk 
Toscana bezet hielden. Toen 
hij weder in vrijheid ge* 
rteld was, volhardde hij 
in zijne dwalingen. In 1805 
kwan» hij eerst tot inkeer. 
PIÜS VII kwam door Flo
rence, toen hij uit Frank' 
ryh terugkeerde, Het uur 
van berouw was gekomen. 
,De oude bisschop van Pis. 
itoja bezocht den H. Vader 
«n stelde hem eene verkla
ring ter fomd, bevattende, 
dat bij de apostolische cón-
«tiMiën tegen BAÏÜS JANSE-

u w s en ÖPESNEE aannam, 
en voornamelijk de bulle 
Auctorem fidei, welke zijne : 

synode veroordeelde. Deze 
bisschop overleed den 27 
Januarij 1810. Men heeft 
van hem eenige Herderlijke 
onderwijzingen, welke de 
strekking hadden om zijne 
zoogenaamde hervormingen 
te verdedigen. Men leest in 
de Diclionnaire •universel 
van PRDDHOMME , dat RICCI 
geene herroeping heeft ge
daan, en men prijst hem des-
wegens. Zijne terugkeering 
tot betere gevoelens is eene 
stellige daadzaak , en wij ver-
meenen hem „beter te prij
zen door zijne herroepingen 
onderwerping aan de wetten 
der Kerk te bevestigen. In 
1824 verscheen te Brussel 
een werk in het licht, ge
titeld : Fie etc. {Leven en 
memorien van SCIPIO BiC' 
ex), door DE POÏIKR >4 di-n 

in 8.vo Het is in 1825 te 
Parijs, hij ide gebr. BAO-
DOÜÏN herdrukt; deze uit
gave, welke verminkt is, 
werd door. den abbé GBE-
GOIKE en den graaf I'4NG^" 
NAIS in het licht geg"""" 

RrccïARïtLi, schilder. •*" 
Zie VoMERRE. 

R i c c i o ; « Zie 3tözi««n 

GRINITÜS. 

RlCCIOH <JOANNES BAÏ- ' 
TÏSTA), een Jesuit in l» y ö 

te Ferrara geboren, °°" 
derwees met goed gevolg Ö8 
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godgeleerdheid te Parmaen 
te Bologna. Hij maakte 
zich beroemd door zijne ster
re-en wiskundige bekwaam
heden. Zijne voornaamste 
werken zijn: 1.° Geogra-
phice hydrographite libri 
Xll, Bologna, 1661 en 
Fenetïè 1672. Dit boek 
kan dengenen dienstig zijn, 
welke de aardrijkskunde 
grondig willen leeren ; men 
snoet echter op de onnauw
keurigheden letten, welke 
ten tijde van den schrijver 
onvermijdelijk waren. — 2.° 
Chronologia re/ormata, Bo' 
logna , 1669, in fol.; een 
boek, waarin men zeer ge
wone zaken, met andere 
nuttige en geleerde vindt. — 
3 ,o Mmagestum novum as-
tpohomiam veterum " etc., 
Bologna , 1551, in fol. *,. 
de vrucht van eene diepe 
beoefening der sterrekunde, 
én eene der volledigste ver
handelingen , welke er over 
deze wetenschap bestaan , die 
welke in deze eeuw met het. 
beste gevolg zijn bekroond 
geweest, hebben dezelve nog 
niet in vergetelheid gebragt. 
Er komen fouten en dwa
lingen in voor, maar mis
schien niet zoo veel als in 
de nieuwste stérrekundige 
werken. De groote roem 
tan RiccioM eti de hoog
achting, welke de geleerden 
voor hem koesterden, deed1 al

gemeen de benamingen, 
welke hij aan de vlekken in 
de maan gaf, aannemen, en 
dié welke HEUVETIÜS had 
uitgedacht verwetpen. Pater 
Riccioir heeft, ook geza
menlijk met pater GKIMAÜDI, 
zijnen ordebroeder , die hem 
in al zijne werkzaamheden 
ondersteunde, vele zeldzame 
proefnemingen over den val 
der ligchamen gemaakt. Bij 
overleed in 1671. De ab-bé 
BAROITI heeft eene goede 
schets over het léven eti 
de werken van pater RICCIOLI 
geplaatst in zijne Memorie 
istoriche de leUerati Ferrit-
rest, Ferrara , 1 7 9 3 , 2.de 
deel blz. 270 en volgende. 

RICCOBONI ( ANXOSIÜS) , 
RlCCOBONDS, werd in 1541 
te JKovigo geboren.-De be
roemde PADÜUS MANÜTIDS, 
SIGORÏUS en MÜREX waren 
zijne meesters in de beoefe
ning der humaniora. Hij 
onderwees aan de universi
teit van Padua gedurende 
dertig jaren en met veel röeni 
de schoone letteren, en over-
leed aldaar in 1599, 'nala
tende s l,° Geschiedkundige 
commentaren, met frag
menten uit oude geschied
schrijvers, -<— 2.o Gómmew 
tarten over de redevoeringen 
en over eenige ander* wer
ken Van €ICJMSO. — S,a Mè-
deneerkünst, 1805 , in ®.vo 

.2;"' 
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*-- 4.° Commentariën over 
de dicht- en de zedekunde 
van ARISTOTELES , in 4, t o — 
5,° Geschiedenis der uni' 
versiteit van Padua , Pa
rijs , 1592, in 4.t°, enz. 

i filCCOBONI (JLODEWIJK.) , in 
1674' of 1677 te Modena 
geboren, wijdde zich onder 
den naam van LELIO aan het 
tooneel toe. Hij bewerk
stelligde eene dramatische 
verbetering op de tooneelen 
Tan zijn land, verbande er 
de lage en ongerijmde klucht-
spelen, welke dezelve ont
eerden, en voerde er regel
matige en ordelijke stukken 
in , namelijk vertalingen of 
navolgingen van MOLIÈRE en 
van andere Fransche schrij
vers. Nadat hij in Italië 
gespeeld . had , kwam hij in 
Frankrijk, w er waart s hem 
de toenmaals regerende her
tog Van OHeans (1716) be
riep , en onderscheidde er 
zich als ,tooneelspeler. Hij 
werd voor den besten acteur 
van het Italiaansche tooneel-
{hotel de Bourgogne) van 
Parijs geli ouden , hetwelk 
hij vervolgens uit een gods
dienstig grondbeginsel ver
liet. Zijn dood, welke in 
1753 voorviel, werd door de 
weidenkenden betreurd. Zij. 

„ne zeden waren niet die, 
welke men van zijn beroep 
zoude verwacht hebben en 
zijne inborst was beminnelijk. 

[ 0. 

Men, heeft vas hem ver&a-
meling van Blijspelen, welke 
hij voor het Italiaansche 
tooneel zamengesteld heeft. 
Ér komen er eenige onder voor 
welke in den tijd bijval von
den. Men'maakt echter meer 
werk van- zijne Gedachten 
over de mondelijksc/ievoot<• 
dragt, in 8.v° en van zijne 
Verhandeling over de hervor
ming des tooneels, 1743, in 
•12.»°; een werk vol van oor
deelkundige overwegingen. 
Men vond dezelve al te ge
streng en misschien was zij nog 
niet strenggenoeg.Er bestaan 
nog van hem goede Aanmer
kingen over hel tooneel en het 
genie van MOLIÈRE ,1736, 
in 12.»° Geschied- en oor
deelkundige overwegingen 
over de tooneelen vaiiEuro-
pa, 1738,in8.v°, ende^e-
schiedenis van het Italiaan" 
sche tooneel, uitgegeven in 
1730enl731,2dl .n in 8.Y°. 

RICCOBONI (MARIA JOANNA 
LABORAS DE MÉZIÈRES) , eene 
letterkundige dame» in 171* 
te Parijs geboren, behoor
de tot eene familie, welke 
door den val van het stelsel 
van LAWwas te gronde ge-
rigt, werd uit nooddwang 
tooneelspeelster in den on~ 
derdom van twintig ja5eDj 
Zij vond echter weinig bijval 
op het tooneel en vond "en 
nog minder gelukkig in n a r e 

*. vereeniging met ANION^5 
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ÏRANC1SCÜS RlCCOBÖNI, tOO-
neelspeler bij het Italiaan-
sche tooneel en schrijver van 
een aantal Blijspelen, zoo als 
ook van het werk: Kunst 
des tooneels, 1750 , in 8.v° 
zij moest dikwijls de onge
trouwheid van haren geniaal 
betreuren, van welken zij 
zich, niettegenstaande hare 
schrander-en teederheid niet 
kondoen beminnen. Om zich 
van de vervelingen , waar
mede zij overladen was te 
verstrooijen , gaf zij zich aan 
de studie der letteren over, 
en schreef een aanlal Ro
mans , welke haar zoodra 
zij begon in den eersten 
rang der beste romanschrij
vers plaatsten. Men vindt in' 
hare werken welvoegelijkheid 
en smaak. In 1761 had zij 
zich van het tooneel: verwij
derd, en leefde toen vah 
het voortbrengsel harer wer
ken en van eene kleine jaar
wedde, welke het hof haar 
toegekend had ; maar de om
wenteling beroofde haar van 
deze laatste hulpbron, en 
zij overleed te Parijs, bijna 
in armoede den 6 December 
1792. Zij heeft de volgende 
werken nagelaten: 1.° His-
loire etc, (Geschiedenis van 
den markgraaf DE CB.ES-
SY), 1756, in ^ .mo, her
drukt in 1830 met verschei
dene andere werken van deo-
«slfdenschrijver inde Collec 

tion etc. {verzameling der 
Fransche en vreemde Jto-
mans) van DATJTHEREAÜ. Deze 
geschiedenis maakte bijzónder 
veel opgang , welke dezelve 
ook verdiende. Ware, edele 
karakter-schetsen , veel be» 
langwekkends, eene aaneen
geschakelde , van buitenge
wone voorvallen ontdanegaog, 
wijze en scherpzinnige over
wegingen , kiëschheid in • de 
gevoelens, bevalligheid ' en 
zuiverheid in den stijl ,geehe 
wulpsche voorstellingen, noch 
te vrije schilderingen , eene 
diepe kennis van hétmen-
schelijk hart, ziedaar de hoe
danigheden ,-welke dit werk 
ingang deden vinden. Men 
verwijt echter aan.de schrijf
ster van, na de markgravin DE 
CRESNT even zoo belangwek
kend als deugdzaam-geschil» 
derd te hebben V. haar zoo 
ver-te hebben gebragt van 
zich zelve -Van "het leven te 
beroovën, Deze trek van wan
hoop- vernietigt gedeeltelijk 
die zachte en overtuigende 
zedeleer s welke door het ge-
heele werk verspreid is. LA-
HARPE yelt hetzelfde vonnis 
over Mevr,,: RICCOBOKI. •— 
2»o Lettres eic^ (Brieven van 
FJÜNX BctfrusR), 1757, 
in 12.mo. Deze twee werken 
maakten zulk eenen opgang, 
dat men in den beginne twij
felde , of eene vrouw ér wel 
de schrijfster van sou kun-

N 3 '.' -

http://Cb.ES
http://aan.de


198 ft i C. 

oen zijn* PAMSSOT was een 
dergenen, welke het meest 
daartoe bijdroegen om dit 
vermoeden te verspreiden 
(Zie üjn& yDunciade); maar 
later herriep hij zulks. — 
3.° Lettres etc. {Brieven van 
M/£4DT GJTESJBI)', 1759 , 
— 4»° JMELIE_ (JMALIA) 
uit het Ëngelsch naar FIEJ> 
JDING vertaald. •-— 5,° Miss* 
etc (Miss. JENNY), 1764, 
•ft dl.» in 12.mo — 6.° Let
tres etc» (Brieven- van de 
gravin van Sancerre), 1766, 
2 dl.n — 7.° ERNESTINE 
(JSRNESTWJ) ; dit is een der 
beste werken van de schrijf
ster ; XAHARPE noemde het 
zelve de diamant van Me
vrouw RICCOJBONI. — 8.° Let
tres etc. {Brieven van mi' 
lord Bi KERS), 1776, 2dl.* 
in 12,o —9.0 Recueil etc. 
{Verzameling van stukken 
en geschiedenissen), 1783, 
2 dl.« in 12.»»0. De werken 
tan Mevr. RICCOBONI zijn te 
Neufchatel in 10 dl.n in 
l2.>»o. te Parijs in 9 en in 
14 dl.» na den dood der 
schrijfster gedrukt, meteene 
Beschrijving van haar leven 
en hare schriften. Niettegen. 
staande de lofspraken, welke 
men Mevrouw RICCOBONI 
toegezwaaid heeft , zoude 
men haar somtijds eenige te 
veel herhaalde uitdrukkingen 
m bijvoegsels kunnen ver-
wijten, zoo we] als eenige 
gemaaktheid in den stijf 

welk gebrek zij met me* 
; vrouw GOMET en andere ro

manschrijfsters van haren 
\ tijd gemeen had. Zij ging, 

idoor als eenen zeer beschaaf
den geest te bezitten, en 
hare werken logenstraffen 
dit gevoelen niet. In weer-

: wil van haren stand alstoo-
jieelspeelster, welken zij bijna 
twintig jaren uitoefende, 
kwetsten hare zeden nooit 
de welvoegelijkheid. 

* RICH (JAMES CUCDIDS), 
een beroemd geleerde, resi
dent van Engeland ieBag* 
dad, paarde met eene uit
gebreide kennis der Ooster-
sche talen den smaak der 
opsporingen van oudheden. 
Hij hield zich bezig met het 
bijeenbrengen van eene schoo-
ne verzameling van Ooster-
sche handschriften, kostbare 
gedenkpenningen, cylinders, 
gegraveerde sleenen en voor
werpen van oudheid van al
lerlei aarden voornamelijk Ba
bylonische gedenkteekeneu 1 
welke hij zelf verzameld had 
in de talrijke bezoeken, °ie 

hij op de plaats maakte, 
waar Babyion heeft gestaan. 
Hij heeft zijne Navorschin' 
gen uitgegeven in het 3«e 

deel van de Verzameling « e r 

bergwerken van het Oosten $ 
uitgegeven te Weenen m 
1813, in fol. en er werd te 
Parys eene Fransche verta
ling van in het licht gegeven 
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onder den titel van Foya-' 
ge etc. (Reis naar de bouw
vallen van Babyion door 
J, C. Mica, resident 
te Bagdad, met 4 platen 
versierd, vertaald en ver* 
rijkt met aanmerkingen, 
met verklarende aanteke
ningen, gevolgd door eene 
verhandeling over de lig
ging van het Pallacopa , 
door J, BJYMOND, oud-
consul ie .Bas&ora), 1818, 
in B.vo, Men vindt in het 
zelfde 3.e deel, van de ver
zameling der berg verken in 
het 4.c deel, een Latijn-
sche catalogus van de dra* 
bische, Perzische en Turkt 
sche handschriften, in het 
Oosten verzameld door RICH 
en in het 4.e deel van 
dezelfde verzameling eene 
Engelsche vertaling van de 
Geschiedenis of liever van 
de Zegende der neven sla
pers , welke in het Arabisch 
geschreven is. Het Journal 
des Savans van Mei 1821 
en April 1822, bevat nog 
eenige belangrijke uittreksels 
van Brieven van dezen En-
gelschen resident aan den heer 

SlLVESTER DE S A C Y . RlCH 
bleef te Bagdad van 1807 tot 
1821 ; maar gedurende dezen 
tijd maakte hij vele groote 
reizen en zette zijne navors 
schingen tot in de afgele-
gensche canto ns van Êur-
distan voort, Hij was slechts 

N 

35 jaren oud, toen hij den 5 
October 1821 te Shiraatöh 
de cholera-morbus overleed. 

RICHARD I» koning van 
ISngeland, bijgenaamd Leeu
wenhart v werd in 1157 te 
Oxfort..geboren,, en beklom 
den troon , na den dood van 
zijnen vader HENDRIK I I , 
in het jaar 1189. Zijne 
moeder was EIEONORA van 
Guyenne, ..door LODEWIJK 
VII, koning van Frankrijk 
verlaten, RICHARD was door 
den dood van zijnen broeder 
HENDRIE: , bijgenaamd den 
Jonge, in 1183 de oudste 
geworden. Hij had zich met 
HENDRIK: vereen igd om zij
nen vader te beoorlogen, 
SALADIN had juist Jeruaa* 
lem ingenomen ; deze tijding 
had den moed van den jon
gen RICHARD ontvlamd, maar 
de oorlogen, welke hij legen 
het vaderlijk gezag voerde, 
belettede het vertrek der 
kruisvaarders j de Pauselijke 
legaat deed hem in den ban. 
Intusschen overleed HENDRIK 
II van verdriet, terwijl hij zij
ne ondankbarezonen vervloek* 
te. RICHARD kreeg berouw 
over zijn gedrag, en na zijne 
krooning r. welke den 3 Sep
tember 1189 plaats had, hield 
zijne gedachte hem eokel swt 
de reis naar hut Heilig**®*^ 
bezig. Het verlang«H o® ®e 

Mahomedane» nitd**chooB# 
4, 
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provinciën, welke zij van de 
Christenen ontweldigd had
den, te verjagen, en in Arabië 
eenemagtte vernietigen, wei-
i e reeds geheel Europa be
dreigde, bezielde toenmaals 
alle vorsten. RICHARD nam, ge
lijk anderen, deel aan deze on
derneming , door de.regtvaar-
digheid, de vroomheid en 
de 'goede staatkunde voorge
schreven en trok in 1190 
met PHIUPFÜS ADGDST ester 
kruisvaart. Het zamentreffen 
der beide legers was te Mes-
sina; W I U E H I I , koning 
van Sicilië kwam te sterven. 
Zijne weduwe Was'eene zus
ter vanRicHARb, welke de 
teruggave Van de huwelijks-
gift bij TANCREDE , opvolger 
van WlLXEM', vorderde. De 
twist tusschen deze twee vor
sten bragt bloedige geschil
len tusschen de kruisvaarders 
en het volk van Messina 
te weeg. RICHARD maakte zich 
meester van de slad maar 
PHXUPPUS AUGUSTUS verklaar-
de zich als bemiddelaar en 
herslehk den vrede tusschen 
de beide vorstengen van 
de^oogenblik af, aan zag 
™e» de goede verstandhou
ding > welke tusschen de vor
sten van Frankrijk en En-
galand heerschte, ophou
den. RICHARD maakte zich 
*n 1191 meester van het ei-
land Cyprus en droeg veel bij 
tot d e inneming van Mcon, 
«et l s op deze reis, dat hij 

het eiland Cyprus,' inmi* 
ling met den titel van ko
ning van Jeruzalem, aan 
G Ü I of GUIDO VAN LüSIGITAir 
gaf. Daar er verdeeldheid in 
de legers was ontstaan,keerde 
PHIUPFÜS naar Frankrijk 
terug. RICHARD bleef mees
ter van het veld van eer en 
spreidde den, heldhaftigste» 
moed ten toon, SALADIN; die 
al* overwinnaar uit MesO' 
polamië. terug kwam, le
verde den kruisvaarders eehen 
slag te Cossarea, <RICHAR» 
had het geluk van hém te 
ontwapenen, en zich van 
verscheidene plaatsen meester 
te maken. Nadat hij met SA* 
LADIN eenen wapenstilstand 
van drie jaren gesloten had* 
keerde hij -wel is waar met 
meer roem naar zijn gebied 
terug dan PHIUPPOS AUGUS
TUS , maar op eene minder 
voorzigtige wijze. Hij w* 
trok in 1192 met een enkel 
schip , en toen dit vaartuig 
op. de kusten van Venetië 
schipbreuk geleden had» 
doorreisde hij vermomd een 
groot gedeelte van Duiisch-
land.. Rij de belegering van 
Jccon, had hij door zijne 
trotscliheid LEOPÖID , hertog 
tan Oostenrijk, beleedigd, 
en thans had hij de onvoor-
zigtigheid door deszelfs ge" 
bied te reizen. Deze hertog 
klonk hem kluisters aan en 
leverde hem aan den bar< 
haarschen en lafhartigen kei-
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zer HENDRIK VI uil-,', die 
hem in de gevangenis op
sloot, even gelijk een vijand, 
die hij in den oorlog gevan
gen genomen had. De Paus, 
door de aanzoeken van de 
koningin ELEONORA bewogen, 
bedreigde den hertog LEO» 
POLD en HENDRIK met de 
excommunicatie, indien zij 
RICHARD niet weder in vrij
heid stelden. Intusschen werd 
de vorst voor eenen rijks
dag gedaagd^ en als demoor
denaar van KOENRAAD , mark
graaf van Tyrus, aangeklaagd; 
hij verdedigde zich metzulk 
eene treffende welsprekend
heid , dat hij zijne aanklagers 
te zijne gunste bewoog. De 
keizer echter vorderde Van 
den koning van Engeland 
bij zijne vrijlating, zoo als 
men zegt, 250,000 mar
ken zilver voor zijn losgeld. 
Toen RICHARD in 1194 in 
zijn koningrijk terug kwam, 
vond hij hetzelve verscheurd 
door de factie, welke zijn 
broeder JOAHNES er gesmeed 
had ; hij deed dezelve op
houden en keerde zijne wa
pens tegen PHILIPPOS AUGUS
TUS ; maar de uitslag van de
zen oorlog was niet beslis
send. In 1199 vernam hij 
na reeds vele kerken uit-
geplunderd te hebben, dat 
er te Chalus, eene stad in 
het lAmousïnsche, een schat 

verborgen was; hij ging de

zelve aanvallen en ontving 
er eene wonde, waaraan 
hij den 6 April van hetzelfde 
jaar overleed. Een dichter van 
dien tijd, heeft deze gebeur
tenis in een koppeldicht, of' 
door eene woordspeling op 
de gewijde vaten , welke door 
RICHARD weggenomen en ont
heiligd waren, opgeleekend, 
Christo, tui calicia prictio fit prroda Calucis t 

ÏBre brovi rojicisqni tülit tora crucia. 

Alvorens te sterven , liet hij 
eenen aanval op de belegerde 
plaats doen, welke stormen
derhand werd ingenomen. 
Hij liet alle soldaten, die men 
had gevangen genomen, op
hangen , met uitzondering van 
dengenen, welke op hem ge-
geschoten had , voor wien hij 
eene strengere doodstraf be
stemde ; eensklaps echter ver
anderde hij van gevoelen, en 
zijn eigen dood reeds voe
lende naderen , zag hij van 
zijne wraakneming afV In 
deze gesteldheid liet hij den 
boogschutter bij zich komen, 
aan wien hij zachtmoedig 
vraagde, welk kwaad hij hem 
gedaan had, om hem te 
bewegen hem het leven te 
benemen : » Gij hebt, ant
woordde deze zeer trotsche-
lijk mijnen vader en mijne 
twee broeders doen dooden; 
en daar ik mij nu op j * 
gewroken heb, zoo wreek 
u jou ook op mij. Ik «der-
werp mij met vreugde aan 

N 5 
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olie straffen, 'die' gij mij be
reidt en ben te vreden van 
te zien, dat gij mij niet lang 
zult overleven." — » En 
ik ," antwoordde de koning 
»0vergeef u , en wensch te
vens, dal gij mij overleeft, 
om eèn voorbeeld van mijne 
goedertierenheid te zijn," 
Deze vorst was zoo trotsch 
dat hij de koningen, zijne 
gelijken , als zijne onderda
nen j'.en zijne onderdanen als 
slaven beschouwde. Zijne heb
zucht eerbiedigde noch de 
Godsdienst, noch de armoede 
en zijne wulpschheid kende 
poch palen , noch welvoege-
lijkheid. Hij was dapper, 
maar wild ; ondernemend 
maar onrustig; onverschrok
ken maar hoofdig; hartstog-
telijk voor den roem der 
wapens, maar ijverzuchtig óp 
al diegenen, welke hem dezel
ve konden betwisten. Ri-
CHARD was graaf van Poilou 
en hertog van Normandyë, 
JOAHNBS zonder land, zijn 
broeder, volgde hem op. 
SEDAINB en GRETRT zijn de-
schrijvers van de beroemde 
o p e r a ; filCHARD coeur de 
Hon.{£eeuwenhare), waarin 
gewag gemaakt wordt van de 
trouw van BLONDEI, , vroe
ger aan RICHARB verbon
den , , . , . . Zeif8 je Ara
bische schrijvers vieren de 
dapperheid van RICHARD , 
wiens naam in het Oosten 
als een spreekwoord werd 

gebezigd. Indien de kinderen 
weenden , bragten demuzel-
mansche moeders hen tot 
zwijgen met deze woorden: 
Stil, koning RiCHAB.il komt! 
Te Jafa viel hij met 400 
boogschutters en .10 paarden, 
15,000 Turksche ruiters aan, 
en dreef dezelve op de vlugt. 
Van dit gevecht, waarvan 
men te vergeefs een voor-
beeldjin.de geschiedenis zoekt, 
kwam hij terug geheel en 
al met pijlen bedekt, die 
tegen hem afgeschoten wa
ren , even, zegt een geschied
schrijver, welke er ooggetuige 
van was, gelijk een spelde-
kussen vol naalden bestoken. 

RICHARD I I , koning van 
Engeland, zoon van EDB-
ARD , prins van gallis, 
bijgenaamd de Zwarteprins, 
werd in 1366 te J&ordewx 
geboren , volgde in 1377» 
ofschoon nog zeer jong, *fl-
nen grootvader EDCARD j » 
op. Nadat hij in zijne min
derjarigheid veel tegenspoed 
had ondervonden, bragt mj 
deze stormen tot bedaren om 
de Franschen en Schotten Je 
beoorlogen. Hij deed .• * « " 
beide met veel- geluk. m a £ 
deze voorspoed hie'd 0e 

stand. JOANNES, hertog»» 
lancaster, EDOABD WW 
wTork en THOMAS., *»" 
tog van Glocester alle an 
broeders van zijnen vader, 
waren zeer ontevreden oT 

http://RiCHAB.il
http://beeldjin.de
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de regering van hunnen neef. 
De laatste smeedde in 1397 
eene zamenzwering tegen hem 
en kwam te Calais om het 
leven > alwaar hij in zijne 
gevangenis geworgd werd. 
De graaf van Arundel werd 
onthoofd, en de graaf van 
Warwich tot eene levens* 
lange ballingschap veroor
deeld. Eenigen tijd daarna 
werd HENDRIK , graaf van 
Derby, zoon van den her
tog Tan Lancaster; toen hij 
de nagedachtenis van zijnen 
oom wilde verdedigen uit 
het koningrijk verbannen, 
naar hetwelke hij door eenige 
oproerige burgers werd terug 
geroepen. De hertog van 
Norilmmberland, welke in 
deszelfs belangen deelde, nam 
in 1399 den koning te Flint 
in het prinsdom Wallis in 
hechtenis, en leverde hem aan 
HENDRIK over, welke sedert 
kort hertog van Lancaster 
was, en die hem m eene 
gevangenis opsloot. De natie 
verklaarde zich voor hem. 
RICHARD I I , verzocht slechts 
dat men hem liet leven en 
eene jaarwedde toekende, om 
te kunnen bestaan. Een ver
gaderd parlement zette hem 
geregtelijk af. RICHARD in 
den Tower opgesloten stelde 
den hertog van Lancaster 
de koninklijke insigniën met 
een door hem onderteekend 
geschrift ter hand, waarin 
hij zich. als der regering on

waardig verklaarde. Hij was 
zulks in de daad, wijl hij 
zich vernederde om het te 
zeggen. Het parlement van 
JEngeland"beval, dat indien 
iemand het zoude onderne
men hem in vrijheid te stel
len , RICHARD II oogenblik-
kelijk zoude gedood worden. 
Rij den eersten opstand^ welke 
in zijn belang plaats had, 
begaven zich acht booswich
ten naar zijne gevangenis te 
Pontfract, naar welke hij 
uit den Tower van Londen 
overgebragt was, en ver
moordden hem aldaar. Hij 
verdedigde zijn leven beter 
dan hij zulks zijnen troon 
had gedaan,daar hij de hak
bijl aan eenen der moorde
naars onlweldigde en er vier 
doodde alvorens te bezwijken. 
Eindelijk viel hij onder de 
slagen in 1400. Dit was het 
einde van den ongelukkigen 
vorst, die noch de deugden 
van eenen Christen , noch de 
hoedanigheden van eenen regt-
schapen man, noch de talen
ten van eenen grooten koning 
bezat. Hem ontbraken te 
gelijkertijd verstand , hart en 
zeden. Onder zijne regering 
begon WiciiEJ? zijne ketterijen 
te prediken, 

RICHARD I I I , koning van 
JEngeland, vroeger hertog 
van Glocesteren broeder van 
EDÜARD IV, werd in 1452 
geboren. Hij liet lich in 1483 
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als ioning uilroepen , nadat 
hij EDÜARD "V en RICHARD , 
hertog van York, zijne ne
ven , en regtmatige erfgena
men van den troon, had la» 
ten ombrengen. Hij genoot 
slechts twee en een half jaar 
zijne overweldigde bezitting, 
en gedurende dit korte tijd
vak, vergaderde hij een par
lement, in hetwelk hij'naar 
zijn regt op de kroon durfde 
laten onderzoeken. Er zijn 
tijden, waarin de menschen 
lafhartig zijn, naarmate hunne 
meesters wreed zijn. Dit par
lement verklaarde, dat dè 
moeder van RICHARD III eene 
overspeelster was geweest; 
dat noch EDÜARD IV, noch 
zijne overige broeders wet
tige kinderen waren ; dat de 
eenige RICHARD III zulks 
was, dat derhalve de kroon 
hem toebehoorde met uit
sluiting der beide jonge prin
sen , (welke in den Totoer 
gewurgd waren, maar over 
wier dood men zich niet 
uitliet). Weldra verscheen 
er een wreker dezer onge
lukkiger De hertog van Buo-
kmgham, stond tegen R I 
CHARD II[ 0 p , maar werd 
gevangen genomec en ont-
hoofd. HENDRIK graaf van 
Michemont, de eenige af
stammeling van d e roode 
Hoos, welke nog bestond, 
verscheen na hem en was 
veel gelukkiger. Het „ehede 
land van Wallis, alwaar 

deze jonge vorst geboren was, 
nam de wapens voor hem 
op. RICHARD" III en RICHE-
MONT, streden te Boswoïth 
den 22 Augustus 1485, Ri-
CHARD zette in het heetst 
van het gevecht de kroon óp, 
én wilde daardoor zijnen sol
daten te kennen geven , dat 
zij voor hunnen koning te
gen oproerlingen vochten; 
maar lord STANLAÏ , een van 
zijne veldheeren, welke reeds 
sedert lang met afgrijzen deze 
door zoo vele moorden over
weldigde kroon beschouwde, 
Verried zijnen onregtvaardigea» 
meester en ging niet een 
troepencorps lot RICHEMONI 
oven Toen RICHARD de slag 
als verloren zag, wierp hij 
zich als een woedende mid
den onder zijne vijanden e» 
onderging een roemrijker 
dood, dan hij verdiend had. 
Dit gevecht maakte een ein
de aan de verwoestingen, 
waarvan de roode Moos en 
ie'uitte Hoos, Engeland 
vervuld hadden. De g"at 
van Kichemont, onder den 

naam van EmwW Jïl 8 ' 
kroond ,' vereenigde door zij" 
huwelijk de regten der Mi-
zen van lancaster en van 
Tork. RICHARD III waS d e 

laatste koning uit het »e 
slacht der prinsen van l <""»_» 
of Plantagenet. SflAKES* 
PBAR heeft een treurspel ver
vaardigd, getiteld BICBABB 
III. Men heeft aan den Heer 
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J. Rer Geschied- en oor
deelkundige Proeven over 
RrCHARD III te danten, Pa
rijs, 1818, 1 dl. in 8.v° 

RICHARD I, bijgenaamd'ao»« 
der vrees, kleinzoon van 
RottpN, eersten hertog van 
Normandy'è, volgde in 942 
zijnen vader WIUEM LONGUE-
EPÉE in den ouderdom van 
tien jaren op. Door de ge
lukkige schranderheid Van 
OSMOND , zijn gouverneur , 
uit de handen van koning 
LoDErriJR den Overzeese/te, 
welke hem te Laon gevan
gen hield, ontsnapt zijnde, 
zag hij zich op het punt, 
om van zijne staten beroofd 
te worden ; maar AIGROXD , 
kpDing van .Benemarken en 
HÜGO LE BlANC, graaf van 
Parijs, welker hulp hij, in
geroepen had, sloegen de 
IVansche troepen , en namen 
LoDEWiJK VI gevangen. OTÏO 
I , koning van Germanïé, en 
THIBAUT , graaf van Blois , 
welke tegen dezen jongen vorst 
te veld trokken, slaagden 
niet beter, zij werden ver
slagen , het grondgebied van 
Chartres werd üitgeplunderd 
en de hoofdstad in brand-
gestoken. Na den dood van 
LODEWIJK, koning van Frank-
rijk, was RICHARD een van 
diegene, welke er het meest" 
toe bijdroegen om de kroon 
°P het hoofd van HUGO CA-
fET , zijnen awager, te plaat-

sen. Hij overleed in 996 te 
Fécamp, alwaar hij de kerk 
had laten bouwen , betreurd 
wegens de zachtheid van zijn 
bestuur. 

RICHARD I I , bijgenaamd 
de goede, zoon en opvolger 
van RICHARD I , hertog van 
Normandy'è, regeerde tot 
1027, in welk jaar hij over
leed. Het begin van zijne 
regering werd verontrust door 
eenen opstand van het volk, 
hetwelk zich over aanmati
gingen van den adel beklaag
de. Vervolgens had hij met 
verscheidene magtige vorsten 
te strijden met W i i m i , 
graaf van Hiesmes , zijn' na
tuurlijken broeder, welke 
weigerde hem de leenhulde 
te bewijzen, met den ko
ning van Engeland, die, 
nadat hij in Normandy'è ge
land was, te naauwernood , 
de helft van zijn volk naar 
zijn eiland terugbragt, ein
delijk met EÜDES , graaf van 
Chartres en JBlois, die ijver
zuchtig op zijne magt wasj 
deze laatste gaf weldra alle 
voldoening aan den hertog 
van Normandy'è, toen hij 
het volk zag, hetwelk JLAG-
MAN en OI-AIJS, koningen van 
Zweden en Denemarken te 
zijner hulp aangevoerd had
den. RICHARD I I , had zij
nen zoon RICHARD lil tot 
opvolger, die een jaar J*~ 
ter niet zonder vermoeden 
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van. vergeven te zijn, overleed. 

RICHARD DE SAINT VICTOU , 
een Schotsen godgeleerde, 
studeerde te Parijs, alwaar 
hij regulier-kanonik in de 
abdij vwSaint-Prictor\ïsrd. 
Hij was in 1164 prior van 
dit klooster, en overleed in 
hetzelve in 1173 , even zeer 
wegens zijne deugden, als 
wegens zijne geleerdheid ge
acht. Zijn graf, hetwelk 
in het klooster was, had 
het volgende korte opschrift: 
Jffic qtiiescit fi\, RlCHJR* 
DUS A S4NCTÓ FlCTQRE, 

doctor celéberrimus; maar 
op zijde Jas men eene meer 
uitgebreide lofspraak. Men 
heeft van hem een aantal 
werken, in welke hij met 
juistheid en smaak redeneert. 
Zijne redeneerkunde is naauw-
keurig, zijne welsprekend
heid volkomen regtzinnig. 
Een kanonik van Trier, 
OEMBS genaamd, durfde zich 
?an eene zijner aanhalingen 
bedienen, om het heiligschen-
nige leerstelsel te bewijzen , 
dat in de twaalfde eeuw.de 
Kerk had begonnen omtrent 
de leer van de Driëenheid 
te verschillen , en in de ket
terij Tan SABEIUUS te ver
vallen , maar hij werd na
drukkelijk wederlegd in het 
geschrift Judicium theoló-
gorvm Coloniensium, 1790, 
Weinig godgeleerden hebben 
»n de daad dit leerstelsel 

met zoo vele naauwkeurig-
heid in leer en taal behan» 
deld , als RICHARD DB SAINT-
VICTOR. De beste uitgave 
van zijne werken is die van 
1650, . te Bouanen, 2 dl.1» 
in fol. Zijne godgeleerde 
verhandelingen zijn naauw-
keurig en zijne ascetische 
werken, vol van de verhe-
venste regels voor het gees
telijke leven. Zijne Com-
mentarièn over de heilige 
Schrift zijn eenigzins wijd* 
loopig, maar vol van goede 
en bondige uitleggingen. 

RICHARD vaN ARJIAGH of 
RADDtPHüS, in zijn vader
land Fiia-Ralph genaamd; 
werd te Dundalk in Ierland 
geboren, studeerde te Ox

ford , werd er hoogleeraar 
in de godgeleerdheid en won 
de gunst van EDUARD Hl > 
welke hem achtereenvolgend 
in 1333 tot deken van Litch-
field, en kanselier der hoo-
geschóol van Oxford be" 
noemde ; vervolgens werd hij 
in 1347 aartsbisschop van 
Armagh. Hij verdedigde de 
jurisdictie der bisschoppen 
en pastoors tegen de bedel
monniken, welke hem van 
ketterij beschuldigden. »Ö 
werd te Jvignon gedagvaard, 
alwaar hij den 16 November 
1360, na een verblijf van 
drie jaren, overleed > z o n T 
de zaken ten einde te heb
ben gebragt, om welke »0 

http://eeuw.de
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Was opgeroepen. Hij bezat | 
den roem, van zeer ervaren 
in de heilige Schrift en de J 
kerkvaders te zijn. Zijne 
voornaamste werken zijn: 
l.o verscheidene Leerreden. 
—. 2.f> Een geschrift geti
teld : Defensie curatörem 
adversus meniiïicantes, Pa-
rijs, 1496, in 8.vo Deze 
redevoering had hij te Jvi-
gnon uitgesproken. RÓGER 
I>E CONWAT wederlegde hem 
in de Defensio medioantium. 
—- 3,o eene merkwaardige 
verhandeling , in 8.v°, Pa-
rijs, 1512, tegen de dwa
lingen der Armeniërs. De 
schrijver is er echter zelf 
niet vrij van, hij helde som
tijds over tot die, welke Wi-
CUF toenmaals verdedigde. 

I der aangehouden ; hij maak
te zich echter bekend en 
werd- weder in vrijheid ge
steld. Zeer opvallend is aan 
dezen schilder i dat hij slechts 
met de linkerarm ter wereld 
kwam. Zijn broeder DAVID 
RICHARD legde zich ook op de 
schilderkunst toe, doch be
reikte den roem van MAR-
TJNÜS niet. 

RICHARD (JOANNES) , 'ba-
chelaurus in de godgeleerd
heid, werd te Parijs'-gebo» 
ren en tot de pastorie van 
Triel, diocees van Mouanen , 
benoemd. Na 18 jaren deze 
betrekking; bekleed je heb
ben , werd hij aangehouden 
en in de gevangenis van het 
geestelijke regtsgebied van 
Rouanen opgesloten, wijl hij 
tegen de onder teeken ing van 
het formulier geschreven had. 
Hij overleed in 1686 te Pa* 
rijs in den onderdom van 
65 jaren. Zijne pastorie had 
hij voor de priorij van dvöie 
bij Ckrevreuse verwisseld. 
Men heeft verscheiden wer
ken van hem. Welke in den 
tijd gelezen werden, maar 
die door andere veel betere 
vervangen zijn i... l.o l^g-
neau etc, (Het paase/ilam 
of verklaring der plegiig-
heden , welke de Joch* $it 
het nuttigen van hetpaasch» 
lam in acht nemen,«'» eëwe» 
geestelijken Mn op het «**-• 
ligen van het godSetyk 

RICHARD (MARTINÜS) , een 
schilder te ontwerpen ge
boren, overleed in 1636, 
45 jaren oud zijnde. Hij had 
smaak voor de landschappen, 
gaf zich alle noodige moeite 
om er in te slagen. Men 
stelde zijne schilderijen , wel
ke hij altijd met schoonege-, 
bouwen versierde, grootelijks 
op prijs. De beroemde VAN 
DIJK stelde in het bijzonder 
veel belang in dezen mees
ter en wenschte een portret 
van hem te he,bben. Eens 
als RICHARD zich naar de 
vestingwerken van Namen be
gaf, om dezelve af te tee
kenen , werd hij als bespie-
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lam in het B, Altaar-sa
crament toegepast) in 8.v° 
1686. — 2.° Praliques etc. 
[Godvruchtige oefeningen , 
om JESOS in het ff. altaar' 
geheim te vereeren), ifl 12.m0 

, 1683. — 3.o Sentimens etc, 
(Gevoelens van JERJSMOS 
overeenkomstig met die der 
Catholijke Kerk in alle 
punten van geloofsgeschil). 
Dit is eene al te algemeene 
verdediging, welke niet ge
makkelijk met datgene is 
overeen te brengen, wat de 
geschiedenis en de schriften 
van ERASMÜS er ons van me~ 

.dedeelen. (Zie.ERASMÜS). rr 
4.o Jphorismus etc. {Zin
spreuken enz,) 

. BlCHARD (JoANNEs) , in 
1639 te Ferdun geboren, 
liet zich te Orléans tot ad
vocaat bevorderen, niet zoo 
zeer om er de bediening van 
wit te oefenen,' dan wel om 
eenen tilel te hebben. ? Of
schoon hij een leek eri ge
trouwd was, koos hij eene 
soort van bezigheid, welke 
men in dien staat zelden in 
het werk stelt. Hij werd 
schrijver van leerredenen, en 
predikte gedurende zijn ge. 

. heele leven in zijne kamer, 
alwaar hij ten minste het 
genoegen had van zich te 
hooren preken. Men heeft 

• van hem l.o Discours etc 
Zedelijke Ferhandelingen) '• 
>noVdl,»in ;12.m* ;^|,> 

van Leerreden, welke wel* 
dra door vijf anderen gevolgd 
werden -. bij wij%e van ver' 
maningen en van twee an
deren over de Geheimen onzes 
ff eer en en pp de Feestdagen 
van de H. Maagd, zij zijn 
zeer bondiggeschreven,.maar 
er ontbreekt warmte en kracht 
aan. ~-2.°_Ê'logesetc.(Ge
schiedkundige Lofreden der 
Heiligen), 1716, 4 dl.» in 
12,mo __ 34o Biclionnaire 
etc. {Zedekundig PFoordeti' 
boek of de algemeene We* 
tenschap des Kansels), 6 

, dl.n in 8.vo,: Mert vindt in 
dit werk naar alphabetische 
volgorde datgene wat Fran* 
sche, Spaansche, ftaliaan-
sche, Hoogduitsche predikers 
het merkwaardigste en bon
digste over verschillende on
derwerpen gezegd hebben. 
Hij is de uitgever der leer
reden van FROMENTIÈBBS, der 
Fermaningen van SoVl, der 
F er handelingen van den ab-
bé BoaEAü. De ouderdom 
was voor hem geen rusttijd» 
hij werkte tot aan ^j°ef 
dood, welke in 1719 voorviel. 

BICHARD (BENE), geschied
schrijver van Frankrijk, was 
de zoon van eenen notaris te 
Saumur, en werd in :*.??. 
geboren. Hij trad vroegtijdig 
in de vergadering van net 
Oratorium, hetwelk hij ver" 
liet, nadat hij aan de ?en-

U dingen, die op bevel van 
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den koning in de diocesen 
van Zugon en la Rochelle 
gehouden waren , medege
werkt had. Hij verkreeg een 
kanonikaat van Sainte Qp~ 
por tune te Pary's en over
leed in 1727 als deken van 
dit kapittel. Hij had den 
titel van geschiedschrijver van 
Frankrijk bekomen. De abbé 
BICHARD , was een zonder
ling mensch en het zonder
linge van zijn karakter is in 
zijne geschriften overgegaan; 
De voornaamste zijn: 1.° 
Parallele etc, (Vergelijking 
van den kardinaal DE BI-
CHEHEÜ met den kardinaal 
MAZARJN) , Parijs , 1704 
in 12 mo; in 1716 herdrukt» 
Dit werk zondigt in veleop-
zigten tegen de wriarheid der' 
geschiedenis, De schrijver 
bezat noch eenen genoeg
zaam diepzinnigen geest, noch 
een bondig oordeel, noch 
eene toereikende kennisvan 
zaken, om juiste vergelijkin
gen te maken. Hij had be* 
loofd om ook de twee laatste 
biechtvaders van LODEWIJK 
XIV. LA CHAISE en LE TEL* 
HER; dó beide aartsbisschop
pen van Parijs, HARLAI en 
NOAILLES , en eenige minis
ters van LODEWIJK XIV te 
vergelijken, maar defce Wer
ken hebben het licht niet 
gezien. 2.o Maximes etc. 
{Christelijke leerstellingen, 
*n dd KEUS van eenen goeden 

XXI, DEEL. 

gewetensbestuurder), werken 
voor de jufvrouwen van SAINT 
CrR zamengesteld. — 3.» 
F ie etc. (Zeven van JOAN-
NESJNTONJÜSLE FACHER , 
priester, insteller der zus
ters van de christelijkever* 
eeniging) in 12,n">; _ 4.0 
Htstoire etc, (Levensgeschie* 
denis van pater JOZEF DU 
TREMELAY , een'' capucijn, 
door LoDErvmc XIII in 
da ". Staatszaken gebruikt) 
in 12.mo, De abbé RICHARD 
schildert in dit werk pater 
JOZEF als eénen heilige af, 
zoo als hij heeft behooren 
te zijn ; maar kort daarna 
leverde hij een tegenoverge
steld portret van hem in het 
boek getiteld: Le verilable 
etc. (De ware pater JOZEF, 
capucijn1, de fabelaohHge-
geschiedenis bevattende van 
den kardinaal RICBEMEÜ) 
St. Jean de Mauriennë 
(Douanen), 1704 , in"12,»°;, 
in 1750, 2 dl.» in 12."™ 
herdrukt. En om zich beter 
te vermommen, vervaardigde 
hij eene kritiek van deze 
geschiedenis, onderden titel 
van Antwoord op het boek 
getiteld: De ware pa
ter JOZEF in 12,*no met het 
voorgaande. Indien werke
lijk al deze met elkander 
strijdige werken van èen 
abbé RICHARD zijn , fee«"jv 

zen zij eenen onstandrasl'Sen 

zich in alle bpglen wripgfifl* 
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den en valschén geest, die 
minder het ware zocht dan 
den zeer ijdelen roem van 
de logen in alle soorten Tan 
kleuren te hullen. — 5»° 
Disserlation eio, {Verhan
deling over de pauselijke 
gunstbrieven-indults') in 8.T0 

— 6t° Traite etc. {Verhan
deling over de koninklijke 
jaarwedden) in 12.»"> 

* BICHAED (pater KA-
REL LODEWIJB) een terkelijk 
schrijver, in 1711 teBlain-
ville-Sur-Eau, in Lotha,' 
•ringen, uit eene adellijke, 
maar arme familie geboren, 
was 16 jaren oud, toen hij 
in de orde van den H. Do* 
MIHICDS trad. Nadat hij zijne 
geloften te Waney had afge
legd , begaf hij zich naar 
Parijs en bewoonde achter
eenvolgend de huizen, welke 
de dominikaner monniken in 
de S. DOMIMICUS- en in de 
S. JACOBs»straat der hoofd
stad bezaten Hij volbragt 
zijne godgeleerde studiën, 
werd als doctor aangenomen , 
en wijdde van toen af zijne 
pen aan de verdediging der 

•:. godsdienstige grondbeginse
len, door de wijsbegeerte 
der 18 eeuw bedreigd. Beni
ge schriften, in welke hij 
een besluit van het parle

ment van Parijs aanrandde, 
betrekkelijk het huwelijk van 
eenen bekeerden Jood, hem 
hebbende doen vreezen dat 
dit hof hem in netelige zak
ken mogt wikkelen, nam 
hij het besluit zich naar 
Mijssel te begeven» Hij bleef 
aldaar tol de omwenteling. 
Toen begaf hij zich. naar de 
Nederlanden en hij was in 
1794 ie Bergen, toen de 
Fransche troepen zich van 
deze stad meester maakten. 
Wegens zijne hooge jaren 
buiten staat om te tlugten, 
hield hij er zich verborgen* 
maar hij' werd ontdekt en 
Voor eene militaire commissie 
gevoerd , die zonder ontzag 
voor zijne grijze haren,hem 
veroordeelde om doodgescho
ten te worden. De beweegre* 
den van deze veroordeeiing 
was een geschrift, hetwelk hij 
te Bergen, onder dezen titel 
had in het licht gegeven: 
Parallèleetc. {Vergelijking 
der Joden die JESDS CBRIS' 
ras hebben gekruist wet de 
JFranschen, die hunnen ko
ning hebben gedood). " e t 

vonnis werd den 16 Augus
tus 1794 ten uitvoer gelegd. 
Pater RICHARD had den ou
derdom van 84 jaren be
reikt O Hijging met moed, 
en zelfs met blijdschap "e n 

JnLr0Ïeen% h e t Dtctt°>™aire des anomjme» (Woordtnio** *f 
naamlooxen of ongenoemden) 2.«dl, feladz. 371 n ° 8,345, «o" T) 
wn werk % jn getiteld: tieï droit» etc. (Over de regten « » *** 
Qcnnryhiche huis op België), door patw & £ , 2 K » » ^ ' 
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dood te gêmöet, «leunende 
op de armen van pater STI.» 
TESTER TAHON , een francis
caner monnik , zijn' biecht
vader , terwijl hij gebeden uit
stortte/. Hij had een aantal 
werken in het licht gegeten,; 
waarvan de titels, volgen : 
l.o Dissertation etc, (Ver*-
handeling over de bezeten
heid der ligchamen, en de 
kwelling der huizen door 
de duivels), 1746 in 8.v<*; 
— 2,o Dictionnaire etc. 
{jLlgemeen Woordenboek der 
kerlielijke wetenschappen) 
1760, 5 dl.» in.folio , met 
een deel als aanhangsel door 
de paters RICHARD en GIRATJD 
dominikanen der voorstad 
St. Germain. Het letter kun-^ 
dige Frankrijk (La franco 
littéraire), l.o deel bl. 383, 
schrijft dit woordenboek aan 
JOAKNES RICHARD , mede een' 
dominikaner én,doctor van 
de Sorbonne toe, maar het 
schijnt bewezen dat het van 
pater KARKL . LODEWÏJK is; 
— 3.o Examen etc. (On» 
derzoek üan het schotschrift 
getiteld: Geschiedenis. van 
de invoering der bedelmon 

O 

niken) , 1767 , in 12.»o r-* 
4.° Lettre etc. {Brief van 
eenen, aartsbisschop aan den 
schrijver van het klein ge~ 
schrift getiteld'; Over ket 
regt der Ssotivereimn op de 
vaste goederen der geeste* 
lijkheid en der monniken}, 
Parïjs, 1770, in 8.VÖ --, 
5i.° Ltis&ertdtion etc*. {Per* 
handeling over del ̂ gelof
ten), 1771 t in. 12.»°} - ~ 
6»° Lettre 'etc* [Brief van 
eenen. leer advder Sorboüm 
aan den schrijver Van dè 
historische en critischepróe-

[ ve oVër de voarregtèh -en 
ij vrijstellingen der orde gees* 
] Ulijken) —i 7.» Jnulijse 
\ etc., {Ontleding der alge* 
I méene. en bijaendefe conci* 

lïèn)i 1?72>— 1777, g.di* 
in 4 . t 0 ; «-̂  8/> La nature 
eia (De natuur in strijd 
niet de godsdienst en de 
rede of het werk dat - ten 
titel voert: Over de natuur 
voor de regtbank van het 
geloof en het genend ver" 
stand veroordeeld)^ 1773 in 
8.vo; — 9.0 Obèervaliótiö 
etc {Zedige aanmerkingen 
over de , gedaehten vütt 

2 . . . ' . • ' . :• • > - . . . , 

IOT 17Ö4, in 8.v», hetwelk tot Voorwendsel van den dood van dézen 
religieus zou hebnert gediend, die volgens ditzelfde WöordenboeK» 
den 14-Augustus in plaats van den 16 zou gefasileerd zijn, **?**£ 
laatste dagteekeriing die der Gedenkschriften om te dienen tot ae 
kerkelijke geschiedenis gedurende dé achttiende eeuw iS. J*Jaa-'i", 
het vonnis, dat den 28 ïherniidor (15 Augustus) werö ifmiJ*~l 
l>eweegreden van de veroordeeling verklaard namelijk a e - i!fiï,P. 
van het boek getiteld: Vergelijking der Joden env; waarvan e r r« 
«cheidene uittreksels worden aangehaald, 
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D'JLEMBERT) 1774 in 8.yo; 
— 10.° Dèfense etc. {Ver
dediging der godsdienst, 
aedekünde , deugd en maat
schappij} 1775 in 8.vo; — 
11.° Daccordetc. {Be over-, 
eenstemming der goddelijke, 
kerkelijke en burgerlijke 
wetten, welke op den gees
telijken staat betrekking heb-
ben), 1775in 8.vo; _ 12.O 
Mèponse etc. {Antwoord op 
den brief geschreven door 
eenen godgeleerde ( CONDOR* 
CET} aan den schrijver van 
het Woordenboek der drie 
eeiiwen) 1775 in I2.mo • — 
13.° Zes Protestans etc.: 
{de Protestanten ten öpzig-
te van hunne aanmatigin
gen te leur gesteld) 1776, 
in 12,«n° ; — 14,? les Cents 
etc. (de Honderd vragen 
van: eenen parochiaan aan 
den pastoor van***\, 1776 
in 12.mo ; tegen het geschrift 
van Gqmi getiteld , Samen
spraak tusschen een1 bis
schop en eere' pastoor , over 
de huwelijken der proteslan-
ten (Zie GBIDI-LODEWIJK) ; ~ 
n.oRéponseelc. {Jnlwoord 
op de schimprede van Vot-
ÏMHE tegen de geestelijkheid 
van Frankrijk) 1776, in 8.vo 
16.o i e Préservalif etc, {ffet 
noodzakelijke béhoedmiddel 
voor alle personen , die de 
brieven gelezen hebben, ten 
onregte aan Paus CLE-
MEffS; XIF toegeschreven) 
1776, m8.v° j 17,0 j„n£ 

les etc. {Jaarboeken van-de 
Christelijke liefde en wel
dadigheid) '; Parijs 1785 , 
2 dl,*» in' 12.m° — 18.° Ré-

fulalion etc. {Wederlegging 
van den aedelijken diskleer-
ketel);—19.6 FOLTJIRE etc. 
{FOLTJIRÈ uit het rijk dar 
schimmen teruggekeerd, én 
op hel punt om er weder naar 
terug te gaan", ten einde er 
nooit weder uit te komen, aan 
al degene ', welke hijbedro*. 
gen heeft), Brussel en Pa
rijs ,, 1776 , in 12.*°, i« 
het Woordenboek der On-
genoemden, N.ö 11036 aan 
pater RTCHARD toegeschreven, 
en in de tafel van hetzelfde 
Woordenboek 4.° deel bh. 
332 als twijfelachtig voor
gesteld; 20.o vier deelen 
Leerreden in 12.»°; ver
scheiden andere werkjes en 
naamlooze geschriften te Ber
gen en te Mijssèl gedrukt, 
alle betrekkelijk den eed, 
welke van de priesters ge
vorderd werd in de omwen
teling , maar het zou zeer 
moeijelijk zijn dezelve ergens 
anders te vinden dan in ^"}" 
bliothekenvan eenige liefheb-
bers,daarde drukkers dezel
ve, uit vrees van in verdenking 
te geraken, verbrand hebben. 

(Zie Dictionnaire des 4n°' 
nymes, ibid.) Be geschriften 
van pater RICHABD zijn in de 
Nouveau Dictionnaire hts-
torique eenigzins streng be
oordeeld ; xnen verwijt hem 
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van slecht, zonder vuur en 
zónder kleur te schrijven. 

, Tegen over. deze beoordee
ling zullen wij eene andere 
stellen, waaruit blijkt dat 
deze achlingwaardige reli
gieus evenwel niet zoo zeer 
van hoedanigheid ontbloot 
was die den goeden schrij
ver uitmaken. Wij voeren te 
dien einde aan de Ontleding 
der algerneehe conciliën: 
» De zuiverheid, de orde, 
de naawkeurigheid zijn"'niet 
de eenige hoedanigheid,zegt 
een criticus, die dit werk 
kenmerken; men vindt er 
alles in wat den weetgieri-
gen lezer en den geleerde 
belang kan inboezen ; stijl, 
geleerdheid , critiek, diepe 
kennis van het oude en nieuwe 
regt, enz. enz. (*)." Diegene, 
welke deze lof tuiging ver
dient i s , naar het ons voor
komt, geen zöo middelma
tige schrijver. Hetgeen wat 
men niet betwist, is , dat 
pater RICHARD alle deug
den van zijnen stand bezat, 
en deze verdienste is wel 
zóo goed als eene andere. 
Men vindt in de Matyrs de 
la foi (Geloofs-Martelaren) 
een lang en belangrijk arti
kel betrekkelijk pater Rl-
CHARD. Wij hebben slechts 
opgemerkt dat de lijst 
der werken verschilt van 

O 

die, welke wij mededeelen. 

* RlCHARD (JOANNES P E -
TRÜS) , een prediker te Bel' 
fort in den E laas, den 7 
Februarij 1743 geboren, be
gon zijne studiën in hetcol-
legie zijner geboorteplaats 
en begaf zich. vervolgens' bij: 
die der Jesuilen van Col-
mar. In H760 aanvaardde 
hij het kleed dier :•.-* socië
teit ; en bij de vernietiging 
der orde t trok hij eerst naar 
Zotharingen j waar hij zich 
onder de bescherming va» 
koning SiANistAus van Po
len stelde. RICHARD begaf 
zich vervolgens naar Luik , 
waar hij de opvoeding der 
neven des bisschops bezorg
de. Pater RICHARD kwam 
eerst in 1786 in Frankrijk 
.terug, en van toen af legde 
hij zich op de prediking toe.. 
Hij maakte zich zoo gunstig 
bekend dat hij drie jaren la
ter belast werd, om gedu
rende het Pinksterfeest. aan. 
het hof te prediken, ïof
schoon hij door de onlusten 
der omwenteling in deze 
vrome oefeninggestoord werd. 
Hoewel hij den eed niet had 
afgelegd , bleef hij echter be-
stendiglijk te Parijs en in 
1800 zette hij zijne predi
kingen weder voort. De kar
dinaal DE REUOJT benofitódé 

3 

<*) Nouvelle Bibliothèque etc. .{Nieuwe Bibliotheek van «enen man 
«an tinaak), 3*° deel blz, 237. 
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hein in 1805 lot kanonik 
der hoofdkerk. In 1818 werd 
hij belast met de staatsie der 
vaste in de Tnileriën; hij 
moest zelfs twee jaren daar
na die van den advent ver
vullen j maar door eene he
vigeziekte aangetast, over
leed hij den 29 September 
1820 , in den ouderdom van 
77 jaren, flij heeft eene 
Verzameling van leerreden 
nagelaten , negen en twintig 
verhandelingen bevattende 
voor de .Zondagen van den 
advent, van de vaste, en 
voor de voorname feestdagen 
van het jaar; zij qnderschei» 
den zich door dé inrigtijig, 
den geest > de zegswijze, de 
algemeene kleur , m de die
pe kennis van den redenaar 
in de geestelijke zaken. Zij zijn 
gedrukt te Parijs , ADRIEN 
IdsciÈRE, 1822, 4 dl.B in 
1,2>« met portret; 

* RICHARD (35ï. abbé), in 
1800 overleden , heeft in het 
licht gegeven: l.o Reflexi-
óns etc. (Critische aanmer*. 
kingen op het hoek getiteldï 
De zeden door ToussdlNT), 
1748, in 12.»o; -«, 2.<> 
Tableau etc. (Gesckiedkun* 
dig topographisich en na
tuurkundig tafereel van 
Boürgondïè,, 1753 —1730 
8 dK in 2 4 . o 5 _ 3 , 0 ^ 
cription etc. {Geschiedkun
dige en critische beschrijn 
ving van Italië), Parijs 

1766 — 7 0 , 6 dl.Mii 12.™. 
— 4.0 Theorie tic» (Bespie
geling der droomen) 1766; 
in 12,m°, — 5.0 Histoite 
etc. {fflatuurlijke geschiede-
denis van de lucht en de 
tochtverschijnsels)^ 1770, IQ 
dl.n in 12.mo? __ 6,0 ffis-
t oir e etc. [Natuurlijke bw 
gerlijke en staatkundige ge-> 
schiedenis van Tunquin) , 
1778', 2 dl.n in 12.mV 

^RICHARD (XiODKWiJKOfcAu-
mm • MARIA) , een geleerde 
kruidkundige, te Versailles, 
den 4 September 1754 ge
boren, wasdezoon van CUÜ" 
Dios RICHARD , tuinier des 
konings te Juteuil, een zeer 
kundig man, die hem naar 
het cóïlegie van Vernon zond, 
om er zijne studiën te vol-
breDgen, terwijl hij zich voor
stelde om hem den geeste
lijken staat te doen omhel* 
zen; maar deze, door zijnen 
smaak voor de kruidkunde 
medegesleept, verliet het w 
derlijke huis en kwam te 
Parijs om zich zonder dwapg 
op zijne lievelings-wetenschap 
toe te leggen. Welverre d a t 

de harde ontberingen, waar
aan hij in de eerste tijden 
was onderworpen, zijne roe" 
ping zouden doen wankelen » 
deden dezelve om zoo l e 

spreken in hem slechts den 
ijver voor den arbeid ver
meerderea: hij gaf teeken-
lessen die* hem welstand ver-

http://dl.Mii
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schaften en hem weldra in 
staat stelden zelfs besparin
gen te maken. Hij zette dus 
jnet volharding de studie der 
natuurlijke wetenschappen 
door, en hij maakte zulke 
grootè "vorderingen in dezelve 
dat in 1781 de akademie 
van wetenschappen hem aan 
den koning voorstelde tot eene 
reis in Fransck Guiana en 
de dntUlische eilanden. Na
dat hg deze landen gedu
rende acht jaren doorkruist 
had, kwam hij in zijn va
derland terug om er de fae-
lóoning, aan,zijne diensten 
verschuldigd, te ontvangen ; 
maar men was toenmaals in 
1789, en hij vond er 
slechjs rampen te betreu
ren. Zijne financiën bijna 
uitgeput zijnde:, was hij lan
gen tijd in eenen slaat van 
Verlegenheid geplaatst:, Welke 
zijne zwakke gezondheid nog 
wreeder maakte, Intusschën 
kwam een kalmer staat van 
zaken zijnen toestand verbe
teren. Hij werd gekozen om 
den leerstoel der kruidkunde 
in de geneeskundige school 
te bekleeden , en eenige ja
ren daarna werd hij tot lid 
van 4« eerste jklasse van het 
instituut in de afdeeling der 
zoölogie en der vergelijkende 
ontleedkunde verkozen. Hij 
verwierf weldra eenen groo-
ten roem door zijne kruid
kundige lessen, door zijne 

krqidlezing, en hij gaf ..ver, 
scheidene verhandelingen in 
het licht 3 die op eene kracht
dadige wijze tot de ontwik
keling der kruidkunde heb» 
ben bijgedragen. Hij is dei? 
7 Junij 1821 overleden, dpor 
de achting der beroemdste 
geleerden van JSuropa verk
eerd. Hij was corresponde
rend lid van de koninklijke 
maatschappij, van Zonden en 
ridder van hejt ligiqen van 
eer. Het is aan zijnen ij ver 
dat men de stichting van den 
kruidkundigen tuin voor degc,-
neeskundige faculteit te danr 
ken heeft, in welken hij alle 
geneeskundige planten rang
schikte. Hij beminde de we
tenschap om haar zelve ; ai 
zijne navorschingen strekken 
om de organisatie der plan
ten beter te kennen, om 
derzelyer verbindtenissen te 
bepalen, om de wetenschap 
der natuurlijke historie tot 
een klein getal grondbegin
selen te bepalen, en om 
eene kruidkundige wijsbe
geerte daar te stellen, welke 
die van LINNEÜS kon ver
vangen. Te dien einde heeft 
hij de kunst uitgebreid om 
de natuur tot in de kleinste 
bijzonderheden waar te ne
men: de moeijejijkheid wel
ke een pndenverp aanbood 
was voor hem eene reden , 
om* er zich mede hezig t e 

houden; de meest zamenge-
» 4 
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stelde organisatie was die, 
welke hem het meeste ter 
harte ging-,' en hij bragt ge-
heele cfiaariden door, om eene 
waarneming te volgen, wan
neer dezelve hem toescheen 
Jicht te moeten verspreiden 
over een duister punt. Hij 
was "de teekenkunst in den 
hoógsten graad meester , en 
al zijne afbeeldingen bieden 
met ëene wonderbare net
heid en naauwkeurighéid de 
geringste bijzonderheden aan. 
Men betreurt dat zijn stijl 
onbeschaafd is ; maar men 
vindt in al zijne schriften 
nieuwe en diepzinnige waar
nemingen. Men heeft hem 
te danken : ï,° Diclionnaire 
etc, {Woordenboek voor de 
grondbeginselen der kruid' 
kunde) door BÜIXÏARD , her
zien en bijna geheel verbe
terd , Amsterdam, in 8.vo, 
1800. Dit is de volledigste 
en wijsgeerigste catalogus die 
er over. de kunsltermen der 
Icruidkunde bestaat j — 2.° 

"Démonstraiions etc. {Kruid
kundige betoogingen of Ont
leding van de vrucht in het 
algemeen beschouwd), Pa
rijs, 1808, in 8.vo; e e n 
door deszelfs ongemeene be
knoptheid en denaauwkeurige 

" denkbeelden , die het bevat 
belangrijk werk, dat in ver
scheidene talen vertolkt is. 
—- 3.° Commentatio bota
nica deconiferis et cycadeis, 
Parijs en Stutgard, 1826, 

in 4.to,' met platen éen na
gelaten werk door zijnen zoon 
in het licht gegeven, Hij 
heeft ook verscheidene ver
handelingen in dé verzame
ling van het instituut, inde 
Jaarboeken van. het Museum 
en in verscheiden andere we
tenschappelijke verzamelingen 
doen opnemen. Hij heeft 
nog eenige artikels geleverd 
aan het nieuwe woorden' 
boek der natuurlijke histo
rie, bij DETEBVIILE in het 
licht. gegeven, en hij heeft 
de Floria van Noord'Jine' 
rika, van MICHAÜD, in het 
Latijn geredigeerd, 18031 2 
dl.*4 in 8.v° 

* RlCHARD (GABmët), 
een Fransche missionaris, te 
Saintes den 15 Octoberï764 
geboren , stamde naar men 
zégt, door zijne moeder van 
de familie van BOSSUET af. 
Nadat hij zijne godgeleerde 
studiën in het seminarie van 
Angers volbragthad , kwam 
hij in la Solilude te Issy 
om, in de congregatie van 
St. Sulpice te treden en 
werd in 1791 tot priester 
gewijd. De heer EMERY zond 
hem in het volgende jaar 
naar de Fereeriigde Stalen' 
Men bestemde hem om de • 
wiskunde in het ontluikend 
collegie van Baltimore, te 
onderwijzen; maar, na ver
loop van drie maanden zond, 
hem de heer CARROI, bis-
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schop, die alle Catholijken | 
der| Fereenigde Staten on* 
der zijne jurisdictie had , naar 
Kaskaskia eene stad op het 
grondgebied der IUinezen, 
alwaar eene kolonie van oude 
Fransche Canadianen bestond. 
De abbé RICHARD verbleef 
er van den 14 December 
l?92tot;den 22 Maart 1798, 
het tijdstip , waarop hij met 
de heeren LevADOUxen DJ&-
BEÏ naar Fille-de-Detroit, 
de beroemdste stad van Mi
chigan vertrok. Deze stad 
en hare. omstreken bevatten 
1800 Catholijken , -van C«-
nada oorspronkelijk, en men 
vindt er omtrent zeven dui
zend verstrooid; dikwijls op 
groote afstanden Tan elkan
der , in geheel Michigan, 
RICHARD werd beslendiglijk 
met deze missie belast, en 
was laatstelijk groot-vicaris 
des bisschops van Ohiof voor 
Michigan, Hij bezocht van 
tijd tot tijd de Catholijken 
van dat gewest, die aan de 
Mondsweide, aan de Groene 
baai, te Miohillimackinac , 
aan de kusten van JSaisin 
en aan de St., Jozefsbaai 
volkplantingen hebben, la 
ville-de-Detroit werd den 1 
Junij 1806 dooreenen hevigen 
brand aangetast, die de kerk 
in 1750 door de zorgen van 
pater ROQUË, een franciska-
ner-monnik, gebouwd, ver
nielde. Het gelukte aan RI

CHARD er eene nieuwe in-
steenen , van 116 voeten lang 
en 60 breed, te bouwen. Ia 
1809 verschafte hij zich eene 
pers en drukletters, en be
gon eene periodieke verza
meling, in het Fransch, on
der den titel van Proeven 
uit Michigan> welke hij 
hoopte voor de Catholljke 
Godsdienst nuttig te kunnen 
maken ; maar de verspreid
heid der Catholijken en de 
ongeregeldheid van de dienst 
der posten deden deze on
derneming mislukken. De 
pers van RICHARD was lan
gen tijd de eenige in Mi' 
chigan, en zij bewees ver
scheidene diensten onder zijn 
opzigt. In 1812, in den oor
log '. dèr Fereenigde Staten 
met Engeland, namen de 
Engelschen RICHARD gevan
gen, en zonden hem naar 
Sandwich in Neder-Canada, 
alwaar hij weder gelegenheid 
vond zijnen ijyer uitteoefe-
nen , en waar het hem ge
lukte eenige gevangenen , die 
in de handen der Indianen 
gevallen waren, en op het 
punt stonden eenen folter
dood te ondergaan , te red-
nen» Rij zijne terugkomst 
in Fille*de*l)etroil, was al
les in verwarring ; men had 
gebrek aan koren, en de 
overige levensmiddelen waren 
2eldzaam. Het gelakte aan 

11
 RICHARD zich koren te ver-

> 5 
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schaffen, dat hij gratis aan 
debehoeftigslenuitdeelde. In 
1811 ondernam hij om in 
deze stad eene kapel te bou
wen, namelijk die van ST. 
ANNA,, die het gebrek van 
middelen belet heeft, vol
gens het eerste plan te vol-
tooijen. In 1823, werd Rl-
CHAKD tot afgevaardigde bij 
het congres verkozen, hij is j 
de eerste geestelijke , aan wien 
deze eer is te beurt geval
len. Hij nam deze zending 
aan, die hem in staat stelde 
aan de Catholijken diensten 
te bewijzen, en de bezoldi
ging , welke hij ontving, 
verschafte hem middelen om 
de kerken te voltooljen, 
welker opbouw hij ontwor- I 
pen had. Hij onderhield ge
meenschappen met verschil
lende stammen van Ifichi-
gan, en zond ban missio
narissen. Ongelukkiglijk is 
het gelal der priesters op 
verre na niet toereikende voor 
de behoeften des Iands, Na
dat de cholera in 1832 in 
Ville'de-Detroü was uitge
barsten , werd RÏCHARD het 
slagtoffer van zijnen ijver, 
en overleed den 13 Septem
ber in hetzelfde jaar. £ami 
etc,- (De Godsdienstvriend), 
heeft hem eene zeer belang
rijke levensschets toegewijd, 
in zijn nommer van den 22 
November 1832. Het 3.4e 
deel der Jnnalesetc. (Jaar-
hoeken van de uitbreiding 

des geloo/s) bevat brieven 
van dezen vrome geestelijke. 

RlCHARDOI (FBANCISCOS), 
in 1507 te Morey bij Fe-> 
soul in Franche-Comlè ge-r 
boren, werd augustijner re
ligieus in het klooster van 
C/tamplïtie, Hij werd ver
volgens hoogleeraar aan de 
universiteit van Besanconw 
van Panjs, en wlgde itt 
1561 den kardinaal •»* 
GRANYEUS in het bisdom van 
Jtrecht op. Hij behoedde_ 
zijn bisdom vóór de, dwalin
gen der protestanten, « r ' 
scheen met luister bn M 
concilie van Trente, en J»tt 
seel deel aan de opngMJI 
der universiteit van ffouat. 
Zijn dood in 1574, inden 
ouderdom van 67 jaren voor
gevallen , was de deugden, 
die zijn leven beroemd ge
maakt hadden, waardig. M* 
heeft van hem: 1.° y' 
donnances etc. (Synodale 
verordeningen), Jn^fPf' 
1588; — 2." Tr*t**f: 

•punten); — 3. / ' e e ' 
f t t he . lFwn« .h , i o M F J J* 
CISCÜS SCHOXT , e e ï l v Jipt 

caat van St. OmeTi* ü? 
Latijn vertaald , .180»» , 
4.to ; — 4.o Institut^e f 
{Benoeming der herd^h 
Jtrecht, 1566 en andere 
werken. 

RlCHARDOI (JOANNBS) , «3» 
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neef, werd president van | 
den raad van Jlreeht, daar
na van den geheimraad van 
Brussel. Hij muntte uit 
door zijne getrouwheid, en 
door zijne bekwaamheid in 
verscheidene gewigtige on
derhandelingen , en vooral in 
het gezantschap dat de aarts
hertog ALBEUI in naam van 
den toning van Spanje naar 
Vervins zond. AXBXANDER 
van Parma stelde een ge
heel bijzonder belaag in hem , 
en gebruikte hem zoo wel 
in de belangrijkste als, in de 
neteligste aangelegenheden. 
Wanneer de misnoegden 
vraagden om met hem te 
onderhandelen , zond hij hen 
naar den president RICHAR-
DOT. Deze bekwame onder
handelaar overleed in 1609. 

RICHARDSON (JOANNES), een 
Engelsohe godgeleerde te 
Chester geboren, was bis
schop van Armagh, in Ier* 
land * en averleèd in 1653. 
Men heeft van hem Uitge
zochte aanmerkingen op het 
oude Testament, in fol, , in 
het Eogelsch, die dikwijls 
tegen derzelver titel zondigen. 

RlCHARDSON (SAHüël), in 
1689, nabij Derby in En-
geland geboren , den 4 Ju-
»ij 1761 overleden, oefende 
langen tijd de boekdrukkunst 
•*»*, en schreef verscheidene 
romans, die opgang maakten. 

Zijne voornaamste werken 
zijn : 1.° Paméla of de be
loonde deugd, in het Fronsen, 
vertaald , in 4 dl.» in 12.»» 
Deze roman, die in hetzelf* 
de jaar vijf uitgaven had, 
is de eerste grondslag van 
den roem van RICHARSON ; 
dezelve schijnt aanmoediging 
gen tot de deugd aan te 
bieden, maar biedt haar 
werkelijk klippen en begoo* 
chelingen aan; -~- 2.° Brie* 
ven van miss. CLARISSE 
EARLOWM , door den abbé 
PRÉVÓT in het Fransch ver
taald , in' 13 stukken in 12.m0 

vol van die nagemaakte ze* 
dekunde, welke door geleende 
kleuren , de verbeelding op
windt, en het hart gevaar-r 
lijk treft, T— 3.° Geschier 
denis van sir CHARI.ES 
GRAWVISSON ; mede daor 
den abbé PRÉYÓT in het 
Fransch vertaald. Dit heeft 
èen' geheel verschillenden 
grondslag; maar er komen 
dezelfde gebreken in voor j 
ten minste voor diegene, wel
ke ongaarne zien, dat men het 
herhaal der smarten, zorgen 
en aandoeningen verlengt > 
die de roman-hélden kwel
len : indien echter eene ge* 
%onde nedeleer vaneenigbe-

• lang wordt beschouwd, zoo 
vindt men dezelve in tfexen 
geheelen roman verspreid. 
Er is in 1804 in het licht 
verschenen, eene Briefw**' 

I seling van SdM^Et Rtm 
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CBARDSON voorafgegaan door 
eene biographische en cri-
tisehe schets, door Mis-
triss BARBAULD. De levens
schels door sir WALTER 
SCOTT, l.ste deel van zijne 
letterkundige levensbeschrp-
ving der beroemde roman
schrijvers is vol van belang
rijke bijzonderheden. [De 
meeste werken van RICHARD-
SOH zijn in verschillende ta
len en ook in het Neder-
duilsch vertolkt,] 

•.-'•* RlCHATJD (HrACISXHÜS), 
oud-burgemeester (Maire) 
van de stad Fersailles , lid 
van het legioen van eer, in 
1757 te Faucon , arrondisse
ment Barcelonette, depar
tement der Neder'Alpen 
geboren. Gedurende eenige 
jaren beoefende RICHAUD, te 
Chdlons'sur-Saóne, het be
roep van koopman uit. In 
1787, verliet hij die stad 
en kwam te Versailles om 
zijnen oom in zijn handel-
huis op te volgen. Steeds in 
betrekking met zijne mede
burgers , duurde het niet lang 
of hij deed zich door eene 
strenge regtscbapenheid, door 
zijnen geest van naauwgezet-
heid en regtvaardigheid on
derscheiden. Tot het eerste 
overheidsambt van Versail
les beroepen, regtvaardigde 
hij weldra > door eene edele 
daad, de keuze, die de in
woners in hem gedaan had

den, daar hij op den dag 
van den 9 September 1792 
al zijne pogingen in.het werk 
stelde om de ongelukkige ge
hangenen van Orleans aan 
het moordstaal van eenige 
woedenden te ontrukken. Rlr 
CHADD op eene-officiële wijze 
onderrigt van de spoedige 
aankomst der gevangenen, 
en de buitensporigheden vree-
zende, welke bij wist dalzes 
duizend man op den .̂ogen
blik, te Fersaüles vereenigd, 
gereed waren om tegen hen 
te plegen , smeekte den mi
nister eene andere'rigting aan 
de gevangenen te geven , en 
verkreeg geen ander antwoord 
dan het gebiedendste bevel 
van hen te ontvangen, M 
nam.' gevolgelijk.de wijsste en 
meest vooruitziende. maatre
gelen , en de oude menage
rie , een halve mijl van f®"' 
sailles gelegen, werd als de 
veiligste en de gemakkelijkst 
te verdedigen plaats in 8e* 
reëdheid gebragt. RICHAUD 
las aan de inwoners derstaa. 

eene afkondiging voor vol 
voorzigtig- en menschelijK-
heid. De gevangenen komen 
aan/ door twee duizend zaatn-
verbondenen (Fédérés) bege
leid ; de karren op welke «g 
overgebragt worden gaan oöo 
de stad; bij het uitgaan, oer-
zelve worden zij aangeP0 

den door eene ontelbare 
schaar, welke Torderde dat 
men de gevangenen zon over-

http://gevolgelijk.de
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leveren , RICHAÜD aan het 
hoofd van het geleide het
welk hij beschermde , hield 
eene aanspraak tot de mui
telingen , beriep zich op de' 
wet en op de mensclielijk-
heid ; hij wordt niet gehoord, 
reeds zijn de wapens tegen 
de ongelukkigen opgeheven ; 
dadelijk beklom hij de eerste 
kar, en werpt zich voor de 
slagen, waarmede zij getrof
fen zullen worden. Maar daar 
hij de woede der muitelin-
geu niet kon bedwingen .be
dekte hij zich het hoofd met 
zijnen slüijer en mengt zich 
onder diegene, welke hij 
niet kón redden. Een inwoner 
van Versailles herkende 
hem , zag zijn gevaar , ' hief 
hem óp , en bragt hem in 
een naburig huis, waar hij 
van schrik en vermoeidheid 
in onmagt viel; toen hij 
tot zijne kennis terug kwam , 
had de misdaad gezegevierd. 
Maar de gevolgen van deze 
noodlottige gebeurtenis stel
den zijnen moed op andere 
beproevingen : de gevangenis 
en hét Terzékerihgshuis Wor
den des avonds het tooneel 
dér uitspattingen van de 
bloeddorstige woede door de
zelfde mannen gepleegd; reeds 
"Waren verscheidene gevange
nen vermoord. RICHAÜD snelt 
derwaarts en te midden van 
deze verschrikkelijke slagte-
Tli i trotseert hij den dood 
terwijl het hem gelukte om 

deze gedrogtelijke bijeen-
scholingen uit een te drij
ven en het leven Van twaalf 
dezer ongelukkige slagtoffers 
te redden. Tot afgevaard igde 
van Saine-en-Oise bij de na
tionale conventie benoemd , 
verzette hij zich in hetl.ste 
jaar (1793) tegen de ophef
fing van de permanentie 
der algemeene gemeente- en 
sectieraden; in het twee--
de jaar verzette hij zich te
gen de inhechtenisneming van 
den dapperen generaal HE* 
DooviLtE, en liet het bevel v 
hetwelk hij van de commis
sie van algemeen welzijn 
ontvangen had, om de offi
cieren van adellijke fami-
liën , die zich in hel Moe
zel-leger bevonden hetzelve 
te doen verlaten, onuitge
voerd. Daar bij bg dit leger 
in missie was, was hij het 
die de ontruiming door de 
vijanden van Saarbruk , en 
de inneming van Tweebrug* 
gen aankondigde, Inhet3,de 
jaar stemde hij voor de af
schaffing van het maximum 
en bestreed de door LECOIN-
TRE voorgedragene beperking 
ten voordeele dér granen. 
In het 4.de jaar, werd" hij 
herkozen tot den raad der 
vijfhonderden , na den 9 ther-
midor, werd hij belast om 
talrijke slagtoffers, die inde 
kerkers van Lyon smachtte"» 
in vrijheid te stellen. Ia 1816, 
bestuurde RICHAPD de lijk-
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plegtigheid door het bestuur 
bevolen, ter vereering der 
omgebragte gevangenen te 
Fersailles. Hij zoude tot 
hooge ambten hebben kunnen 
komen', maar hij had geene 
andere eerzucht dan om nut
tig te zijn aan de stad die 
hem bewijzen van belangstelr 
ling gegeven had ; bij de 
daarstelling der departemen
tale besturen» werd hij tot 
prefectuurraad benoemd en 
bij behield dezen post tot 
aan zijnen dood, in April 
1827 Voorgevallen. 

RICHE(CI.AÜDIDS ANTOKIÜS 
GASPARD) een natuur- en ge
neeskundige , den 20 Augus
tus 1762 te. Chafndet bij 
Zyon geboren , Werd in den 
beginne door zijne ouders tot 

• de magistratuur bestemd. 
Maar zijn vader, RICHE DE 
PRONÏ ', overleden zijnde, gaf 
hij zich geheel en al aan 
zijnen smaak voor de weten
schappen over , en begaf zich 
naar Montpellier, om er de 
geneeskunde te beoefenen, ep 
hij werd er in 1787 tot doctor 
bevorderd. Zijne vorderingen 
waren • zoo schitterend ge
weest dat de akademie dier 
stad van dereglemenlen afging, 
die haar verboden om eenig 
student in de geneeskunde 
aan te nemen-, en hem tot 
haar corresponderend lid be
noemde. RICHE doorreisde 
van tijd tot tijd de bergen 

van Languedoc om er zijne 
kennissen in de kruid* en 
aardrijkskunde te vermeerde
ren , en kwam in 1788 te 
te Parijs. Door VICQ-D'AZIR 
met geestdrift ontvangen, 
werd hij de deelgenoot zijner 
werkzaamheden, en hij was 
het die de afbeeldingen ver
vaardigde welke de ferge* 
lijkende ontleedkunde vooraf
gaan^ Het bestuur benoemde 
hem tot natuurkundige, in 
den vruchteloozen togt tot 
de opsporing van den onge-
lukkigen tn PEYROÜSE be
stemd , en op deze reis had 
hij gelegenheid om de na
tuurlij ke geschiedenis met 
kostbare ontdekkingen te 
verrijken. Maar daar de be-
rigten van de Fransche om* 
wenteling de denkbeelden 
onder de deelgenooten dezer 
reis verdeeld hadden, zoo 
.staakte meii de expeditie. De 
bevelhebber deed RICHE en 
de overigen die der 'nieuwe 
grondbeginselen schenen om-
.helsd te hebben naat Sama-
rang vertrekken. De verza
melingen de dagverhalen, de 
kaarten bleven in handen van 
denzelfden bevelhebber, zij 
staken naar Engeland over, 
van waar men slechts het 
gedeelte, hetwelk de na
tuurgeschiedenis bevat naar 
Frankrijk heeft gezonden. 
RICHE kwam na eenig ver
blijf op Jle de France, in 
zijn vaderland terug; maar 
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hij kwam er in eenen zoo 
slechten staat rvan gezondheid 
aan, dat nadat hij de wate
rea bij Mont dïor was gaan 
gebruiken , hij er kort daarna 
den 5 September 1797, in den 
ouderdom van vijf en dertig 
jaren overleed. Onder de tal
rijke verhandelingen die hij 
in het licht heeft gegeven 
meldt men voornamelijk die
gene welke handelen over de 
rangschikking der natuur
lijke wezens volgens der-
zelver inwendige deelen; 
óver een natuurlijk stelsel 
van hulsels der gekorvene 
diertjes; over de Mikros-
kopische dieren en over de 
versteende Schulpen der om' 
streken van Parijs. De 
heer CUVIER stelde dezen 
natuurkundige zeer op prijs. 
Zie het Aanhangsel op de 
lofreden van CvriEÊ., 

RicHEBouac — Zie BODE
DOT en PORCHER DE LlSSONAT. 

RlCHELET (C&SARPETRrjs) , 
in 1631 te Cheminon in 
Champagne geboren, De 
Fransche taal was zijne voor» 
naamste studie. De abbé 
A.UBIGÏJAC nam hem in'1665 
in zijne aiademie op. (Zie 
HEDELIN). RICHEIET woonde 
sedert 1660 in de hoofdstad 
en werd aldaar tot advocaat 
bevorderd. Hij verliet later 
parijs, en bezocht verschil
lende provincie-steden, waar 

zijne neiging voor het he
keldicht , hem vele vijanden 
berokkende. Hij overleed te 
Patijs in 1698, in den ou
derdom van 67 jaren* Er 
bestaat van hem: l.o Die-
tionnaire etc, (Fransck 
woordenboek, bevattende de 
verklaring der woorden t 
vet'scheidenenieuwe aanmer
kingen op dè Fransche taal, 
de eigene verbloemde en 
kluchtige uitdrukkingen), , 
enz. De eerste uitgave van: 
dit werk is van Genev$i 
1680, in 4 . t 0 ; en de laatste 
is in Lyon, 1759, 3 dl.n 

in fol, Men heeft dezelve 
aan den abbé GOOJÉT te 
danken, die tegelijkertijd een 
kort begrip van dit woor
denboek in het licht heeft 
gegeven, 1 dl. in 8.v°,met 
vermeerderingen in 2 dl.» 
herdrukt door WAILIY. Men 
heeft de spelling van Ri-
CHELET zeer gelaakt j .maar 
men heeft met nog meer 
grond de boosaardige nutte
loos- en grofheden, waar zijn 
werk van wemelt, doorge» 
haald. De uitgave door den 
abbé GOÜJEÏ in het licht ge
geven is van de voornaamste 
gezuiverd, Eenige eigenzin
nige liefhebbers verkiezen de 
eerste wegen der boosaardigbe* 
den die dezelve bevat. — 2.° 
Dictiannaire etc. (Rijmwoor
denboek.) Eene goede uit
gave van dit werk, hetwelk 
nimmer een dichter zal ma-
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hen, is die van den heer 
BERÏHEHN', in 1760, in 
8,TO De uitgever heeft het 
vermeerderd en in een nieu
we orde gebragt. — 3.° 
Les plus etc, (De schoonste 
brieven der beste Fransche 
schrijvers), met aanteekenin-
gen, eene zeer middelmatige 
verzameling: BRÜZEN DE LA 
MARTIHIÈRE heeft er in 1727 
eene nieuwe uitgave van in 
het licht gegeven , 2 .-dl.» in 
12.™°; ;4.° Histoire etc. 
^Geschiedenis van Floridd), 
in het Spaansch geschreven 
door GERCIIIASO DEIXA VE&A , 
in ; het Fransch vertaald , 
verscheidene malen herdrukt» 
De laatste uitgave is die van 
Zeijden, 1731, in 8.v o , in 
4 dl.n met platen. 

BICBELIEÜ. —ZiePtEssis, 

* RlCHELIEO (ARMAND'EM* 
MANÜEÏ. SOFHIA SEPTIMANIE 
DO PtESsis, hertog van), 
kleinzoon van den maarschalk 
BE RICHEUEU en zoon van 
den hertog DE FROHSAC , 
president van den raad der 
ministers onder LODEWIJK 
XVIII, werd te Parijs den 
25 September 1766*geboren 
en droeg eerst den naam van 
graaf DE CHINON, daarna 
dien van hertog DE FRON-
SAC , welken hij in 1791, het 
tijdvak van den dood zijns 
vaders, in dien van RICHE-
WEÜ veranderde. Hij trad in 

het collegie van PLESSÏS door 
den kardinaal DE RICHEUEU 
oud-oom van zijnen groot» 
vader geslicht, en volbragt 
er met roem zijne studiën. 
Van zijne eerste jeugd af, 
openbaarde 'hij den geluk-
kigsten aanleg voor de le
vende talen , en maakte zich 
dezelve zoo , gemeenzaam , 
dat men verzekert, dat hij 
zuiver en vloeijend tot eiken 
vreemden minister in de taal 
der natie, tot welke hij be
hoorde, sprak. Om zijne op* 
voeding te voltooijen deed 
men hem naar Italië reizen; 
maar vooraf werd hij inden 
ouderdom van achttien jaren 
aan eene röke erfgename van 
het oude huis van ROCHE* 
CHOÜARX üitgehuwd.: Nadat 
hij onder den naam van graaf 
DE CHINON Turin, Rome, 
Napels, Florence, en de 
voornaamste sleden van Italië 
bezocht had, kwam hij in 
Frankrijk terug, en nam 
de bedieningen van eersten 
edelman bij LODEWJJK XVI 
waar ; bet was in 1789, in 
het begin der Fransche staat
kundige onlusten. Den 5 0e« 
tober was hij een van de 
eersten , die de Jioninklgko fa
milie kwamen verwittigen, 
dat eene troep razendenman-' 
nen en vrouwen , naar Fer-
sailles op weg waren 5 kort 
daarna, verkreeg hij van den 
koning verlof om Frankrijk 
te verlaten, en begaf zich 
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VFeenen , waar keizer JOZEF 
II hem met onderscheiding 
ontving. Met ' den jongen 
prins DE LIGNE in vriend
schapsbetrekking gekomen , 
begaf bij zich met hem naar 
Rusland, toenmaals met de 
Turken in oorlog. CATHARINA 
II gebruikte hem in hare 
legers, waar hij onder de 

. bevelen van den generaal 
SOUWAROW diende. De her
tog DETRONSAI. onderscheid
de zich bij het beleg van 
fsrnaïl, den 22 December 
1790 op de Turken veroverd , 
en zijne dapperheid verdien
de van de czarin eenen de
gen met eene gouden hand
greep , den rang van gene
raal majoor, de orde van 
ST. GEORGE der 4.e klasse ; 
en toen hij in Petersburg 
terugkwam , werd hij aan 
het hof met onderscheiding 
ontvangen. In hetzelfde jaar 
1792, zond CATHARINA II 
den hertog DE RICHELIEU 
tot den prins DE CONDÉ , die 
ten gevolge van zijnen önge-
lukkigeh veldtogt aan deze 
vorstin eene schuilplaats in 
hare staten voor de Fran-
sche bannelingen verzocht. 
Men moest eene volksplan
ting derzelve bij de zee van 
•dzof, aanleggen ; maar dit 
ontwerp kon niet ten uitvoer 
gebragt worden. Nadat de 
prins de wapens weder tegen 
de Pransche republiek had 

•XXI. DEEL. 

opgevat, begaf zich de her
tog DE RICHELIEU naar En
geland, waar zich .MONSIEUR, 
later LODEWIJK XVIII be
vond , en werd tot een der 
zes bevelhebbers van de corps 
der uitgewekenen benoemd , 
die in de soldij van het 
Rritsch bestuur stonden. Hij 
diende onder de bevelen van 
den'prins van CÖNDÉ, en be
vond zich in 1793 bij het 
beleg van Valènciennes. Deze 
veldtogt was niet gelukkiger 
dan de voorgaande; toen 
keerde de hertog DE RlCHE-
1IEU naar Rusland ' terug, 
waar PAUL I regeerde. Hij 
wist de gunst van den groot
hertog ALEXANDER, later kei
zer , te winnen , en verkreeg 
het bevel over een regiment 
karabiniers; toen hij het
zelve eens ter hulp ?an een 
in brand geraakt dorp aan
voerde, zonder er het bevel 
toe ontvangen te hebben, 
was het voorden keizer eene 
reden of een voorwendsel 
'om hem dit regiment te ont
nemen , en om hem uit de 
hoofdstad te verbannen. Men 
weet dat omtrent dezen tijd 
PAUL I eën vurige bewon
deraar van BONAPARTE scheen. 
De hertog DE RICHELIEU ver
liet Rusland, en kwam er 
niet weder terug dan bij de 
komst tot den troon van 

ALEXANDER I. De vriend
schap van dezen Vorst voor 
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den hertog DE RICHELIEÜ was 
niet verminderd ; hij wensch-
te hem in zijne staten te 
behouden; maar de liefde 
voor het vaderland riep den 
Hr. DERICHELIEÜ naar Frank
rijk terug, waar de kalmte 
na den vrede van 1801 een 
weinig hersteld, was. Hij ver
zamelde de overblijfsels van 
zijne eerste fortuin; maar 
zulks was geheel ten voor-
deele zijner schuldeischers, 
eene handelwijze die geheel 
en al de regtschapenheid van 
zijne inborst deed kennen. 
Men zegt dat hij de uit-
schrapping van zijnen naam 
op de lijst der uitgewekenen 
verzocht, maar dat toen Ro« 
NAPAfiTE er de voorwaarde 

•bijgevoegd had, dat hij de 
Russische dienst zoude ver
laten, RiCHEUEU er niet in 
wilde toestemmen. Hij keer
de naar dat land terug, en 
werd er in 1803 tot bur
gerlijke en militaire gouver
neur van Odessa benoemd, 
hoofdstad der provinciën 
door de Zwarte-nee bespoeld, 
eertijds door de Turken be
zeten, en woestijnen gewor
den. Dit was eene volkplan
ting door CATHARINA II ge 
sticht, en waarvan zij het 
bestuur aan prins POTEMIOT 
had toevertrouwd. Men ver
leende hem, even als aan 
dezen gunsteling, een onbe
paald gezag, en hij bedien
de er zich enkel van om het 

geluk en den voorspoed der 
volken te bevorderen. Rij 
zijne aankomst te Odessa 
bevatte deze stad slechts vier 
duizend inwoners ; in 1815 
telde zij er reeds meer dan 
20,000, en in 1805 verhief 
sichderzelvergetaltot 35,000. 
Deze nieuwe stad werd ver
fraaid ; de straten werden 
lijnregt gemaakt en meieene 
dubbele rij boómen beplant, 
treurige en ongezonde wo
ningen maakten plaats voor 
sierlijke en gemakkelijke ge
bouwen. Door zijne zorgen 
werden .er onder het opzigt 
van den abbé PJICOLE een 
instituut en een gymnasium 
gesticht, en de handel had 
er weldra eene haven , te
genwoordig door de schepen 
van alle natiën bezochti 
Meer dan honderd dorpen 
verhieven zich in eenen kor
ten tijd in dit woeste gewest, 
Keizer AWXANDER wenschte 
sedert lang de provinciën van 
NieuwHuslandie bezoeken: 
toen hij in 1818 deze reis 
ondernomen had , stond hij 
verbaasd, bij het zien van 
den voorspoed, die alom m 
dit gedeelte zijner staten 
heerschtè, en' onverwijld 
vaardigde hij eenen ren
bode naar den hertog DE 
RICHELIEÜ af, om hem als 
eene belooning voor zijn va
derlijk bestuur, de sieraden 
der orde van Si. ANBRKAS 

I over te brengen, met een 
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brief door den keizer zelven 
geschreven , en waarin men 
de volgende zinsnede vindt: 
» Bij het bezoeken dezer 
eertijds aan uvre zorgen toe
vertrouwde landen, heb ik er 
bij eiken tred gevonden , heb 
ik er mét eene voldoening, 
die, zich onophoudelijk tot u 
bepaalde dë vrucht uwer werk
zaamheden en van' uwe op-
regte en zuivere bedoelingen 
bewonderd, bestendig door 
eëne onvermoeide waakzaam
heid tot stand gebragt." Rr-
CHEtlEü was in 1814 , tijdens 
de herstelling der Bourbons, 
naar Frankrijk terug ge
keerd. Door LODEWIJK XVIII 
óp eene eervolle wijze ont-

• vangen , hernam hij bij dezen 
vorst zijne oude betrekkmgeri 
van eersten edelman dèr ka-
rriér Weder, en werd tot 
pair van Frankrijk be
noemd. Bij de terugkomst 
van NAPOLEON van het eiland 
Elha in Maart 1815, volgde 
de hertog DE RICHEHEU LO
DEWIJK XVIII naar Gend 
en kwam met dien vorst te 
Parijs na den' tweeden af
stand van BöNAtóRTE. De 
koning vertrouwde aan Ri-
CHEMEO de portefeuille van 
buitenlaridsche zaken toe, en 
gaf hem het Voorzitterschap 
in__zijnen raad van ministers. 
Hij werd in de neteligste 
omstandigheden, in het bezit 
dezer posten gesteld. De ver

bondene mogendheden scfae'-
nen van Frankrijk onnoe
melijke opofferingen té vor
deren. » Het lof der wa-
periS," zégt de kardinaal DE 
BAÜSSET inde Gesóhïêdktifi-
digë Lofrede van Ric'rikUEtf, 
>> kwam Frankrijk aan de 
bVschikkirigvan 7 a800,000 
man, (mén moét lezen 
1,230,000 man) stellen f Bét 
was geheel Europa., dat mièV 
de Wapens in de hand kwa'óî  
niet om berekeningen' én 
cijfers natevórschétf, rftaaï 
om alle verklaringen , die aaö 
hetzelve behaagde , dan de'aï-
tikels van het traktaat! van 
1814 te geven, op eétie meeÜ-
terachtige wijze ie bevelen. 
Het is m deze groote om
standigheid dat de Hr. DE 
RICHEMEÜ, zich voor het 
welzijn van Frankrijk, van 
den éérvollen invloed be
diende , dien zijn* karakter 
herfa bij de voornaamste ka
binetten van Europa gege
ven had , en in eérié' juiste 
maat de edelste onverschrok
kenheid en eene groote be
kwaamheid wist teri toóh te 
spreiden. Er bestaat een 
brief Van h'eüi aan* eerien 
eersten minister van eerie 
greoté mögeridheid , waarin 
hij hém uitnoódigde omeette 
groote riatie niét tot wan
hoop te brédgën,eeiïteriEÜie, 
die zonder twijfel gtoote te
genspoeden had ondergaan, 

2 



228 - R I C. 

maar die nog hare kracht 
gevoelde, en welker wraak 
verschrikkelijk kon worden. 
Hij verklaarde hem. te gelij
ker tijd met openhartigheid, 
dat hij de eerste zoude zijn 
om deze edele wanhoop aan 
zijn land aan te raden , in-
dien men niet tot een stel
sel van gematigdheid terug
kwam, evenzeer strookende 
met de gezonde staatkunde, 
als met de regtvaardigheid 
en de eer." De heer DE 
RICHELIEÜ toonde niet min
der vastheid van karakter in 

. het proces van den maar
schalk NET ; en in de ver
handeling die hij den 13 
October 1815 in de kamer 
der pairs uitsprak; zijn edel 
en opregt hart drukte ge
heel zijnen afschuw voor een 
verraad uit, hetwelk het heil 
van Frankrijk in de waag
schaal had gesteld. Hij open
baarde hetzelfde karakter toen 
hij aan de kamer der afge
vaardigden verslag deed van 
het 4 op den 25 derzeïfde 
maand , met de ministers der 
verbondene mogendheden ge
sloten verdrag, en toen hij 
op den 8 December sprak 
over het ontwerp van wet 
van Jlgemeene kwijtschel' 
ding {amnistie) voor die
gene die de terugkomst van 
BONAPAIITE hadden aange
kleefd of die welke er me-
depligtig aan waren. Men 
merkte de volgende zinsnede 

op. . . . » Het was noch 
regtvaardig, noch staatkun
dig, zeide hij, om al die
genen te straffen, welke aan 
dezen grooten opstand heb
ben deelgenomen. Men moest 
zich bepalen met verschei
dene van diegene aan te 
duiden , die er zich in betrok
ken bevonden, en eene soort 
van algemeene volkstem heeft 
de personen aangewezen waar
van de namen in het bevel
schrift zijn opgeteekend,enz." 
Daar eenige afgevaardigden 
voorgesteld hadden om de 
goederen der bannelingen en 
veroordeelden verbeurd te 
verklaren , bestreed de heer 
DE RICHRUEC met kracht dit 
voorstel, en zeide onder an-» 
deren: » Het zijn de ver-
beurtverklaringen, die de 
rampen der omwenteling on
herstelbaar maken: door de 
kinderen te straffen, ver» 
maken zij aan de nakome
lingen de vijandschap en de 
wraak; zij verwoesten de 
aarde als veroveraars, ten 
gevolge van welke zij optre
den." Hij maakte den 23 
Maart 1816 het huwelijk van 
den hertog DE BERRI met 
eehe Napelsché prinses be
kend ; las twee ontwerpen 
van wet voor, betrekkelijk 
de dotatie van de leden der 
koninklijke .familie en den 
civielen staat van het huis 
des konings, en sprak de 
volgende dagen over het bod-
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jet. Bij de reorganisatie van 
het instituut, werd hij tot 
lid der Fransche akademie 
verheven , daarna van dat der 
schoone kunsten en den 24 
April presideerde hij de in
stallatie-zittingen der vier 
akademiën; eindelijk werd 
hij den 13 September 1818 
tot lid der Fransche akade
mie benoemd ; zich naar het 
congres van Aken begeven 
hebbende, vond hij er de 
souvereinen en hunne minis
ters vol achting en eerbied 
jegens zijnen persoon , maar 
weinig voldaan met het nieu
we stelsel dat in Frankrijk 
heerschte. Men stelde voor 
'er wijzigingen in te bren
gen , die de wijsheid van Ri-
CHEUEÜ meenden niet te 
moeten aannemen: hij aarzeI-_ 
de dus niet bij zijne aankomst 
te Parijs zijn ontslag in te 
dienen , en werd door den 
heer DECAZËS vervangen. 
Verscheiden verdiende be
looningen vergezelde het ont
slag van RlCHELIEC. LODE-
• WIJK-'XVIII benoemde hem 
tot opperjagermeester, ver
sierde hem met het ordelint 
Van den heiligen Geest; en 
de beide kamers, als tolken 
van den wensch der natie, 
begunstigden hem met eerie 
eenparige toestemming, on
der den titel van nationale 
folooning, met eenejaarlijk-
sche rente van vijftig duizend 

franken. ; Deze wetgevende 
akte is de schoonste lofrede 
voor den hertog DE RICHE-
UEÜ. Toen hij dit berigtte 
Bordeaux, waar hij zich als 
toen bevond , vernomen had > 
haastte hg zich eenen brief 
aan de kamers te schrijven, 
hoofdzakelijk het volgende 
uitdrukkende. » Dat het 
al te trotsch zoude zijn, om 
een bewijs van welwillend
heid, door den koning onder 
medewerking der beide ka
mers gegeven , van de hand 
te willen wijzen, maar wijl 
het te doen was'om hem, 
op kosten van den staat eene 
nationale belooning toe te 
kennen, hij niet kon be
sluiten om zijnent wille iets 
bij "de lasten te zien voegen , 
die de- natie drukten." Het 
ontwerp werd niettemin aan
genomen , en de edelmoedig
heid der kamers behield de 
overhand op zijne edele belan
geloosheid , maar hij wijdde 
deze som aan dé stichting Tan 
een gasthuis in de stad Bor
deaux toe. Hij reisde vervol
gens in het zuiden van Frank
rijk, doorZwitserland, Ila» 
Heen Duiischland, en kwam 
tegen het einde van 1819 te 
Parijs terug. Kort daarna be
lastte de koning hem naar^M-
geland te gaan, om GBORGE 
IV, bij zijne komst tor den 
troon geluk te wenschen. 
Zijn vertrek was op den 15 

3 
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Februari] bepaald ;. maar in 
den nacht van den 14 werd 
de verschrikkelijke moord aan 
den persoon van den hertog 
van BERBI (zie dat artikel) 
gepleegd, hetwelk de reis 
yan RICHELIKD belette. Aan 
het verlangen des feopings 
toegevende, nam hij' op nieuw 
de bedieningen van president 
des minister-raads aan, en 
hij bad eene buitengemeen 
mpeijeiijkeloopbaan voorzien. 
De moord van een lid der 
ioninklijke familie, waarvan 
men de spruiten verwachtte , 
dieden doorjuchtigen stam der 
Bourbons moesten vereeuwir 
gen : de opstand in Spanje , 
die FERDIN^ND VII aan de 
cortes onderwierp; die van 
Napels en van Pieniont; z&-
raenspanningen te Parijs, 
in de provinciën, en die in ver
scheidene regimenten weer
klank vonden ; een staat van 
kwaadwillende onrust door de 
muitelingen onderhouden ; 
onstuimige vergaderingen in 
de kamer der afgevaardigden; 
gewelddadigheden voor het 
paleis der gedeputeerden ge
pleegd ; vernieuwde bijeen-
scholingen aan de poorten 
Si, Martin, Si. Denys , 
waar men muitzieke kreten 
deed lioo,rec: dat al|es ein
delijk vorderde dat ftrpHE-
WED de krachtdadigste mid
delen, in het werk stelde. 
De oproerlingep morden er 
over; maar hij wist hunne 

C 

zamenrot|ingen te verijdelen', 
Intusschen hadden zich bij 
de opening der zitting van 
November 1821 de beide 
meest strijdige partijen der 
kamer vereenigd , en wilden 
evenzeer het ministerie doen 
vallen. In het adres der 
kamer, in antwoord op de 
troonrede , las men deze zin» 
snede: » wij wenschen u 
geluk, sire, met uwe vriend? 
schappelijke betrekkingen met 
de vreemde mogendheden, 
in het billijke vertrouwen, 
dat een zoo kostbare vrede 
niet door offers wordt 
gekookt, die met de eer der 
natie en met de waardig" 
heid van de kroon onbe
staanbaar %ijnJ'i Volgens de 
voorregten, die de grondwet 
in elk vertegenwoordigend 
bestuur verleenen,, %oa de 
koning de kamer ontbinden , 
maar dp hertog DE RlCHjS-
LIEÜ durfde dezen raad niet 
geven , uit vrees dat nieuwe 
verkiezingen de rust i n 

Frankrijk zouden, storen, 
flij verzocht om zijn ontslag 
hetwelk hem gegeven werd. 
RJCHEMEÜ ondervond ditmaal 

een waar verdriet om net 
voorzitterschap van den raad 
te verlaten, Deze aftreding > 
welke de omstandighedeO van 
hem gevorderd hadden i ver" 
ijdelde al zijne plannen V°Pr 

het heil van den staat, ^n 
waaronder hij de opening 
van verscheidene kanalen re-
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kende, die de binnenlahd-
sche-scheepvaart gemakkelijk 
moesten maken. Hij woonde 
desniettemin vlijtiglijk de zit
tingen van de kamer der 
pairs bij, en verklaarde zich 
in dezelve tegen het ontwerp 
om aan het bestuur, alsblij-
venden maatregel de facul
teit te geven om. ds censuur 
op de drukpers te stellen ; 
een voorregt, dat hij , hoewel 
vruchteloos voorstelde , om 
tot vijf jaren te bepalen. 
Eenigen tijd daarna, begaf hij 
zich naar het kasteel van 
Courteille, waar gewoonlijk 
de hertogin zijne echtgenoo-
te woonde, en waar zij zich 
door hare deugden deed be
minnen. Zich ongesteld ge° 
voelende, wilde hij naar Pa» 
rijs terugkeeren; maar, door 
eenen aanval van beroerte 
getroffen , gaf hij in die stad 
in den nacht van den 16 
Mei 1822, in den ouderdom 
van vier en vijftig jaren den 
geest. De hertog DE RICHE-
tiEü was eenvoudig in zijne 
neigingen , edelmoedig, edel 
en vriendelijk in zijne ma
nieren ; zijne openhartigheid 
en de verhevenheid zijner 
inzigten maakten hem de on
derscheiding waardig, waar
mede de vorsten van Euro
pa hem vereerden. Zijne 
regtschapenheid was alge« 
meen bekend; ook zeide de 

. hertog van WjCttlNGTOir van 

hem: het woord van den 
hertog DE RiCHEtmn is 
%oo goed als een verdrag. 
Dit was ook het gevoelen , 
hetwelk de -mogendheden en 
hunne ministers bij het con
gres van Aken te zijnen öp-
zigte aan • den dag legden. 
Van deze zending sprekende, 
drukte de kardinaal DEBATJS-
SET zich aldus uit : » De 
brieven die den heer DÉ 
RICHEUEU aan den koning 
schreef, en die Z, M. in 
zijnen raad deed voorlezen,, 
worden volgens het gevoelen 
van al degene- die er kennis 
van gedragen hebben, als 
voorbeelden van waardigheid >, 
wijsheid en van een diepin-
zigt in de groote belangen 
van Europa beschouwd. Alle 
belangrijke brieven, aan de 
agenten des konings bij de 
vreemde hoven gezonden , wa
ren door zijne" hand geschre
ven, en bevatten noch ken
merken van doorhalingen, 
noch van inspanning, noch 
van gekunsteldheid. Nooit 
heeft een minister van staat 
zich minder van geheimschrij-
vers bediend.. Ér .was bijna 
geen , slechts een weinig be
kende particulier aan wied 
hij niet eigenhandig zonder 
uitstel met openhartigheid en 
bescheidenheid antwoordde. 
Het ware te weflscheö dat 
zijne regtschapenbeid en zij
ne belangeloosheid vele na-

4' 
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volgers ronden. Deze zelfde 
man die gedurende elf jaren 
in het Nieuwe Rusland eene 
onbeperkte roagt had uitge
oefend , en die twee malen 
in Frankrijk den post van 
eersten minister bekleedde, 
bezat geene andere fortuin 
dan een inkomen van slechts 
JS.000 franken op den staat. 
Zijne lofrede is in delYan-
sche akademie uitgesproken 
door den heer DACIER, zijn 
opvolger, en door den heer 
TittEMAiN, die den nieuwen 
academicus beantwoordde. 
Men beeft in den loop van 
dit artikel verscheidene aan
halingen gelezen uit die welke 
de kardinaal DE BAÜSSET in 
de kamers der pairs heeft 
voorgedragen. 

RICHEMONT (de connesta-
bel DE), — Zie ARTÖS I I I , 
bijgenaamd de regtdoener, 
KABEL VII. 

RICHEMONT (HENDRIK graaf 
DE). — Zie HENDRIK VII, 
koning van Engeland, 

RICHEOMÉ (LODEWJJK) , een 
Jesuit,-ih het jaar 1544 te 
Bïgne in Provence geboren, 
verdedigde met ijver het Ca-
tholijke geloof tegen de Hu-
genooten. Nadat hij twee 
malen provinciaal was ge
weest, werd hij in 1598 as
sistent-generaal van Frank' 
r$k. Hij overleed in 1625 

in den ouderdom van 87ja« 
ren te Bordeaux in den 
geur van vroomheid. Men 
heeft van hem verscheidene* 
verhandelingen over geloofs-
geschilpunten en verschelde» 
ne godsdienstige en godge
leerde geschriften te Parijs 
in 2 dl.» in fol. , 1628 ge
drukt. Benige schrijven hem 
de Verhandeling van den 
oorsprong der ketteryen toe, 
die onder den naam van Ri-
CHEHEÜ FtORIMOND DE RE-
MOND is in bet licht verschenen. 

* RlCHEPANSE ( A N T O N I O S ) , 

divisie-generaal der legers 
van de Fransche republiek, 
in 1770 te Metz geboren, 
was de zoon van eenen of
ficier bij het regiment van 
CONTI. Hij trad , nog zeer 
jong zijnde in dienst, on> 
derscheidde zich in de eer
ste veldtogten der omwente
ling, en werd in 1791, on
der-luitenant in het eerste 
jager-regiment. De bijna al-
gemeene uitwijking der adel
lijke officieren begunstigde 
zijne bevordering. Hij werd 
den 20 messidor 2.de jaar 
(8 Jülij 1794) tot escadron» 
chef benoemd, en twee da» 
gen nadat hij tot den rang 
van brigadè-chef bevorderd 
was, ontving hij den 16 
prairial 4.de jaar (4 Jonij 
1796) dien van brigadVge-
neraal. Hij droeg door «Üne 

dapperheid en zijn beleid 
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bij, tot de overwinning van 
Siegberg en deelde metLE-
FEBRE en HAUTPODIT den 
roem van den slag van Al-
tenkirchen, die hem den rang 
van divisie-generaal verschaf
te. RICHEFANSE onderscheid
de zich verder in den slag 
van Jllendorf, waar hij 
eene wónd ontving, en be
vond zich in 1797 bij het 
leger der Sambre en Maas > 
onder de bevelen van den 
generaal HOCHE , die door 
het bestuur belast was om 
in hetzelve de orde en krijgs
tucht te herstellen. Hij werd 
er belast met bet bevel der 
jagers te paard , aan welker 
hoofd hij zich in den slag 
van Neuwied, waar de kei
zerlijken acht duizend krijgs
gevangenen , zeven en twintig 
stukken kanon en zeven 
vaandels verloren, onder
scheidde, streed met zijne 
gewone dapperheid te Enger 
en aan de oevers van de 
liter waar hij alleen met 
zijne divisie, zonder door
boord te worden, dermagt-
ontwikkeling van veertigdui
zend vijanden het hoofd bood , 
en, weinig dagen daarna droeg 
hij bij tot de overwinning 
van Moesskirch. Na op den 
12 December 1800, 's mor
gens voor vier ure het bevel 
te hebben ontvangen zich 
van JEbërsberg langs den weg 
Van Naag naat Hohenlin-

den te begeven , en er den 
vijand in den rug aan te 
vallen, er doorslaande waar 
hij ïulks het geschiktste zou
de oordeelen , trok RICHE
FANSE aan het hoofd zijner 
troepen dwars door de bos-
schen, langs geheel onge
baande wegen midden door 
de sneeuw en allerlei hin
derpalen. De helft zijner 
divisie was het dorp van 
St. Chrisloffel voorbijge
trokken , toen eene Oosten-
rijksche colonne dezelve in 
de linker flank aanviel en 
.het centrum bijna doorboor
de. De generaal DROÜEX , 
die aan het hoofd der twee
de colonne, zich van de 
eerste gescheiden vond, zag 
zich genoodzaakt om zich in 
slagorde te stellen. RICHE
FANSE overtuigd , dat er geen' 
oogenblik te verliezen was, 
wijl het reeds negen ure 
was, en dat de hoofdzaak 
niet bestond in het red
den der afdeeling, maar om 
eene aanmerkelijke afleiding 
op de achterhoede van den 
vijand te maken, verliet de 
troepen, die zich in den rug 
vonden aangevallen: » Een 
schoon besluit in de nete
ligste omstandigheid, zegt de 
generaal Du JUS , in zijn werk 
over de veldtogten derFran-
schen; een bewonderens
waardig voorbeeld »an 8e" 
trouwheid in de naleving de.r 

'••6-. . 
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bevelen van den opperveld* 
overste; de generaal RICHE-
PANSE trok dus door de Ther-
mopylen.'''' Drie bataillons 
Bongaarsche grenadiers, in 
een digt geslotene colonne 
vereenigd, gingen in eenen 
stormmarsch voorwaarts. In 
dezen beslissenden oogenblik 
keerde de Fransche generaal 
zich naar de dapperen, die 
hem volgden om , en zeide: 
Grenadiers van het achten 
veertigste regiment, wat 
zegt gij van deze mannen? 
— Generaal, zij zijn des 
doods , was hun antwoord , , 
en zij stortten op den vijand 
in. De aanval was verschrik
kelijk ; de Hongaren werden 
overhoop geworpen , en de 
Fransche colonne vernietigde 
vervolgens achtereenvolgend 
de massa's, die aan dezelve 
tegengesteld werden. MOREAÜ 
bekende dat het aan deze 
beweging was, dat hij de 
overwinning van Eokenlin-
den te danken had. NAPO-
XEON benoemde RICHEPANSE 
in 1807 tot opperbevelheb
ber van Guadeloupe. Nadat 
hij onder het moorddadig 
vuur van alle batterijen der 
kust, welke op hen scho
ten > OBtscheept was, maak
te deze generaal, zich mees
ter van de stad Basseter-
re, sloeg een talrijk corps 
van neger-muitelingen , die 
in een fort vlugtten, waar 
zij door RICHBPANSE .van alle 

kanten ingesloten en van 
honger gekweld, eindelijk 
genoodzaakt werdeD om zich 
ten getalle van drie honderd 
in de lucht te doen sprin
gen. Het was den generaal 
gelukt om de rust aan de 
kolonie weder te geven , toen 
hij door de gele koorls werd 
aangetast onder welke hij in 
den ouderdom van zeven en 
dertig jaren bezweek. NA
POLEON gaf den naam van 
dezen dapperen officier aan 
eene der stralen van Parijs, 

RICHEB (EDMOND), syndi
cus van de faculteit der god» 
geleerdheid van Parijs, in 
1560 te Chdource, bisdom 
Langres geboren, kwap zijne 
studiën in de hoofdstad vol
trekken , en volbragt er zijn 
licentiaat met onderschei
ding. Met eene onstuimige 
genie geboren, onderscheid" 
de hij zich zeer in de partij 
der ligue. Hij had' de stout
heid in eene zijner thesis, 
in de maand Oclober 1591 
verdedigd, om de daad van 
JACOBUS CLEMENT goed _ te 
keuren. Hij had in 1590 den 
doctoralen hoed verkregen, 
werd groot-meester van het 
collegie van den kardinaal U 
MOINE, daarna den2JanuarU 
1608 syndicus van de faculteit 
der godgeleerdheid van r«" 
rijs. Hij verhief zich met na
druk in 1611 tegen de thesis 
van een dominikaner monnit 
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die de onfeilbaarheid van den 
Paus en zijne verhevenheid 
boven het concilie verdedig
de. Hij gaf hetzelfde jaar 
een klein geschrift in 4. t0 

in het licht, getiteld: Over 
de kerkelijke en staatkun
dige magt, om de beginse
len aan te wijzen , waarop 
hij beweerde dat de leer der 
kerk van Frankryk en der 
Sorborme betrekkelijk het 
gezag van het algemeen con
cilie en van den Paus, ge
grond was. Maar hij be
paalde zich daarbij niet, hij 
voerde er bijna alje grond* 
beginselen in aan van MAUT 
cus ANTONIÜS DE DOMUÜS. 
(zie dat artikel). Onder voor
wendsel van de magt desPau-
ses aanteranden, stelde hij 
grondbeginselen voor, die de 
koninklijke magt zoo wel als 
die van den heiligen Stoel 
en der bisschoppen vernie
tigde. Zoo als bij voorbeeld 
deze t » Elke maatschappij 
heeft onmiddellijk en wezen
lijk regt om zich zelve te 
besturen , het is aan haar en 
aan geen partikulier, wie hij 
ook wezen moge , dat de 
magt en het regt gegeven 
is." Hij voegt erbij: »noch 
de tijd , noch de plaatsen , 
noch de waardigheid der 
personen kunnen tegen 'dit 
regt in de goddelijke en na
tuurlijke wet gegrond, voor
schriften geven." Dit boekje 
Dragt den nuntius, de bis

schoppen en verscheidene 
leeraars tegen hem in het 
harnas. Men wilde hem als 
syndicus afzetten, en zijn 
boek door de faculteit der 
godgeleerdheid doen ver oor* 
deelen ; maar de' heer DE 
YE^DÜN,eerste president van 
het parlement, had invloed 
genoeg om dezen slag ai' te 
weren. De kardinaal DO 
PERRON aartsbisschop van 
Sens, verzamelde alle bis
schoppen zijner provincie, en, 
na verscheidene onderhande
lingen , werd het werk van 
RICHER den 13 Maart 1612 
veroordeeld. Zijn , boek te 
Home verboden , werd zulks 
ook door den aartsbisschop 
van Aix en door de bis
schoppen van zijne provincie, 
den 24 Mei van hetzelfde 
jaar. Men zag alstoen van 
alle kanten een menigte, van 
geschriften verschijnen om 
hem te wederleggen. De 
kardinaal DE RICHEUEÜ , aan 
wiens genie niets ontsnapte, 
voelde het gevaar der grond
beginselen van RICHËR , en 
werd er over bekommerd, 
De bekwame minister meen» 
de dat hij ten doel had om 
de beide magten door zijne 
algemeene grondbeginselen 
aan te randen, en hij be
droog zich niet. » Dit werk, 
zegt de kardinaal DO PER
RON , is een overblijfsel van 
oude leer, dat bij reeds se
dert lang beeft uitgebroeid 



236 R I C. 

en verdedigd , in welke, of
schoon hij van pleithandel 
betrekkelijk de zaak der Kerk 
is veranderd, hij echter de
zelfde grondstellingen heeft 
behouden, welke hij toen
maals betrekkelijk den staat 
voorstond, want in het jaar 
1591, in de maand October 
hield hij openlijk in d&Sor-
bonne staande, dal de staten 
des koningrijks ontwijfelbaar 
boven den' koning verheven 
Tvareri, enz." (Indedaad, tij
dens de omwenteling van 
1789, zag men in de natio
nale vergadering, in derzel* 
ver overheerschend gedeelte 
uit Richerisien zamengesteld, 
al hare handelingen naar het 
stelsel van den ouden syn
dicus regelen, zoowel met 
betrekking tot de burgerlij
ke grondwet als met betrek
king tot de burgerlijke con-
Btituüën). Het hof verbood 
aan RICHER iets te zijner 
regtvaardiging te schrijven , 
en beval aan de faculteit 
om hem als syndicus te schor
sen. Men verkoos in 1612 
eenen anderen syndicus; en 
sedert dien tijd werden de 
syndici der faculteit van twee 
tot twee jaren verkozen , in 
plaats dat zij vroeger voor 
het leven waren. RICHEU 
hield bp met naar de ver
gaderingen der faculteit te 
gaan en sloot zich in de 
eenzaamheid op, zich enkel 
met de studie bezig houden

de , maar men beschuldigde 
hem dat hij voortging met 
valsche leerstellingen te ver
spreiden. Hij werd opgeligt 
en in de gevangenissen van St. 
Fietor opgesloten. Hij gaf 
in 1620 eene verklaring in 
het licht in welke hij betuigde 
bereid te zijn > rekenschap te 
geven van de stellingen in 
zijn werk. Over de kerkelijke 
en staatkundige magt voor
komende. Hij gaf eene twee
de in het licht, waarin 'hij 
de Roomsche Kerk als moeder 
en meesteresse aller JTerketi 
erkende, en verklaarde dat 
hetgeen hij geschreven had 
met de Catholijke leer, ge
trouwelijk door de heilige 
Vaders voorgesteld strijdig, 
valsch , kettersch , goddeloos 
en uit de besmettende schrif
ten van LÜTHER en ; CitWif 
geput was." Om eindelijk 
geen twijfel wegens de op-
regtheid zijner herroepingen 
te laten, gaf hij in 1630 eene 
derde verklaring in het licht. 
De historie schrijver van pa* 
ter JOZEF van Parijs en de 
abt RACINE zeggen dat men 
hem dezelve afperste; maar 
deze gewelddadigdheid metal 
hare bijzonderheden is ze" 
gevierend als valsch bewezen 
in het Journal de Trevoux. 
Hij overleed den 29 November 
1531. RICHER was een man, 
die met de halsstarrigheid 
der lieden van zijnen stand, 
eene bijzondere onbuigzaam-
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heid van geest paarde. Op 
de banken te midden van 
den woordenstrijd oud gewor
den , van kindschheid af aan 
de ellende gewoon , trotseer-
hij het hof, omdat niemand 
niets van hem vorderde, en 
dat hij zich van alles kon 
onthouden. Wij hebben van 
hem een aantal werken, waar
van de voornaamste zijn: 1.° 
Vindiciae doclrince majorum 
scholce Parisiensis contra 
defensores monarchice et cu
ries romance , Keulen, 1683, 
in 4.*° — 2.° De poiestate 
Ecclesia; in rebus tempora -
libus, 1692, in 4.t°— 3.° 
eene Jpologie etc. (Verde-
digschrift van GERSON} , 
met eene uitgave van de 
PVerken van dien beroemden 
kanselier der universiteit van 
Parijs, waarin de uitgever 
zich meer dan eene veran
dering veroorloofd heeft, —. 
4.° jiïistoire etc. (Geschie
denis der algemeene conci-
Hén), in het Latijn, 3 dl.» 
in 4. t 0 ; — 5.° Histoire etc. 
(Geschiedenis van zijne be
trekking als syndicus) in 
1753 , in 8.vo in het licht ge
geven ; — 6.° Obstelrix ani-
morum , Leipzig , 1693 , in 
4.to en eenige andere taal
kundige werken ; — 7.°De 
°ptimo academicce statu, in 
8.v°. _ 8,o Zijn beruchtste 
werk: De potestate ecclesi-
afUca, met eene verdedi-
8,ng van zijne leer' en zijn 

gedrag, Keulen, 1701, 2 
dl.n in 4 > ANDREAS DUVAÏ, , 
PEIXETIER , JOANNES B O Ü -
CHER, die zich eertijds voor de 
ligue verklaard hadden, de 
paters EÜDOEMON- JOANNES , 
GAÜXIEB en SIRMOND , heb
ben zegepralend de dwalin
gen in dit werk bevat, we-
derlegd; hetwelk DE DO-
MINIS , FEBRONIÜS en anderen 
nieuwigheidspredikers niet 
belet heeft, om er den grond
slag hunner schimpreden te-' 
gen de Kerk van te maken. 
» Wat goed is te weten, 
zegt een latere geleerde, is 
dat de Jansenisten de lofrede
naars van het stelsel van Rlv 
CHER geworden zijn , Waaraan 
zij brieven van aanneming, 
hebben gegeven. De beruch
te patriarch der sekte, de 
abbé DE SAiflT-CrRAN, meen
de dat het eene vermetelheid 
was, de Richeristen als ket
ters of scheurmakers te be
handelen. Men begrijpt lig-
lelijk wat in de taal van DE 
ST. CVRAN, deze orthodoxie 
der Richeristen beteekende." 
De heer DE SAINT-BEUVE , 
die met de partij in betrek
king stond , drukte zich in 
zijn schrijven aan den be
roemden doctor ST. AMOUR , 
die, zoo als men weet, naar 
Home gezonden was, om de 
zaak der vijf stellingen t e 

verdedigen , aldus uit» >y • a~ 
dien het jansenisme veroor
deeld wordt, zal z«'ks e e n e 
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der nadeeligste zaken voor 
den heiligen Stoel zijn , en 
die in de meeste geesten, 
den eerbied en de onderwer
ping, die zij altijd voor Ro-
megehad hebben, zal vermin
deren , en die vele anderen 
tot de gevoelens der Riche-
risten zal doen overhellen . . . 
Dat men hierop lette, en 
zich herinnere dat ik u reeds 
sedert lang gemeld heb dat 
van deze uitspraak de ver
nieuwing van het Richeris-
mus in Frankrijk zal afhan* 
gen." De Jansenisten zelve 
hebben dezen brief voor óns 
bewaard , dien zij in 1662 
hebben doen drukken. Om 
den zin van de vertrouwelijk* 
held van ST, BEÜVE ten op-
zigte va,n ST. AMOÜR te be
grijpen , moet men zich her* 
inneren dat de jansenisten om
trent dezen tijd de veroor-» 
deeliog der vijf stellingen te 
Rome vermoedden. Om den 
slag te verzwakken, bereid* 
den zij zich voor, het Riche-
rismus te doen gelden, dat 
aan den Paus slechts de»»', 
nisterieele of uitvoerende 
magt toekende, en die, in 
deze hoedanigheid volgens Ri. 
CHER geen besluit zondereen 
algemeen concilie k0n uit» 
spreken. Dit was vooraf reeds 
eene tegen.batterij w a a r t n e d 
w INNOCKNTIDS X e n ü]nl 

bulle bedreigden. Het is d?ar
e 

enboven iets aonder]jn„s 

het calvwismus en daarna 

het jansenismus de leer van 
RlCHER te zien onderwijzen. 
Zijne leer is de geloofsbelij
denis van ANNE DÜ BOIJRG, 
die , als calviniste Onder HEN
DRIK III ten dood veroordeeld 
werd. » Ik geloof, zéide 
ANNE DO BOÜRG dat demagl 
om te binden en te ontbin
den , welke men gewoonlijk 
dé sleutels der Kerk noemt, 
van God gegeven is, nielaafi 
eenen mensch of aan Itt/eê, 
maar aan degeheele Kerk\ 
dat is ie zeggen aan alle 
geloovigen en die in Jt C» 
gelooven."' Deze bewering, 
zoo ais men zulks reeds aan 
de lezing bespeurt, is dezelf
de als die van QUESNEI, en 
is afgeleid van de grondstel
ling van RICHER , dat deja* 
risdictie gezamenlijk aan de 
geheele maatschappij behoort. 
Men kan alzoo met de naaüw-
keurigste waarheid verzeke-* 
ren, dat het Richerisriius 
slechts een uit de grondbe
ginselen der calvinisten en 
jansenisten zamengéméngd 
stelsel is, Het leven van Ri-
CBER is i&Jmsterdatn, 1713, 
in 12.»° gedrukt. 

RICHER DE BEUEVAL (PB* 
TRUs). — Zie BEU-EVA!. 

RICHER (HENDRIK), in 1685> 
te Longueil in het land van 
Caux geboren, werd door 
zijne ouders tot de regtsge-
leerdheid bestemd, maar eene 
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meer vermogende neiging trok 
hem tot de letter- en dicht
kunde. Hij ging naar Parijs 
en gaf zich geheel aan zijne 
neiging over. Hij overleed 
aldaar in 1748, in den ou
derdom van 63 jaren. Er 
bestaat van hem: 1.» Eene 
berijmde hertaling van de 
Herderszangen Van TIRGI-
MCS, 1717, in 12.w° en in 
1736 herdrukt, met eene 
Levensschets van dien vorst 
der Latijnsche dichters, die 
vrij wel geschreven is. Zijne 
vertaling is naauwkeurig, 
maar zij is zwak en zonder 
koloriet. — 2.° Recueil etc. 
{Verzameling van Fabels), 
waarvan de laatste uitgave 
van 1748, in 12.mo is# De 
zedekunde in dezelve is noch 
levendig, noch treffend ; de 
stijl is koel en zonder ver
beeldingskracht maar beveelt 
zich aan door de eenvoudig
heid en naauwkeurigheid van 
taal, door de verscheiden
heid der schilderingen en 
door de bevalligheid der beel
den. — 3.o De acht eerste 
Heldendichten van OVIDICS 
in Fransche verzen gebragt, 
1743 , in 12 mo. De schrijd 

• ver heeft bij zijne vertaling 
eenige andere dichstukken 
gevoegd. — 4.o Het Levenvan 
MECENAS 1746, in I2j*° 
niet aanleekeningen. Men 
'indt er navorschingen en ge
leerde aanmerkingen in. Men 
moet hem niet verwarren met 

FRANCISCÜS RICHER D'AÜBJE , 
intendant van Caen , in 1686 
te Jtouanen geboren , 'waar
van er een werk bestaat ge
titeld : JEssai etc. {Proeve 
over de grondbeginselen van 
het regt en de zedekunde) 
Parijs 1743, in 4.*° en die 
te Parijs den 10 October , 
1752 in den ouderdom van 
66 jaren overleed. Deze neef 
van FONTENELLE , naar de wij
ze van Bretagne, zou ofschoon 
hij een man van verstand en 
een kundig regtsgeleerde was, 
zonder deze verzen van RHU-
LIÈRES geheel vergelen zijn: 

Auriez-vou», par hasard, connu fou mon-
„ . , . . . aionrD'ADBE, 
Ou'uno ardour de diapnto cSvoillait avant 

1'aufce? 

* RICHER (ADRUNÜS) , een 
geschiedschrijver te Jvran-
ches, in 1720 geboren, werd 
zeer geleerd en gaf verschei
dene zeer belangrijke ge
schiedkundige werken in het 
licht, te weten: 1.° Vies etc. 
{Levensschetsen van beroemde 
mannen, de eene met deandere 
vergeleken, van den val van 
het Homeinsche keizerrijk 
lol op onze dagen), Parijs, 
1756, 2.dl.n in 12.mo Het 
schijnt dat de schrijver, in dit 
werk zich PJLUTARCBÜS ten 
voorbeeld heeft gesteld; hij »» 
zonder twijfel minder wijs-
geerig dan de Grieksche schrij
ver , maar hij is onpartijdi
ger. Als PtrjïARCHDS, de 
Romeinen met de Grieken 
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vergelijkt, tracht hij altijd 
de laatste te verheffen. Ri-
CHER , integendeel, stelt de 
mannen der eene natie niet 
boven die eener-airdere ; maar 
hij vergelijkt man met man 
en hij is een even zoo regt-
vaardige criticus ten opzigte 
van zijne landgenooten als 
ten opzigte van vreemdelin
gen. -— 2.° Nouvel etc.{Niéu
we beknopte tijdrekenkunde 
van de geschiedenis der kei
zers) 1754 of 1769,-2 dl." 
in 8.T0 ;'.—' 3.°. Essai etc, 
{Proeve over de groole ge
beurtenissen uit kleine oor" 
zaken), 1758; ~ 4.° Le 
'Thédlre etc. {Eet wereld-
iooneel), 1775, 2 dl.» in 
8.vo 1789, 4 dl.», in groot 
8.v° De schrijver heeft in 
dit werk de voorbeelden de 
deugden en de ondeugden te
gen over elkander geplaatst. 
— 5.o Vie etc. {Leven van 
DARBEROSSA , bevelhebber 
der zeemagt van S o LIMAN). 
Deze levensbeschrijving, en die 
van JAN BART , van den maar
schalk DE ToCRVULE, van 
DlQTJKSNE , Van DE RlUTER , 
™n TROMP van DÜGÜAT-
XRODIK , vanFoRBiK enz. alle 
•van denzeUden schrijver , zijn 
gezamenlijk uitgegeven onder 
den titel van Pies etc. tle. 
vensbeschrijvingen der be
roemdste zeelieden), 1704 
in 12.- ? -_ 6.o Capr.ce>s 

etc. (Eigenzinnigheid der 1 
Jortuin, of Levensschetsen I 

van diegene die de fortuin 
met hare gunsten heeft 
overladen en van hen wel
ke hare verschrikkelijk
ste ongunst in de oude en 
nieuwe tijden hebben on
dervonden) 1786, 1789, 4 
dl.n in 12.»° ; — 7.o Les 
Fastes etc. (De jaarboeken 
van de Fransche Zeemagt, 
of de beroemdste daden der 
officieren van dat corps), 
wier Levensschets niet in die 
der beroemdste zeelieden voor
komt, in 12,m°, l . e deel 
1787, 2.e deel, 1788, enz. 
RICHER overleed te Parijs, 
in 1798 , in den ouderdom 
van 78 jaren. —• Zijn broe
der, FRANCISCDSJ een advo-
kaat, te Avranches in 1718 
geboren, overleed in het jaar 
1790. Hij heeft ook eenige 
geschriften nagelalen, onder 
anderen een,: Examen etc. 
(Onderzoek, der grondbegin
selen , volgens welke nien de 
verklaring van de vergade
ring der geestelijkheid van 
1760 »zoe* waarderen); e" 
De Vautorité etc. (Over hei 
gezag der geestelijkheid en 
de magt der staatkundige 
overheid op de uitoefening 
der bedieningen van het ker
kelijke min isierie), 1^67» 
2 dl.» in 12.1110 Deze schrij
ver was niet gunstig voor het 
gezag der Kerk. Causes etc. 
[Beroemde en belangrijke 
oorzaken.) Amsterdam (Pa
rijs) , 1772 — 88 , 22 dl;» 
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in 12.*° (Zie GATOT DE PI 
TAVAL.) 

•." * RICHER-SERIZV ( N . . . ) » 
een letterkundige, te Caen 
in Normandij'è , in 1764 ge
boren , kwam jong te Païys, 
werd er in het kant oor' Van 
ee'nen procureur bij het par
lement, MICHEL genaamd, ge
bruikt. Hij beoefende dé let
terkunde , en maakte zich 
vóór de omwenteling door 
kleine werken in proza be
kend; Hij stond langen tijd 
in verbindtenis niet CAMILLE-
DESMOOLINS, Wiens grondbe
ginselen hij echter nooit goed» 
keurde, behalve toen in zijn 
Vieux' Gordelier, DESMOÜ-
Liirs gestrengheid jegens, de 
beulen en medelijden vóór de 
slagtoffers aan den dag legde. 
RICHER-SERIZV; werkte aan de 
Handelingen der Apostelen, 
een dagblad geschikt—o«r de 
veranderingen, die men wilde 
daarstellen te bestrijden. Hij 
droeg in het vervolg bij tot 
het verspreiden van het ge
rucht van de zoogenaamde 
Oostenrijksche commissie',: 
hetgeen hem noodzaakte zich 
gedurende verscheidene maan
den verborgen te houden.. Hij 
was evenwel bij ROEESPIEBRE 
verdacht geworden, en daar. 
hij in het openbaar had dur-
Te« verschijnen, werd hij 
8earresteerd en na; den dood 
van DANXON en CAMIUE-DES-

'•*•*!• ÜEEl. Q 

M0O1IN5 in de gevangenis op
gesloten. De 9 thermidor 
gaf hem de vrijheid weder, 
en hij werd een vurig ko-
ningsgezinde. -Hij begon; zijn 
anti»republikeinsch dagblad 
VAcciisdteur r public {de 
Openbare aanklager) ge
naamd in het licht tegevenj 
waarin men dikwijls plaatsen 
vol nadruk vond; Verschei--
dene malen , ! ter dof zake van 
zijn dagblad , in héch ten is 
genomen, werd hij eindelijk ' 
in 1796 door de burgerlijke 
regtbank van Parijs en na
derhand - door die van Ver-
saillês onschuldig verklaard. 
Gedurende de worsteling van 
het Directorium en de ra
den, had hij zijne bladen 
met meer kracht geschreven, 
en hij werd tot ballingschap 
veroordeeld. Hij begaf zich 
weder naar Bazel \I .waar dé 
afgezant van Frankrijk 'hem 
in hechtenis! deed nemen j** 
om naar Cayenne verbannen 
te worden. Hij ontsnapte: té 
Mochefprt, kwam in het zui
den van Frunkryk terug, 
waar hij hét 35.*'° en laatste 
nommèr»van zijnen Openba
ren aanklager liet drukken, 
en begaf zich daarna naar 
Madrid dat hij genoodzaakt 
werd té verlaten', ten ge»; 
volgen der aanzoeken ^,n 

het Fransche Bestuur &?J 
het Spaansche kabinet,- f oen 
stak hij naar EngelanATover, 
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en «verleed te Londen in 
1803. 

•* RICJBERT (JOZEF DE) , 
Fransche schout - bij • nacht, 
te Mons (Neder - Jlpen), 
den 13 September 1757 ge
boren , werd in den ouder
dom van negen jaren scheep 
gedaan , en voer als scheepsr 
jongen, op verscheidene vaar
tuigen , tot in 1774, in welk 
jaar hij kweekeling werd. In 
1778 verkreeg hij den rang 
van vaandrig op het schip 
de Sector y met hetwelk hij 
den togt naar Moord--dme* 
rijid deed. De jonge RlCHE-
BT onderscheidde zich bij 
ne inneming van Newpott, 
door: het af keeren . der En
gelsche branders, die tegen het 
Fransché smaldeel gerigt wa
ren , maakte den roemrijken 
togt va» Indië mede onder de 
kevelen van den landvoogd 
SOTSPRBN , «ja werd vervol
gens met verscheidene zen
dingen in de zeeën van A%ië 
en Sina , Jangs . de kusten 
van Tonkin en Cochinchine 
belast. In Frankrijk terug 
gekeerd,_overhandigde hij aan 
den minister van marine kaar
ten i ontwerpen en belangrij
ke verhandelingen Over de 

gewesten, die hij bezocht had 
verkreeg tot. belooning den 
rang van luitenant, en on
dernam i*1 deze hoedanigheid 
drie andere togten naar /» 
dië. In 1793 tot scheep!" 

kapitein .benoemd zijnde, 
nam hij het bevel over de 
Bretagne op zich , dat hij 
tot in 1794 behield, in welk 
jaar hij als adellijke werd af
gezet. Maar RICHERY werd 
eenige maanden daarna we
der in eere hersteld , lot den 
rang van schput-bij "-nacht 
verheven, en naar Toulon 
gezonden ojn er bet bevel te 
aanvaarden over een smal-
deel van zes schepen en drie 
fregatten, welke men bestem
de om de Engelsche volk
plantingen van Terré~lVeuve 
te gaan verwoesten. Rij de 
kaap Si. Fineenleene rijke 
koopvaardijvloot ontmoetende, 
die naar Engeland steven
den , fapdde hij dezelve aan, 
maakte zich meester vaneen 
oorlogsschip en dertig koop
vaardijschepen, en voerde de
zen buit naar Cadivc > waar 
hij dezelve ten voordeele zij
ner" equipage verkocht. "U 
ging daarna weder onder zeil, 
kwam den 28 Augustus 1796, 
voor de groote bank van Ter' 
re-Muve, vernieldealleinrig-
tingen der visscberij, die de 
Engelsche in de Baai van 
Buil, op de eilanden Sint; 
Pierre, Miquelon en op 
Labrador hadden, en maak
te zich onder anderen wa°y. 
vaartuigen meester, die hg 
vernielde, na er het kost
baarste , te hebben uitgeno
men , wat dezelve bevattéden. 
Na deze expeditie, keerde 
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KlCHERT met zijn eskader te
rug, en liep den den 5 No
vember van hetzelfde jaar 
Röchefort binnen» In deze 
haven door eene Engelsche 
v]oot ingesloten , sloeg Rl-
CHERT er roemrijk door 
en kwam tijdig genoeg te 
Ërest om deel te nemen 
aan dé Iersche expeditie, in 
welke hij het bevel over eene 
afdeeling had. Men kent den 
uitslag dezer onderneming, 
waarvan de Engelschen zelve 
hébben gezegd dat Ierland 
door de elementen alleen ge
red was. Bij zijne terugkomst 
te Brest, verkreeg de schout 
bij nacht, wiens gezondheid 
te midden der vermoeijenis-
sen veel geleden had, een 
verlof, het welke hij zich ten 
nutte maakte om de geboor- < 
telucht te gaan inademen» 
Maar zijne ziekte was van 
ernstiger aard , en hij over
leed te Alons in de maand 
Maart 1799, den roem na
latende van een, der verdien
stelijkste zee - officieren van 
zijnen tijd te z(jn geweest, 

* RicHEitr (KAKEL ALEXAN-
DKR DE) , aartsbisschop van 
Aix, den 31 Julij 1749 te 
Alons, eeia kasteel in Op-
pev'Provence geboren, was 
de zoon van eenen officier der 
ruiterij , die zich in den slag 
'an Funtenoy bevond, en 
telde onder zijne ooms een' 

proost van het kapittel van 
Glandhve en een' kanonik van 
Amiens. Nadat hij zijne eer
ste studiën in het collegie 
van [Aix volbragt had , volg
de de jonge RICHERÏ zijnen 
godgeleerden cursus in het 
seminarie van Si. Sulpice, 
en werd weldra tot een ka-
nonikaat van de hoofdkerk 
yan Aix benoemd. Zijne vu
rige godsvrucht voerde^ hem 
weldra naar/a Trappe, maar 
daar zijne krachten niet aan 
zijnen buitengemeenen ijver 
beantwoordden, was hij Ter-
pligt naar het seminarie te
rug te keeren, daarna begaf 
hij zich naar dix, en werd 
vervolgens groot-vicaris van 
van den bisschop van Se-
nez. Gedurende de omwen* 
teling begaf hij zich weder 
naar Rome waar hij in het 
klooster der Olivetanen huis
vestte. Gedurende zijn ver
blijf in de hoofdstad der 
Christen wereld , onderhield. 
RICHERT betrekkingen met 
MESDAMES van Frankrijk > 
tantes van LODEWIJK XVI, en 
in 1816 werd hij met den 
abbé DE LATOUR gekozenv 
om derzelver stoffelijke over
blijfselen in de overvoering 
naar Pargs te vergezellen. 
In het jaar 1801 waf Ml 
reeds in Parijs terifgSSP^" 
men ; maar hij ha4 m*> en
kele bediening oninth&Xoet-
stuur van RONAPAR» Viihm 

1 2 
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aannemen. In 1817 tot het 
bisdom van Fréjus benoemd , 
werd RICHËRT aldaar in 1823 
gewijd, en leefde vervolgens 
geheel en al voor de kudde, 
welke hem was toevertrouwd, 
Hij werd in 1829 beroepen 
oüi den heer DE BAÜSSET op 
den'aartsbisschoppelijken stoel 
van dix op te volgen, maar 
hij verscheen slechts, om zoo 
te spreken, in het midden der 
geloovigen van dat diocees, 
aan welke hij echter bewij
zen heeft gegeven van zijne 
onüitputhare liefde, vooral 
gedurende den strengen win
ter, die zijn overlijden voor
afging, hetwelk den 25 No
vember 1830 ten gevolge 
van eenén aanval van beroerte 
plaats had. 

* RICHET (MlCHAëL), werd 
in 1678 te Mamburg gebo
ren , en volgde a! de leer
gangen van het gymnasium 
zijner geboortestad. Hij nam 
daarenboven bijzondere les
sen van den beroemden F A -
BRICIDS , en , nadat hij twee 
thesis over de oudste floog-
duitsche vertalingen van den 
bijbel verdedigd had, ging 
hS zijne studiën te Witten-
berg volbrengen, waar hij 
driejaren verbleef. Hij werd 
in 1704 , tot rector van het 
gjmnasium van Stade be-
»»èa»d ,' daarna, in 1719 
M hoögleeraar van de ge
schiedenis van het Grieksch, 

te Hamburg, werwaarls de 
oorlog hem genoodzaakt had 
terug te keeren. RlCHET on
derwees er gedurende vijf
tig jaren met zoo Veel roem 
dat het patriotsche genooi-
schap dier stad eenen zilve
ren gedenkpenning met zijne 
beeldtenis liet slaan. Hij was 
niet minder gelukkig in het 
beoefenen der Hoogduitsche 
dichtkunde. De terugkomst 
van KAREL XII en het over
lijden zijner vrouw boezemden 
hem twee stukken in, die 
als; meesterstukken werden 
beschouwd. Yoor het eerste 
dezer stukken zond de gra
vin Van JLoEWENHADPX.eene 
Zweedsche dame, aan den 
dichter eene laurier -kroon , 
eene zilveren pen, een uit
gesneden beker enpalmwijn. 
RicHET ondernam gezamen
lijk met WEICHMANN en an
dere letterkundige, het eerst 
in Duitschland een werk in 
den smaak van den Engei-
schen Aanschouwer (öf°' 
tater) dit blad, de Patriot 
ten titel voerende, werdne-
viglijk gehekeld, en aller 
wege nagevolgd. Men heett 
nog van RICHET: yk*£ 
lorum quorumdam ae j ._ 
manorum ingeniis J«f^a 

iniquilaiis convieta, ome» 
1705, in 4 . t o ; - 2 , ° ^ * 
lymnemonis seumetnortce af 
vinioris exempla p^us oen" 

S lum ex varia liistoridpr(B~ 
. sertim eruditorum depromp' 
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la, Stade, 1706 —• 1711, 
4 deélen, — 3.° JDe bpiir 
mis subsidiis ad eomparati' 
dam latinè scribèndi facul-
iatem, Jénct, 1710. Dit 
deel zijner leergangen is bui
ten .zijn'weten , dooreenen 
zijner" kweekelingen in het 
licht gegeven. — 4.o -FE Ar 
vu « JONII - JNDRJENSIS 
centum veneres &eu lepores , 
Hamburg, 1714, in 8,vo, 
EfCHEY wasjle uitgever van 
het vierde deel der gedich
ten: van BROCKE , en over
leed den 10. Mei 1761. Zijn 
zoori, RICHEY " (JÖAHNES) te 
Stade y den 14 December 
1706 geboren:, meester in de 
regten , verdedigde te Leip-
%ig eene thesis1: Vindicice 
pro3tores romani et juris 
honorarii, Leyden, 1748 j 
hij verdedigde eene andere 
te Utrecht: de Paciorumdo -
talium mutatione jure Hum* 
burgensi restricid, en deed 
in het 9.<*e deel van de 
Oordeelkundige Bibliotheek, 
eene verdediging plaatsen van 
de stad Hamburg tegen de 
Geschiedenis van KABEL XII 
door VOLTAIRE. Door de stad 
Hamburg in hoedanigheid 
van Syndicus, naar het Oos* 
tenrijkschc hof gezonden, 
overleed JOANNES RICHET

 ;te 
Weenen den 9 Februari)^ 
1738 , in den ouderdom vaa> 
32 jaren. 

Q 3 

* RlCHMANN (GEORGE-Wtt-
LEH) , een natuurkundige, 
werd in 1711 te Pernatiiti 
Lijjland geboren , en was 
de zoon van eenen kapitein 
der Zweedsche ruiterij , die 
weinige maanden voor de 
geboorte van zijnen zoon aan 
de pest overleed. Zijne stu
diën volbragt hebbende; werd 
de jonge RICHMANN onder
wijzer van de kinderen van 
den graaf OsTERMANNi, in 
Rusland, en in déh ouder
dom van 24 jaren, werd hij 
tot adjunct van de akade-
mie van wetenschappen te 
Si. Petersburg benoemd, 
waar hij in 1745, eenen 
leerstoel der natuurlijke his
torie verkreeg. Het was in 
de beoefening der pligten 
dier betrekking, dat RICH-
MANNde proeven van FRANCK-
MN herhaalde , om den blik
sem langs eene ijzeren staaf 
te leiden en bliksemafleiders 
te vervaardigen. De hooglee
raar had eéne lange staaf op 
eene verhevene plaats opge-
rigt en bij elk onweder, ging 
hij er zich steeds naast plaat
sen : doch verwijderde er 
zich van , zoödra hij oordeel
de dat de geleider al te zeer 
met electrieke stof begon 
overladen te worden. Ein* 
delijke viel op den 26 JWÖ 
4753 de bliksem op de staaf, 

'alvorens hij zich h'atf"fc»B* 
nen verwijderen; de graveur 
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SoEOtow, ooggetuige van dit 
treurig voorval, zag eenen 
bal vuur van. een blaauw-
achlig wit uit de staaf te 
voorschijn komen, den na
tuurkundige aan het voor
hoofd treffen en hem omver
werpen. RICHMANN was eens
klaps : dood neder gevallen , 
en SoKOtow zelf verloor 
gedurende eenige minuten, 
het bewustzijn. De zonder
linge dood van RICHMANN 
gaf aanleiding tot eene me
nigte geschriften.; de aka-
demie van Si. Petersburg 
deed er een verslag van op
nemen in de verzameling Phi-
losophical Transaclions voor 
het jaar 1753. Onder de 
schriften , over welke wij ge
sproken hebben, zullen wij 
alleen aanhalen de Aantee-
•kening'vaa HANOW , overeten 
roemvollen en gedenkwaar-
digen dood van den hoog-
faeti&ar MIQHMANN , en de 
verhandeling van B. HoF-
MAN: De mortalitale circa 
eleciricitatis experimenta., 
prcesertim fulmina. Het uit
einde tan RICHMANN was het 
eerste voorheeld van eenen 
dood door de electriefce stof 
te weeg gebragt. 

* RlCHMOND (KAREÜ LEN-
NOX, hertog van), een staats
man in 1735 geboren, erfde 
ia. 1750 goederen en titels" 
•fa» zijnen vader, en werd 
»» 1756 in de kamer der 

pairs opgenomen. Hij ver
bond zich aan de wigh-par-
t i j , welke toenmaals den 
eersten hertog van Newcas-
tle tot hoofd had J maar hij 
nam geenerlei werkelijk deel 
aan de staatkundige geschil
len , die het einde der re
gering van GEORGE II ken
merkten. Zich toenmaals 
eeniglijk met den militairen 
roem bezig: houdende , ver
kreeg de hertog van RlCH
MOND het bevel over een re
giment infanterie, kwam op 
het vaste land , en onder
scheidde zich in 1758 in den 
slag van Minden. In 1763 tot 
het burgerleven teruggekeerd, 
onderscheidde hij zich in het 
hoogerhuis door de onver
schrokkenheid , waarmede hij 
het beheer van lord BolÉ 
en de door dezen minister 
genomene maatregelen als 
mede die van GEORGE GRB»-
VILI.E, deszelfs opvolger, aan
randde. Nadat het tor^stet-
sel in 1765 gevallen ^was, 
verkreeg de hertog van KICH-
MOND den post van staats
secretaris, dien hij onder nei 
beheer van den hertog van 
ROCKINGHAM met even^zoo
veel ijver als bekwaamheid 
waarnam. Maar deze nieuwe 
minister had niet lange" tga 
genot van zijn gezag» "« 
-werd weldra door een bestuur 
uit wighs en torys «amen-
gesteld, vervangen. De her
tog van GRAFTON was gea°' 
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rende eenigen tijd het hoofd 
van het nieuwe bestuur; 
doch stond vervolgens zij
nen post af aan lord NORTH, 
die zijne volksgunst niet ver
loor dan nadat hij de wa"-
pens van frankrijk, Span* 

je en Holland tegen Groot' 
£riilanni'é.hai doen wenden, 
dmerika verloren en de na-
tionnale schuld verdubbeld 
had. De hertog van RICH-
MOND hield gedurende deze 
beide besturen niet op die 
noodlottige ontwerpen te be-
strijdënj en bleef standvas
tig met de partij van den 
markgraaf Van. BOCKINGHAM, 
die in 1782 weder in het 
ministerie trad, vereenigd. 
Toen Werd de hertog van 
RlCHMÓND tot kapitein-gene
raal der artillerie, en tot 
ridder van de orde van den 
kousenband benoemd. In het 
voorgaande jaar , had hij aan 
het parlement een ontwerp 
van nationale vertegenwoor
diging aangeboden, dat van al
le goede geesten bewonderd, 
en door alle pogingen der 
welsprekendheid ondersteund 
werd. Hïj verzocht er tot in 
1784 de.uitvoering van , om
trent Welken lijd de com-
missiën der steden «n graaf
schappen ophielden te ver
gaderen , en als wanneer de 
Vergadering der afgevaardig
den , die hij presideerde on-
gevoeliglijk zich begon te 

ontbinden. De Hertog van 
RlCHMÓND legde in 1795 zij
nen post ian groot-meester 
der artillerie neder , en ver
kreeg daarop het bevel over 
het regiment der gardes te 
paard. , Hij verwijderde zich 
in 1803 van de openbare 
zaken, en overleed den 29 
December 1806 , zonder na
komelingschap. 

RICHTER (HENDRIK W E N -
CEStAus), te ProssnUz in 
Moravië in 1653 geboren', 
begaf zich in 1668 onder . 
de Jesuiten , en werd in 1684 
naar de Amerikaansche mis-
siën gezonden. Hij onder
scheidde zijnen ijver bij de 
wilden , die de oevers van de 
Amazonen- rivier bewonen, 
tot in 1696, ais wanneer hïj 
door eenigen, die zijne verma
ningen verbitterden, gedood 
werd. Wij hebben van hem 
verscheidene zeer belangrijke ;" 
herhalen, vol geleerde waar- ' 
nemingen, in de Welihote 
van STOECKXEIDT opgenomen. ' 
Pater EMMANÜE£ DE ROIE 
heeft zijn Zeven beschreven > 
Praag 1772, in 8.vo 

RICHTER (CHRISTIAAN), een 
Satsisch geneesheer der-acht
tiende eeuw heeft zijne'ktsrst 
met eenen schitterenden roem 
uitgeoefend, en wetfkèri ïn 
het-licht gegeven, onder wel
ke men onderscheidt: M,r» 

4 
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keniniss des Menschen , één 
dl. in \8.y°, vol goede ma
tuur-.en "zedekundige waar
nemingen. Men moet vooral 
zien hetgeen hij, zegt, Kap. 
17 , o.o 36,; over het uit
werksel der deugd, der 
vroomheid en der geestelijke 
indrukselen op het lig' 
chaam , de.. gezondheid en 
het gelaat van. den ménsch 
overeenkomstig met deze 
woorden-van den Ecclesias-
ticus: Titnor Dhniinidans 
sanitatem ei vttatfy et bene' 
dictionenp. Men heeft ,'7be.--j 
trefckelijfe hetzelfde onder-: 
werp , eene verhandeling man
den heer BOERS, doctor en 
hoogleeraar in de godgeleerd
heid aan de universiteit van 
Leyden, De religione prw-
claro sanitatis subsidio, 
1785 j en in een tegenover
gesteld gevoelen, maar steeds 
ten bewijze van hetzelve stel

sel eene verhandeling in 
het Hoogdnitsoh van DANIEI 
LANG HANS, over de ondeug» 
den, waarvoor de mensch 
door het verlies zijner ge
zondheid gestraft wordt, 
Bern 1774.— Zie ONAN,RI-
VAÜM. I 

* RICHTER (AUGUST GOT-
xtÓB) een Duitsch heelmees
ter in 1742 te Zoerbig in 
Saksen geboren, beoefende 
de geneeskunde "te Göttin-
S^f,x w,erd in den ouder
dom van 22 jaren in Frank' 

n rijk ,-"Engeland eti Holland 
tot de doctpraleVfaardigheid 
bevorderd; Bij zijnes terügr 
komst viel, hem den leerstoel 
der heelkunde ten deel, dien 
hij met onderscheiding be
hield tot het tijdstip van zijn 
overlijden , te Góltingen in 

' 1812 voorgevallen. Hij heeft 
in het Hoogduitsch. of jn het 
Latijn , verscheidene werken 
tot ;gebruik der jonge ge-
neesheeren en heelmeesters 
in het licht gegeven >• die in 
Duitschland eenen grooten 
roem genieten. 'De voornaam
ste zijn: 1»° Obkservatio' 
num chirurgicarumfa&cicü • 
HTÏI, Göliitigen,1770 — 
1780 i 3 deelen in 8.w — 
2.° Meetkundige bibliotheek 
in het Hoogd. 1771-97, 
15. dl.>» in 8.vo • _ . 3.0Tér-
handelingen over debreu
ken}, Göllingen , 1777 —-
85, 3 dl.n in 8.v°, vertaald 
in het Fransch door Roo-
GEMONT, Bonn, 1788, in 
4.to; _ . 4,o Grondbegiii' 
selen der heelkunde,- Got-
tingen, 1782 — 1804,7 en 
8; — 5.0 Geneest en heelkuti' 
dige waarnemingen, Göt-
tingen , 1790,1813, 2dl.n 

in 8.vo ; — 6.o Bijzondere 
geneeskunde, Berlijn ,1813 
—. 1821, 9 dl.» in 8.?0> 
een nagelaten werk door zij
nen zoon in het l i c n l Se" 
geven, 

*" RICHTER (ÓTIO FREDE-
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RIK) ,;. een Russisch "reiziger, 
te Rorpat, in 1792, geboren, 
legde' zich reeds vroegtijdig 
op de studie der Oös>erschè 
en oude talen toe. Hij reis
de door Dxiitschland,: Zwit
serland en Italië, begaf 
zich vervolgens ,naar Kon~ 
stantinopel en stak van daar 
met den, heer LIDMANN, se
cretaris van het Zweedsche 
gezantschap naar Egypte 
over. Beide drongen lot in 
Nubië door, van waar zij 
eenen rijken oogst van tee-
keningen , en waarnemingen 
terugbragten. Vervolgens naar 
Jaffaingescheept zijnde, be
gaven zij zich naar' Jeruza
lem, iNadat de heer LIDJHANÜT 
naar Konstantinopel was 
teruggeroepen , doorkruiste 
RICHTER alleen Palestina, 
Syrië en Klein-Azië. In 
Konstantinopel terugge
keerd , vernam hij dat de 
keizer van Rusland hem aan 
zijn gezantschap van Perzië 
verbonden had. Hij scheepte 
zich op nieuw naar^s^ë in , 
maar hij was niet meer be
stand tegen de vermoeijenis-
sen dezer nieuwe reis: en 
hij overleed in 1816 naau-
welijks den ouderdom van 
24 jaren bereikt hebbende. 
Zijne Verzamelingen en zijne 
handschriften zijn zeer kost« 
baar; zij werden naar den heer 
EWBRSJ zijnen ouden..mees* 
t e r» gezonden, diehet vol

gende werk in het licht heeft 
gegeven;OTTÖ FRIEDERICH 
rON RICHTERS, fpfallfakr-
ten im Morgenlande , Rer~ 
l$n, 1822, 1. d t n i n S.v» 
met een atlas in fol. >:•;,., 

* RICHTER (WILLEM M I -
qHAëL), een rustend hoog
leeraar der universiteit, vaïi 
Moskau ,' alwaar hij in 1748 
geboren werd, reisde na den 
afloop, zijner studiën, die hij 
in J 786 ten einde bragt, 
door Duitschland, Frank
rijk , Engeland,- en Hol
land. Hij ontving het doc
toraat in 1788 , aan de Uni- o 
versiteü van Erlangen % en 
werd twee jaren later aan 
de, universiteit van Moskou 
verbonden, in welke hij tot 
1819 de natuur- en genees
kundige wetenschappen on
derwees. Nadat de slechte 
staat zijner gezondheid hem 
genoodzaakt had zijn ontslag 
te nemen , bragt hij zijne drie 
laatste levensjaren in eenen 
wreeden staat van ziekte door, 
en overleed in den ouder
dom van 74 jaren Ie Mos
kau in 1822, Hij was pre
sident van het genootschap 
der natuur-en geneeskundige 
wetenschappen, lid van ver
scheidene geleerde genoot
schappen , lijfarts des keus»'*, 
staatsraad,;enmet verscheide
ne orden versierd, Hft BiesM' 
waardigste zijner werken is 

s.: " • , ..... 
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éene Geschiedenis Van de 
geneeskunde *». Rusland, 
in het Hoogduitsch geschre-, 
ven, Moskou 1813 — 1815, 
3 deelen in 2 gebonden in 
8.vo RICHTER was vooral zeer 
bekwaam in de verloskunde. 

* RICHTER (JEAH PAUL 
FRÊDKRIK) > eenDuitscbe let
terkundige, bekend onder de 
voornamen van JEAN PAUI., 
en bijgenaamd de STERKE 
van Duitschland, werd in 
1763 , te Wundsiedel, dh-
trikt Bayreuth, in Bdje* 
ren, geboren. Vroegtijdig 

«onderscheidde hg zich reeds 
door - zijne vlijt s zijne ttit-
uitstekende geestvermogens, 
alsmede- door eene neiging 
om den zonderlinge te spe
len* Hij beoefende in deri 
beginne de godgeleerdheid 
aan de hoogeschool ieZeip' 
*ig, doch liet dezelve wel. 
dra varen , door zijnen smaak 
voor de schoone letteren me» 
degesleepU Hij vervaardigde 
onderscheidene schriften, die 
nog den Wellust van ëen groot 
gedeelte der Öaitsche natie 
tHtmaken , en die hem jaar
wedden hebben verworven 
'van wege den vorst-primaat 
en van den koning van Bei» 

jéren, en den titel van Je. 
gatie-raad van den hertog 
van Saksen-Hildburghau-
mn. Toen WIEL AND zijne 
versie werken las, zeide hij : 
» Indien hij zich aan de re

gels van den smaak kon on
derwerpen, zou hij ons alle 
verduisteren," Maar hij heeft 
zich nooit aan eenigen regel 
willen onderwerpen; zijne 
laatste voorbrengselen bevat* 
ten , zoowel als de eerste, 
schoonheden van den eersten 
rang en verrukkelijke blad
zijden ; maar andere plaat
sen doen zich enkel opmer
ken , door de hoogdravend
heid der voordragt, de over
drevenheid der denkbeelden, 
de buitensporigheid der stan
den en schilderingen. Bij hem 
ontaart de geleerdheid dik
werf in waanwijsheid', het 
krachtvolle in plompheid, 
het boertige in grofheid j en 
zinspelingen met even zoo 

.vele bekwaamheid als kwa
den smaak verkwist, kwel
len door derzelver gezocht
heid en duisterheid den knn-
digsten lezer. REINHOI.D heelt 
een Woordenboek, ten ge* 
brüike zijnef lezers in bet 
licht gegeven. RICHTER was 
in 1784, weder bij zg"e 

familie te Swarteenbach&r 
komen, alwaar zijn v a d e r 

predikant w s , De °Pf"S 

dien hij maakte, stelde hem 
in betrekking, met zeef in
vloedrijke personen, <>ncler 

anderen met den hertog van 
Hildburghausen. Hij tra° w 

Berlijn in den echt met me-
jufvrouw CAROLIMK MB**R » 
de dochter van eenen der 
voornaamste ambtenaren n 
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het gouvernement', en : ves
tigde zich in 1798 met ter. 
woon te Weimar, en eeni-
gen tijd daarna te Bayreuth 
alwaar hij zijnen tijd ver
deelde, tusschen de verma
ken des letterarbeids , den 
omgang der vriendschap , en 
het geluk van hét huisselijk 
leven. De vorstprimaat DAI> 
BERG, had hem in 1802 eene 
aanzienlijke jaarwedde ge
waarborgd, welke na den 
dood van dien beschermer I 
der letteren door den koning 
van Beijeren werd voorlge-
zet. In de laatste maanden 
zijns levens Werd BÏCHIEB 
blind, doch zette niet te 
min zijne letterkundige be
zigheden voort', en stierf 
vreedzaam den 14 November 
1825. Zijne voornaamste wer
ken zijn: l.o Grönlandische 
Prosesse oder Satirische 
Skiazen , Berlijn ,1783 en 
1784, 2 dl.» in 8.vo —2.° 
Auswahl aus des Teufels-
Papieren , 1788. — 3.° Der 
Jübelsenior. —- 4.<* Palin-
ginèsien, 1798. — 5.° Brie-
f e und bevorstehender Le-
benslavf, 1799.— 6.o Die 
unsichtbare Loge, eine Le-
bensbeschreibung , 2 dl,»»- in 
8.vo Berlijn 1103. — 7.° 
Besperus, oder 45 Jffund-
posltage, Berlijn, 1795, 
in 8.V0— 2.euitgave 1798, 
een zijner geestigste voort
brengselen. — 8.o Leben des 
QviNTUS FlXLElfr, Bay-

reulfi, 1796, in 8.vo. ver» 
meerderde uitgave, Berlijn, 
1800. "r- 9.° Das Kampa-
ner-Thai, odèr über die 
Unsterblichkeü der Seeje, 
Mrfurt, 1797 , in 8,vo ; 2 ^ 
uitgave 1801*—• 10." Titan, 
1800— 1815, 6 dl.»in 8.vo 
Berlijn, een dër werken, 
waarin JEAN PADÜ de meeste 
originaliteit heeft aan den 
dag gelegd. ~ 11.° LevaHtt 
oder Erziehlehrè, Brüns-
wijk, 1807, 1 dl. in-8.™ 
—: In 1804 heeft hij zijn 
eerste werk van eenen ern* 
stigen aard in het licht ge
geven : 124o ForschuU der 
jdesthetik, waarvan er in 
1814 eene tweede uitgave 
is in het Jicht verschenen. 
Hij schreef ook Polüische 
Jfasienpredigten wahrend 
Deutschlands Marterwoóhe, 
1814, en vervaardigde ook 
omtrent denzelfden tijd zijne 
Friedenpredigt an Deutsch*» 
land gehalten , en fflarsiind 
Phöbus 1'rhonwechsel int 
Jahr J8J4* Zijne laatste ro
man is derKomét oder Ni-
holaus MarKgraf, die id 
1821, in het licht verscheen; 
en het laatste werk , hetwelk 
hij kort voor zijnen dood 
heeft in het licht gegeven, 
is Kleine Büchersohau» a. 
*. w. Men heeft -èn-Veest 
van JEAN PJÜL , o$ Keu
ze uit de beste smhken ztj-
ner gesekrifim, ffeimar 
1801 — 1805, 3 dl.» m het 
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licht gegeven; en in 1836 — 
1837» leverden de gebroe-; 
ders TÉTOT , te Parijs , in 
4 royaal dl n in gr. 8.v° de 
volledige uitgave zijner wer
ken . w e l k e nog door een 
vijfde deel, 's mans nagela
tene geschriften bevattende, 
staat gevolgd te worden. 

I
RICIMER f geheel verslagen, 
LIBIOS SEVEUUS overleed in 
het jaar 464, RICIMER ging 
voort met in Italië over al
les te beschikken, en ver
dedigde het zoo goed mo
gelijk .tegen de Wenden. Aif-
THÉMIÜS , de nieuwe keizer, 
gaf hem zijne dochter ten 
huwelijk ; maar RICIMER 
kwam met hem in geschil, 
nam hem te Rome gevangen, 
en deed hem in het jaar 472 van 
het leven berooven. Hij over
leed zelf aan eene ziekte den 
18 Augustus daaropvolgende, 

Ricius (PAÜXÜS) , een ge
neesheer en godgeleerde', was 
een bekeerde jood , en bloei
de in de 16.e eeuffé Hij 
was een Dnitscher en on
derwees met veel roem de 
wijsbegeerte te pavia. Kei* 
zer MAXIMILIAAN stelde hem 
onder het getal zijner lijf
artsen; maar het was niet 
van dezen kant dat hij zich 
onderscheidde. Hij had zij
nen voornaamsten roem aan 
zijne geleerdheid te danben. 
Ofschoon men grooten lo» 
aan zijne beschaafdheid en 
gematigdheid heeft toege
zwaaid, haalde hij zich ech
ter verscheidene vijanden op 
den hals, onder anderen 
JOANMS ECKIÜS. Het onder
werp van hun geschilwas: 
Of de hemelen bezield wa-
ren? RICIDS, die voor het 
bevestigende was, bragt te 

RICIMER een Romeinsch 
patriciër en veldheer, was 
door zijne moeder, kleinzoon 
van W A U I A , koning der Go-
then. Hij leefde in de 5.e 

eeuw ; hij was in Zwaben 
geboren en werd tot de eer
ste waardigheden van het 
keizerrijk verheven. Geen 
enkele partikulier had meer 
invloed en gezag dan hij. Hij 
bediende er zich van, ooi 
keizers af te zetten, die hij 
naar zijn goeddunken aan
stelde en ontsloeg. Het stond 
slechts aan hem het purper 
te aanvaarden, maar hij vrees
de dat de hoedanigheid van 
vreemdeling hem gehaat zou
de maken. Nadat hij den 
keizer MAJORIANUS in het 
jaar 461 vermoord had , deed 
hij XIBIDS SEVEROS te JRa-
venna tot keizer uitroepen, 
zonder zich om de toestem
ming des keizers van het Oos-
tersche rijk te bekommeren. 
De Wenden van Afrika, die 
op Sicilië afkwamen , wer* 
dea er uit Verdreven, en 
de Alanen die in Italië ge-
komen waren, werden door 
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dien einde gevoelens voorden 
dag, d'e hem voor eenen 
zonderlingen geest deden 
doorgaan. Men heeft van hem 
een aantal werken tegen de 
Joden , en over andere on
derwerpen, l.o De ccelesti 
agricullura , Bazel, 1587 , 
in fol.; I!RASMUS spreekt 
er in een'zijner brieven niet 
lof over. —• 2;° Talmudt-
ca commentariola, Augs-
burg , 1519 , in 4.t° ; — 3.o 
De LXXIII mosaïcce sano-
tionis ediclis, Augsburg , 
1515, in 4.'° — 4.° eene 
Redevoering om de D ui t-
schers aan te moedigen tegen 
hunne oude medebroeders 
den oorlog te ondernemen; 
eéh voortbrengsel, eenen ge
leerden christen onwaardig. 

" RICOBONI. — Zie Ricco* 
BONI. 

RmtEr (NICOLAAS), in 1500 
in het graafschap Northum~ 
herland geboren, werd on
der de regering van EDÜARD 
TI tot het bisdom Boches-
ter, daarna tot dat van Lon
den bevorderd. Maar bij de 
komst van MARIA tot de 
kroon, werd hij wegens zij
ne afvalligheid en zijne ver
kleefdheid aart de nieuwe 
dwalingen, waarvan hij een 
der dweepachtigste voorstan-
d«ts was, den 16 October 
l 855 afgezet en te Oxford 
verbrand. Men heeft van hem 

eene verhandeling, De cce-
na dominica, en eenige an
dere werken tegen de Ca-
tholijke Godsdienst. 

RIDLET (THOMAs),een regts-
geleerde , te Eli, in JSnge-
landj geboren y in 1628 over
leden , is de schrijver van 
éene Schels dir burger' en 
geestelijke wetten: een ge-v 
leerd werk. -

RIDOLFI (KAREL), een Vé-
netiaansch schrijver en schil
der der 17.e eeuw, in 1602 
te Zonigo, in het grondge
bied van Vicenca , geboren , 
en in 1660 overleden , heeft 

, te Venetië verscheidene ge
achte schilderijen vervaar
digd. Men heeft hem eene Ze-
vensschets in het Italiaansch 
van JACOBOS ROBOSTI , bijge-
genaamd TINTORET , te dan
ken. Dit werk wordt op 
prijs gesleld. Wij hebben nog 
van hem eene- Geschiedenis 
der Veneliaansche schil* 
ders, met portretten 'her
drukt , te Venetië 1648, in 

,2 dl.» in 4.*°: dit is de 
beste uitgave, 

RlDOLFO FlORAVEMTI. — 
Zie ALBERÏI ARISTOTIM. 

RIEBESEÜ (JOZEF HERMAN 
TON), vrijheer van JEi&en-
bach op Altenburg , i" I740» 
minister des konings_ van 
Pruissen aan het. hof van 
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PFeenen, heeft zich in het 
letterkundige gebied onder
scheiden door zijn werk ge
titeld : {Reis door Sicilië en 
Groot Griekenland (*)), Zu-
riek, 1771, Parijs 1773 , 
met de Geschiedenis van Si
cilië door LK NOWAÏRI , 
Parijs 1802, 1 dl. in 8.vo 
RlEDESEl,i$ nog bekend als 
gevolmagtigde minister bij 
het congres van den vrede 
van Teschen, Hij overleed op 
zijn buitengoed bij pfeenen 
den 19 September 1785 in 
den ouderdorn van vijf en 
veertig jaren, 

* RIEGELS, gouverneur der 
adeljonkers {pages) van het 
hof van fCoppenhagen , heeft 
de beste Geschiedenis van 
Denemarken, die bekend is, 
in het licht gegeven. Hij is 
in 1802 in zijn vier en ze
ventigste jaar overleden. 

4 Rieeo x NOKBZ (don RA-
PHAëi. DEI,) , de voornaamste 
schrijver der Spaansche omV 
wenteling in 1820, werd 
w 1785, in het dorp Tuna 
in het district van Tïneo in 
dsiurië geboren , en was de 
W > : « , i ) v S B ( S ) ! l I Ü 8 » E t 

ttiBGo k . m ,joor 2ijnen smaafc 
voor de dichtkunde beken
den edelman. Hij n a t n . 
1808 dienst bij de Spaansche 

lcrijgsmagt, die opstond om 
den aanval van BONAPARTE 
af te weren, en werd in 
het regiment van Mturië 
tot officier benoemd. In de 
eerste gevechten gevangen 
genomen , werd hij naar 
Frankrijk gevoerd, en ge
durende eene gevangenschap 
van verscheidene jaren, leer
de hij de landtaal; het le
zen der wijsgeerige en slaat» 
kundige werken dat hij ge
durende zijne opsluiting deed, 
maakte hem met de vrijzin
nige denkbeelden bekend, 
waarvan hij later een der 
kampveqhters onder zijne 

• landgenooten moest worden. 
Nadat de gebeurtenissen van 
1814 'hem de vrijheid had* 
den weder gegeven, wilde 
hij , alvorens naar zijn vader
land terugtekeeren, Duilsch* 
land en de hoofdstad van 
Engeland bezoeken. Hij nam 
in Spanje weder dienst en 
verkreeg er den rang van lui" 
tenant-kolonel in het regiment 
van Jsturië. Daar zijn regi
mentnaar Cadios gerigt was, 
om deel te nemen aan den togt 
tegen de Amerikaansche ko
loniën, maakte hij gebrul 
van de misnoegdheid derj>t-
ficieren en soldaten ojn Pea 

standaard desoproers te plan* 
ten, en den l.s ten Januarn 
proclameerde hij in het dorp 

de% Italië, Oudtijds een aanzienlijk gewest» inlieten»" 
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Las"iCabeaas~de*$an'Jmni , 
waar zijn bataillon gestation-
neerdwas, openlijk 'c|^her
stelling van de constitutie 
der cortes van Cadix/ver
scheidene andere regimenten 
volgden de oproerige bewe
ging* Èindejijk , na verschei
dene afwisselingen van voor-
en tegenspoeden, besloot hij, 
teneinde den eersten schok 
van geestdrift niet te laten 
verflaauwen, om zijnen togt 
naar het binnenste van het 
Schiereiland te rigten. Hij 
bereikte Malaga; maar door 
den generaal Ö'DoijNEt ach
terhaald, zag hij zich ver-
pligt, hoewel veel minder in 
getal, den slag aan te nemen, 
en zijne bende werd volko
men verstrooid; het gelukte 
hem echter om met een hand
vol manschappen , die op het 
punt stonden om even zeer 
het hazenpad te kiezen, te 
ontvlugten , toen hij vernam 
dat Coruna en Madrid de 
constitutie hadden geprocla
meerd en dat zij door den 
koning was aangenomen. Toen 
vervolgde hij zijnen weg met 
zijne kleine schaar, en kwam 
te Madrid, waaVhij met eene 
soort van zegepralende pleg-
tigheid werd ontvangen. De 
koning van Spanje scheen 
in welwillendheid voor hem 
wet de burgers te wedijve
ren ; hij werd tot veldmaar
schalk, daarna tot kapitein 
generaal ion dragon verhe

ven. Het duurde echter niet 
lang of er onstond verdeeld-

; heid onder de constitutio
nele partij, en RIEGO be
vond zich weldra ip oppo
sitie met het ministerie, dat 
van eene democratische - be
weging , welke te Saragóssa% 
hoofdplaats van zijn bestuur r 
plaata had , partij trok , om 

! hem af te zetten en naar 
Zerida te verbannen; maar 
deze ongenade vermeerderde 
zijne volksgunst, en zijn paarn „ 
werd' onder de Comuneros 
eene vereenigings-leus. De 
verkiezingen van 1822 brag-
ten hem in de cortes en 
hij werd tot voorzitter der-
zelve benoemd. Het regirnent, , 
waarover hij te Cadix het 
bevel had gevoerd, had de eer 
in de vergaderzaal te de
fileren, en de sabel door 
dezen generaal als eene hul
de der vergadering aangebq» 
den,, werd hem ter hand 
gesteld, teneinde er zich van 
te bedienen tegen de vijan* 
den der constitutie, Tijdens, 
den opstand der koninklijke 
garde, den 7 Julij 1822,, 
streed RIEGO in den rang 
der.miliciey en deeddecon-
stilutionele parlij zegevie
ren. Bij de aannadering van 
het Fransche leger > stemd* 
hij overeenkomstig een «WH* 
kei der constitntie, w>*. 
de provisionele aehomng 
van het koninkl|k# g<»a0 > 

te gelijkertijd, " . « d , e 

en 



256 R I C 

van de vergadering der Cor
tes, 'die beide vervangen 
werden door een regentschap, 
gedurende dè verplaatsing des 
konings en des bestuurs van 
Sévilla naar CadiX. Nadat 
dè generaal BAUESTEROS een 
verdrag met de Franschen 
onderteekend, en de gene
raal ZAÏAS het vertrouwen 
van hel bestuur verloren had , 
werd RlËGO gelast, zich ter 
tee naar Malaga te bege
ven, ten einde het bevel der 
troepen op zich te nemen , 
welke hij aanvoerde , om 
vervolgens zich met BALLES-
TEROS te vereenigen. Hij ont
nam eerst het bevel aan ZAY-
AS , dien hij naar Cadixieèd 
inschepen, en het was hem 
gelukt om door snelle mar
senen in de kanlonnementen 
van den eersten dezer gene
raals aan te komen 5 maar 
daar kij ten gevolge van een 
gesprek, «kt hij. met hem had 
gevoerd, niet twijfelde of 
hij verraadde de cortes, zoo 
deed hij hem door zijne sol
daten in hechtenis nemen. 
Zijn staf, die zijne ontwer
pen aangenomen had, be. 
vrrjdde hem en spoorde zijn 
leger aan om aan RIEGO te
genstand te bieden. Deze 
op het punt van door de 
Franschen aangevallen te 
worden, was verpligt van 
zijne onderneming af t e z j e n 
en de vlugt te nemen. Maar 
steeds, door verschillende 

Fransche troepen vervolgd, 
werd zijne kleine schaar ge
heel Verstrooid , en hij zelf 
aan het been'gekwetst,'red
de zich op een paard, dat 
men hem geleend had ; daar 
het zijne onder hem gedood 

; Was; eindelijk werd hij door; 
zijne gidsen aan de Fran-' 
schen overgeleverd , in eene 
gevangenis geworpen , ver
volgens ; naaf Madrid ge
voerd .alwaar bij veroordeeld 
werd om het leven aan eene 
galg te verliezen, en het' 
vonnis wefd den <S Novem
ber 1823, te midden van 
eenen grooten toeloop van 
voïk uitgevoerd. Men heeft 
te Parijs in het licht ge
geven : Proces van den g&' 
nèraalB. DELRIEGO, voor
afgegaan van eene Riogra" 
phisetie schels , 1 8 2 3 , 'B 

8J° Men kan ter bekoming 
van meer bijzonderheden 
raadplegen: Mem* oftkelift 
of RAPHAU DEL RIEGO 
bij a Spanish officier, lort' 
den, 1823 , in1 8.?°. 

RIKNZI.—. Zie GABR'W. 

f RIES (FERDINAMDY , een 
beroemde componist, den 1» 
November 1784 geboren te 
Bonn, alwaar zijn 82jarige 
vader nog muzijk-directeur 
aan het Keur-Keulsche hot 
is. Tot op zijn vijftiendejaar 
bleef hij in het ouderlijk 
huis; toen zond zijn vader 
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hem naar PTeenen bij zijnen 
landgenoot BEETHOVEN , die 
hem hartelijk ontving en on
der zijne kweekelingen op
nam. Deze studiën onder 
eenen der grootste toen le
vende meesters, en de na
bijheid Tan zoo vele andere 
uitstekende mannen , als SA-
LIEBI , STADLER , enz., oe
fenden den weldadigsten in
vloed op de inziglen en rig-
ting, welke RIES aan zijne 
kunst geven wilde. De ont
wikkeling van zijn talent als 
piano-speler hield nagenoeg 
gelijken tred met zijne vor
ming als componist. In 1806 
ging RIES van ff eenen naai4. 
Petersburg, en ving eerst 
hier aan in het openbaar op te 
treden. Ras verwierf hij den 
roem van eenen voortreffelij-
ken pianist, en even snel 
vonden zijne compositiën, 
vooral die voor zijn instru
ment, grooten bijval, en de 
reizen, welke hij door Mus-
/««Smaakte, verschaften hem 
eenen schitterenden naam en 
geld. Daarbij deed hem het 
verkeer met uitstekende pia
nisten en componisten, als 
STBIBELT, FIELD, BERGER, die 
toen allen deels te Petersburg, 
deels ia Moskou leefden , bij
zonder aan veelzijdigheid In de 
compositie alsmede aan virtuo
siteit winnen. Ook in Duüsch* 
fand werd hij toen reeds door 

5 uitgaven van een groot 
XXI, DEEI, de 

gedeelte zijner compositiën 
met roem bekend. Van Hus-
land begaf hij zich naar En
geland; zijne simfoniën, die 
aldaar in verscheidene steden 
met den grootsteh lüisleruit-
gevoerd werden, alsmede zijne . 
klavier-concerten verschaften 
hem bij de muzijkkennerseefj: 
algemeen aanzien, terwijl zij
ne kleine ligtere werken, als 
variatiën, rondo's enz. het 
grootere publiek voor heen 
wonnen. Zijne reizen naar 
het noorden en een twaalf
jarig verblijf in Engeland 
hadden hem een zeer aan
zienlijk vermogen verschaft,-
hetwelk hij besloot in eene 
kunstenaarsrust in zijn ge
boorteland te genieten, wes-; 
halve hij zich te Godesberg 
bij Bonn vestigde. De destijds 
ontstane faandelskrisis trof 
ook hem; een gedeelte zijns 
vermogens was bij handels
huizen te Londen geplaatst, 
en leed niet ongevoelig. Hij 
ondernam daarop eene reis 
met het doel om ergens eene 
geschikte plaatsing te vindenl. 
Op deze reis in 1830 voerde 
hij te Berlijn zijne opera 
» De Rooverbruid" met: veel 
bijval op. Zijne omstandighe
den waren inmiddels weder 
verbeterd en hij vestigde zich 
te Frankfort om voor de 
kunst alleen in rust ie i*»en. 
Dit verblijf werd eerst afge
broken door eene «•* n a a r 

ï i 
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J/lngeland om zijne toövero-
pera >> I<iska of de Topvernimf 
van Gylleqsteen" op te voe
ren en het muzijkfeest te2?w« 
Min te besturen. In den na-
zoiner van 1832 reisde BIES 
naar Italië ; hij ging tot Na» 
pels, waar hij bij de mu-
zjjkkenners een onderschei
dend onthaal vond. In 1836 
ging hij weder paar inge
land en \FranknjA en werd 
overal met de meeste achting 
ontvangen. In den zomer van 
1837 nam bij de leiding der 
Cecilia-ïereenjging: op zich 
en nam dezelve tot op zij» 
men dood, in Januarij 1838 
voorgevallen, waar. Hoe dik
wijls RIES de Rijnsche mu-
zijkfees.ten leidde is genoeg
zaam bekend , ak ook dat 
hij z.ich van deze taak telkens 
met den grootsten ijver kweet 
en den behoorlijken bijval in» 
wgslte. Er zijn bpna 200 
werken, van .$Us& in dr«k 
verschene»* de&imfoniëo be
hoeven , n*et uit&ondering van 
die van HATDN, MOZARX en 
BEETHOVEN, voor die van gee-
nen _ anderen componist te 
zwichten; even zoo min als 
zijne qoartetten en qumtetten 
voor strijk-instrumenten. I n 
eenige klavier-compositiën er. 
kent men wel den ernst der 
Beethovensabe &ehool, doch 
in diepte bereikte RIES n i ^ 
«wr dezen meester. Ook moet 
"•%m&lbevalligheid,versohei. n 
denhdd in de behandeling d e s [ 

instruments en den glans der 
nieuwere speelwijze betreft, 
bij de werken b„ v. VAUT Des» 
SECK , HüMMEI., KAiKBREK-
NER, MoSCHEtES achterstaan. 
Het doel van RIES schijnt bij 
deze compositiën geweest te 
zijn, niet dieper te lasten dan 
men zulks in de gemengde ver» 
eeniging van het groote pu
bliek verlangt} daarom geeft 
hij ook zeer bevallig datgene-
wat men zonder inspanning 
ligt en gaarne opvat. Het 
meeste belang verwekken zij
ne klavier-concerten met groot 
orkest, van welke dat in Fis 
mol zeer bemind wordt. — 
Als dramatische en zang-com
ponist heeft hij geen bijzon
der geluk gemaakt, hoewel 
zijne opera's hier en daar 
met goed gevolg zijn opge
voerd. Zijne beide werken in 
den zoogenaamden kerkstjjl: 
» De zege des Geloofs" en 
» de Koningen in Israël" 
behaoren insgelijks niet tot 
de allerbeste voortbrengselen 

dezer soort, 

* RIETZ (Mvr.), bekend 
onder den naam van gravin 
van LICHTENAO, was de doch
ter van eenen toonkunstenaar 
HENCK genaamd, en werd de 
minnares van FREDERIK W H * 
I.EM II. Zij speelde eene groote 
rol onder' zijne regering, e n 

had de schranderheid, bij het 
gebeele hof ontzag ie ver
wekken, de ko»infclijke«" 

file:///FranknjA
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milie morde meer dan eens 
over de noodzakelijkheid om 
aan deze eigenzinnigheid Tan 
den vorst te gehoorzamen. 
In de laatste oogenblikken van 
zijn leven, had zij zich uit
sluitend van den geest van de
zen vorst meesteresse gemaakt, 
en het was met eéne onein
dige moeite dat men er in 
slaagde deze vrouw te belet
ten zijnen laatsten zucht te 
ontvangen. Oogenblikkelijk 
na den dood des konings, 
beroofde men haar van hare 
landerijen en van hare hank-
effecten. Haar zilveren vaat
werk en hare diamanten wer
den aangewend tot uitdelging 
harér schulden, dié talrijk 
waren. Men liet haar énkel, 
onder titel van welwillend
heid , hare roerende goede
ren en het genot eener lijf
rente van vier duizend kroo-
nen jaarlijks behouden; ein
delijk werd zij veroordeeld 
om in het kasteel van Glogau 
opgesloten te worden, waarin 
zij achttien maanden verbleef. 
Zij verkreeg vervolgens verlof 
om zich naar Breslau te be
geven. Later kwam zij te Eer-
lijn terug, waar zij in verge
telheid leefde en bijna Verge
ten den 9 Junij 1820 over
leed , na nieuwe minriarijën 
te hebben aangeknoopt, die 
hare geringe kieschheid ver
raadden, en haar nieuwe ver
drietelijkheden berokkenden» 

RIEOX (JOANNES DE), maar
schalk van Frankrijk, maakte 
zgde eerst wapenfeiten in het 
Engeische léger, door welks 
hulp PJETRDS dePfrréede> ko
ning vari JCastiU'è: een ge
deelte zijns koningrijks her
overde. Hij verbond Zich daar 
na aan frankrijk en diende 
roemrijk onder KARÉL VI, 
In 1397 tot maarschalk Van 
Frankrijk benoemd, versloeg 
hij de Engelschen, die in 1404 
Breiagne verwoestten. Kui
perijen van het hof deden 
hem in 1411 in zijne ambts
bedieningen schorsen, zonder 
evenwel afgezet te worden , 
zoo als de meeste schrijvers 
zeggen; maar hij werd in het 
volgende jaar weder hersteld. 
De wisselvalligheden van het 
leven als hoveling moede, en 
gebukt onder den last der ja
ren ,- legde bij zijne waardig
heid, den 12 Augustus 1417 , 
ten gunste zijns zoons neder, 
en begaf zich naar zijne land
goederen , waar hij den 7 Sep
tember deszelfden jaars, in 
den ouderdom van 75 jaren, 
overleed. 

RIKDX (PETRUS D E ) , heer 
van Rochefort, zoon van den 
Voorgaande, werd in 1417, i» 
de plaats zijns vaders, maar
schalk van 

Frankrijk.ini i\8 
door de bourgondisöhe factie 
afgezet, wierp hij" zich in de 
partij van den dauphin (later 

2 
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KAREL VII), die hij met roem 
diende. -Hij verdedigde de 
stad Si, Denys tegen de En-
gelschen, in 1435, heroverde 
op hen Dieppe, en deed in 
1437 het beleg van bar
fleur opbreken. Maar toen hij 
zegevierend van dezen krijgs-
togt te Parijs terugkwam , 
nam WILLEM FLAVI , kapi
tein van Compiègne , aan de 
Engelschen toegedaan , hem 
in hechtenis, en hield hem 
in eene strenge gevangenis in 
die stad, waar hg in 1439 
van ellende overleed. 

RlEüX (JOANNES DE) , ach-
terneef van den voorgaande in 
1447 geboren, volgde, FRAN-
ciscos hertog van Bretagne', 
in 1464, in den oorlog van 
de:' ai'gemeene welvaart. Hij 
werd in 1470 tot maarschalk 
van Bretagne, en in 1472 
tat luitenant-generaal van de 
legers van het hertogdom be
vorderd, De gunstelingen van 
hertog FRAMCISCÜS noodzaak
ten hem om zich in 1484 bij 
de misnoegden te voegen, maar 
tot zijnen pljgt teruggekeerd 
zijnde, werd hij door dezen 
vorst tot voogd van zijne doch
ter ANNA van Bretagne be
noemd. Hij volgde KAREL VHJ 
in den ongel uk kigen krijgs-
togt van Mapels, werd door 
LODEWIJK XII tot bevelheb-
%«• in Roussillon benoemd 
^öterlfied in 1518, in den 
waitQöm van 71 jaren. 

•* RlïTAtJT-DES-HÊTRESfJo-
ANNES-RÉNÉ-DENTS), een na
tuurkundige , werd in 1754 
te Saumur geboren, en was 
de zoon van éenen geneesheer 
dierstad. Nadat hij zich aan.de 
regie van het buskruid en sal
peter had verbonden, werd hij 
te Ripault bij Tours lot com
missaris derzelve benoemd, en 
droeg bij tot de verbetering 
en ontdekking van verschil
lende wijzen van vervaardi
ging > strekkende ter vermin
dering des gevaars. De belang
rijkeen menigvuldige diensten, 
die hij in dit gedeelte heeft 
bewezen , hebben hem tot een 
der drie algemeene bestuur
ders van het kruid en salpe
ter doen benoemen. Toen de 
regie van het buskruid na 
de restauratie aan eenen al-
gemeeneh administrateur, uit 
het artillerie-corps gekozen» 
was toevertrouwd, verliet 
RlFFADX dit beheer, waarin 
hij meer dan 50 jaren door-
gebragt had, en legde iich 
met ijver op de beoefening 
der scheikundige wetenschap
pen toe ; hij overleed ie P&" 
rijs den 7 Februarij 1827. 
Men heeft hem "te danken: 
1.» Manuel etc. (Sandboeh. 
voor den commissaris van 
het buskruid en salpeter), 
Parijs, in het 8.ste j a a r . ' 
— 2.o Système etc. {Schei
kundig stelsel), naar het 
Engelsen van THOMSOJT , d°or 

BERTHOLLEX, met aanieeke-

http://aan.de
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ïiingen verrijkt, 1809, in 
8.VÖ; 2.e uitgave naar de 5Ae 

van het Engelsch werk, 1818, 
4 dl.a in 8.v o ; met een 
Aanhangsel 1822 , de bij -
voegsels bevattende door den 
schrijver in eene 6.de uitgave 
gemaakt, te Londen in 1821 
in het licht gegeven ; —• 3.° 
Essai etc. [Proeve over dè 
steenachtige aandoeningen) 
naar het Engelsch door AtEX» 
ANDER MARCET ; —; 4.» Trai' 
té etc. {Verhandeling óver 
dè kunst óm het buskruid 
te vérvaardigen) , Parijs , 
1812, 1; dl.- in 4.to, dat hij 
met BoTTÉÈ DE TouLMONT 
heeft zamengesteld, en-daï 
in verscheidene talen is 
vertolkt; — b.° VJrt etc. 
{de Kunst van den salpe' 
ter-bereider), met denzelf
den, 1813, in 4.to; •— 6.» 
Traite etc. {Praktische ver
handeling over het gebruik 
en de wijze van toepassing 
der scheikundige tegenwer
kingen) op proefnemingen ge
grond) uit het Engelsch vol
gens de 2.e uitgave vertaald , 
1819, in 8,vo; -_ 7,0 Qhi-
mie etc. {Scheikunde voor 
den beschaafden stand) door 
SAMUEL PARKË , uit het iEn-
gelsch vertaald , naar de 9,de 
uitgave, 2 dl.1» in 8^0. — 
8," Diclionnaire etc, {Schei' 
kundig woordenboek volgens 
het plan van dat van JS'l-
CHOLSON) , door ANDREAS 

URE j uit het Engelsch vóte 
gens de 9.de uitgave 1822 — 
1824, 4 dl,1» in 8 .T° , met 
14 platen; — Manueletc. 
{Theoretisch en praktisch 
handboek voor den huisschil* 
der , den ver gulder en den 
vernisser ofverlakker) 1824, 
in 18,2.e uitgave 1825; —• 
10t° Manuel eta (Theorei 
tiscli handboek voor den brou
wer) , 1825, in:18.w°, —-
11.° Manuel etc. (Scheikun
dig 'handboek) , 1825 , irï 
18.°, 2.<J> uitgave, geheel verf 
bètèrd en aanolerkelijk"ver
meerderd door A. D. VER-
GNAÜD 1827, ib 1 g.wo ; i—2 
,12.q Manuel etc. (Handboek 
der vermakelijke scheikun
de? oi Nieutoe scheikundige 
uitspanningen), uit het En
gelsch vertaald''van AcCüar, 
1825 , in I8.m 0 2.e uitgave 
door VERGNADD herzien 1827; 
— 13.° Manuel etc. (Vol
ledig handboek van den ver
weren onlvlakker), 4825 , 
in 18.»°. C. F. VERGNACD" 
ROMAGNÉSI heeft in het 7.e-dl. 
van de Jnnales etc. {Jaarv 
boeken der koninklijke maat-
sóhappij van wetenschappen, 
schoone letteren en kunsten : 
van Orleans) eene volledig? 
Levensschets van BIFFJOT 
DES LfÊrRES] :in het 'licht 
gegeven; Men kan de- volle
dige lijst van zijne -wsrhm 
vinden in het eerste deel, 
der Jnnales etc \Btogr&-
3 
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phische jaarboeken), strek
kende ten vervolg op het An-
nuaire -nécrologique , van 
MAHO.Ï . , . 1827 , in 8,vo 

RIGA (PETROS P K ) , een 
dichter, te Fendöme gebo* 
ren, was in den beginne 
kanonik en voorzanger van 
de hoofdkerk van Beims ; 
hij verliet deze bedieningen 
om regnlier-kanonik van St, 
Denys in dezelfde stad te 
worden, en overleed in J 209. 
(Eenige levensbeschrijvers ver
schuiven zijnen dood tot in 
1263), Wij hebben van hem 
een gedicht, getiteld; Aurora 
door B« GEORGES GALOPIN , 
monnik van Si. Guislain in 
het Jicht gegeven. Bit is een 
uittreksel des Bij bels in treur
zangen, voor den tijd van 
den schrijver vrij wel ver
vaardigd, 

BlfóAfflïï (JjSANNES BAPXIS-
TA), M 16&1 te Melfi in 
het koningrgk Napels gebo
ren, beoefende de regten te 
Home, in 1675, e n maakte 
zoo vele vorderingen j n dq, 
aelve, datde beroemde BAN-
BWDSPANCUTICOS, kardinaal, 
prodatarms, hem in den ou. 
derdom T a n 22 jaren in zij. 
«en raad als bijzitter aannam 
«ene bediening die hij gedij.' 
mode 35 jaren met roem 
yervMlde. Zijne wetenschan 
m e n g d e n verwierven hem 
<*« Mhtmg en hel vertrok 

wen van verscheidene kar* 
dinalen en geleerden, onder 
anderen van den kardinaal 
LAMBERTINI, later Paos onder 
den naam van BENEDICTÜS 
XIV, die RIGANTI dikwerf 
met bezoeken vereerde. Beze 
bekwame regtsgeleerde over
leed te Rome den 17 Janu* 
arij 1735, Hij heeft Fer-
klaringen over de regels 
van de apostolische kanse
larij nagelaten, die door 
NlCOLAAS en JOANNES BAP-
TISXA RiGANTr, zijne neven, 
met aanteekeningen in het 
licht gegeven zijn, Home, 
\V&\ Keulen, 1751, 4dl.n 

m fol, 

RIGAS. —• Zie BHIGAS, 

RlGAÜD (BTACHÏTHOS), 
schilder, den, 25 J«Uj 1659 
ie Perpignan geboren, wordt 
met regt de VAN BlJK van 
Frankrijk genoemd, «een 
schilder heeft hem in -net 
portret overtroffen. Be stad 
Perpignan, zijne geboorte* 
plaats, die sedert 1479 het 
voorregt genoot, alle jaren 
eenen edelman te benoemen , 
wilde aan haren borger een 
schitterend bewijs van hare 
achting geven, door hem te 
benoemen. XODEWIJK A* 
vermeerderde nog deze eet, 
door hem nieuwe brieven van 

adeldom, het ordelint van 
Si, Miehaèlen jaarwedden tf 
geveD. RIGAÜD geraakte ook 
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tot den post van bestuurder 
der akademie van schilder-
kunde, die hem in 1743, 
in dén öaderdom van 84ja-
ren verloor. " Deze meester 
heeft eenige geschiedkundige 
tafereelen, maar weinig in ge
tal, zamengesleld. Hij raad
pleegde altijd met oordeel en 
keuze de natuur; hij heeft 
de stoffen met eene kunst ge
schilderd, die den beschouwer 
misleidt. Zijn koloriet heeft 
eene bewonderenswaardige le
vendigheid en frischheid ; 
zijne stukken zijn wel afge
werkt. Men verwijt hem ie 
veel wanorde in zijne kleediri-
gen gebragt te hebben, hetwelk 
de aandacht, die men op het 
hoofd tan het portret be
hoorde ie hebbén , afleidt, 
en men bemerkt in verschei
dene schilderijen Van zijne 
laatste jaren, dorre omvangen 
en een koloriet dat veel naar 
het paarsch overhelt. Men 
heeft veel naar dezen kan-
stenaar gegraveerd. Het mu
seum van Parijs bezit ver
scheidene van zijne portret
ten , onder anderen dat van 
LB BRON, van MIÖNARD en 
van BOSSÜET, 

* RIGAUD (de vrijheér M* 
IONIDS) , veldmaarschalk in 
1758 geboren, trad in het 
begin der omwenteling in 
dienst, maakte alle veldsla
gen van dit tijdvak mede, 

werd kolonel van het 25. s t e 

dragonder regiment, na den 
slag van Austèrlifa tot be
velhebber van het legioen 
van eer, én in JanUarij 
1809 tot brigade-generaal-
benoemd. Bij de restauratie 
ontving hij het kruis -van den 
H* LóDËWrjÊ, en Werd met 
het militaire-commandement 
van het Marne-departemerit 
belast; tóen hij echter de 
landing van BONAPARÏË ver
nam , gebruikte hij het geld 
dat hij van de schatkist ge
noten -had , orri onder de 
troepen proclamatiën te ver
spreiden, ten einde deze nieu
we overweldiging Ie begun
stigen. Toen hij eindelijk 
vernam dat hij Parijs na
derde , trad hij in tegen
woordigheid der soldaten, die 
hij verzameld had , de leliën 

• en het kruis van den H. Lo-
DEWUE met de voeten, en 
beval hun uitteroepen leve 
de Kei%er! Daar hij echter 
vreesde door den maarschalk 
VICTOR omsingeld te worden , 
sloeg hij den weg nWEper* 
nay in { maar denzelfden dag 
kwam hij te Ckdlons terug om 
de gevangenneming van den 
maarschalk te bevelen; den 
21 Maart deed hij de herstel
ling van het keizerlijke be
stuur afkondigen, eu hij be
lastte zich andermaal in den 
naam van BotfAPARi» met h e l 

beheer van hel Hftrrne- depar-
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tement/dat hij tot de maand 
jujij ..1815 behield, op welk 
tijdstip hij door den'Russi* 
schen generaal CZERNITSCHEFF 
aangevallen , en genoodzaakt 
werd de wapens voor de over-
•magt neder te leggen. Als ge
vangene daar Frankfort ge
voerd , verkreeg hij zijne vrij
heid weder na de capitulatie 
van Parijs; maar hij durfde 
niet \n Frankrijk terug te 
keeren. Hij werd in de maand 
Blei 1816 voor den 2.P krijgs
raad der l.ste militaire af-
deeling gebragt, en bij ver» 
stek ten dood veroordeeld. 
Hij had zich eerst naar Saar-
bruck begeven , alwaar hij 
eene strafbare briefwisseling 
met de binnenlandsche mis
noegden onderhield. DePruis-
sische bevelhebber wilde hem 
op last van zijn gouvernement 
naar Wezel doen overbren
gen ;_maar hij kwam dezen 
ma«lrsgel w>or, door naar 
Twee - Èruggen ; vervolgen s 
naar de Nederlanden en ein
delijk naar de Vereenigde. 
Staten te ylugte„. fly j , i n 
Meuw-Orleans i„ het begia 
van 1821 overleden. 

RIGADIT, in het Latijn Bi-
^ x I Ü M N I c 0 u A S ) , e e ö n g . 
leerde letterkundige, te pa. 
rtjs in 1577 geboren, Was d e 
«oon van eenen geneesheer 
en volbragtzgne studiën met 
onderscheiding bij de jesui 

** 5 hg behaagde w ft^ 

hoogleeraar DE THOD door zijn 
Funus parasiticum, een sa
tiriek stuk tegen de tafelschui-
mers, dat hij in den ouder
dom van 19 jaren zamenslel-
de. Toen CASAUBON , belast 
om de bibliotheek des ko-
nings in orde te brengen;, 
naar Engeland vertrokken 
was, werd hij door RIGAÜLT, 
die aan zijne werkzaamheden 
deel had gehad, vervangen, 
De koning over zijne dien
sten voldaan, benoemde hem 
tot procureur-generaal'der 
souvereine kamer van Nancy, 
raadsheer bij het parlement 
van Metz, en eindelijk' tot 
bewindhebber dier provincie. 
Hij overleed te Toulin 1654, 
in den ouderdom van 77 ja
ren. Zijne voornaamste wer
ken zijn: l.o des Edüions 
etc. (Uitgaven van den H. 
CTPBUNUS) 1648, info!, en 
van TERTOLUAMUS 1664, in 
fol. met aanmerkingen , ver
beteringen , en aanteekeniD-
gen verrijkt, die dikwerf min* 
der dienen om den tekst te 
verklaren, dan om de bijzon
dere denkbeelden van den uit
legger te ontwikkelen (Zie 
YAVASSEUR.) Hij beweerde, 
in eene zijner aanmerkingen 
op TERÏUXMANDS te bewijzen 
» dat de leeken regt hebben, 
om , in geval van noodzake
lijkheid en als zij tot de ge
wone bedienaars der Kerk 
geene toevlugt kunnen nemen, 
de eucharistie te consacre-
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ren.'.' De geleerde AÜBESPINE 
loonde hem de valschheid de
zer stelling aan, en RIGAULT 
herriep dezelve.. Hij had an
dere voor het geloof der roorn-
sche Kerk niet zeer gunstige 
gevoelens, en hij zocht met 
meer zorg dan oordeel in de 
ouden datgene op, wat hem 
met dit geloof strijdig scheen,, 
— 2.° Benige Vertalingen 
van Grieksche schrijvers, van 
sierlijkheid en- naauyvkeurig-
heid ontbloot. Deze schrij -
vers zijn:ONOSANDER (Deim-
peratoris instilutione) 1600 
in 4 w t ° . . . ARTÉMIDORDS en 
ACHMET (De divinatione per 
somnia) 1603, in 4.*° — 3.°' 
«dantee/teningen op en ver* 
beteringen van verscheidene 
Grieksche en Latijnsche schrij
vers, over PHEDRÜS , JOMA-
HUS over de schrijvers De re 
agraria, Amsterdam, 1674 
in 4. t0 — 4.° eene voortzet
ting van de Geschiedenis des 
presidents DE Taoa, in 3 
boeken: dezen geschiedschrij
ver, ten minste wat de sier
lijkheid van den stijl betreft, 
onwaardig, maar zeer over
eenkomstig imet zijne vóör-
oordeeleD, — 5.° De verbis 
quce in JVovellis constituti-
onibüs post Justinianum ac-
curunt, glossarium, in 1601 
in 4,*° -— 6.o Diatriba de 
satyra Juvenalis , in de uit
gave dezes dichters door Ro-
BKRX ExiKNifE, te Parijs in 

1616, in 12.MO iQ het licht 
gegeven — 1 , ° De lege ven* 
tiones dieta, observatio du* 
plex, Toul, 1643 en 1644, 
in 4. t0 — 8.° Funus para* 
sitibum , 1601, in 4.*° — 9.° 
Juclores finium regundo-
rum, Parijs, 1,614, in 4.*° 
— 10.° Obsórvalio ad con* 
slitütionum regiama7inil6b8 
— 11.° De modo foenoripro* 
fosito, in 1645, '— 12.° Ob
servatio de pabulis fundis, 
enz. Toul 1651 , in 4.*°.-
Men vindt in de Sommes 
illuslres etc. (Beroemde man» 
nen , die gedurende de 17.de 

eeuw in Frankrijk geleefd 
hebben/ eene Levensschets van 
RIGAÜLT, door .PERRAOiiT en 
zijn portret door EDEUNCK 
gegraveerd. 

* RIGAUI,T{HÜGO), pastoor 
van SaiM Pierre de JVaze , 
in het diocees van jtuxerre, 
ie Parijs in 1707 geboren , in 
1785 overleden, is de schrij
ver van een werk getiteld:' 
Sanctce antissiodorensis ec
clesiae fastorum carmen li» 
bri XII, 1790, in 8.vo 

* RIGEL (HENDRIK JOZEF) , 
een geleerde Duitsche compo
nist, in 1799 te Parijs bijna 
plotselijk overleden.: Muzjjk-
meester van het geestelijk con
cert , en hoogleeraar fcfj de 
zang- en muzijkschool droeg 
hij in dit laatste geslicht 

5 " . 
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veel bjj; tot de verbetering deï 
benamingen en ,der grondbe
ginselen der harmonie, waar
over bij zeer zuivere denkbeel* 
den had. Men heeft van hem 
verscheidene sonaten , twee 
en vierstemmige gezangen en 

. symphoniën , die met bijval 
op het concert van liefheb
bers en in het hotel van Sou-
bice uitgevoerd werden; eeni-
ge geestelijke zangstukken zoo 
als de Uitlogt van Egypte, 
JEPHTÉ , de Inneming van 
Jericho; verscheidene kleine 
zangspelen onder welke men 
opöierkt de Schoenlapper en 
de Rentenier, Blanche en 
Vermeille, de Automaat, 
Lucas, de goede Pachter, 
Voor de groote opera had hij 
zamengesteld Cora en rfloma 
waarvan hij nooit de voorstel
ling kon verkrijgen; hetgeen 
men van dat stuk kent doet 
övenwel vermoeden dat dit 
werk eenen grooten bijval zou 
hebben kunnen genieten. 

* RIGROÜX (de baron Atf-
ÏONIÜS) , veldmaarschalk den 
17 Februarij 4-771 geboren, 
omhelsde in 1791 de loopl 
baan der wapens, en, nadat 
JjJ ajle lagere rangen had be
kleed , was hij, op het einde 
van het jaar 1809, tot dien 
van bataillon-chef gekomen. 
Zijn schitterend gedrag te Ey'. 
iau deed hem op het slaa
n d , tot kolonel van het 103 e 
«regiment benoemen. Hij maak

te de veld togten van Pruissèfi 
en Polen mede, ging vervol* 
gens tot het leger van Spanje 
over en onderscheidde zich 
voornamelijk in den slag van 
Qcana (18 November 1809). 
Hij overviel eensdeSpanjaar* 
den in de bergen van Ronda, 
en deed aan een talrijk corps 
de wapens nederleggen» ter
wijl .hij 600 man gevaDgen 
nam. In de maand Junij 1815, 
vervulde,, de baron RIGNOÜX 
de, bedieningen van staf-chef 
van het achtste corps van het 
leger de Pyreneën. Vervol* 
gens op halve soldij gesteld, 
en daarna ontslagen, begaf 
hij zich naar zijne eigendom* 
tóen te Fillenave' d1 Ormon, 
op een uur afstands van Bor
deaux , alwaar hij den 4 Sep
tember 1832 is overleden. 
Hij was den 14 Junij 1804 
tijdens de eerste bevordering 
dier orde tot ridder van net 
legioen van eer, in 1810 tot 
officier, en in-1813 tot com
mandeur benoemd. LODEWIJK 

XVIII gaf hem in 1814 het 
kruis van den fl. UDWW> 

RlGOXE? DE JDVIGNT (J<>V 
ANNES - ANTONIOS) » een o o r " 
spronkelijke Bourgondiër was 
honorair raadsheer hij het par
lement van Mets. Een vreed
zaam en deUgzaam *5ü^e^' 
een vlijtige en afgezonderde 
geleerde, een regisenapen 
man, een getrouwe en stand
vastige vriend, een verdedt-
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geir der ware grondbeginselen ] 

in letterkundige en wijs-
geerige onderwerpen zijnde, 
heeft hij nooit opgehouden 
aan nuttige en aangename 
werken te arbeiden. Behalve 
de nieuwe uitgave der Fran-
sche Bibliotheken van LA 
CROIX DU MAINE en van 
Dü VERDIEE <1772, 6'dl.» 
in 4. t 0), met geleerde en be
langrijke (aanmerkingen ver* 
rykt, heeft hij in het licht 
gegeven: 1.° eene Uitgave 
van de Werken van PJRON , 
waaraan men slechts verwij
ten kan Tan al te volledig te 
zijn; want het ware te wen-
schen- geweest, dat de uit
gever, stand vastig in zijne 
Beginselen, eene keuze had ge
daan die* om voor het oordeel 
der ware wijzen voldoende 
te zijn, eenen zekeren graad 
van' gestrengheid vooronder
stelde (Zie PIKON). -— 2.° 
Verscheidene Verhandeling 
gen en Memori'ên over ver
schillende onder werpen, waar. 
onder men onderscheidt eene 
Verhandeling over de vor
deringen der letteren in 
Frankrijk, in 1 dl. in 8.v° 
en aan het hoofd der Biblio-i 
theek van pu MAIRE; en eene 
geestige scherts, onder den 
titel van Verhandeling voor 
den e%elvan JACÖBVS F&E-
RON van Franvres, 1750 * 
in ll.rao; verscheidene ma
len herdrukt; de Filozofen 
Worden er niet in gespaard: 

•«Ü 3.° De la Decadence etc 
{Over het verval der lette» 
ren ën meden), 1726, 1 dl. 
in 8.y° en in 12.mo ••'•Het' is 
in dit laatste werk , dal de 
schrijver zijnen geest en zijo 
hart heefi afgeschilderd. (Zie 
het Jóurn. hist.et lifter. 
l.ste Junijl787 , blada. 219; 
25 Juïij, bladz. 393 ; l^t e 
Augustus ; bladz. 482). Zijn 
ijver tegen de dwalingen des 
Ujds, tegen het bederf van 
den smaak en de vergetel
heid der wezenlijkste waar» 
heden ontvlamt zijne welspre
kendheid , en brengt taferee-
len vol kracht en nadruk te 
voorschijn, die indruk ma
ken en onderwijzen door eene 
mannelijke, edele welspre
kendheid , vol waardigheid en 
kracht. Het philosophismus 
van den dag werd er door 
nedergcslagen. De pedante 
blaffer, die de sekte tegen 
den wijzen schrijver heeft 
losgelaten, om spotternijen en 
platte uitdrukkingen tegen 
zijne voortreffelijke redene
ringen te stellen , heeft zijne 
zegepraal slechts volkomen 
gemaakt. Men heeft van hem 
ook eenige vlugtige dichtsfuk-
ken. Hij overleed den 21 
Februarij 1788. De heer 
LEMAIRE heeft voor hem dit 
grafschrift gemaakt: 

D« principe» «»crt!« nonrri de« »»» "?{*"" ' . 
Juvigny iéhaih el I'ïeli»»*» u', " ! ƒ " . ' 
Dn Ion godt il poignit I» «rf«« d ^ ! " " ' 

Soa jJIo IVnflumn» «» fb» »° w * « « " * " • 
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Y<ÏUS , woruls verlueux, quand votre ami 
, n'ost plus, 

A ses mSiiés. vos pleürs seraient un faiblo 
,. . « hommage; 

jÓetle tomlio oatl'antol iteasl poür «es vertus, 
Oi doithruler toujoursle pur oncons dn »agot 

, RlGOBD of RiGOLD (in het 
Latijn RiGORDUS, RlGOLTUS of 
RIGOTUS) een geschiedschrij
ver van de middeleeuwen, in 
Qothïè (thans , Languedoc) 
geboren, was geneesheer, his^ 
torieschrijver van den koning 
van Frankrijk, en geestelijke 
van de abdij ?an St, Denys; 
waol aan het hoofd van zijn 
•werk, noemde hij zich BEATI 
DIONYSII clericorum mini
mus. Hij overleed den 17 
November 1207, Hij heeft 
hetZefewvan PHILIPFUS AU
GUSTUS, wiens geneesheer hij 
was, in hetLatijn beschreven. 
Hij washet, die hem hel eerst 
den bijnaam van AUGUSTUS 
gaf. Dat boek, hetwelk de 
tijdruimte van 1169 tot J 209 
onder dezen titel; Gesia Pm* 
JLIPPI JüGmu Francorum 
regis bevat, bevindt zich in 
dé verzameling van DDCHES-
m, 3-.e deel. Het wordt op 
prijs gesteld .omdat de schrij
ver ooggetuige is geweest van 
de meeste daden die hij ver
haalt, De stijl deszelven is 
*«> duidelijk , en het Latijn 
met slecht. Er komen zeld
zame bijzonderheden in voor 
maar te veel lofspraken, en 
hoewel de geneesheeren door
gaans niet liglgeloovig a'Bn . 
w d t men echter in het werk' 
vande*én, onder vele W a r e e n 

naauwkeurig beschrevene za«' 
ken sprookjes , de eenvou
digste volksklasse waardig. 
Hij zegt, bijvoorbeeld, dat 
» sedert het ware kruis door 
de Turken veroverd was, de 
kinderen slechts .20 of 23 
tanden hadden, in plaats dat 
zij er te Voren 30 of 32 tel 
den." De geschiedenis van 
RlGORD > is door WlUEM £E 
BRETON vervolgd. Men vindt 
dezelve in de ffistorice Fran
corum scriplores van PJTHOC. 
Frankfort, 1596 ,inföl., ni 
de verzameling van DOCHES-
NE 3 d). der Scriplores cce-
ianeï, in de verzameling der 
Fransche historie-schrijvers, 
door D. BRUL 17.«. deel. 
Het tl .e deel van de FST' 
zameling der gedenkschrif
ten betrekkelijk de Fransthe 
geschiedenis; door GCIZOT» 
bevat de Fransche vertahog 
dezer geschiedenis; het 8.s 

deel van de Mecueileie. [f&" 
zameling der Jkademie)^ 
opschriften bevat eene schets 
van het leven van RIGOR»* 
door SAINTE PAI.ATB. 

-••* RiGORD(N.), eenJesuit, 
in 1660 geboren, was een zeer 
geachte letterkundige.; maar 
men kent slechts één werk »«» 
hem dat na zijnen dood ge
drukt is, en ten titel voert: 
Kennis van de godenleer, oij 
vragen en antwoorden, we. 
trekken uit de geschiedenis 
die aan elk fabelstelsel tot 
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grondslag hebben gediend , | 
1739. De vermeerderingen en, 
verbeteringen van dat boek 
worden aan den abbé ALLAIN-
TAL en aan C. FRANC-SIMON 
toegeschreven. De derde uit
gave met nieu we verbeteringen 
werd in 1740 door AtLETZ in. 
het licht gegeven. Zij heeft aan 
de andere uitgaven, die tal
rijk zijn, tot model gediend. 

* RINCON (ANTONIO DE) , 
een Spaansche schilder, te 
Guadalaxara in het jaar 
1446 geboren, was een der 
beste kunstenaars zijner eeuw, 
en slaagde evenzeer in ge
schiedkundige stukken als in 
het portret. Hij was nog jong 
toen de Catholijke koningen 
FERDINAND en ISABEIXA hem 
tot hunnen kamerschilder be
noemden , en hem met de 
orde van den H. JACOBÜSver» 
sierden. RINCON vervaardigde 
hunne portretten, die te Ma-
drid in het koninklijke paleis 
bewaard worden , waar men 
andere geachte werken van 
dienzelfden schilder vindt. 
Hij heeft verscheidene schil
derijen . gewijde onderwerpen 
voorstellende, geschilderd, zoo 
als die van het Hoogaltaar 
van RoBtEDO DE CHABELA, 
hij Toledo, en die van den 
H. JOANNES de los Reyes 
*n Jaatst-genoemde stad. Hij 
hadeene naauwkeurige teeke-
n.lng«veelbeleid in de uilvoe» 
r i ng, en eene bijzondere be

valligheid in de kleedingen 
der beelden. Hij overleed in 
1500. .Eenige schrijvers heb
ben RINCON als de stichter der 
Spaansche school beschouwd. 
Verscheidene zijner schilde-, 
rijen zijn in ,den brand, van 
het paleis van het Prado eene 
prooi der vlammen geworden. 

* RiNGHiERf (pater: PRAN-
CISCÜS - ULYSSES) , een Itali-
aansche treurspeldichter te 
Bologna * uit eene adellijke 
familie van Imola geboren ,~ 
volbragt zijne studiën in de 
eerste dier steden, en inden-
ouderdom van 16 jaren be
gaf hij zich onder de reli-
geuzen van Monte Olivete. 
Hij bekleedde in verschillende 
kloosters zijner orde den leer
stoel der schoone letteren, en 
beoefende met het beste ge
volg de dichtkunde. Zijne 
treurdichten hadden veelaan-
zien ; zij zijn in grooten getale 
in eenen goeden stijl en vol 
geleerdheid geschreven. In-
tusschen behalve eenige vrij 
welgetroffene tafereelen, mis
sen de meeste belangwekking 
en hoofdbedrijf. Zij zijn bijna 
alle uit de H.. Schrift ont
leend als: SALOMON , ATHA-
Ux , EsTHER , DAVID , enz. 
en zoo als de overige, van 
1746 tot 1783 zamengesiefd. 
Zij werden in alle eoÜegiën 
van Italië en op eenige open
bare tooneclen uitgevoerd. 
Men heeft er vijftien ver»: 
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meld , die men te Bergamo 
jn; 177Ö, 4 dl.» in 8.™ heeft 
gedrukt. Men heeft dezelve 
met die, welke hij gedurende 
dat tijdstip heeft vervaardigd, 
vereenigd, en zij hebben te 
Bologna, Bome , Florence, 
eöZi verscheidene uitgaven ge
had. Pater RINGHIERE, lid der 
akademie van Home en van 
verscheidene andere geleerde 
genootschappen van Italt'è , 
is den 7 October 1787 te 
Imola overleden,, 

RINÜCCINI (OTTAVIO), een 
Italia,ansche dichter van Flo-
rence, kwam in het gevolg 
der koningin MAHÏA DE ME-
DICIS in Frankrijk. Hij is 
de uitvinder der Zangspelen, 
dat is te zeggen van de wijze 
om treurige en boertige on
derwerpen , met alle soorten 
van werktuigen en sieraden in 
muztjk «oortestellen. Andere 
schrijvers kennen deze inrig-
tiog aan eenen Römeinschen 
edelman toe, EMIMO DEI, CA-
TALERO genaamd, die reeds 
jn J1590 .een zangspel in het 
licht had gegeven. Wat hier 
ook van Wezen moge, zeker 
is het, dat de opera niet tot 
de goede letterkunde, en tot 
geenerlei soort derzelve be* 
hoort. Zij is een gedrogtelijfc 
geheel, eene soort van opgö. 
pronkt kluchtspel, de vrucht 
van hel verval van den smaak 
(Zie. QCIKAÜLT). Rmuccmi 
overleed in 1621, te FlS 

rence; en zijne werken wer
den in 1622 in dezelfde stad 
in 8.v°, door PETRUS FRAJH 
CISCÜS RlNOCCisr, zijn' zoon, 
in het licht gegeven. 

RIOJA {PETBDS SOTO DE), 
een Spaansche dichter, te 
Grenada in 1590 geboren, 
beoefende het regt te Sak' 
manka, waar hij den doctora
len hoed ontving. Gedurende 
eenige jaren oefende hij te 
Palladolid en te Madrid 
het beroep van advocaat uit, 
maar nadat hij den geestelijken 
stand aanvaard had, verliet 
hij de pleitzaal en verkreeg 
weinig tijds daarna een ka" 
nonikaat. Hij stond in naauvre 
vriendschaps-bétrekking met 
LOPEZ DE VÉGA, die in «ij» 
laurel de Jpoio {De lau
werkrans van JPOLLO) >n 

den lof dezes dichters uit-; 
wijdt. Behalve zijne kleine 
en afzonderlijk gedrukte 6«-
dichten, heeft men twee wer
ken van RIOJA , door de zorg 
van LOPEZ DE VEGA , w »et 

licht gegeven, en die ten «ïtji 
voeren: l.o Besenganos de 
amor {^oorbeelden om ae 
liefde te ontvlugten) rJ^a* 
drid , 1 6 2 3 , in 8.*>. B»W 
heeft aan het hoofd van die 
verzameling eene zamenspfa3 ^ 
of Terhandeling geplaatst over 
de dichtkunde in het alge
meen , en meer bijzonder ov 
de Kastiliaansche dichtkunde, 

welke met regt op PrlJ 
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wordt'gesteld. — 2.o El 
earro de PHAETONE (De %e-
gewagen van PHJETON), een 
gedicht, ibid, 1639, in 8.y° 
Déze twee werken zijn in 
Spanje, Antwerpen en Brus
sel herdrukt. RIOJA is in 
1658 overleden. 

RiotATS (JOANNES), een ge
neesheer van de faculteit van 
Parijs , in 15S9 te Amiens 
geboren, den 18 Octoberl605 
overleden, was een der ijve
rigste verdedigers der geleerd
heid van HIPPOCRATES tegen 
de scheikunde. Men heeft van 
hem verscheidene genees» en 
ontleedkundige werken in 
1600 verzameld , Parijs in 
folë Deze geneesheer bezat 
eene uitgebreide letterkundéj 
hij schreef en sprak met eene 
bewonderenswaardige gemak
kelijkheid. Zijne werken wor
den thans nog geraadpleegd, 

RIOLAN (JOANNËS) , zoon 
van den voorgaande, was even 
zeer doctor Van de faculteit 
van Parijs, hij werd in die 
stad in 1577 eö niet in 1580, 
zoo als de Biogr, ünivers. 
zulks beweert, geboren, en 
overleed in 1657. Hij werd 
in 1613 tot koninklijk hoog
leeraar in de ontleed- en 
kruidkunde, en vervolgens 
'ot geneesheer van MAMA 
D* MEDICIS , moeder van 
IODKWIJK XIII, benoemd. 
Er bestaan van RIOIAN een 

aantal geschriften over de' 
ontleedkunde, eene weten
schap , waarin hij verscheide
ne zeer nuttige ontdekkingen 
deed. Zij maakten in hunnen 
tijd veel opgang en zijn wel 
geschreven. RIOLAN was zeer 
gemeenzaam met de Griek-
sche en Latijnsche dichters, 
en maakte zeer gelukkige ver
klaringen van hunne verzen. 
Hij was een weinig te zeer 
ingenomen ten gunste der ou
den , en beoordeelde bitterlijk 
de nieuwe ontleedkundigen. 
Zijne voornaamste werken z'rjn: 
1.° Comparatio veteris me
dicina; cum nova, 1605, in 
12.mo; hij verklaart zich in 
hetzelve tegen de scheikon
digen. — 2.o Sckolaanato-
mcas,1604 in 8.vo Hij ver
meerderde hetzelve en gaf het 
te Parijs in 1610» in fol., in 
het licht , onder den titel 
van Anatome corporis huma-
ni ; -— 3.° Gigantomachie, 
1613, in 8.vo Hij schreef 
tegen HABICOT betrekkelijk 
de ontdekking der beenderen 
van den reus TEUTOBOCHÜS ; 
daar dit boek aangerand werd, 
antwoordde hij, en gaf in 
het licht: PÏmposture etc. 
(Het ontdekte bedrog der 
menschelijke beenderen voor-
ondersteld en valschelijk toe" 
geschreven aan honing F^v* 
TOJBOCHVS), Parijs -l*** * 
— 4.° Gigantologie oi'"er-
handelingen over êe groot
heid der reuzen , 1618, m 
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8^° Deze werken , met die 
van HANS SLOANE , hebben 
niet weinig bijgedragen om 
de volfcs-denkbeelden betrek? 
Icelijk dit onderwerp te ver
beteren. ••••; 

* Bios (CBARLOTTE-MARIA 
DE tos), te Antwerpen in 
1728 geboren. Zij was van 
eene oorspronkelijke Spaan-
sche familie, die haar eenë, 
zeer goede opvoeding gaf; 
maar, van de geluksgoederen 
beroofd , zag CHARIOTTE, om 

"te bestaan , zich genoodzaakt, 
in haar vaderland leermees
teres te worden, en onder
scheidde er zich door hare 
reine zeden en hare kundig
heden. Zij heeft verscheidene 
werken over de opvoeding 
der kinderen geschreven pon
der welke men opmerkt • 
1,° Magazijn der kinderen, 
1774, in 8.vo; __ 2.° Kort 
begrip van alle .wetenschap
pen 1776, in 12.mo. 

3.° Verzameling van alle 
kinderlijke wetenschappen 
1780, in S.TQ Al deze ^er -
hen: zijn in eenen zuiveren 
maar eenvoudigen stijl e n in 
eenen voor de belangrijke 
wezens, waarvoor zij zijn za-
mengesteld, vatbaren toon ge
schreven. De Encijclopedie 
JS in het Engelsen vertaald 
Londen, 1(781. Mevrouw DE 
tos ÏUos is in Julij 1802 in 
aare geboorteplaats overleden 

* JRlODFFLE (HON0RÉ),den 
l.ste April 1764 te Rouanen 
geboren, kwam na eenezwao-
gerschap zijner moeder van zes 
maanden ter wereld. Tijdens 
de owenteling, omhelsde hij 
de partij der Gironde, werd 
na den 31 Mei 1793 vervolgd, 
verliet Parijs en vlugtte naar 
Bordeaux. Als federalist aan
geklaagd , werd hij in hech
tenis genomen > en naar de 
conciergerie vervoerd ; gedij* 
rende den weg van 200 mij
len , dien hij van Bordeaux 
naar Parijs aflegde, werd 
hij door de agenten der ter
roristen met de grootste bar-
baarschlieid behandeld. Io het 
bok, waarin hij geworpen 
was, vergeten , verkreeg hij"3 

den val der partij van Jio-
BESPIERRE de vrijheid weder, 
en gaf vervolgens in het licht: 
Mémoires etci (Gedenk
schriften van eenen gevan< 
gene om tot de geschiedenis 
van de dwingelandij «**» 
ROBESPIEHRE te dienen) 
jaar 7 in 8.vo [Na de om
wenteling van den 18 om-
maire , werd hij Hd.™n h e t 

tribunaat, waarvan hij totpre
sident en verscheidene nwien 
tot secretaris werd^erkozen, 
en hij hield in heuelveeeni-
ge redevoeringen ten gnDS 

van BOKAPARTE, die n e m ' . 
1804 tot prefect van»?1 

dept. Cêle-d'or benoemde-
Eene korstondige otfger>ade, 
waarvan wij de oorzaak nie 
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lennen, deed hem zijnen post 
verliezen ; maar hij verkreeg 
vervolgens de prefectaar van 
het dept. /« lleurlhe. Tegen 
het einde van 1813 werden 
de militaire hospitalen met 
talrijke slagtoffers der 'laat
ste veldto'gten opgevuld : de 
zwèelkoqr-ls openbaarde zich 
in dat van Nancy, en RlOM?* 
FB viel als slagtoffer zijner 
diënstwilligheid. Boor de 
ziekteaangetas-t, die hem be
vangen had door vertroostin
gen -aan de soldaten te gaan 
brengen, die de geesel had 
getroffen, overleed hij den 
30 November 1813. Behalve 
het door ons aangehaalde 
werk , heeft men van -hem : 
1.° Poeme etc. {Gedicht op 
den hertog van Brun$wijk)l 
1787, in 8^0 —. 2.o Quel-
<jues etct (Eenige hoofdstuk' 
ken),, 1795 , ïn 8.v° ~ 3.° 
Oraison etc. (Lijkrede van 
JoANNES~ BAPTJSTA LOO-

rjET), waarin hij zich als een 
ijverig voorstander der repu
bliek toonde, 1798 , in 4.*° 
Hij heeft nog in handschrift 
nagelaten eenige stukken van 
Vertalingen van PL,ATO en 
POPE; eeneVerklaring over 
den fVerther van • GOETJSE; 
aanleëkeningen op ARIS~ 

TÓTELES en • XïSN OPHON ; 
en eenige bijzondere verhan
delingen. De heer BEBR 
heeft eene Levensschets van 
den vrij heer RIOÜFFE in 
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het licht gegeten; erbestaaj 
.er ook eène van den heer 
PAUISET in de Verzameling 
der gedenkstukken betrek
kelijk dê FfanscKe omwen
teling aan het hoofd ' der 
Memprïèn van efinen gevahr 
gene, die tot deze verzame? 
ling behooren. 

RIPAMONTE (JOZEF), ie Tig± 
none, in den staat van ]Mli-
lane, geboren, tot geschied, 
schrijver van deó koning van 
Spanje benoemd , was dries
ter van het Ambrosiaa.nsche 
colleg.e. £j j n m e e s t b e k ^ 

werk is eemJTerkelijke g i 
schiedenis van ^UamlMi 
en volg. 4 dl.» i n ^ . t o ^ 
het Latijn, die op prijs wordt 
gesteld wegens denavörschinw 
gen , hoewel er dikwijls oor-
deelkunde aan ontbreekt. De 
schrijver overleed in het'mfa'. 
den der 17 eeu.w, " ' " 

* fllPATJLT (LOÖEWIJK-MA-' 
DEUINE) een geleerde Jetteri. 
kund.ge en liefhebber van 

ÏÏ76 ,eV,'? 2 9 Ó c ^ m ^ t e Orléans geboren, 
was de neef van den acade* 
rn.CUS RlPAÜLT-öasORMEAüX. 
Hü werd ,n den ouderdom 
£>n 15 jaren met een bene'-
acie begunstigd; maar de om
wenteling deed hem van den 
geestelijken staat afziet» om 
zich op den boekhandel toe 

Jl Ie leggen. Hij kwam vpedep 
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te Parijs, waar zijne betrek
tingen met de letterkundige 
lieden hem weldra deden be
sluiten hunne loopbaan te 
volgen. Hij werkte .eerst aan 
de Gaaetle de France, wel? 
t e toenmaals" onder het be
heer van FIÉVÉE stond en 
welker uitgave door den 18 
fructidor gestremd werd ; ver
volgens werd hij door Pou-
GKHS voorgesteld als lid der 
commissie van wetenschap
pen bij den togt van JSgypte. 
Bij zijne terugkomst, werd 
hij particulier bibliothecaris 
Tan BONAPARTE , en kweet 
zich in die betrekking met 
veel ijver van zijnen pligt. 
Nadat de abbé DENIDA hem 
toegevoegd was, kreeg hij 
tegenzin in zijne bedienin
gen , en deed in 1807 vrij-
williglijk afstand Van dezelve 
om zich met de beoefening 
der talen bezig te houden. 
Hij had den heer A. A. BAR
BIER ïot opvolger, waarvan 
wij gelegenheid gehad heb. 
ben dikwijls de boekfcundige 
talenten aan te toonen. (Jgie 
het artikel BARBIER-ANIG-

mOS-AtEXANDBR-), BlPAütX 
begaf zich naar den schoot 
"jner familie te La ChapeU 
te'baint-Mesnin, bij 0 r -
{<?**• HÜ i» den 12 JuJij 
1823 overleden. Men heeft 
Tan hem: l.o Description 
e*c. (Beknopte beschrijving 
«er voornaamste gedenktee-
*** vctn Ópper.Egypte)$ 

1800, in 8,v° in het Hoogd. 
vertaald, Coblenlz, 1801 ; 
— 2.° MARC etc. (MJRCUS-
JÜRELÏÜS of fVijsgeerige 
geschiedenis van den keizer 
MARCÜS-JNTONINÜS, een. 
werk waarin men in der-; 
zelver geheel, en volgens 
een nieuwe orde, de grond
regels van dezen vorst voor
stelt , die ten titel voeren:-
Deakbeelden van MARCDS-
AÜREIIÜS , van zich zelven 
aan zich zelven door dezel
ve in betrekking te brengen 
tot de handelingen van zijn 
openbaar en bijzonder leven), 
Parijs, 1820 4 dl.» in 8.v°-
3.9 TITE etc (TITÜS-JNIO-
NlNVS de Fr ome, beknopt 
historisch verslag; MAR-
CVS -JüRELWS - JlfTOMI-
Nus, beknopt historisch ver
haal) , enz. Parijs , 1823 * 
in 8.v° Dit is de korte inhoud 
van het voorgaande werk» 
Hij heeft in 1821, nog 3 
geteekende kaarten vo°r "e 

geschiedenis van MARCDS-AK" 
ÏONINÜS in het licht gegeven. 
Hij had aangekondigd, onder 
den titel van Gedenkstuk
ken van de Jureliaansche 
geschiedenis, eene verzame
ling van 120 platen, in ƒ* 
afleveringen, die 2 dl.» in f"" 
lio moesten uitmaken, Ij1" 
PADLT heeft aanmerkelijBe 
bouwstoffen nagelaten»die h» 
verzameld bad met het doel 
om tot de oplossing der zin
nebeeldige voorstellen te ge* 
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Taken, waartoe hjj deQosler-
sche talen, het Arabisch, E-
thiopisch, Coptisch , Syrisch, 
en de verschillende tongvallen 
van het Hebreeuwsch beoe-. 
fend had. ' 

RlPERT DE MoNCLAR (Jo-
AtiNES - PEÏRUS - FRANCISCÜS 
•markgraaf van) procureur-ge
neraal bij het parlement van 
Aix, werd in 1711 in die 
stad geboren. Hij is bekend 
door eene Verhandeling, 
waarin hij de souvereiniteit 
van den koning van Frank* 
•rijk te Avignon en in het 
graafschap Fenaissin be
weert te bewijzen, en door 
•verscheidene Pleit gedingen 
tegen de Jesuiten. Hij is 
een der tabbaarddragers , ' 
die de kleine haarkloverijen 
der balie het meest hebben 
dóen gelden tegen de beslui
ten, het geloof en de regten 
der Kerk , h&t beroep op mis* 
üruik was altijd een zijner 
groote middelen. Hij be
weerde, in navolging van 
alle parlementaire jansenis
ten , eene formeele tegen-

, kanting, in een' bedriegeïijk 
woord vermomd, met den 
eerbied aan de godsdienst en 
hare bedienaars verschuldigd, 
overeentebrengen, » flet is 
waarlijk jammer," zegt een 
zeer redelijke schrijver, » dat 
keizer JULIANUS, aan wien 
men niet verwijt een leeizer 

S 

CtAüDiüs te >ijn, niet op 
het denkbeeld van dit uit* 
muntende middel is gekomen** 
Daar hij «enen diepen eer
bied voorwendde en JieFer 
dan LOCAS en MATTHEÜS te 
lasteren, zou hij zich tevre
den gesteld hebben den se« 
naat zich als op misbruik be^ 
roepende in de naleving van 
bet Evangelie te maken, en 
hij zou zeer gevoegelijk het' 
christendom vernietigd heb
ben, zonder te beproeven zich 
te doen ontdoopen. MaarJü-
HAN0S bezat de verdienste 
noch van eenenMoNCLAR nooli 
van eenen CAMÜS." JRIPERX 
kwam van zijne dwalingen te
rug, en overleed in 1773 in 
groote gevoelens van god?» 
vrucht, nadat hij al datgene 
herroepen had, wat hij leges 
den heiligen Stoel en de Je 
suiten gezegd had: eene her
roeping die, op zijn verlan
gen, openlijk door den gees
telijke zijner parochie «-Kerk 
van den preekstoel werd af
gekondigd. Het is vruchteloos, 
dat VOLTAIRE beproefd heeft, 
om eene schaduw te versprei
den over eene gebeurtenis, die 
de gedachtenis van den be
roemden magistraats-persoon 
niet dan tot eer kan verstrek
ken. De heer DE LA MfiR-
HÈRE, bisschop van Aft* 
deed een proces-verbaal op
maken , dat hij aan Paos Gl.«-
MENS XI? zond. 
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• RlPPERDA (JOANNES-WlI.-
XEMs hertog van), uit eene 
adellijke familie der provin
cie Groningen, en van Spaan-
schen oorsprong, diende eeni-
gen tijd bij de algemeene sta
ten in hoedanigheid van kolo
nel der infanterie. Hijwasmet 
dezen rang bekleed, toen hij 
in 1775, tot afgezant van 
Mplland aan het hof van 
Spanje benoemd werd. Daar 
zijn schrandere en innemende 
peest aan PHUIFPÜS V be
haagde , vestigde hij zich in 
1718..aan.'het hof van Ma* 
drid en bereikte weldra het 
toppunt van grootheid. Men 
vertrouwde hem de bijzon
derheden, der departementen 
wan oorlog, van marine en 
financiën toe. Eiödelijk had 
hij het gezag van eersten mi
nister, zonder er den titel van 
te voeren. In 1726 in on
genade vervallen , werd hij' 
in het kasteel van Segovia 
opgesloten. Hij bleef er tot 
den 2 September 1723; toen 
hij het middel vond om naar 
Portugal te ontvlugten. Tan 
daar begaf hij zich. naar'En
geland, m vervolgens naar 
f/ohand, alwaar hij in kennis 
geraakte met den gezant van 
Marocco, die hem aanspoorde 
om .zich bij MULST ABDAI. 
WH , zijnen souvereïn, te be
geven. Hij liet zich besnij, 
"«n, nam den naam van Os* 
^AK aan, en veinsde eenen i 
„grooten ijver voor de maho- j 

medaansche godsdienst. Mict-
delerwijl beraamde- hij een 
nieuw , godsdienstig stelsel, 
hetwelk hij meende bij het 
volk ingang te doen vinden. 
Hij beweerde dat de chris
tenen , de mahomedanen en 
de joden tot dusvere in eene 
bijna gelijksoortige dwaling 
waren geweest; daar de eer
ste te veel aan JESÜS CHRIS* 
TUS , de tweede aan MAHO* 
-MED, en de laatste niets noch 
aan den eenen noch aan den 
anderen toeschreven. Volgens 
zijn stelsel is de MESSIAS nog 
te verwachten. Ziedaar ten 
minste hetgeen de abbé Pni-
vöx in het !.<&> deel van zijn 
Foor en legen verhaalt. Ri-
PEBDA zag zich verpligt m 
1734 Marocco te verlaten, 
van de mahomedanen en chris
tenen evenzeer veracht. u'J 
overleed in 1737 te Tetuan.< 
Het leven van RiPFÈiiDA is"» 
het Fransch, inhetSpaanscli 
en in het Engelsen- door drie 
verschillende schrijvers in het 

licht gegeven. 

RlQüET0fRl8üETl(PBTR,IS-
PAULÜS DE), vrijheer van lion-
Repos, te Beziers in 1604 
(uit eene oude van Florence 
oorspronkelijke, in Provence 
gevestigde, en in twee lakken 
verdeelde familie) geboren, 
vormde het nuttige ontw«rP 
van het groole kanaal v*n 
Languedoc ter vereenigiöf 
van twee oceanen , e" nlJ 
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had de eer hetzelve met 
den besten uilslag bekroond 
te zien. Maar hij zag er de 
eerste proeve niöt van nemen; 
want hij overleed in 1680 
te Töulouse." Deze proeve 
maakte men eerst in de maand 
Mei van het volgende jaar , 
door de zorgen zijner beide 
zonen JOANNES-MATHIAS DE 
RIQDET, als president met de 
fluweelen muts bij het par
lement van Toulouse in 1714 
overleden, PADLÜS DE RIQÜET, 
graaf van Caraman, als lui
tenant-generaal der konink
lijke legers den 25 Maart 1730 
overleden. Dit kanaal, waar-, 
door de Middellandscke-aee 
met den Jtlanlischen Oceaan 
vereenigd wordt, werd eerst 
ónder LODEWIJKXIV ten einde 
gebragt. De omwenteling, van 
1789, die de bijlin zoovele 
sehoone werken heeft gesla
gen , heeft ooit dit niet ver
schoond. Zie ANDBEOSST. 

RIQÜETI (VICTOU DE), mark
graaf van MIRABÉAÜ. — Zie 
MlRABEAÜ. 

RISBECKI of RIESBECK(GAS-
PABD), in 1750 te Hoechst 
bij Francfort geboren , had 
eenen vrij rijken koopman tot 
vader, die hem naardezelaaüt-
genoemde stad zond om zich in 
het regt te oefenen; maar eene 
sterke verbeeldingskracht en 
«ene onstuimige inborst maak* 

ten den' jongen RISBÉCKÏ wei* 
mg geschikt, voor de beoe
fening der wetten* Op dit 
tijdstip heerschte in Duitsch~ 
land eene sekte, waarvan de 
gevaarlijke stelsels niet dan 
al te veel proselieten hebben 
gevormd: zij noemde zich de' 
Sekte der Genie (Das Ge~ 
nie'PFesen). Hare grondstel
lingen waren de souvereine 
verachting der maatschappe
lijke welvoegelijkheden, de 
verwijdering van alle. soort 
van zaken. Zijne aanhangers 
beschouwden als beneden zich 
de posten , de staatkundige 
verbindtenissen, de bedienin
gen die eenen geregelden ar* 
beid vereischen; eindelijk de 
vrijheid was de hersenschim-
mige afgod, dien zij bewie
rookten, èn waaraan zij alle 
"wezenlijke zaken opofferden: 
eene soort van Sansculottis-
ine, de voorlooper van dat van 
Frankrijk. RISBECKI was de 
laatste niet om zich tot deze 
nieuwe DIOGENESSEÜÏ te ver
voegen; maar hij verkwistte in 
Weinig tijds zijn erfdeel, en-zag 
zich, om te bestaan , genood
zaakt, in dienst van boekver-
kooperstertreden. Hij schreef 
Brieven over de Monniken, 
zooalseen dweepziek en harts-
logtelijk mènsch er schrijven 
kon ;' hij spreidde dezelfde 
woede tegen de priesters en de 
Catholijken in het algemeen 
ten toon in zijne Reis door 

3 
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Duil&chland, 'm het Fransch 
vertaald, Parijs, 1788 » dl.» 
in 8.v° » Dal men zich," zegt 
een boekenkenner, >?een jot/g 
mensch voorstelle , met alle 
dolzinaigheden der valsche 
•wijsbegeerte, en, meer nog 
meteene Sterke dosis van pro-
teslanische vooroordeelden in
genomen* die DuUsckland 
te voet doorkruist, in eenen 
staat, waarin hij niet anders 
dan de laagste klassen der 
maatschappij kan bezoeken , 
e» die gedurende zijnen togt, 
beslissend over de staatkun
de , de godsdienst, dezeden, 
de hoven en de vorsten uit
spraak doet; efl men zal een 
juist denkbeeld van dezen rei
ziger hebben. Zijn groote re
gel is al wat Catholijk is , 
afschuwelijk te vinden, en 
alles wat tot den sekten-geest 
of tot de heerschende god
deloosheid der eeuw behoort 
lot in de wolken te verhef
fen." Hij heeft dezelfde on
gerijmdheden in eene zooge
naamde Geschiedenis van 
Duilschland opgeteekend, 
welke hij in handschriftnaliet. 
Tot armoede vervallen/leef
de hij in het dorp Mrau in 
Zwitserland, van de zanae-
ieving afgezonderd, waar hii 
geen ander gezelschap, dan 
dat der kroegen kende, en 
waar hij den vijfden Febru
ari] 1786 overleed» In zijne 
vwken heeft hij den titel van 
baron aangenomen, of de uit. I 

gevers hebben-hem'denzelven 
gegeven ; maar liet is zeker 
dat hij noch baron, noch van 
adel was. (Zie het Journt 
hist, en lilt. JL"t<? April blz. 
478.) De vorst BORIS DEGA-
LMZirf heeft in den Ihrcure 
van Augustus 1788, eene zeer 
belangrijke Zevensschels van 
dezen schrijver medegedeeld, 

RÏSCALTA (PETRUS), een ge
schiedschrijver, werd in 1310 
te Pavia geboren en was een 
der verlichtste menschen van 
zijn tijd. Hij bekleedde ver- • 
scheiden posten, zoo Ie Mi-
lane, als in andere steden van 
Zombardijë, en overleed in 
1374. Men heeft hemeene 
Geschiedenis van Pavia tot 
aan het jaar van den dood 
des schrijvers te danken, door 
CHRfSÏOFFEL POGGIAU , ™ 
1577, 12 dl.» in-4.*° met 

een aantal bijvoegselen door 
JACOBUS DE MOIS vervaar
digd , in het licht gegeven. 

RISIÜS(SERGIPS), een ge
leerde maronieter monnik, 
aartsbisschop van Damascus 
bloeide inde 17.do eeuvv. "iet 
is door zijne zorgen ,'door die 
van GÜADAGNOU en PBIBM-
GOLIÜS, dat de JrabiscM 
bijbel in het licht is gege
ven, Mome 1671. (Zie W' 
MUS-PETRUS-). 

RIST (JOAÏJNES) , te P*»' 
neberg in 1607 geboren, vra* 
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predikant te Ff edel aan de 
Mlbe, keizerlijke paltsgraaf 
én geestelijke raad van den 
hertog van Meckelenbarg, 
en overleed in 1667, nadat hij 
het genootschap der Zwaan 
gesticht had, Zijne voornaam
ste PFerken zijn: 1.° Hot' 
hts poëticus; —. 2.° Theo-
trum poëticum; — 3.^ Par-
nassus poëticus;— 4.° i^ïrc-
dicice linguce germanicce; 
•— 5.° Musa teulonica, — G.° 
een Uoogd. gedicht, getiteld: 
Galatéa und' Florabelle, enz. 

R I S T A U D ( S O P H U ) . 

GoXTIDf. — 
Zie 

* RlSTEAU (FRANCISCDS) , 
een koopman van Bordeaux, 
alwaar hij in 1714 werd ge
boren, was bevelhebber der 
Indische compagnie, De ko
ning belastte hem in 1771 met 
gewigtige onderhandelingen-
bij het Engelsche bestuur, en 
hij kweet zich met eer van 
die taak. De boezemvriend van 
MONTBSQÜIEÜ zijnde,, kon hij 
'de vrij gestrenge critiek tegen 
dezen laatste, betrekkelijk het 
"werk, waaraan hij voorname
lijk zijnen roem te danken 
heeft, niet geduldig verduren. 
•RISXEAÜ deed 'op zijne beurt 
Bene nadrukkelijke verdedi
ging in het licht verschijnen 
ten titel voerende: Antwoord 
op de aanmerkingen op den 
Geest der wetten, 1751, 

ia 12>o Men vindt in dit 
geschrift juiste denkbeelden, 
welsprekendheid en eene in
dringende redeneerkunde.die-
somtijds de bedillers van het 
werk vari MOSTESQÜIEÜ over
tuigt en verplettert; maar 
het is niet overal zegepra
lend. RISTEAÜ overleed in-
1784, * 

* RiTCffiE (JÖZÈF), een En*-
gelsch reiziger, in 1790 te 
OUey in Torkshire geboren,. 
was secretaris van het En--
gelsch consulaat te Parijs, 
toen hij vernam dat zijn be
stuur, op de uitnoodiging van 
den dey van Tripoli, voor
nemens was eenen agent naar 
het binnenland van Afrika 
te zenden. Zeer voorde verre-
reizeingenomen, verzocht hij 
met deze taak te worden be
last, werd aangenomen j en. 
ging op het einde van 1818-
met een' jongen Franschman, 
zeer bekwaam inde kunst om-
de voorwerpen der natuur
lijke historie te bereiden en te 
bewaren, onder zeil. Zij had
den eenè moorsche kleeder-
dragt aangenomen., ten einde 
gemakkelijker in het land te 
kunnen doordringen, maar 
RlTCHiE ondervond weldra 
den kwaadaardigen invloed 
des luchtgestels, én na ver
scheidene maanden geleden la 
hebben, bezweek hij den 20* 
November 18tfc 0» kaprtttn* 

S- 4 
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LïOIf,- zeepfficier met wlen 
hij naar Malta ingescheept 
was, en die zelf door deze 
reis ongesteld was geworden , 
kwam in Europa terug, en 
gaf in 1821, in 4,t° te Lon
den het verhaal van dezen 
togtin hel -licht,, dat gediend 
heeft orn^den Fezzan beter 
te doen kennen. Dit verhaal 
is in het Fransen vertaald, 
maar door EDBIDS GAOITÏER 
veel verkort, Parijs, 1821, 
2 dl n in 18.»° Men vindt 
belangrijke bijzonderheden in 
hetzelve over de lotgevallen 
der reis en over de gewes-

ijn. ten , die bezocht z 

_ RlTHOVIPS' of RjETHOYIüS. ~-
Zie BAIDDINDS (MARTINÜS). 

v RiTsoN (JOZEF) een En-
gelsche regtsgejeerde en schrij
ver, vterd ie Stockton-üpon-
JTees in het graafschap, Dur-
ham in 1752 geboren. Hij be
oefende de wetten , en werd 
notaris in het reglscollegie van 
Gray» Hij kocht in 1785 den 
post van schout der vrijdom
men van belastingen van Sa» 
vooije en in beide betrekkin
gen maakte hij zich weinig 
bemind door zijne vinnige en 
onrustige inborst. Behalve 
deze „driftige en weinig ver
draagzame inborst was bij een 
der valschte en geveindste 
mannen. Hij bezat echter eene 
weinig gewone beschaving, 
beoefende met f óem de dicht

kunde , onderscheidde l\ch 
vooral door eéne soms bij
tende, maar grondige critiek.. 
Hij heeft verscheidene werken 
nagelalen , waaronder'wij de 
navolgende willen aanhalen, 
te weten: 1.° Aanmerkingen 
over Josxsojy, en over de 
zevende uitgave van SHJKES* 
PEJRE, — 2.° Flugtigon» 
derzoek der uitgave van SBJ*. 

KESP E ARE , van MALUWE', 
•— 3,° Aanmerkingen op 
de] geschiedenis dér Engel-. 
sche dichtkunde van WMI-
TON, 1783; —• 4.o Ver
val der kroon van Enge
land; — 5.° Lacedemonisch 
handboek ; — &.° Engehcks 
anthologie; — 7 ° Dicht
kundige Bihliographie* Pest? 
werken zijn zeer goed en de 
beste, die uit de pen van RIT-
soit gevloeid zijn; — 8.° 
Schotsöhe gezangen, 179* 
in 4.'° 2. dl.n _ ,9.0 Roman-
een, 3 dl.n; __ w.° Ver
handeling over de onthvi 

ding van het vleesch. BIT-
SON schreef in eenen vrij zui
veren, maar dikwijls al ie 
be&nopten stijl, en men vindt 
soms in zijne voortbrengselen 
zonderlinge, en zijn ongemak* 
kehjk en eigenzinnig karak
ter waardige denkbeelden. 
Hij had onder andere zon-
derlingheden die van deEn-
gelsche spelling te willen 
verbeteren, door verschei
dene tweeklanken zeer tal
rijk in die taal, maar *ofl« 
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Öèf' welke-zij onverstaanbaar 
zoude worden af Ie schaf
fen; zijne leerwijze is echter 
gelukkiglijk niet aangenomen, 
ui] overleed in 1803. 

'•• RlTTANGËLlDS (JÖANIYES -

STEPHANUS) , «e Förchheim, 
in het diocees Bamberg ge
boren j Was volgens eenige 
schrijvers, van Roomsöh Ca-
thdlijk joodsch, en vanjoodsch 
luthersch. geworden. Men 
heeft van hem Janleekenin-
gen op het boek getiteld: 
Jezira of Jezirach, (zië 
ABRAHAM) , waarin hij be
weert dat de chaldeeuwstfhe 
omschrijving bewijzen tegen 
de joden en antilrinitarissen 
oplevert; Dit voorstel werd 
door eenen sociniaan, WILLEM 
HENDRIK TORSTIUS , die zich 
onder den naam van IKENO-
POUTA verborgen hield, be
streden. RITTANGEMUS ver
dedigde zich door eene ver
handeling, die hij betitelde: 
Libra verilalis , 1698 > en 
die hij aan JOANNES CASIMJR , 
koning van Polen, opdroeg. 
Hij overleed in 1652 4 als 
hoogleeraar in de Oostersche 
talen, aan de akademie van 
Koningsbergen. Er bestaat 
van hem: 1,° eene verhan
deling de veritale religio-
nis christiance , Franekei', 
1699 ; — 2.o Brieven; — 
3.° eene Hoogd. Vertaling 
van gebeden , die de joden in 

hunne synagogen op d"en eer-
sten dag van elk jaar nitspre-
ken, 6n andere geschriften, 

RIXTENHOÜSE (DAVID), een 
beroemde wis- en werktulg-
kundige, in 1732 te Ger-> 
mantowü in Pansylvanië 
geboren , in 17&6 overleden ,f 
volgde FRANCKLIN op, mhet 
voorzitterschap van het Ame-
rikaansch genootschap; se
dert de ODafhankelijkheid van 
Amerika bekleedde hij den 
post van staats-tresorier. Hij 
heeft een plahispherium uit-* 
gedacht dat de onwenteling 
gen der hemelligcharoen voor
stelde naauwkeuriger dan ie
mand tot nu toe gedaan had; 
Zijne wiskundige werktuigen 
werden als al diegene over
treffend beschouwd, welke 
men uit Europa aanbragt. 
Hij werd in 1769 belast om 
in de stad Norton eenen 
doorgang van VENU'S waar te 
nemen, die voor den 3 Junij 
1769 was aangekondigd. Hij 
nam ook den 9 November 
daaropvolgende den doorgang 
van MERCÜRIUS waar, en 
werd in 1775 tot een der 
commissarissen benoemd, be
stemd om over het ontstane l 

geschil lusschen Pensylvanië 
en Virginiè, ter gelegenheid 
der grehsbepaling, uitspraak 
te doen. De werken van dezen 
geleerde zijn in de Dagboeken 
van hel Jmerikaansch ge-
5 
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nootschap opgenomen; zijne 
Lofrede is door RÜSET in 
het Jicht gegeven, Phila-
delphia, 1797, in 8J° 

. * BITTER (JOANNES - W I L -
IEM)> een Duitsch natuurkun
dige , den 16 December 1776 
te Samütz in Silezië, uit 
eene geringe en onvermogende 
familie geboren, wijdde_zich 
niettemin met eenen buiten-
gemeenen ijver aan de studie 
toe, en het gelukte hem, on
danks zijne geringe geldmid
delen, om, zich te Jèna als ge
neesheer te doen aannemen; 
maar hij hield zich bijzon
derlijk bezig met d e zooge
naamde galvanische verschijn
selen en met de electriciteit, 
opgelost door de aanraking 
•-der metalen en andere zelf-
standigheden, hij heeft in 
dit opzigt verscheidene ver
nuftige proefnemingen ge
daan., die hem Hn 1804 de 
opneming in de akademie 
van Munchen verschaft heb
ben. Zijn vroegtijdige dood, 
den 23 Januarij 1810 voor
gevallen, en die, zoo als men 
*egt, het gevolg aijner onma
tigheid was, liet den natuur, 
kundige een groot veld over, 
die de navorschingen voort-
zelteden, welke hij met zulk 
eene levendigheid van ver
beeldingskracht had begon
nen, die hem dikwijls afleidin-

*8W deed maken, die verder 
gingen, dan hetgeen wat de | 

proefnemingen werkelijk be
wezen. RITTER heeft-de'vol
gende werken in het licht 
gegeven: \.° Bewijs dat.het 
levensbegmsel allydmelgal' 
vanismusgepaard is, Wei* 
mar, 1798; — 2.° Bijdra
gen tot de meer bijzondere' 
/tennis van het galvanismus, 
Jena> 1801, 2 dl." in8,v* 
—.3.°Natuur- en scheikun
dige verhandelingen., £eip-
zig, 1806, 3 dl.» in 8.v° 
— 4.° Fragmenten, ontkend 
uit de nalatenschap van een* 
jongen natuurkundige, Bei-
delberg, 1810, 2 .dl.» in 
8.v°; dit. is eene soort van 
aulobiographie, welke hij in 
zijne laatste levensjaren eer-
vaardigde, en waar n'J 
verscheidene bijzonderheden 
van zijn leven en de wijze, 
waarop hij zich zelven be
oordeelde, deed kennen, Een 
aantal Verhandelingen, Me-
mori'en , enz., in het Maga
zijn der natuurlijke historie 
van YOIGT, in de Natuur
kundige jaarboeken •van 
GUBERT, in het Journal der 
natuur- en wiskunde vaa 
GEHLEK en in andere peri
odieke werken. — Er is een 
andere Duitsche geneesheer 
en wiskundige JEBEMIAS-
BENJAMIN RITTEII , mede in 
Silezië, te Hirschberg i n 

1762 geboren, in 1807over
leden ; deze was bestuurder 
*an het kruidmengkundige 
genootschap van Berlijn^ 
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verbonden aan de porselein 
fabrijfc dier stad , en heeft 
in het licht gegeven: 1.° 
Over de nieuwe onderwer
pen der scheikunde, Bres-
lau, 1791 - r 1802, 2 af
leveringen in 8.vo , — 2.° 
Beginselen der grondstof leer 
(Sloechpomélrie), ofdeJTunst 
om de scheikundige grond
stoffen te onderzoeken, Bres-
lau, 1792 — 94 , 3 dl.» 
in 8.vo. Hij heeft ook het 
3 en 6 deel en het Aan-
hangselvan het scheikundige 
Woordenboek, door BOOR-
GEX begonnen , geredigeerd , 
en aan verscheidene natuur
en scheikundige dagbladen 
medegewerkt. 

RlTTERSHUYS (KOENRAAD) 
RITTERSHOSIÜS , een regts-
geleerde van Brunswijk, is 
de schrijver en uitgever van 
een aantal werken, waarin 
men, veel oordeelkunde en 
geleerdheid opmerkt... Hij 
overleed te Allorf, waar hij 
hoogleeraar in de regten was 
in 1613. — Zijn zoon Ni-
CÓLAAS RlTTERSHUTS, te dl-
torfin 1597 geboren, legde 
zich toe op de beoefening 
van de geschiedenis, der 
geslachlregisters, der wis
kundige, der Grieksche en 
Latijnsche letterkunde, en 
overleed in 1670, als hoog
leeraar van het leenregt. 
Men beeft van hem een 
Werk, getiteld : Genealogie 

imperatórunt, regum , du* 
cum, comitum, enz. Tu-
bingen, 1664, 7 dl.nin fol. 

RIÜPEROÜX (THEODORUS DE), 
te Monlauban in 1664 ge-" 
boren, was de zoon van eenen/ 
advokaat des konings van 
die stad, droeg in den be
ginne de kleine bef en ver
kreeg te Forcalquier een 
kanonikaat. Hij verliet ver
volgens den geestelijken staat 
en verkreeg eenen post van 
commissaris van oorlog. Hij 
overleed te Parijs in 1706 
in den ouderdom van 42 
jaren, vier Treurspelen nn-
latende, waarvan de verzen 
gemakkelijk en vloeijend, 
maar zonder kracht en warmte 
ziiri. Ook heeft men van 
RIÜPEROÜX eenige kleine 
dichtstukken zoo als eenen 
Brief, het Afbeeldsel'van den 
wijze enz. in verschillende 
verzamelingen verspreid. Hij 
was secretaris van den mark
graaf PE CREQDI. Daar deze 
heer met den koning moest 
spelen had hij te dien einde 
1,000 louis bewaard, die hij 
in handen van zijnen secrelaris 
ter bewaring stelde, om niet 
verleid te worden dezelve 
tot iets anders aan te wen
den. RIÜPEROÜX ging er mede 
spelen» en verloor dezelve. 
Hij was echter de man, die 
het Afbeeldsel van den wijze 
geschreven hadw 
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• .•" RIVALS (JOANKES PETROS), 
schilder en bouwmeester te 
la Bastide d'^njou , in 
1625 geboren, wasdekwee-
k'eling van AMBROSIÜS FRE-
DEAÜ, een religieus te Tou
louse wonende. Na den dood 
van dezen meester, begaf 
hij zich naar Italië,, vestig
de , aijn verblijf te Home, 
waar hij de goede voorbeel
den beoefende, en kwam 
na verloop van negen ja
ren te Toulouse terug. Hij 
werd er tot schilder en 
bouwmeester van het stad
huis benoemd, waarin hij 
verscheidene jaren werkte; 
maar men vindt er geen 
zijner werken meer. Zij zijn 
bijna alle door de wandalen 
van 1793 vernield. RIVALS 
werd door den koning tot 
opperbewindhebber der we
gen, bruggen en dijken der 
provincie benoemd. Hij ver
rijkte met verscheidene zijner 
voortbrengselen, toenmaals 
vrij geacht, verschillende ka
binetten van de stad Toulouse, 
alwaarmen voornamelijk van 
dezen kunstenaar het sdhoone 
paleis van Malta, waarin 
de opper prioor van Toulouse 
m verblijf hidd, opmerkte, 
üü is in 1706 overleden; 

'«J,n zoon ANTONIÜS , LA 
J>AGE , MARCOS Ancis waren 
*ijne kweekelingen. 

.RIVALS (ANTONIÜS) , een 
«luider te Toulouse, i„ 

1667 geboren, in dezelfde 
stad, den 7 December 1735, 
in den ouderdom van 68 
jaren overleden, had zijnen 
vader JOANNES PETRUS (Zie 
het voorgaande artikel) tot 
meester. ASrosiös kwam- te 
Parijs, en begaf zich ver
volgens naar Italië, Hij be
haalde den eersten prijs der 
schiiderkunde van de akade-
mie/van Sint-Lucas, te Romer 
en de kardinaal AtBAMt, later 
CLEMESS XI, bekroonde hem.' 
Deze meester werd naar Tou
louse geroepen, waar hij met 
onderscheiding de bediening 
gen zijns vaders vervulde. Hij 
had een stoute penseelstreek, 
en zijne voorstellingen waren 
kracht vol, zijne teek-en ing is 
zuiver, zijne zamenstellingen 
schrander gekozen. 

RlVARD (DOMINICBS Ff.A»" 
GISCÜS), een wiskundige, ie 
Neufchateau in Lotharingen» 
in 1697 geboren, yolbragt 
zijne studiën te Parijs, «a 

verkreeg eenen leerstoel der 
wijsbegeerte in het college 
van Beauvais, dien hij"1 

1749 bij den dood van • 
CAFFIN , principaal van dat 
collegie, verliet. RlVAKP 
overleed in 1778. Men »#' 
door zijne werken dat h'J 
zich geheel aan zijn beroep 
had toegewijd; zoodanige 
«ijn; l.o Insiilutiones Vhi" 
loeophicce , 1778 , 4 dl.n ï n 

12,mo -__ 2,o JSlémens etc* 
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(Grondbeginselen der wis- \ 
kunde) Parijs-, 1740, in 
4.to 5ja uitgave herzien•.en 
verbeterd , ibid , ook ir» 4.*° ; 
~ 3.o Elèmens etc. (Grond
beginselen der meetkunde), ia 
4.t°; — 4i" Traite etc. (/^er-
handeling over denaardbol) 
in 8.w; — 5.° Gnomoni-
que{Kunsi om zonnewijzers 
Ie vervaardigen) in 8.v°; —-
6.9 2'a6/e ètd (Table der 
Sinus) in 8.vo; —7.° Tri
gonometrie etc. (Regtlijnige 
driehoeksmeting) j in 8.v° 
Deze werken zijn met dui
delijkheid, ofschoon eenig* 
zins wijdloopig, geschreven. 

* RIVAKOL ( ANXONIÜS, graaf 
»E), een geestig schrijver werd 
den 17 April 1757 uit eene 
arme en vergelene familie, te 
Bagnols in Languedoc ge-̂  
boren. Daar zijn vader geen 
ander middel van beslaan 
vond, werd hij herbergier. 
De jonge RITAROI-, voor den 
geestelijken staat bestemd, 
werd naar Avignon en later 
naar het collegie Sle. Barbe 
gezonden; maar daar zijne 
van natuur, onrustige, ligt-
zinnige en liekelachtige- in
borst zich -niet aan de ern
stige studiën, noch aan eenen 
staat, zoo weinig met zijne' 
neigingen slrookeride, kon 
gewennen, verliet hij den 
geestelijken stand , kwam in 
1775 te Verxailles \ en werd 
gedurende eenigen tijd on- I 

derwijzër van de kinderen 
van den- heer HoNORATii Hij 
was zeer met de zucht lot 
grootheid bezield: 'en , om 
zijnen oorsprong te doen ver
geten of verbergen , deed hij 
zich abb'é DE PAUCIEÜX noe
men en zocht te doen ge-
looven dat hij tot de fami* 
lie behoorde van den rjeroem» 
den geleerde van dien naam, 
in 1766 overleden ; maar 
een neef van dezen laatste 
noodzaakte hem weldra zij
nen waren naam aantenemen. 
Hij begaf zich in 1784 naar 
Parijs. Verscheidene Brie
ven, die hij in het licht gaf 
over de luchtbollen, over de 
sprekende hoofden van. deri 
abbé MICAI. (zie MICAL), enz. 
verwierpen hem roem ea 
bragten hem tot de redactie 
van den Mercure. Zijne J^er* 
handelingen over de alge* 
meenheid der Fransche taal 
werd in '1785'door de. aka-
demie van Berlijn ,• waarvan 
hij kort daarna tot lid werd 
aangenomen , bekroond. Het 
is bij deze gelegenheid dat 
hij zijnen Brief aan den. ko» 
ning van Pruissen in het 
licht gaf, eenen brief, die 
veel bijval vond. Daar hij 
zich vervolgens aan zijnen 
natuurlijken smaak voor het 
hekelschrift overgaf, z°° 
voerde hij den oorlog tegen 
de schrijvers van zijnen tijd* 
in een werk getiteld: J)6 
kleine almanak van ; o««* 
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groole mannen, 1788 in: 
12.ao Dit boek werd ver
scheidene malen: herdrukt 
en altijd met het beste ge
volg. Hij spaarde in zijne 
woorden en in zijne schrif
ten noch zijne-collega's , noch 
zelfs zijne geachtste vrienden 
Hij kwam op den inval om 
GARAT, met wien hij aan 
het journal, door PASCKODT-
CKE ia het licht gegeten,, me
dewerkte in een bespottelijk 
licht te stellen 5; GARAT was 
dé sterkste en het gelukte 
hem zijnen hekelachtigen te
genstrever den aftogt Je doen 
blazen. RiVARor. hield zich 
bezig met eene berijmde cri» 
tiek op het gedicht der Tui' 
nen (le$ Jardins), vanden 
abbé• • DELIUE te maken, 
welke hij bij wijze van eene 
samenspraak tusschen de 
hooi en de knol ia. het licht 
gaf. In Frankrijk en vooral 
te Parijs , houdt men veel 
van lagchen , en welken lof 
het gedicht van DELI^LE ook 
verdiend had, werd de %a-
menspraak iusschen de kool 
en de knol vrij vermakelijk 
gevondeo v e n maakte v e e l 
opgang. De bitste inborst van 
«IVAROÜ had hem vele vij
anden gemaakt, hij kon met 
•niemand in vrede leven. Hij 
kreeg weldra tegenzin in zijne 
vrouw, de dochter van een' 
«Ogelschman Ie Parijs woon-
«««ig» Deze vereeniging Wa8 
* leV gelukkig geweest, en 

RIVAROL stelde er zich *cha-
deloos voor door tegen het 
huwelijk los te varen. Hij was 
evenwel aan de goede grond
beginselen v.erknoqht: ten 
tijde der omwenteling, ver». 
klaarde hij zich openlijk voor 
de monarchie, en ontwierp 
gezamenlijk met PEITIER en 
anderen het dagblad, getiteld; 
De handelingen der Jposle^ 
len. Men dacht in den be
ginne dat deze verkleefdheid 
van zijnen kant'niel belange
loos, was; maar de ondervin« 
ding bewees in het vervolg 
de valschheid van dit denk
beeld. Daar hij den Franschen 
bodem te gevaarlijk vond voor 
diegene, welke de leerstel
lingen van den dag niet volg
den , beproefde hij zijn- lan<J 
te verlaten , maar hij werd 
te Abbeville door de natio
nale garde 'm hechtenis gej 
nomen. Hij gaf toen een vrij 
bijtend Ferslag 'van, zij110, 
reis in het licht, waarin "ö 
zich verscheidene bitse aan
merkingen tegen de omwen
teling, tegen verschillende 
volksleiders die er in voor
kwamen , en vooral tegen den 
heer DE IA FATETTE , ver
oorloofde. Hij was gelukkige 
in zijne vlugt in 1792, en 
week naar Hamburg» #

wa? r 

hij genoodzaakt werd zie""1 

de bezoldiging van een' boek
handelaar te stellen, d i e 

hem bij zich nam en in *>« 
«jne uitgaven voorzsg» Bi" 
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vARot; had hem beloofd «ïch 
te zijnen opzigte door werken , 
van welke zijn roem het de
biet moest verzekeren, dank
baar; te toonen. Maar daar 
de boekhandelaar zag, dat hij 
deze belofte niet vervulde, 
deed hij hem zijne ontevre
denheid blijken. RIVARO£ 
vertrok, hem in betaling 
eenige ruw ontworpene wer-
ken, die weinig geschikt wa
ren om in het licht te verschij
nen , achterlatende. Vandaar 
begaf hij ziel) naar Berlijn, 
en werd door den vorst en 
door prins HENDRIK wel ont
haald. In deze hoofdstad leef
de hij zoo niet in het niid-: 
den der rijkdommen, ten 
minste in eenen fatsoenlijken 
welstand. Hij. beklaagde even
wel zijn vaderland,en schreef 
aan een zijner vrienden: » Het 
ware beloofde land is in de 
daad het land waar gij zijt; ik 
zie het van verre; ik wensch 
er in terug te komen, en ik 
zal misschien den bodem des-
zelven nimmer weder betre
den ;" zijne voorzegging werd 
vervuld ; hij overleed te £ev 
lijn den 11 April 1801 de 
volgende voortbrengselen na
latende: Discours etc, (leer
handeling over de algemeen-
hetd der Fransche taal). 
Indien de schrijver zich be
paald had, met de algemeen
heid dier taal te bewij
zen door de meesterstukken,, 
welke de letterkunde heeft 

yoórtgebragt, en door den 
billijken lof der beroemde 
schrijvers , die dezelve door 
geheel Europa verspreid heb
ben , zou men in het ge* 
voelen van RIVAROI. niets ge
vonden hebben, dat nietwaar,*, 
en op het algemeen gevoelen 
van alle beschaafde natiën 
gegrond was; maarfhij wijde-
de letterkunde der vreemdei 
natiën, die hij niet genoeg 
kende, beoordeelden, en hij; 
spreekt er dus niet over, dan 
op eene zeer oppervlakkige 
wijze; hij grondt daarenboven 
de verdienste der Fransche 
taal, op de gebreken der 
andere talen , die hij , met 
uitzondering Tan het Ita-f 
liaansch mede niet kendeé 
De uitgebreide verscheiden
heid der Hoogduitsche taal, 
de krach tvolle beknoptheid 
van het Engelsen , de. majes
teit va,n het Spaansclv, de 
kracht, de zachtheid en de 
welluidendheid van het Ita-. 
liaansch, zijn eigenschappen 
die in zijne oogen verdwij
nen om er slechts gron-> 
den van critiek in te vinden. 
Hij vernedert ook de met 
regt beroemde namen van 
KLOPSTOCK, HDME, ROBERT* 
SON, MILTON, MARIANA, FER-
RERAS, ERCIM.A, MACHIAVBti 
GüICCIARDINI, D A T I U , AKI-
OSXO, TASSO, enz. fleze van 
den kant van RivARO* dik
werf onregtvaardige voorin
genomenheid , ter zijde stel? 
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lende, bewijst hei overige" 
van zijn werk in hem den man 
van smaak, met een niet zeer 
gewoon talent begaafd. — 
2.° VEnfer(De Hel) naar 
DVNTE, Londen (Parijs), 
1785 , in £.vo Men moet 
eene zeer diepe kennis der 
Italiaansche taal bezitten om 
gedichten in eene andere taal 
over te brengen, en nog meer 
<>m verscheidene strophen van 
:den IFoskaanschen dichter te 
begrijpen : de verschillende 
commentarjën , welke men in 
de menigvuldige uitgaven van 
dit gedicht vindt, zijn niet 
altijd 'toereikende om dezelve 
Öp te helderen, Hel is dus 
niet te -verwonderen dat Ri-
VAROt, zeifs in eene eenvou
dige navolging; verscheidene 
tegenstrijdige zinnen heeft ge
maakt, en overal den waren 
geest van het Italiaansche ge
dicht heeft veranderd. Wat 
het Fransche werk aangaat, 
oordeelen wij dat het wel 
geschreven en de vluggepen 
van RiVAnor,, die weet te 
schilderen en belangstelling 
op te weiken, waardig is. - ï 
3.0. Lettre etc. (Brief aan 
den heer NJSCKER over het 
gewigt fa. godsdienstige 
gevoelens), Berlijn, 1787. 
DiHdeine geschrift strekt den 
grondbeginselen des schrijvers 
tot eer; — 4,0. Lettre etc. 
(Brief aan den heer JV£Cm 
»#fl over de aedeleer, en%] 
m hetzejfde jaar. Deze twee 

Brieven zijn herdrukt in het 
2.e deel del'Chefs d'Oeuvre 
et 6, (Letter'én Hiaat kundige 
meesterstukken van het einde 
der J8S eeuw), 1788, 3 
dl.n in 8.*°; — 5.° Pelit 
etc. (Kleine Almanak dep 
groolè mannen), 1788 t i» 
12.pio Het-is een hevig he
kelschrift, en al te langdra* 
dig, dan dat het zou kunnen 
vermaken, tegen de middel» 
matige dichters vim dat tijd
vak. Deze namen niet alleen 
wraak over RIVAROI., zegt 
men , door beleedigingen, 
maar door dadelijkheden, die 
evenwel niet beletteden dat 
aan zijnen almanak een aantüt 
uitgaven te beurt viel; — 
6.o Lettre etc. (Brief aan 
den Franschen adel), \J»r' 
in 8.w i waarin de schrijver 

.zich op eene buitengewone 
wijze voor den koning ver
klaart-; — 7.o -n* f' 
(Staatkundig leven van dm 
heer DE LA FAYETTE) 17»-» 
— 8.o Prospectus etc. (fros-^ 
peclus van een nieuw woor 
denboe/t der Fransche'a<*h 
gevolgd van eene verhang" 
ling over de verslandehjhe 

en zedelijke hoedanig**** 
der menschen) , Jiïatnburg, 
1797, in S.™ Dit werk .«ƒ 
spreekwijzen en dikwijls w.y 
nig juiste denkbeelden ove> 
laden, .eindigt met den H ^ 
te ver-rnoeijen , z o° a 's Z°i.n in andere voortbrengesete 
van RwAROJi het ge™' , s ' 
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dia deze zelfde gebreken hel)-' 
ben. Men verhaalt dat de 
boekhandelaar, in wiens bezol* 
diging hij stond , hem , om 
hem te noodzaken dit werk 
ten einde te brengen^ bij zich 
opsloot en aan zijne deur 
schildwachten stelde. — 9.° 
Lettre etc. [Brief aan den 
president van . . . . over de 
sprekende hoofden en over 
den tegenwoordigen staat 
van het openbaar gevoelen 
ie Parijs) , Zonden en Pa* 
rijs, 1733 in 8.vo — 10.' 
Parodie etc, [Parodie van 
den droom van AzHAhiA), 
.1787, in 8.vo, welke verschei
dene uitgaven gehad heeft, en 
waarvan de eene den aan
genomen naam van Mw. GRI-
5I0D DE L&. REYNIÈRÈ voert, 
tegelijk, met zijne evenzeer 
vooronderstelde ontkenning, 
Het werk op zich zelven., 
hoewel vrij goed, wat het 
dichterlijke betreft, zijne aan-
teekeningen en deze zelfde 
ontkenningen zijn te zamen 
een hevig hekelschrift, waarin 
men evenwel wel bestuurde 
trekken vindt. Mevr. DE GEN-* 
tis en DE STASI., de heeren 

DE LA RETBJÈRE , CoNDOR-CET, 
D'ALEMBERT, BUFFON en zijne 
voortzetters, VlCQ D'AZIR , 
GAILLABD , BAILLT, D'AGÜES-
SEAU, BEAÜZÉE, SÜAHD, LE-
MIERRE en de geheele aka-
demie zijn in hetzelve het 
voorwerp der bitterste spot-

XXI, DEEI, 

redenen van den schrijver. 
— 11,^ Poésies {Gedich
ten), waaraan noch .dicht-
vuur, noch bevalligheid ont- , 
breken. RIVAROI. was in het 
algemeen, ..eerder een man 
van geest dan een man van 
talenten; en zijn geest was 
zelfs al te bijtend ,.dan da,t 
zijn onderhoud en zijne wer
ken langen iijd zouden kun
nen behagen. JGene groote 
verbeelding van zich zelven, 
bitsche kwinkslagen, een on
vermoeid gjsnap, enden titel 
van graaf, dien RiyAROï. zon
der grond aannam door zelf 
zijn geslachtregister optema-
ken, verwierven hem ingang 
in de voornaamste huizen van 
Parijs, waar hij zich bescher
mers maakte, maar waaraijne 
vinnige inborst hem vele vij
anden berokkende , en waar 
hij niet -altijd een goed ont» 
haalontving. Dezelfde onpar
tijdigheid , die ons beweegt 
om zijne gebreken te herin
neren, verpligt ons te gelij-
ker tijd, regt te doen weder
varen aan de gevoelens, die hij 
in de staatkundige verwarrin
gen van Ftanki'ijh aan den 
dag legde, en die zijne ge* 
dachtenis slechts tot eer kun
nen verstreiken. Men gaf te 
Parijs zijn Zeven in 1802, 
2" dl.» in 12.1» Jn het Jicht. 
Zijne verschillende werken 
zijn gezamenlijk - uitgegeven 
in 1808, 5 dl.» in S.*0,'*»^^ 
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voorafgegaan van eene nidt zeer 
naanwkeurige Xevenssckets 
van den schrijver. Men heeft 
onlangs de verzameling eener 
Briefwisseling in het licht 
gegeven die RIVAROL met Lo-
-DBWI'JK XVI, door tusschen-
komst van den heer DE LA-
PORTE,intendant der burge-
lijkelijst, onderhield. De Ge~ 
denkschriften van RIVAROL , 
in 1824 in de Feraameling 
der Gedenkschriften over de 
•omwenteling opgenomen, zijn 

"slechts de herdruk van het 
Tafereel der constituerende 
vergadering, dat deze schrij
ver in 1798. in het licht 
heeft gegeven. Men heeft in 
1808 den Geest van RirA» 
R.or, in 2 dl.n in 12.«»o m e t 
zijn portret in het licht gege
ven. Dit boek is reeds in ] 802 
onder den titel van Wys--
geerig, staat- en letterkun
dig leven van RIVAROL in 
hetzelfde formaat en hetzelfde 
aantal deele-n in het licht ver
schenen. Het lexen der ver
schillende schriften van Ri* 
TARor, deed over hem het oor-, 
deel vellen, hetwelk DÜSSAOLT 
in de Letterkundige Jaar
boeken heeft uitgedrukt : 
» RIVAROL had misschien in 
geenerlei vak een waar talent; 
maar zijnwerk .̂ en buigzame 
geest plooide zich naar alles." 

* RiVARot SAINT-ETIENNE 
*J «WIES-BAPTIST A AOGÜSÏÜS 
'Wggraaf DE) , kapitein ad-

judant»majoor van het 4.* 
regiment der koninklijke gar
de, ridder van den H. LODE* 
WIJK en'van het legioen van 
eer, te Parijs den U Novem
ber 1825 in den ouderdom 
van 37 jaren aan eenehersen-
ontstekingovèrleden, waseen 
neef van den voorgaande. Be 
burggraaf DE RIVAROL had den 
oorlog in Calabri'è medege-
voerd, en over dat land een 
werk in het licht gegeven, ge
titeld: Geschiedkundige ij/'» 
zonderheden over Calabrië 
gedurende de laatste omwen
telingen van Napels, Parys, 
1817 in 8.vo Men kent nog 
van hem eene Verhandeling 
over hel leven en de werken 
van ROLLIN , Parijs, 1819 
in 8.vo Hij werkte-aan eene 
geschiedenis van den H. LODE' 

WIJK , welke de dood hem ba-' 
let heeft ten einde te brengen. 

RiVAutT (DAVID) heer van 
Flurance, in 1571 te La-
val geboren, werd bij GüT» 
graaf van Laval, opgevoed. 
Nadat hij Italië doorge
reisd had , vergezelde hij den 
graaf DE LAVAL , die door 
de Turken gedood werd, naar 
jffongaryë. Hij kwam "J 
Frankrijk terug, werd t o t 

edelman van den koning, on-
dedeermeester, daarna *ot 

leermeester van LODBWIJK 
XIII benoemd, en overleed 
in 1616, in den ouderdom *an 
45 jaren, te Tours, MAIHBRBB 
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én verscheiden!' andere be
roemde schrijvers Hebben met 
achting over RIVAULT gespro
ken, en zulks isniet te ver-: 
wonderen, hij was aan het 
hof wel gezien. Er bestaan 
eenige werken van hem, die 
slechts, zwak derzelver' lof 
regtvaardigen. De voornaam
ste zijn; 1.° JElémens etc, 
{Grondbeginselen dèr artil
lerie) 1608, in 8.vo, die zeld
zaam en vrij belangrijk zijn , 
— 2.o Les Êlats etc {De 
sianden , waarin over den 
vorst, over den adel en over 
den burgerstand overeenkom* 
stig on&en iyd gesproken 
wordt), 1596, in 12.«>o _ 
3.° Ediiion etc, {Uitgave 
van JiRcaiMEDES) in 4„t° 
** 4.o V-Art etc (De kunst 
om te verfrdaijen, ontleend 
uit den %in. van deze ge-> 
ttiijde spreuk. De wijsheid 
van den persoon verfraait zijn 
aangezigt {Sqpientia hominis 
lucet in vultu ejus, et po* 
tentissimus faoiem, ïllius 
commutabit, Eccles. 8); toe
gepast op alle soorten van 
schoonheden, en over de midi 
delen om ie weeg te brengen 
dat hei ligchdam in de daad 
*ij-ne verfraaiing van de 
schoone hoedanigheden der 
zielontlèeni), 16Ö8„ in 12.«M> 
Deze iurist is geen e hersen
schim, zij i& zelfs de ware 
grondslag der gelaatkundige 
wetenschap. » Men gelooft 

• f ' T 

zegt «en wijsgeer (JF. J.Rocs-
SBAB) dat het gelaat slechts 
eene-eenvoadige ontwikkeling 
der reeds door de natuur aan
gewezen trekken 'is. Wat mij 
betreft, zoo zoo ik denken 
dat behalve- deze ontwikke
ling de wezenstrekken van 
een' mensen zich ongevoe-
liglijk vormen en een gelaat 
worden, door de menigvul
dige en töteeoe ge woon te ge-
wordene rndrukselen van ze
kere zielsaandoenigen. De
ze aandoeningen vertoonen 
zich op het aangezigt, niets 
is zekerder ; en wanneer zij 
tot eene "gewoonte; worden , 
moeten zij er blijvende in-
drukselen van nalaten." De 
schrijver der Natuurkundige 
oefeningen bekrachtigt deze 
aanmerkingen en drijf! haar 
zelfs veel verder, zonder dat 
men kan zegge» dat de on
dervinding hem tegen is. Na--
dat hij over de buitengewone 
verscheidenheid en ever de 
zeer ongelijke gedaanten der 
'wezens gesproken had,- voegt 
hij er bij. » Voorts kunnen 
diegene, welke door den in
vloed van onze gebrekkige op
voedingen en gewoonten mis
vormd zijn geweest, hunne 
trekken herstellen: en ik «eg 
dit vooral VEÜÖF ome vrouwea 
die, dm b ierin te slagen, zich 
blanketten, en zich aoDgezig-
ten va ft popjtöra, jsowtfer ka
rakter maken. E%«el#K beb-

2-' - . 
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ben zij .gelijk.; want hel is 
beter die wreede hartsloglen 
welke haar vaak verslinden, te 
verbergen dan aan den dag te 
leggen. Zij bebben een zeker 
middel orn schoonheden van 
eenen treffenden nadruk te 
•worden. Dat is om inwendig-
Jjjkgoed, zacht, goedertieren 
en.godvruchtig te zijn. Deze 
genegenheden van eene deugd
zame ziel. zullen in hare trek
ken hemelsche karakters uit
drukken, die tot in den meest 
gevorderden ouderdom schoon 

-.zullen zijn.». Zie BICHTER. 

BIYAZ (PETRUS JOZEF DE), ' 
4e Saint-Gingoulph in PT al-
hserland, in 1711 geboren, 
iiad eenen bepaalden smaak 
:en eene begaafdheid voor de 
werktuigkunde. Men heeft 
hem verscheidene nuttige uit
vindingen in de uurwerk-en 
waterleikunde te danken. Bij. 
onderzocht ook m e t scherp, 
zinnigheid eenige geschied
d e P°nten ponder ande. 
\™t™ Marteldood.van het 

]Tchtff7f^rJclar ln8e« in het 
ivo?J->Zar#s> 1799, i„ 
**0V» Men heeft nw Van 

hins vcmSavooije. Hij over. 
Jeed te Moutiers in 1772, 

-J^ 1™ (JoASMEs
 JOZEF), een 

geleerde boekenkenner, den 
19 Januari) 1730, te Jpt in 
Provence geboren , •; was de 
zoon van een' goudsmid dier 
stad. Hij omhelsde,den.gees
telijken staat, onderwees de 
wijsbpgeerte in het collegie 
van ST. CiROtos ran Jvig-
non, en verkreeg de pastorij 
van Molléges bij Arks. Men 
zegt dat hij; de bedieningen 
derzelve op eene stichtelijke 
wijze waarnam. Wat er van 
zij , hij verliet in 1767 zijne 
pastorij en kwam te Parijs 
waar de hertog DE. IA'Til* 
LIÈRE hem zijne rijke bibli
otheek (17f8) toevertrouw
de , die RIVE met verschei
dene kostbare boeken ver
meerderde. Hij had zich den 
bijnaam van Biblïognoste 
gegeven , en zijn karakter, 
buitendien vol eigenliefde, 
was zoo driftig en zoo twist-
gierig, dat de hertog, wan
neer geleerden over geschied
kundige of bihliographiscbe 
onderwerpen twistten, hen 
bedreigden , om hen tot eens
gezindheid te bewegen, *#*f* 
dog op hen los:te Jafen,a'e 

nooit, van iemands gevoelen 
was. Tijdens den dood,van 

den .heerDBiA-VAiAiiM»-™1" 
de bibliotheek ten erfdeel aan 
de hertogin-tan'-CHtoMHT» 
welke de Heeren DfiBüRB en 
VANPRAET belastte er d e ca
talogus van op te maken{)> 

in 3 dl.» j„ 8»., in liet licht .wr 
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Hetgeen* RITE- zeer ter harte 
ging-» en hij wreekte er zich 
over door eene bijtende cri-
tiek tegen deze beide geleer
den ; maar deze critiek ver
diende slechts de. verachting 
Tan onpartijdige lieden. Na
dat dë markgraaf van MEJA* 
HES aan de staten van Pro-
vénce eene aanzienlijke bibli
otheek vermaakt had, stelde 
den heer DEBOISGEMN, aarts
bisschop van Aix> in den 
naam Zijner landgenoöten de 
Prove'ngalen , aan RIVE voor , 
hun bibliothecaris te worden. 
RIVE nam dezen post aan; zijne 
overdrevene vooroordeelen ga
ven aanleiding tot onoplosbare 
geschillen, die zijne tegenwoor
digheid te Aix, werwaartshij 
zich begeven-had , nogmoei-
jelijker maakten om bij te leg
gen. Middelerwijl, barstte de 
omwenteling uit; ofschoon hij 
welligt inwendig de beginse
len derzelve niet goedkeurde, 
bewees hij echter een der vu
rigste volksleiders te zijn. Hij 
voer uit tegen den aartsbis-
chop, dien hij de mitro-
phorus BoiSGELiN noemde, 
stelde verscheiden achtens
waardige burgers ten loon , 
vervolgde den advocaat PAS-
CALIS, waarvan men hem zelfs 
beschuldigt den dood veroor

zaakt te hebben. In deze jam
merlijke loopbaan gebragt, 
wist men niet waar hij op
gehouden zou zijn , indien 
niet een aanval vanberoerte, 
waarmede hij reeds drie ja
ren te voren was getroffen-
geweest, hem.in 1792, in 
den ouderdom van 62 jaren 
(te Marseille) in het graf ge
sleept had. RIVE heeft een
aantal werken geschreven, te 
weten: 14 gedrukte, 7 ge
reed om ter perse gelegd te 
worden, en 39 die hij zicli 
voorstelde in het licht te ge
ven. Wij zullen ons bepalen 
tot de aanhaling der Volgen-
'^v„ . l f° Dictionnaire °etc. 
(Sphalmatographisch woor
denboek , of Zetlterhundige 
dwalingen};- — 2.° Dicli-
onnaire etc. (Woordenboek 
der Troubctdours), waarin hij 
CRESCIMBENI , QOADRIO, FON-
CEMAGNE, V A I S S E T T E , S A I N T E -

PALATE , MILLOT en PAPON 
hekelde ; — 8.o (Bibliothe-
qnes etc. {Fransche én Itd-
liaansc/ie Bibliotheken enz); 
— 4.o JEclaircissemenl etc. 
[Verklaring over de Speel' 
kaarten),; Parijs , 1780, in 
12."*»°; een werk, W a a r i n h ij 
de uitvinding der kaarten aan 
de Spanjaarden toeschreef. 
Zie het Journal des Savans, 

3 ••' 

ï ' n ' A \ B \ e e n der beste tverken van algemeene boekkunde. Zes 
laar flvnveie^- in "J58 * e d r u k t ' , en m e t ^rg door de boekharide. 
» u I ! , S e ? ' s e e r d ' bevatten de Catalogus van alle overblijftel» «er boeken j die DE LA VAMIÊRE had bezeten. " 
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Augustus 1780, waarin ï)u-
POjr het tegendeel aantoont; 
— 5.0 llémoires etc. {Ge
denkschriften over de Boek
drukkunst? — Typographie, 
—Tachygraphie, Stenogra-
phw, CalUgraphie , enz,) 

. RiTEfi/ (C t , -Fa . FELIX 
BOULANGER m), *-, Z&eBov-
1ANGER. 

zeldzaam werk; *-. 4.° ver
scheidene Verhandelingen 
over de geschilpunten, en 
andere werken, in 3 dl.n in 
fol. verzameld.— Zijn broeder 
WILLEM RIVET , was even als 
hij predikant ïn Frankrijk, 
Hij is de schrijver eener/^er? 
handeling over de reglvaar-
digfnaking , en van een an» 
dere over de Kerkelijke vrij* 
heid tegen het gezag van 
den Paus, Geneve, 1625 , 
in 8,vo: werkenj die enkel bij 
de protestanten gejiocht zijn» 

RIVET DE IA GRANGE (don 
ANTONIUS), van dezelfde fa
milie als de voorgaande, 
maar uit eenen CathoJijken 
tak, werd te Cmfolens':)eene 
Jdeine stad van Poilou,'m 
1683 geboren, Hij nam in 
1704 het kleed der bene-
diclijner orde te MarwoU' 
tier aan, en legde er w 
1705 zijne gelofte af. Zijne 
oversten beriepen hem het 
volgende jaar naar Parijs, 
om met eenigé religieuzen 
aan de Geschiedenis derbe-
roemde mannen van den U* 
BENMDICTÜS te arbeiden. 
Hij verzamelde eene groote 
hoeveelheid bouwstoffen, be
trekkelijk dit onderwerp, 
maar deze onderneming mis-
lukte. Hij legde zich geheel 
en al op de Letterkundigege' 
schiedenisvan Frankrijk toe, 
waarvan hij reeds bet onder
werp gevormd bad en die hem 

^ RIVET (ANDBEAS), een cal
vinist predikant, in het jaar 
1572 te Saint-Maixent in 
Poitou geboren, verwierf 
eeneh grooten reem bij de 
calviniste par t i j / werd met 
hunne, gewigtjgsle aangele
genheden belast, en zat bij 
verscheidene van hunne sy
noden voor. Hij werd hoog
leeraar der godgeleerdheid 
a_an <le universiteit van £ey-
aen> en overleed te Breda 
in 1651 , in den ouderdom 
van 78 jaren. Men heeft 
van hem: l,o e e n e verhan
deling getiteld: Criticus sce-
eer, Dordrecht, IQ 19, in 
8.vo _ 2,o Verklaringen 
over verschezdene boeken i r . 

™y*ingaangaande de open-
l^lffou wspele n , de blij-
vraaZThn > Waarin het 

J««gstuk wordt beslist of 
tezeve door de 0V9rfod£ 

Z)lre*ela[en W0rd«" 
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geheel zijn leven heeft bezig 
gehouden. Hij vereenigde zich 
tol dit werk met drie zijner 
ordebroeders, dom JOZEF DÜ-
CLOÜ , dom MADRIXS PONCET 
en dom JOANNES COLOMB. 
De gerustheid van zijn leven 
werd gestoord door zijne ver
kleefdheid aan de nagedach
tenis en de zaak van AuNAütx 
en QÜESNBL. Hij liet in 1723 
te Amsterdam , in 4. t0 , het 
Dooden-register van PORT -
fior.it - DES - CHAMPS druk
ken. De uitgave van dit werk 
gevoegd bij de hevigheid zij
ner verzetting legen de bulle, 
Unigenitus, tegen welke hij 
geappelleerd had, mishaagde 
zijnen oversten. Men nood* 
zaakte hem zich in de abdij 
van ST. VINGENT van Mans 
uftezonderen. Hij werkte er 
gedurende meer dan 30 jaren 
aan de Letterkundige ge~ 
schiedenis van Frankrijk. 
Hij deed het l.e deel der-
zelve in 4.to in 1733 in het 
licht verschijnen,en bragt het 
9.e dat de eerste jaren der 
12^e eeuw bevat ten einde , 
toen hij in 1749, in den 
ouderdom van 66 jaren over
leed. Dom TAILLANDIER, zijn 
ordebroeder', heeft zijne lof
rede aan het hoofd van het 
9.de deel der Letterkundige 
geschiedenis welke tot het 
12.e deel is voortgezet vervaar-
digd. Het ware te wenscheh 
dat de schrijvers meer zuiver* 

heid, meef naauwkeurigheid 
en meer sierlijkheid in den stijl 
hadden gebragt, dat zij zich 
minder opgehouden hadden 
met de onbekende schrijvers , 
én dat zij meer regt hadden 
doen wedervaren aan diege
ne , welke over zekere onder
werpen niet zoo als zij dachten.. 

RIVET, — Zie PAPÏLLON. 

RIVIÈRE (LAZARUS) , hoog
leeraar in de geneeskunde aan> 
de universiteit van Monlpel-
lier, zijne geboorteplaats, 
verkreeg dien post in 1622, 
en overleed in 1655, in den 
ouderdom van 66 jaren. Er 
bestaat van hem: 1 .o eene Ge
neeskundige praktijk (Pra
xis medica)j Lyon 1657, 
in fol. die veel geraadpleegd 
wordt. Hij volgde SENNERT 
op den voet na , en dikwijls 
schreef hij ergeheele bladzij
den van qit zonder hem aan 
te halen ; maar hetgeen hij 
zelf schreef deed blijken dat 
hij de hulp van vreemden kon 
ontberen. — 2.° Qbservati~ 
ones medicce el curationes in -
signes, Parijs ,1646, in 4. t0 ' 

RIVIÈRE (HENDRIK- FRAN-
CISGÜS DE I A ) , zoon van eenen 
gewonen edelman van de ka
mer des konings, wefrd te 
Parijs geboren en sloeg de 
loopbaan der wapens in. Hg 
bevond zich in « 0 4 bij het 

4 
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ig* van Gigeri 'in Bar-
barije met den hertog DE 
BÉAÜFORT, wiens adjudant 
hij was. Nadat hij zich bij 
verschillende gelegenheden 
onderscheiden had ,: begaf hij 
zich naar een Jandgoed, dat 
hg had in de nabijheid 
van" dalgene , hetwelk de 
graaf DE BÜSST-RABCTIN be
woonde. Deze graaf had bij 
zich FRAScièqA LÖÜISA m 
RABDTIN, zijne dochter, wedu
we van den markgraafDÈ'COL* 
HGNT'LANGEAC, LA RIVIÈRE 
wist aan haar te behagen , en 
trad met haar buiten weten 
van haren vader in 1681 in 
denecht, De graaf, bij het ver-
nemen van dit berigt in woe
de ontstoken, was er op be- i 
dacht het huwelijk te doen j 
verbreken, en spoorde zijne 
dochter aan zich zelve tegen 
haren echtgenoot te verkla
ren. Ondanks de LA RIVIÈRE 
gunstige uitspraak , wilde de 
markgravin DE RABDTIN met 
hem geene gemeenschap heb. 
ben. LA RIVIÈRE trachtte haar 
tot andere gedachte te bren
gen ; maar daar hij er niet 
jn kon slagen, begaf hij zich 
>n het gesticht van het ora
torium te Parijs, waar hij 
een voorbeeldig en stichte» 
iijk leven leidde , en waar hij 
"» 1734 in den ouderdom 
van 94 jaren overleed. Zijne 
voornaamste werken zijn. 
1.° lettres (Brieven) in 2 
«1,» in 12.»Ö l e par$s% i n j 

1752, met eene korte Ie* 
vensbeschrijving van den 
schrijver, en het Verslag 
van zijn proces, Deze brie
ven zijn met de vlug-, en 
luescbhejd geschreven van 
een' man, die in de groote 
wereld verkeerd heeft,maar 
men gevoelt er ook den 
ingebeelden en gedwongen 
schoonen geest in , terwijl 
men er bijna niets in leert. 
— Fiè etc. (Zeven vanden 
ridder MEJNEI) , 1706, in 
8.vo _ . 3.o Fieeic. (leven 
van den heer CoüB.VlLlÉ\% 
1719, in 8.vo 

RIVIÈRE (MATTHIAS PONCEI 
DE LA). —- Zie PONCET. 

; " RIVIÈRE (N. MERCIER OB 
LA), een beroemde landbouw
kundige , in 1720 uit eene 
aan de geldmiddelen verbon
dene familie geboren, ver

kreeg in 17.47 den post van 
raadsheer bij het parlement 
van Parijs, en werd kort 
daarna tot bewindhebber van 
het eiland Martini^ °em 

noemd. Bij zijne terugkomst, 
omhelsde hij met vurigheid 
de gevoelens van QOESNAT. 
Hij was een der redacteurs 
van het Journal d'agricut' 
ture; hij was ooggetuig 
van de rampen der omwente
ling, die hij voorzegd M » 
terwijl hij de middelen aan
toonde die hij geschikt o°r" 
deelde om dezelve voorteko* 
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liièn; maar hij had het ge-
Jut, :aan de". vervolgingen te 
ontsnappen , en overleed in 
1794. Er bestaat van hem: 
1.° VOrdre etc. (De natuur
lijke en wezenlijke orde der 
staatkundige . genootschap" 
pen) Parijs, 1767 , in 4. to 

of 2 dij» in 12.»» Dit is de 
ontwikkeling van de stellin
gen der OBConomisten. —• 2.° 
Plnterüt etc.% (Het algemeene 
belang van den staat, of 
de Vrijheid van den graan-
handel, aangewezen in over
eenstemming met het natuur
lijk regl) enz. met de weder
legging van een nieuw stelsel, 
bij wijze van Zamenspraken 
over den graanhandel, 1770, 
in 12,m° in het licht gegeven ; 
— 3.° Be IHnstruelion etc, 
(Over het openbaar onder
wijs , of Zede- en staalkun
dige beschouwingen, over 
de noodzakelijkheid, den 
aard en de bron van dit on
derwijs'), Parijs, 1775, in 
8.vo — 4,0 Lettres etc, 
(Brieven over de ceconomis-
ten),'m 12.mo , zonder jaartal 
(1787), in 8.v° Dit i's eene 
verdediging hunner grondbe
ginselen. — 5.° Lettre etc. 
(Brief aan de heeren afge
vaardigden uitmakende de 
commissie der geldmiddelen 
in de nationale vergade
ring}, 1780, in 8.™ ; hij 
neemt in denzelven gedeelte
lijk het stelsel van NECKBR aan;, 

— 6.° Èssai etc. (Proeve 
over de grondbeginselen en 
de grondwetten der Fran-
sche monarchie of schets van 
eenen constitutionelen codex 
om tot vervolg te dienen op 
het werk getiteld, de wen-
sc/ien van een Franschman), 
1789, in 8.vo — 7.° Pal
ladium etc. (Palladium van 
de staatkundige ; consiitu* 
tie, of zedekundige wederf 
geboorte van • Frankrijk), 
1790, in 8.VO — 8.o VHeu-
reuse etc (De gelukkige na
tie blferslag van liet be
stuur der Felicianen, een 
geheel en al vrij en geluk
kig volk onder het gebie
dend gezag der wetten) , 
1792 , 2 dl.* in 8.vo Deze 
twee laatste werken zijn som* 
tijds ten onregte, zoowel als 
den Brief van de heeren afge«. 
vaardigden aan den heer HEN
DRIE DE LA RIVJÈRE toege
schreven. 

* RIVIÈRE (KAREL-FRAN-
CJSCÜS DE RIFFARDEAÜ, mark
graaf, later hertog DE) te la 
Ferlé-sur-Cher in 1765 ge* 
boren, trad zeerjongin dienst, 
en maakte bij de Fransche 
Gardes zijne eerste wapen
feiten. Hij verliet in het be
gin der onlusten zijn vader
land, en begaf zich naarden 
graaf van ARTOIS te furin. 
Hij werd zijn eerste adjadant, 
volgde dien prins of *' 2Une 

8 
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reizen, en werd door hem 
met verscheidene netelige zen
dingen belast bij de konings» 
gezinde legerhoofden van Bre-
tagne en de Fêndéö. Op eene 
dezer reizen in hechtenis ge
nomen , werd hij naar de ge
vangenis van ïfante& gevoerd, 
maar het gelukte hem leoh'U 
Vltigten, en hij begaf zich naar 
CHARBTTE. Ilij werd. in 1804 
op nieuw in hechtenis geno* 

, men te jParo)*s,werwaarts hij 
met GEORGE en PICHEGRU ge
zonden was; thans werd hij 
voor de regtbank betrokken 
en den 10 Junij met J t u o s 

' BEpOLiGlfAC ten dood veroor
deeld; maar zijne straf werd 
door tusschetikomst van Jo-
SEPÏHINE in die van balling* 
schap , na eene voorafgaande 
gevangenschap van 4 jaren in 
het fort van joux, veranderd. 
In 1814 in Frankrijk terug
gekeerd, werd hij door MON
SIEUR , tot veldmaarschalk , 
en door den koning tot ridder 
van den H. LODEWIJK en be
velhebber ran de 2l.« militai* 
re afdeeling benoemd. Hij was 
juist tot het gezantschap van 
Konsiantinopelbenoemd, en 
öegat zjch naar zijne bestem
ming, toen hij de landing van 
JNAPOIEON vernam. Hij be-
Foefde, maar zonder gevolg, 
de bevolkingvan het zuiden tot 
opstand te bewegen , daarna 
ging hij scheep met den her. 
*£« DE BRÜGES om zich naar 
Barodona bij den hertog van 

ANGOMÊME te begeven; hij 
kwam er den 15 April 1815 
aan, en bleef er tot de maand 
Jülij , op welk tijdstip hij zich 
op het Engelsche smaldeel 
door lord ÉXMODTH aange
voerd, begaf, ten einde de 
kusten van Frankrijk te be
reiken. Hij landde te Mar-
seille aan, na het berigt der 
nederlaag van Waterloo, Na
dat hij tot den rang van lui

tenant-generaal van die af
deeling door den hertog van 
ANGÓULÊME verheven was, eft 
het berigt der terugkomst van 
LoDEWJJK XVIII ontvangen 
had, verzamelde hij de hoofd
officieren , bewerkte hunne 
onderwerping en deed de wit
te vlag uitsteken* Toulon 
hield het nog roet BONA
PARTE , hij begaf zich der
waarts en deed den maar
schalk BRONE'te kennen ge
ven dat de vreemde troepe" 
zich verbonden om geenevij
andelijkheden te plegen, in
dien hij er in bewilligde net 
beheer van het Var-leger ne
der te leggen * » # * ƒ * * " 
verlaten. De maarschalk na» 

deze schikking aan, en sieg 
den weg naar Mgnon m » 
waar hij door het graauwtfr: 
moord werd. De markgr?aJ 
DE RlVJÈRE w e r d ' b l J ,n a i r 

terugkomst te Parijs, l°l P 
van Frankrijk verheven <e» 
bijna gelijktijdig ?«»*<;% 
stka gezonden, om bet ° 
te voeren over de ^0. 
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litaire afdeeling. Hij liep al
daar grootelijks gevaar j toen 
hij zich eens door 200 mui-
telingen bedreigd zag, en 
slechts aan zijnen moed ge
hoor gaf, ging hij hen met 
eenige personen te gemoet, 
onder het geroep van Leve 
de ̂ oMi'wg'/Zijnè onverschrok
kenheid ontwapende hen, en 
zijnen verzoenenden geest ge* 
lakte het hen eindelijk tot be
daren te brengen. Vernomen 
hebbende dat MÜRAT vlug-
tende uit Provenee , eene 
schuilplaats in de omstreken 
van Jjaccio zocht, deed hij 
zoo naauwkeurige navorschin-
gen doen, dat die oude ko» 
ning alom verbannen , Cor-
sika verliet en tegen Mapels 
zijne dwaze onderneming, in 
welk,e hij het leven verloor, 
ging beproeven. In 1816 in 
zijn bevelhebberschap van het 
eiland Corsika vervangen, ver
trok de markgraaf DERIVIÈRE 
naar het gezantschap van Koti' 
siantinopet. De koophandel 
van Marseille beklaagde zich 
dat de nieuwe afgezant een 
tarief had onderteekend, het
welk de lYansche kooplieden 
in de stapelplaatsen van den 
Levant aan twee en een half 
maal zwaardere regten onder» 
wierp dan die dé andere na
tiën betaalden. Men klaagde 
hem in de zitting van ded 
19 Junij aan de kamer der 
pairs, wegens deze daad aan, 
die len minste nalatendheid of 

V. 290 

ongeschiktheid scheen te ver
raden. Door den generaal DES-
SOIE , toenmaals minister van 
buitenlandsche zaken , naar 
Parijs ontboden, had hij niet 
noödig zich te regtvaardigèn: 
zijne oude diensten getuigden 
van de régtschapenheid zij
ner bedoelingen. De mark
graaf DE RIVIÈRE keerde naar 
Konstantinopeiierü^ en werd 
in 1820 teruggeroepen, Eeni-
gen tijd daarna werd hij aan 
hel hoofd der compagnie van ' 
de lijfwacht van MONSIEUR ge
steld, en hij behield het be
vel over • dezelve, toen zij 
door den dood van LODEWÏJK 
XVIII, de 5.* compagnie van 
de lijfwacht des konings werd. 
Hij was tot hertogen gouver
neur van den hertog van Bor
deaux verheven , toen hij te 
Parijs den 20 April 1828 
overleed , den roem van een 
deugdzaam man nalatende. Er 
bestaan Nagelatene Memori-
"én, betrekkelijk het leven en 
den dood van C. F. hertog 
DE HiriÈRE, in het licht ge
geven te Parijs, 1829, in 8,v>, 
Deze worden aan den heer DE 
NATLIES , toenmaals hoofd-of
ficier van de lijfwacht des ko
nings .toegeschreven. De graaf 
DE MARCÈÏXÜS heeft in den 
Ami etc. {Godsdienstvriend) 
van den 30 April 1828 eene 
Levensschets van den hertog 
DE RIVIÈRE geplaatst, S5.6t* 
dl. bladz. 366. 
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* RlVIÈRE (PfiTRÜS-FltAïf-
CISCDS-TODSSAINX LA), een 
geestelijke en hoogleeraar, 
te Séez (Orne-departemenl) 
den 13 October 1762 gebo
ren , was in 1790 algemeen 
vicaris.- Ofschoon bij met 
roem in de centraal-school 
tan Caivados onderwezen 
had , werd hij tijdens dere-
organisatie der universiteit 
niet bij dezelve geplaatst, en 
eerst in 1818, het tijdstip 
waarop men hem eenen leer
stoel van wijsbegeerte te C/er-
monl gaf, werd hij weder bij 
dezelve opgenomen. Vervol
gens naar Parijs beroepen 
om er den heer DE LA RO-
MINIÈRE te vervangen, werd 
hij later provisor van het 
koninklijke collegie, van Or-
léans, een' post, dien hij 
gedurende zeven jaren be
kleedde , en in 1827 werd hij 
tot inspecteur der akademie 
van Straatsburg benoemd. De 
abbè RIVIÈRE is te Montarsis 
den 30 October 1829 over-
leden. Hij wasgedurende 14 
jaren secretaris van de aka-
deime der wetenschappen en 
8 c h o o n e fleren van Caen 
p e e s t e n hij heeft in die 
hoedanigheid, 3dl * Gedenk-
schriften van dit -genootschap 
»« .het licht gegeven. Men 
«eelt nog van hem : 1.° e e n e 
j-atijnsch.Fransche Spraak, 
kunst; -^ 2.oeene ir?eMM.e 
c<«s«ische redeneerkunde. 
net Zijcée en de Revue e«-

| cyclopédiqUe' hebben henr 
eene Levensschets toegewijd. 

RIVIÈRE (de abbé DE IA). 
— Zie RAHBIEU (LODEWIJK). 

RIVIÈRE (LA).—Zie BAitu,-

RIVINÜS (ANDREAS) wiens* 
ware naam RACHMANN was, 
te Malle in Saksen, in 1600 
geboren, : was, geneesheer, 
hoogleeraar in de dichtkunde 
en physiologie te Leipzigr 
en overleed den 4 April 1656, 
Hij heeft zich roem verwon 
ven door zijne Janmerhin-
gen op de onde. Christen 
dichters, door Ferhande' 
linden over verschillende let
terkundige onderwerpen i en 
over den oorsprong der boek
drukkunst, te leipaig'0*' 
der den- titel van PMIO-
Physiologica. i" l 6 5 6 m 

4.*° in het licht gegeven» 
en dootUilgavenna eenige 
oude schrijvers. Zijne^er-
handeling over het rerv%~ 
gilium'Veneris, welke men 

in de uitgave va» s YT 
venhage 1712, * 8>v° < fJ> 
streklniettotlofzijnf^f; 
Men heeft nog van hem: w 
Felerum bonoruW scriP° 
rum de medicina collectan » 
1654 inS.vo; ~?-° f£ 
teria medico-physica, ' 
in 12.mo 

RlTINUS {AtGÜSTDS Q«*£ 
NDS), zoon van den voo 
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gaande, te Leipzig in 1653 |J 
geboren, hoogleeraar in de 
genees- en kruidkunde in 
1723 in zijne geboorteplaats 
overleden, denroem vaneen 
bekwaam geneesheer en een' 
vermaard' kruidkundige na
latende» Men heeft hem de 
ontdekking van eene speeksel 
buis , 'alsmede de uitvinding 
van eene nieuwe kruidkun
dige leerwijze te danken. 
Men heeft van hem: l.°In-
iroductio ad rem herbariam , 
•Leipzig, 1690 — 99 ,3 dl.» 
in Jol.' met p).; een geacht 
werk, waarvan de exemplaren 
niet zeer algemeen zijn ; '̂ ~-
2.o Ordo plantarum que 
sunt flora irregulari mono-
peialo, 1690. . . . Tetra-
petalo. 1691. ,• , . ; Pen* 
tapetaio , 1699 in Jol. met 
platen , die getrouwelijk de 
planten voorstellen; 'het is 
jammer dathij zich bepaald 
beeft er enkel de bovenste 
gedeelten van te doen gra
veren ; — 3.o Censura me* 
dicamenlorum officinaliuhi, 
1701 , in '4. t o ; dit is eene 
critiek van de apothekers-
winkels die gewoonlijk met 
nultelooze droogerijen over
laden zijn; — 4.° Dissèr-
iationes medicoe , 1710 , in 
4 . t o ; dit is de verzameling 
zijner thesis; — 5.oManu-
duclio ad chimiam phar* 
maceulicam, Neurenberg, 
'1718, in S.vo; — 6.° iFbv 
>titia mórborünt. 

RIVIÜS (JOANNÉS), een 
Duitsche lutheraan , te Alt* 
dor/ geboren , was raadsheer 
van GEORÖE, hertog van Sak
sen , daarna leermeester van 
AUGUSTUS, die later keurvorst 
werd. Hij overleed in 1553 
in den ouderdom van 53 
jaren als' rector van het col-
legie van Meissen. Mén heeft 
van hém werken over ge-
loofsgesehillèri "en eene zede-; 
kundige verhandeling" onder 
dezen titel: Be Stultitia 
mortaliüm in procraslinet 
corrcctione vitoe ,' Bazel, 
1547 , in 8.vo, V0I oordeel
kundige maar algeniee'ne be
merkingen. — Men moet hem 
niet verwarren met KiviüS 
eenen Duitschen geneesheer, 
waarvan mèn eene Inleiding 
lot de voor eenen bouwkun
dige noodzakelijke weten-
schappen, Neurenberg, 1547; 
eene Fertaling (in het Hoog-
duitschjvan YITRUVIDS, met 
Commentdrien, Neurenberg, 
1548, en verscheidene ge
neeskundige werken heeft. 

RIVIÜS (JOANNES) een Ai*-
gustijner religieus te Leuven 
in 1599 geboren, zoon van 
dèh boekdrukker GEBARDOS 
RIVIÜS, was prioor en pro
vinciaal zijner orde, en over
leed te Regensburg den 1 
November 1665. Men beeft 
van hem: 1.° eené Zevens-
schets van • den heiligen 
AvtGVSTitivs, die aan TÏLI.K* 
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' MOSÏÏ zeer van dienst is ge
weest. Rrnos heeft dezelve 
oit de schriften van dien 
fcerkvader en uit de gelijk
tijdige schrijvers geput.. Men 
laakt hem echter van hetgeen 
hij (bl. 519) de godgeleerden 
die aan God , na den val 
van ADAÏÏC een besluit toe
kennen om aan alle men* 
«chen toereikende hulp voor 
hunne zaligheid te verleenen, 
als semi-pelagianen heeft dur
ven nitkrijten. De Index, in 
overeenstemming metde rede 
en de zuivere godgeleerdheid 
wil deze bewering als ver
nietigd beschouwd hebben. 
Men twijfelt ook zeer sterk 
dat hij er in geslaagd is te 
beproeven dat de heilige Aü-
GÜSMNDS het Grieksch en Her 
breeuwsch verstond. De wer- j 
ken van dezen heiligen kerk- I 
leëraar getuigen tegen deze 
bewering ; men ziet er in 
dat hij slechts eene middelrria* 
tige kennis van het Grieksch 
bezat, en met het Hebreeu wsch 
geheel en al onbekend was. 
— 2.o Herum Francicarum 
decades quator, impërii 
Belgarum exordium, pro* 
gressus ad annum 1500, 
Leuven, 1651 , in 4.to Hij 
Tleit in dit geschrift deFran-
schen niet. -~ 3.o Poemata, 
Antwerpen , 1629 ; — 4,0 
Diafium obstdionis lovani-

:'tSff ?»*?•/«&.» lemen l b«a, in i,i(y enz» 

RlVO (RiODE Of RoBDOLF) 
of DÜ Rr/issEAU, te Breé, 
eene kleine stad in het 
prinsdom Luik, in de 13.e 

eeuw geboren, ging zich te 
Home, in de geleerde talen 
oefenen. Zijne kunde en zij
ne deugden verhieven hem 
tot de waardigheid van de
ken van de collegiale kerk 
van Tongeren, Hij slichtte 
het klooster van Corsendonc, 
en gaf aan 'de religieuzen 
van dat geslicht eenen met 
de oude canons oïereenkom-
stigen regel. Hij overleed in 
1403. Er bestaat van hem: 
l.o F er handelingover'dei»' 
achlneming der canons, Keu,' 
ten,1568, Home, WO, 
in de bibliotheek, der kerk* 
vaders, opdeel , uitgave tan 
Parijs , énlïet 14.e dl.»"'1" 
gave van Keulen; —•2.° 
Geschiedenis der Bisschop' 
pen van Luik, van het jaar 
1347, tot het jaar 1389, 
in de verzameling van ClU* 
PEAUVULE; — 3.o Kerke
lijke Almanak, Leuven* 
1568 ; — 4.0 Martelaars
boek in dichtmaat. 

* RlVOIRK(ANTONI»s)'fn 

geleerde Jesuit, lid deraKa-
demie van Lyon, waaï «9 
den 13 Maart 1709 geboren 
was , bekleedde in zijne or* 
de den leerstoel der natB«r" 
kunde en natuurlijke W& 
r i e , en heeft •' de Volgfnde 

werken nagelaten: i.a*rat" 
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ïê etc. (Verhandeling over 
de kunstmatige zeilsteenen) 
175.2\ in 12.«»o. — 2.° Nou
veau etc. {Nieuwe grondde' 

'ginselen van het lijnvormig 
•perspectief), uit het Engelsen 
vertaald, 1757, in 8.vo— 
3.«° Histoire etc. [Penning-', 
kunde van Europa, ol Ca
talogus der nieuwere ge
denkpenningen , of ffabinet 
van den heer POVLIURIEZ), 
1767 , in 8.vo — Fie etc. 
(Levenschets van den heili~ 
genCASTon), 1768 in 12.»° 
Na; de vernietiging zijner or
de , vestigde hij zich te Ly-. 
on, waar hij in 1789 over* 
leed. De heer JARS heeft zij
ne Lofrede vervaardigd. 

Rizzïo of RICCIÓ (DAVID), 
te Turin in Pièmont, in' 
1520 geboren , was de zoon 
van eenen instrumentspeler, 
die hem de muiijk leerde, 
en hem eene opvoeding bo
ven zijnen staat gaf. Hij be
haagde aan den graaf van 
MOREIIO , die tot afgevaar
digde van Savooije in Schot
land benoemd was, en die 
hem met zich nam. MARIA 
SIOARI regeerde toenmaals in 
dat koningrijk. MOBEIIO bood 
hem, als een' uitmuntenden 
töorikunstenaar haar aan, en 
de koningin werd door zijn 
spel en zijn gezang bekoord. 
Rizzïo had een goede op voe« 
ding ontvangen. Hij diende 
MARIA SIDARX door zijne ta

lenten, die zich niet enkel 
tot de muzijlt bepaalde, hij 
verslond de zaken en be
stuurde dezelve met veel 
voorzigtigheid. Zij gebruikte 
hém in de gewigtigste onder
handelingen. HENDRIK STÜ-
ART DARNLEI wilde zich, na 
met MARIA SIDARX zijne nichl 
in den echt te zijn getreden, 
als man der koningin , tot 
koning doen uitroepen, Deze 
vorstin door de goede raadge
vingen van Rizzïo ingelicht ^ 
zag wel dat men » haar het 
gezag wilde ontnemen, en 
dat haar man, een driftig en 
heerschzuchtig mensch, tot 
koning verklaard zijnde, haar 
slechts den naam van konin
gin zoude laten ; zy verzette 
zich alzoo tegen deze aan
matiging. DARNLEI verstoord 
tegen Rizzïo, besloot zich va« 
hem te ontdoen. Hij deelde 
zijn voornemen aan eenige 
zijner vrienden mede, der 
koningin beleedigende voor-t 
wendsels aanvoerende, die deö; 
ouderdom én het gelaat van 
Rizzïo buiten alle verdenking; 
stelden. Toen eenige dagen 
daarna , de koningin in haar 
kabinet aan het avondmaal 
was, en zij slechts de gravin 
ARGILLE en Rizzïo, die haar 
over eenige zaak sprak, bij 
zich had, trad de hertog ra» 
ROXHSAI met REIWUIW, gewa
pend en door vijf personen 
gevolgd , binnen. RM«<> ont
ving verscheidene dolksteken 
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in tegenwoordigheid zelfs van 
MARIA , en door de zamen-
gezworenen in de naburige 
kamer gesleept zijnde, werd 
hij aldaar in 1566 om het 
leven gebragt» De koningin 
wreekte dezen dood op eeni-
ge der moordenaars die open
lijk werden geëxecuteerd. 

*RJETONSKÏ (de graaf ADAM), 
senateur van Polen en Rus
land , en beroemd schrij
ver, den 10 Augustus 1760 
te Neutige, eene stad van 
liet gewest Minsk, gebo
ren, werd door den beroem
den NARODSCHEVICZ , een ge
schiedschrijver en dichter, 
waarop zich Polen beroemt, 
opgevoed, ADAM RJEVONS-
Kl was bij de rijksdagen 
van 1782, 1784 en 1786 
tegenwoordig en deed zich 
opmerken zoowel door de 
wijsheid zijner voorstellen als 
door eene ware parlemen
taire welsprekendheid, In 
1788 , tot afgezant der re
publiek Polen bij den koning 
van Denemarken benoemd , 
werd hij vier jaren later, 
M van den senaat van Po. 
« M , daarna in 1817 lid van 
den senaat van Musland. 
JJeze diplomaat is den 12 
(24), Januarij 1825, bij de 
stad Zipoveta overleden j een 
aantal ongedrukte werken 
nalatende, waaronder men 
Gedenkschriften van de re-
gering van STANISIJUS-

AUGUSTUS opmerkt, kost» 
bare gedenkschriften, naaf-
dien de schrijver door zijnen 
bijzonderen stand in staat 
was, om dieper dan elk 
andere in de geheime oorza
ken der omwentelingen, die 
zijn land beroerd hebben, 
doortedringen, Wij willen 
nog eene Wederlegging der 
dioalingen van DUMOURIEZ 
aanhalen. Dit handschrift 
bevat een zeer uitgebreid 
aanhangsel over de onder
handeling van Bar. De graaf 
RjEVONsm heeft daarenboven 
nagelaten Janmerkingen op 
de wellen van Polen,eeae ver-
taling van de Zamensprahen 
der dooden , der Treuren-
gen van TlBOLLUS,Poolsclie 
landgedichten, eene verta
ling in Poolsche verzen van 
den POLTEUCTE van OORPIJ 
en van den Doödvan CAESAR 
van VOLTAIRE en een aantal 
losse dichtstukken.. D« ""' 
gave dezer verschillende ge
schriften werd vurigverlanga. 

•'• ROA (MABTIITM DE), te 
Cordova in 1563 geboren, 
trad in den ouderdom van 
15 jaren in de maatschappij 
van JESÜS en m»akle 8™ 
vorderingen in de sl«d • 
Hij onderwees achlereenvoi 

gend in het collegie w 
Cordova, de wel .prj*£. 
heid en de heilige Scherf"* 
vervulde met onderscheiding 

vde voornaamste -pligW» »3n 
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taald; een meer zonderling 
fo» nuttig* werk ; hij voert 
ia hetzelve versclieidene zak
ken aan j die het beter1 is in. 
de geheimen Gods te Jaterr. 
- - 6.° Malaga, süfönda* 
ción, su antigüédad ensi 
Malaga, 1627 in 4,to; - ^ 

; 7.o HUtoria de ld mty 
arttigua y nöble ciudad'de* 
EcijaySeaiila, 1629'iri 4.i<V 
De lijst van alle werken1 van' 
pater ROA komt voof in dé 
Bibliotheek van Southevéf. 

orde. Hij was reetor van ver
schillende - eeUegiën, provin
ciaal te, Sevilla en procu
reur-generaal te Rome. In 
Spanje teruggekeerd, legde 
hij al zijne posten neder; 
en hield zich slechts met de 
beoefening der geschiedenis 
en der oud heden bezig, Hïj 
overleed te Montilfo, den 
5 Aprit 1637 , in den ouder
dom van 74 jaren. Hij heeft 
nagelaten : 1»° Singülarium 
locörüm et rernm S. Scrip-
turee libri WI, in duas 
pürtes distincti :\ item, de 
die- natalï sacrö en profano 
liber units , Lyön, 1667 , 
in-SiVö, eene zeer gezochte* 
uitgave;— 2.° De accentu 
et recta in grwcis, latinis, 
barbaris pronuncidfione; — 
3.° DeCordubce principatu, 
ét de auctoritate et anti-
quitalesanctorum martyrum 
cordubettsium ac de cordu— 
bensi breviario, Zyon 1617 
in 4. t 0 , dit werk werd door 
den schrijver in lietSpaansch 
vertaald. — 4.°- Santos B O-
Nojiio, JEvncHia, Usm-
tJN,patronos de Xeresde la 
Frontere , nombre, sitio, 
antïgüeddd de ciudad, vator 
de ciudadanos, Sevilla , 
1-617, in 4.to; — 5 . « Dei 
estddo éio. of de Staat der 
zielen in het vagevuur vol
gens het boek der Macha-
beërs, ibid, 1624, in het 
•Latijn en Italiaansch ver- L 

XXI, DEEÜ. ü 

R04LDËS (FRANCtSCD-S) , Üïfc 
eene adellijke familie van het 
stadje Marsilïaé m Kouer-
gue, Onderwees metgrooten 
roem de regtsgeleerdheïd te 
Gahors en té Falence, werd 
vervolgens hoogleeraar in cle 
regtsgeleerdheïd té Toulouse, 
waar hij in 1589', inden ou
derdom van 70 jaren over
leed. Er bestaat van ROAI* 
DES: i.° Annotationès in 
notitiam utramqvte, tvint 
Orienlis turn- Ocoidentis; 
— 2.o eene F'erffandelïng 
der gedenkwaardige zaken 
van de stad Cahors, 

ROBBE (JACOBDS); ingenieur 
en aardrijksbeschrijyër vatt 
den koning van Frankrijk 
te Soissons in 1643 gebo* 
ren , werd blijvend hoofdbe-
amble van St, Denys 'm 
Frankrijk, advokaat bij bet 
parlement van Parij», en 
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overleed in 1621; te Sois-
sons. Hij was een man van 
eenen beschaafden geesten 
zeer ervaren, in de talen. 
Er bestaat van hem: 1.° 
Methode etc. {PFijze om 
gemakkelijk de aardrijk-s-., 
kunde ie leeren) in 2 dl.n 

in 12.»?: een vrij goed werk ; 
er komen bondige en onpar
tijdige beoordeelingen over 
de karakters der volken, en 
andere onderwerpen in voor, 
waaromtreptdenationalegeest 
zoowel de aardrijksbeschrij
vers als de geschiedschrijvers 
dikwijls het spoor bijster 
maakt. Men vindt in . het
zelve deze even zoo naauw-
keurigware, als voor de in
woners van België eervolle 
verklaring: » Dit is onbe
twistbaar het gewest van 
geheel Europa waar de Ca-
tholijke Godsdienst met de 
meeste zuiverheid en opregt-
heid beleden wordt:" eene 
aanmerking, die de gebeur
tenis in 1792 bevestigde, 
door den onover win baren te
genstand , waarmede zich deze 
volken tegen de goddeloosheid 
der Iransche demokraten ver-
zetteden, die zich van hun 
land hadden meester gemaakt; 
terwijl zij zoo doenden door 
hem voorbeeld, door een 
standvastig en zich gelijk- j 
blijvend gedrag, Europa voor J 
eene omkeering behoedden, 
die algemeen had kunnen 
worden, 2.° Emblêmes etc. 

(Zinspreuken pp den vrede), 
den 29 Maart 1697 aan den 
koning aangeboden. De toe
passing dezer spreuken is zin
rijk' 

* RpBBÉ" DE BEAOVESET 
(PfiTRüs HONORIDS) een hekel
achtig en ligtzinnig dichter, 
te Fendême in 1714 gebo
ren, was de zoon van eenen 
handschoenverkooper, maakte 
goede studiën bij de priesters 
van het oratorium zijner ge
boorteplaats, en legde zich 
reeds in zijne jeugd op de he
kel-en minnedichten toe. Bij
tende verzen, .diehij tegen den 
markgraaf DE ROCHAMBEAÜ , 
gouverneur der province, 
vervaardigd had, haalden 
hem eenige stokslagen op. 
den hals: andere ongerijmd
heden van zijnen kant nood
zaakten hem zijn geboorte-, 
land te verlaten; hij l™mJ 
Parijs, waar hij metPlRONm 
geschil geraakte, wegens eene» 
scherpen trek, dien deze °p 
RoBBÉin de voorrede va» 
zijne Metromanieh« »J" 
schoten. De spotzieke m«« 
van ROBBÉ spaarde ^ 
WIJK XV niet; «««VftrJJ 
den tijd om zijn hekeldicht 
door eene lofrede te vervan 
gen; hetwelk dezen, tow 
deed gelooven dat men « 
dichter gelasterd had. _ 
plaats van hem in de P , 
tule te doen opsluiten, J » 
hij hem eene jaarwedde. 
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Men zegt dat Hij tot het jan-
senismus, en zelfs tot de 
sekle der geestdrijvers (coft' 
vulsionarissen) overging j hij 

, vervaardigde niettemin eenige 
puntdichten öp dezelve. Men 
zegt ook dat hem zijn slecht 
gedrag berouwde, en even
wel was hij er op gesteld 
om bij mevrouw DD BARRT , 
die hem beschermde, ligtzin-
nige verzen voortedragen, 
Eene andere dame, de her
togin D'OIONNE , die zijne 
verzen evenzeer vermaakt 
hadden-, liet hem eene legaat 
van 15,000franken na. ROBBÉ 
van alle regtschapen lieden 
veracht, overleed in 1794, 
in, den ouderdom van tach
tig jaren te Saint - Ger-
main. Hij ljeeft de vol* 
gende werken nagelaten, 
waarvan de meeste in eenen 
harden en onbeschaafden stijl 
zijn geschreven; 1."Ze Dé-
bauchè etc. (De bekeerde 
lichtmis), een hekelschrift, 
1736, in 12.mo; een stuk, 
waarvan het lezen walging 
verwekt. — 2.°, Epilre etc. 
{Brief van den heer RABOT^ 
schoolmeester van Fontenoi) 
over dezen gedenkwaardigen 
veldslag, 1745, in 8JP , — 
3.° Satire etc. {Hekeldicht 
over den smaak) 17'52, in 
8 ^ ° ; —- 4.o Mon Odyssee 
c ' c (Mijne ODYSSEA, of 
dagverhaal van mijne terug* 
wmst in Saintonge) een 

Ü 

dicht stuk in vier gezangen, 
1767, in 12.™°; — 5.0 
Satire etc; (Hekeldicht aan 
de graaf van . . *(BXSSY) 
waarin hij tegen PIRON.PA-

HSSOT, VoLTAIRE, SABAT-
TIER, enz. losvaart; — Q,o 
Les victimes etc. (Be slagt-
offers van de bisschoppelijke 
willekeur), een gedicht in 
zes zangen , 1792, in 8.v° 
Deze slagtoffers zijn religi
euzen van de II. CIAKA van 
Orleans, die debulle Uni-
genitus niet wilden aanne
men ; —. 7.° Oeuvres etc. 
(Luimige werken) veelee» 
onbetamelijke Werken, Pw 
rijs 2 dl.» in 18.»° vertel
sels, punt- en hekeldichten, 
brieven, enz. bevattende 
— 8.° des Odes etc. (Fer-
scheidene lierdichten, Brie-
ven) op verschillende tijd
stippen in het Jicht gegeven, 

* BOBERJOT (CLAVMVS), lid 
' van de conventie, te Ma-
con in 1753 geboren, om
helsde den geestelijken staat, 
waarin hij bewees de vriend 
der armen en de trooster der 
ongelukkigen te zijn; maiar 
zoodra de omwenteling was 
uitgebarsten, legde hij het 
geestelijke gewaad af, trad in 
den echt, en légde veel ijver 
aan den dag om de grond
beginselen van den dag voort-
teplanten. Gedurende de con
stituerende vergadering, werd 

2 



308 R O B . 

hij tot president van het be-
stuur van zijn departement 
benoemd, en vervolgens tot 
plaatsvervangend afgevaardig
de van het departement der 
Satne en loire bij de na
tionale conventie verkozen, 
waarin hij eerst na den dood 
van LoDjEWUK XVI zitting 
nam. Kort daarna werd hij 
bij het leger van Sambre 
en Maas, onder het bevel 
van PICIIEGRU, in missie ge> 
zonden; hij droeg zorgvo.or 
deszelfs behoeften, en wekte 
deszelfs ijver op; na de ver
overing van België organi
seerde hij aldaar de open
bare autoriteiten, riep de 
vlugtende fabrijkanten naar 
hunne haarsteden terug, en 
zocht er het werk door het 
vertrouwen te doen herleven. 
Bij zijne terugkomst deed 
hij verscheidene verslagen 
over het nut en de noodza
kelijkheid oin de grenzen Van 
Frankrpk tot aan den Rijn 
nittebreiden , hetwelk hem als 
diplomaat deed beschouwen. 
Na de. zitting ging hij tot 
den raad der vijfhonderden 
< " « , W e ] k e n hij d e n 2 ( ) 

Mei 1797 verliet. Hij werd 
toen benoemd tot gevolmag. 
Hgde minister der republiek 
»e Hamburg, waar hij zijne 
verhandelingen over de lief
dadige gestichten dier stad 
zamenstelde, die op bevel van 
«en ministervan binnenland
d e zaken van ffamburg 

weïdén gedrukt, Men zond 
bem als afgevaardigde bij 
de Bataafsche republiek, en 
eindelijk naar Bastadt, waar 
hij met BOMIER en JOAMNES 
DEBREÏ den 28 April 1199 
om het leven gebragt werd. 
Men heeft van ROBERJOI brie
ven, over de landbouwkunde 
in verschillende verzamelin
gen gedrukt. 

RoBBRX.of RoBEfm#eï* 
ligë), eerste abt van la Chat' 
seDieu, in het diocees C/er* 
mont, was de zoon van GE
RAGD , afstammeling van den 
heiligen GERAUD.vrijheer van 

Jurillae. Nadat «ij «?et 

godsdienstige en vromeiin-
zigten eene reis naar Momf 
ondernomen had> begaf ^J 
zich met twee medegezellen 
in eene eenzaamheid, alwaar 
hij de bouwvallen eenerüerK 
Weder oprigtte, enrnetgoea* 
keuring van den Bisschop e» 
P a u s X E o I X ^ e e n ^ 
stichtte. In weinigtijdsstonj 
hij aan het hoofd wn o j j 
dan 300 religieuzen, »«J 

met eenen J>^eDf-f S 
ijver bezield, die hg *e 
de vooriigtigheid eens bei 
ligen b e i d e , en o j j j * 
den24 April 1067 of 1068. 
Men moet, hem niet v ^ ; 
ren met den heiligen W - , 
abtyanMolesme,nn<ieof 
vmCitaux,™ H08ofl"J 
overleden, die door Pau* ö" 

woRmsIIIgecanoniseerdW • 

v 
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ROBERT , tweede zoon van 
RICHAIÏD I I I , hertog van 
Normandije had in het jaar 
989 het graafschap Evreux 
'va. hjftogt. Tegelijkertijd tot 
aartsbisschop van Rouanen 
bevorderd, in dien ouder
dom waarin de hartstogten het 
onstuimigste zijn , gaf hij zich 
zonder ontzag aan de los
bandigheid over. Hij bloosde 
niet, in zijne hoedanigheid 
van graaf, met eene vrouw 
HEULÈVE genaamd, bij welke 
hij drie zonen verwekte» in 
den echt te treden. Hij was 
het die in 1004, (kans , ko
ning van Noorwegen, doop
te , die tot hulp van hertog 
RÏCHARD II, tegen Fr.ankrijk 
was opgeroepen. Deze gra
felijke aartsbisschop kwam 
in zijnen ouderdom, van 
zijne afdwalingen terug, en 
overleed als een goed her* 
der in 1037. Zijn nakome
lingschap behield het graaf
schap tot AMAORI V, die het
zelve in 1200 aanPaaiPPüS 
AUGUSTUS afstond. De koning 
PHILÏPPUS I I I , bijgenaamd 
de stoute, gaf het aan zijnen 
tweeden zo.on LODEWIJK, in 
1319 overleden. Deze was 
de vader van PHILIPPÜS , die 
door zijne vrouw JOAMA , 
dochter van LODEWIJK X, 
koning wnNavarre,in 1343 
overleed. Uit hunne veree-
niging sproot KAREL I I , ko» 
ning van Navam, wiens 

zoon KAKEL III zonder man
nelijke nakomelingen in 1425 
overleed. In het jaar 1404 
had hij dat graafschap aan 
koning KAREL VI van Frank* 
rijk afgestaan. Het strekte 
in 1569 aan FRANCISCDS her* 
tog van Mencon, zoon van 
HENDRIE II, tot lijf logt (Jpw 
nage)'. Maar deze vorst in 
1584 zonder kinderea oveï> 
leden zijnde , werd het graaf
schap Evreux met de;kroon 
vereenigd. Eindelijk is. het 
in ruiling met Sedan aan 
het huis van BOUILLON ge-, 
geven. Zie de Genealogische 
geschiedenis van Frankryk 
door pater ANSEICME en de 
Beknopte tijdrekenkunde der 
groole leengoederen in 8.vo 

ROBERT.koning van Frank* 
rijk, bijgenaamd de fVij%e 
en de Vrome, kwam in 096 > 
na den dood van HOGO CA-
PET, zijn' vader, tot de kroon. 
Hij werd te Orleans, waar 
hij geboren was, gezalfd 
daarna te Reims, na de ge» 
vangenneming van KAREL van 
Lotharingen, Hij was met 
zijne nicht BERTHA , weduwe 
van EÜDES I , graaf van Rlois, 
in den echt getreden; GRE» 
GORIOS Y verklaarde dathu« 
weiijk nietig, en deed den 
vorst in den ban. Volgens 
den kardinaal PETROS PAMU-
NÜS maakte dews k«rkeJijke 
ban in Frankryk zooveel 
3 
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indruk ,' dat alle hovelingen 
des' konings en zelfs zijne 
knechten zich van hem ver
wijderden, Er bleven er hem 
slechts twee over, die vol 
afschuw voor alles wat hij 
had aangeraakt, tot zelfs de 
schotels waarvan hij gegeten 
en de bekers waaruit hij 
gedronken had, door het vuur 
zuiverden. Dezelfde kardi
naal verhaalt, dat de konin
gin tot straf dezer bloedsehan-
de van eengedrogt, dat het 
hoofd en den hals van eene 
eend had, beviel. (Schrijvers 
verbalen dat de koningin van 
één dood kind bevallen zijn
de , men het gerucht ver
spreidde dat zij een gedrogt 
had ter wereld gebragt.J Men 
voegt er hij dat ROBERTzoo 
-Verslagen was over deze soort 
van wonder, dat hij van zijne 
vrouw scheidde. ROBERT 
ging een tweede huwelijk 
aan met CONSTANTIA , doch
ter van WIXLEM, graaf ARLES 
in Provence ; maar de trot-
sche inborst dezer prinses 
zou het rijk omgekeerd heb
hen , indien de wijsheid des 
fcomngs haar niet belet had 
zich met het staatsbestuur 
tenemoeijen. HENDRIK, her
tog van Bourgondië, broe
der van HÜGO CAPET,over. 
leed, m 1002zonder wetti
ge kinderen , terwijl hij zijn 
hertogdom aan eenen zoon 
welken zijne vrouw in een i 
« « t e huwelijk gehad had, | 

naliet. ROBERT , door Ri-
CHARD hertog van Norman~ 
dyë, bijgestaan ,; verklaarde 
den oorlog aan de Bourgon
dische heeren die deze keus 
wilden handhaven. Dezelve 
duurde zes jaren , en ROBERT 
zag zich eindelijk in het ge-
rust bezit van Bourgondië. 
Hij bekleedde zijnen zoon 
HENDRIK met dat hertogdom, 
die daarna, koning geworden 
zijnde, het aan zijnen oud
ste zoon ROBERT afstond. 
(Zie HENDRIK I koning van 
Frankrijk,) De hertog RO
BERT was het hoofd vanden 
eersten koninklijken tak der 
hertogen Van Bourgondië, 
die tot. 1361 voortduurde, 
Dat hertogdom werd_ alstoen 
met de kroon vereenigd door 
koning JOANNES , die het
zelve gaf aqn zijnen vierden 
zoon, PHIHPPÜS den Stoute, 
van het tweede huis van 
Bourgondië, dat met den per* 
soon vanKAREIi den Stoute, 
in 1477 gedood, eindigde. 
De koning ROBERT bragt door 
zijne bemiddeling de lang
durige twisten, die tosschen 
den graaf van CHAKTKES e° 
den hertog van Kormandye 
bestonden, teneinde. Deze 
laatste had twéé van die Noord-
sche koningen, welke nog hei
denen waren, die toenmaals 
Engeland verwoestten, 'o t 

zijne hulp geroepen. K°" 
ning ROBERT sloot den vrede 
tusschen de beide partijen 
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en betaalde uit zijne eigene 
schatkist de vereischle som
men om de twee Noordsche 
vorsten te doen,vertrekken , 
wijl hij voorzag hoe moeije-
lijk het zoude zijn hen tê  
verdrijven zoodra zij door de 
plundering, dé gewone beloo-
ning hunner diensten, verleid 
zouden zijn geworden. Die 
vorst verdiende door zijne 
wijsheid dat men hem het 
keizerrijk en het koningrijk 
Italië aanbood; maar hij 
wees dezelve van de hand , 
en nadat hij zijnen tweeden 
zoon HENDRIK I te lieims 
had doen kroonen, overleed 
hij te Mélun in 1031 in den 
ouderdom van 60jaren. Ro« 
BERT bouwde een aantal ker
ken , en deed aan de gees
telijkheid de tienden en de 
goederen, waarvan de we
reldlijke heeren zich meester 
hadden gemaakt, teruggeven. 
De ontvreemding ging zoo 
ver, dat leeken de geeste
lijke goederen onder erfelij
ke titels' bezaten; zij ver
deelden dezelve onder hunne 
kinderen ; zij gaven zelfs de 
pastoors-huizen voor een hu-
welijksgift aan hunne doch
ters , of als wettige gedeelte 
(legitime portie) aan hunne 
zonen. ROBERT beoefende 
de wetenschappen, en be
schermde dezelve. Men heeft 
Tan hem verscheidene Jffym-
w»ssë», welke men nog in 

U.4 

de kerk zingt; en zelfs'Iieeft 
men hem den lofzang Venit 
sanctce Spiritus toegeschre
ven. Zijne regering was geluk
kig eft gerust. Het is onder 
diezelfde regering dat Frank
rijk in 1010 door eenen 
hongersnood van • vier jaren 
gevolgd door eene pest, die 
zich ten tweede male in 1030 
tot 1033 openbaarde, geteis
terd werd. ROBERT regeerde 
vijf en dertig jaren, en ge
durende dertig jaren genoot 
Frankrijk eene volmaakte 
rust. * 

ROBERT I bijgenaamd de 
Voortreffelijke (Ie magnifi-
que), hertog variJVormandyë, 
tweede*zoon van RICHARD II 
volgde zijnen broeder R I 
CHARD III op, naar men zegt, 
aan vergift dat hij hem had 
doen geven overleden. Hij 
had in den beginne t de me
nigvuldige muiterijen van 
verscheidene zijner groote 
vassalen Ie beteugelen. Hij 
herstelde BATJDEWIJN 17, graaf 
van Vlaanderen, in zijne sta
ten, die door zijnen eigen zoon 
er onregtvaardiglijk van be
roofd was. Hij noodzaakte 
CANUT , koning van Bene
marken, welke zich van die 
van Engeland, had meester 
gemaakt, dezelve met zijne 
neven AtFRED en JSDWR» 
te deelen. In het jaar 1035 
ondernam hij blootvoets de 
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reis naar het Heilige land, 
JDe verwijfde en weekhartige 
wijsgeëren, die de kruistog-
ten als eene dweeperij af
schilderen, kunnen zich ech
ter niet onthouden een 
zoo lijdzame en schitterende 
vroomheid, jn eenen groo-
ten' v.orsjt Ie bewonderen, 
diin men nooit op het denk
beeld is gekomen van als 
eenen zwakken geest af te 
schilderen,. Bij zijne terug
komst , pverleed hij , ver
geven fcijnde,, te Mcia in 
Jiïithyni'è, WittEM, zijnen 
natuurlijken zoon, later ko
ning van Engeland t dien 
hij voor zijn vertrek ineens 
vergadering der Normand i-
sche sjaien had doen erken
nen', als opvolger nalatende. 

ROBERT, bjjgenaamd Cour-
tS'Cuisse, oudste zoon van 
WifciEM den Veroveraar, 
werd in het jaar 1087 door 
zijn' vader, die aan zijnen 
anderen zoon WIUEM den 
JRosse (zie dat artikel) de 
troon van Engeland gaf, 
tot hertog van Normandyë 
verheren. Hij was een der 
dapperste vorsten van zijne 
eeuw in de gevechten' en 
een der zwakste menschen 
jn zijn gedrag. Tijdens den 
kruistogt van 1096 verrigtte 
hij wonderen van dapperheid; 
het christenleger had hem 
voor een groot gedeelte , de 
overwinningen opdeongeloo-

vigen behaald, voornamelijk 
die , welke op de inneming 
van Anliovhvè in het jaar 
1098 volgde, waarin zij, 
naar men Z,egt, honderddui
zend ruiter^ verloren, te dan
ken. Na /de inneming van 
Jeruzalem1, bij welker be
storming hij, van zijne heeren 
gevolgd,, eender voorsten was, 
kwam hij naar Europa terug 
en vond er den troon van 
Engeland door HBNDKiK.ï'g-
nen jongsten broeder, na den 
dood van WILIEM den Rosse 
bestegen,en trachtte vruch
teloos denzelven weder te 
bekomen. Aan de zorgeloos
heid «n aan de vermaken 
overgegeven, liet hij zich 
door zijne hovelingen bestu
ren, verloor het hertogdom 
Normandij'è met de vrijheid 
daar hij in bet jaar 1106, 
in 'den slag van Tinchebrai 
door zijnen broeder HBNDBIK 
in hechtenis werd genomen» 
die hem in Engeland m 
eene gevangenis opsloot, waar
in hij in 1134 overleed, 

•* BOBEKT DE JLüZABCHES, 
een bouwkundige i" ^or" 
mandy'è in het jaar 11S0 ge
boren , was een dergenen, 
welke in Frankrijk «f 
smaak voor de Gothiscne 
bouwkunde deden aannemen. 
Hij had het voornaamste d e e l 

aan den bouw vandeschoone 

hoofdkerk van j/miens, > J 
1220 begonnen en in *2 0 0 
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door HENABX-T voltooid. Wij 
meenen het volgend* op
schrift, hetwelk die kunste
naar op eene zerk in het 
midden der kerk deed grave
ren en dat aan eene geschied-
kundige daad herinnert, te 
moeten overschrijven: 

En Van. de grfice mll deux eens J 
Et -vingt, fut 1'oouvro de Chuous 

' .Premierement encommencie' 
Adont icst do chest ovèchió' 
ETJUIAUD, ovêquo boni», 
Et Io rei do Franco IOYS , 

• Oui füat fils do ÏHixjri?£ Ie Sage* 
ühü auï maiströ était de l'ouvrago 
Maistro ROBERT otoit nomnuS 
Et de IVZARCUKS aurnommo' 
Bïaistro THOMAS fut apres lui 
S e CoRMoN * et apres cestui» 
Sou fils jnaijtro RENATIM;, <lui ractt/c 
Pit 4 chest jioint-chi cotto lettre, -
Ouo 1'incarnation valoit 

' ï reizo oónf anB, douzo m fallota 

ROBKBT , te Thorigny in 
JYormandyë geboren, en 
daarom ROBERTÜS A TORINEO 
genoemd, abt van den St. 
Michaèls'herg in het dio
cees van Avranche&, werd 
door HENDRIK I I , koning 
van Engeland, in verschei
dene belangrijke zaken ge
bruikt. Zijne bezigheden be-
letteden hen» niet een aan
tal werken zamentestellen, 
Avaarvan ons slechts de Voort
zetting van de JCronijk van 
SIGEBERT, en eene Fer-, 
handeling over de Abdijen 
van Normandyê overblijven, 
welke D. D'ACHERI, aan het 
einde der werken van Gui%-
BERT DE NOGENX heeft in 

U 

het licht gegeven, hij over
leed in het jaar 1186. 

RoBERX TAN AlIXERE of 
van den H. MARIENDS (RO% 
BJERTUS autissiodorehsü), 
regulier kanonjk van de Pre-
monslratenzer orde, door 
bijna alle levensbeschrijvers 
vergeten (*), heeft echter 
aanspraak op beroemdheid. 
Zijn familie-naam was AROT 
IANT of ABOLANZ. Hij bloeide 
op het einde der 12.de en in 
het begin der 13.de eeuw. Hij. 
was kanonik van de hoofdkerk 
van Juxerre, onder het bis« 
schoppelijk beheer van HOGO 
DESNOTERS, en met het jper-
sonnaat (**) van lector be
kleed , zooals verscheidene ti
tels zulks bewijzen, die met 
deze woorden eindigen • Da
tum per manum ROBERTI 
lectoi'is. Terwijl hij dezen 
post bekleedde, schreef hij 
twee deelen van de Hande
lingen, der heiligen, waar
van er slechts één nog be
staat, hetwelk in de.abdij 
van St. Cfermain c?'^«a;e» 
re bewaard werd. ROBERT 
was een hartstoglelijke boe-
ken-vriend , en innig aan Ml-
LON , abt van St. Marien, 
vandepremonstralenzer orde, 
verbonden, die dezen smaak 
met hem deelde en zich eene 

5 • 

(*) MotiEiu heeft echter een artikel over hem geleverd. 
(**) Dit was eene capitulaire waardigheid, waaraan de zorg over 

fle handschriften en handvesten verbonden was. • 

http://12.de
http://13.de
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schoone bibliotheek had ge
vormd. Insignem bibiiolne-
cam quoesitis undequaque vo-
luminibus cumulatam. Ro-
BERT heeft op verzoek van 
dezen abt, eene compilatie 
der Cronijken van SIGJS-
BERT en van andere schrij» 
vers vervaardigd. Hij nam 
ér alle belangrijke zaken in 
op, welke hij in de ou
de schriften der kerk van 
Sens kon vinden, en hetgeen 
hem het boek getiteld Gésia 
pontificum antissiodorensi-
um kon verschaffen. Met deze 
bouwstoffen, bragt hij dade
lijk zijn werk tot het jaar 
1205. Het was waarschijn
lijk omtrent dezen tijd dat 
hij het gewaad van de orde 
van Premönstrateit in de 
abdij van Si. Marien aan
nam, dat hij in hetzelve zijne 
kronijk tot 1212 voorzette, 
en dat hy in hetzelfde jaar 
overleed. Hetwelk in der daad 
de zevenjaren voltallig maakt, 
welke hij, zoo als men zegt, te 
£t. Marien heeft doorge-
bragt. Zijn voortzetter, wel
ken CASIMIR OÜBIN meent een 
ïekere Htco te zijn, mede re-
gulier kanonik van St. Ma
rien, nam de taak van ROBERT 
weder op, en zette het werk 
tot het jaar 1227 voort. Deze 
kronijk is een der meest ge
zochte, en » heeft eenen béte
ren smaak dan alle anderen," 
"ggen de schrijvers van de 
•tttst, Uu, etc, {Letter kundi-

ge geschiedenis van Frank' 
rijk) 9.*» deel bi. 127. Al
hoewel zij niet geheel vrij is 
van fouten, raadpleegt men 
haar met vertrouwen. RO
BERT was een man van ver
dienste, en, voor zijnen tijd 
zeer in de geschiedenis er
varen. De regels'van eene 
wijze criliek, zoo weinig in 
die oude eeuwen bekend, 
waren hem niet vreemd, en hij 
ontwikkelt dezelve zeer gees
tig met betrekking tot de Ie-
gendenV. NICÖLAAS CAMOSAT, 
een geleerde kanonik van Tro-
yes, liet de kronijk van RoRERi 
onder dezen titel drukken: 
Chronólogia ab orbis origi
ne ad annum Ghristi 1220, 
cum appendice ad annum 
1223, 1608 in 4f

t0 De Pre-
monstratenzer orde wilde er 
eene 2.e uitgave van leveren, 
en het handschrift derxelre 
werd aan geleerde religieu
zen van- de orde in LolhH' 
ringen medegedeeld. De «eer 
LE YENIER, penilentiarinsvnn 

Juxerre, in 1669 overleden, 
had hetzelfde ontwerp ge«ad' 
maar noch het eene noch nei 
andere werd ten uitvoer ge-

bragt. Men kan ten dien 
einde raadplegen dé •» " 
denkschriften van den abDe 
IE BOEÜF betrekkelijk^ #er" 
kelijke en burgerlijke £" 
schiedenis van Juxerre» *• 
deel, bl. 490. Men vindt ei 
in de Bewijzen bl. 36, &e 

testament,datR0BERXH»aaKie 
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alvorens de premónstratenzer 
orde te omhelzen. Er is een 
andere ROBERT van Auxerre 
tijdgenoot van den voorgaan
de, mede van de premón
stratenzer orde en klooster
ling van St. Marien. Hij 
was prior van 0. L. V. van 
buiten , kerspel dier abdij. 
Hij is de schrijver van een werk 
getiteld: Overlevering van 
de kerk van Auxerre, in 
1719 gedrukt. 

RORERI VAN C O Ü R T E N A I , 

Frankische keizer van het 
Oosten , volgde zijnen vader 
PETRUS VAN COCRTENAI, op 
het einde van het jaar 1220 
op, en werd den 25 Maart 
1221 in de Sophia kerk ge
kroond. Hij wendde zich tot 
den Paus om eeoen krüislögt 
tegen VATACIOS te prediken, 
die, nadat hij zich te JVicea tot 
keizer had doen uitroepen , 
snelle veroveringen op de 
Franken gemaakt, en hun 
rijk tot het grondgebied Van 
Konsiantinopel beperkt had., 
De Paus wapende verscheide
ne christenen te zijner hulp. 
Zij begaven zich naar het Oos
ten, onder het geleide van 
WILLEM VAN MONTFERRAT; 
maar deze veldheer overle
den zijnde, keerden zij naar 
Europa terug, en ROBERT 
2ag zich verpligt aan VATA
CIDS den vrede te vragen. Ro-
BERï trad met de dochter van 
eenen ridder taay/r/o?* in den I 
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echt; zij was aan een Bour
gondisch edelman beloofd, 
die, gebelgd te zien dat men 
eenen keizer boven hem den 
Toorrang gaf, de keizerin en 
hare moeder wegvoerde, de 
laatste in de zee deed wer
pen en de neus en de lippen 
van hare dochter afsneed en 
haar op strand liet liggen. 
ROBERT overleed aan srriart-
gevoel over dit voorval in 
het jaar 1228. Deze vorst 
bezat geene enkele militaire 
hoedanigheid :• de verdeeld
heden zijner vijanden riepen 
hem tot de veroveringen, 
maar zijne zorgeloosheid en 
zijne zucht voor de verma
ken wederhielden hem altijd. 
Hij gaf door zijne nalatigheid 
aanleiding tot het ontstaan 
van twee nieuwe keizerrij*» 
ken, behalve het keizerrijk 
Nicea, dat van Trebisonde 
en dat van Thessalonica. De 
Fransche heeren beriepen na 
zijnen dood JOANNESDE BRIEN-
NE, van zijn koningrijk Jeru
zalem-beroof A-, öm het kei
zerrijk gedurende de minder
jarigheid van BOODEWIJN II te 
besturen. Men vindt de levens, 
schets van dézen vorst door Du-
CANGE in het 3.e deel van de 
Geschiedenis van Konstan' 
tinopel. 

ROBERT GROSSE-TESTE , in 
het Latijn Capiio, werd in 
JEngelandm heiland yan Suf-
folk, mi arme ouders gebo-
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ren. Zijne talenten verwier
ven hem bet geestelijk regts-
gebied van Leicester, en in 
1235 het bisdom van Zm» 
coln. Bij had groote ge
schillen met de monnikenen 
eenen aanmerkelijken twist 
met IKNOCENXIDS IV, we» 
gens eene dispensatie dopr 
dien Paus voor een kanoni-
kaat der kerk van Zinooln 
verleend. Hij overleed in 
1253. Behalve zijn Kort be* 
grip over de Spheer, zijne 
Commentariën over de Ont
ledingen van ARISTÖTELMS 
en eenige Brieven, in de 
verzameling van BROWN op
genomen , getiteld Faseicu-
lus verum expetendarum, 
zullen wij de volgende zijner 
werken aanhalen: l.Qde Ces. 
satione legalium , Zonden • 
1652; -— 2.° Commentqrius 
in Pseudo - Dionysii areo' 
pagitoe theologiam rnystï-
cam , Straatsburg, 1502 » 
en ten — 3.° zijn Testa-
mentum XII patriarcha-
rum, filiorum JJCOB, ffa-
guenau, 15 32, in 8,v°, zeer 
zeldzaam: een apocryph werk, 
waarvan hij slechts de uitgever 
ofae vertaler uit het Grieksch 
in het Latijn is. Op de echt-
beid na, beeft het alle ver-
eischten, om een nuttig boek 
te zijn. Men vindt er de ge
heimen des Christendotus zoo 
duidelijk in uitgedrukt, dat 
de twaalf aartsvaders er zoo
danig, zonder anachronismen, 

of zender openbaringen, wel
ke men niet kan vooronder
stellen , niet over hebben kun
nen spreken, Benige critici 
beweren, dat deze Ttstamen-, 
fa door GROSSE-TESÏEZPS^ 
mengesteld , en dat de He
breen wsche oorsprong, noch 
zelfs de Grieksche vertaling 
nooit bestaan hebben. In «ö; 
ne andere schriften faeielthij 
met vrijheid, en misschien 
met' al te veel bitterheid, de 
ondeugden en de ongeregeld
heden der geestelijken van 
zijnen tijd. Er bestaat eene 
uitgave van verscheidene zij' 
ner werken te Penelië in 
1514 in het licht gegeven. 

ROBERT van Frankrijk in 
1216 geboren, bijgenaamd 
de Goede, de MpPere> 
derde zoon van LODKWIJK 
VIII, en broeder randen 
H, XODEWIJK , die tera«« 
gunst, in het jaar 1237M' 
tois tot graafschap, waaraan 
de waardigheid van pair ver
bonden was, verhief. J« 
was in den tijd van «» 
rampzaligen twist l»ssfj£ 
Paus GREGORÏDS IJ a«n

k
R i ; 

zer FREDERIK II. G « E G < S 
bood aan den fl, ^ ^ 
het keizerrijk voor ROBBIH 
aan; maar op den raad w 
Pransche heeren, * f f T e . 
om over dit voorstel .W » 
raadslagen, werd he,V„nm 
aangenomen: een ^ * 
voorbeeld, want de w**1* 
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maakten gaarne rgebruik van; 
de regtsgeleerdheid, in dien 
tijd in gebruik, welke aan 
den Paus het regt toekende 
om de koningen aftezetten. 
(Zie MARTINÜS' IV). ROBERX 
volgde den H. LODEWIJK in 
Egypte, en hij was het die 
met meer • dapperheid dan 
yoorzigtigheid, den slag'van 
La Massourë, den 9 Fe» 
bfParij 1250 voorgevallen,-
aanvoerde. Terwijl hij de 
vlugtenden door deze kleine 
stad achtervolgde, werd hij 
er mét steenen, blokken en 
andere voorwerpen, welke 
men op hem door de ven
sters wierp, doodelijk ge
wond. Hij was een onver
schrokken, maar driftige en 
stijf hoofdige vorst. 

ROBERT I I , graaf van^r-
tois, zóoh van den voor
gaande bijgenaamd de Goede, 
en de Edele, was in 1270 
bij den togt naar Afrika 
tegenwoordig. Hij tuchtigde 
de muitelingen van Navarre 
in 1276. Na de Siciliaan* 
sche Vespers, voerde hij eene 
magtige hulp naar KAREJ. I 
koning van Napels, en werd 
regent van dat koningrijk, ge
durende de gevangenschap 
vaa KAREL IL; Hij versloeg 
in het jaar 1289 de Arra-
gonezen in Sicilië, in 1296 
de Engelschen nabij Bayonne 
en in 1298 de Vlamingers 
te Feurne, Maar toen hij 

in het jaar 1302 dezelfde 
V|amingers bij Kortrijk ver
schanst, wilde aanvallen, 
ontving hij dertig pieksteken 
en verloor het léven* Een 
dappere man, een groot ka* 
piléin, maar driftig en vu
rig, was hij slechts voor eene 
overrompeling gesohikt. MA-
HAÜD, zijne dochter, erfde 
het graafschap Artois en 
bragt het: aan OTIO , graaf 
van Bourgondie', ten huw'è» 
lijk, die bij haar twee doch
ters verwekte: JOANNA, vrouw 
van Pniupkos den Lange, 
en EtANCA, vrouw van RA-
REL den Sohoone. Intusschen 
had PHILIPPDS , zoon van RO
BERT II,eenenzoon ROBERX 
I I I , die het graafschap van 
Artois aan zijne moei MA-
HAÜD betwistte. Maar hij 
verloor zijn proces, door twee 
in 1302 en 1318 uitgespro
ken Tonnissen. Hij wilde dit 
proces in 1329, onder PHI
LIPPDS van faloisr onder 
begunstiging van zoogenaara-
de nieuwe titels j die zich 
valsch bevonden, weder doei* 
herleven. ROBERX werd voor' 
de derde maal veroordeeld 
en in 1331 uit het Koning
rijk verbannen. Nadat hij 
bijEDüARD III , koning van 
Engeland, eene schuilplaats 
gevonden had, spoorde hij 
hem aan, zich tot koningvan 
Frankrijk te verklaren ; de 
bron van langdurige en wree-
de oorlogen, die dat koningt 
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rijk yerwoestlen. ROBERX 
werd bij het beleg van Fan-
nes in 1342 gekwetst, en 
overleed in Engeland aan 
zijne wond* JOANNES, zoon 
van ROBERX, had het graaf
schap Eu, werd in 1356 
in den slag van Poitiers 
gevangen genomen, en ein
digde in 1387 zijne loop
baan. Zijn .zoon PHILIPPÜSII 
werd connestabel van<ÜVan£-
rijk, voerde den oorlog in 
Afrika en in Hongarije, 
en overleed als gevangene der 
Turken in 1397. Hij had 
eerien zoon JCAREÜ genaamd, 
in 1472 zonder nakomeling
schap , overleden» 

ROBERX . BROCE, koning 
van Schotland, besteeg den 
troon in 1306, na de verdrij
ving van JOANNES BAILLEDI, 
of B A I U O I , die de kroon 
van Schotland, door behulp 
van EDOARD I , koning van 
Engeland, overweldigd had. 
ROBERX bevond zich als ge
vangene te Londen, terwijl 
COMYN, de onverzoenbare vij
and van den ongelukkigen en 
edelen WAUACE , Schotland 
in den naam van EDOARD be
stuurde. Een Engelsehe heer, 
GtowER, de vriend zijner fa
milie, den neteligen toestand 
vanBRüCE ziende, zond hem 
een paar sporen en eene 
goudbeurs. ROBERX begreep 
die taal, deed drie paarden 
verkeerd beslaan, zoodat deze 

de sporen van eene aankomst > 
in plaats van die van een 
vertrek aanduidden. Hij deed 
zich van twee vrienden, waar
op hij zich kon verlaten, vol
gen , kwam in Schotland nvt,. 
vereenigde zijne voorstanders ,• 
deed CÜMVN , ten dood bren
gen, en werd te Saone als 
koning gekroond. Hij schudde 
het juk der Engelschen af, 
verdreef dezelve en maokte 
Schotland zeer magtig en 
bloeijend. Hij was een vorst 
van zijn volk geacht, alhoe
wel hij den oorlog beminde, 
maar hij voerde denzelven 
slechts, om zijne natie uit 
de slavernij te redden, en 
om haar gelukkig te maken, 
Hij overleed in 1329, inden, 
ouderdom van 55 jaren. Op-
het punt zijnde om den geest 
te geven, smeekte hij JACO-
BDS DOÜGIAS, een'zijner ho
velingen, zijn hart naar het 
Heilige-land te brengen, een 
zielroerend bewijs van de gods
dienstige drijfveder, welke de 
dapperen van dien tijd be
woog, om dat land , zoo be
langrijk voor de Christenen, 
aan de barbaren, die het
zelve overweldigd hadden, te 
ontweldigen. Hij liet DAVID 
II in den ouderdom van 5 
jaren na, en eene dochter 
die den schepter van Schot' 
land in het huis van SxtJARï 
overbragt. 

ROBERX VAN AN/OP, J>Ü* 

,jf' / ' 
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genaamd de PFijze, derde 
zoon van KAKEL den Kreu~ 
pele, volgde zijnen vader door 
de bescherming der Paussen 
en volgens het verlangen der 
volken, bij uitsluiting van 
CHAROBERT , zoon van zijnen 
oudsten broeder, in 1309 in 
het koningrijk Napels op. 
Hij was een groqte, regt-
Vaardige, wijze en'dappere 
koning. Hij regeerde 38 ja
ren en 8 maanden , en over
leed den 19 Januarij 1343 
in den ouderdom van 64 
jaren. .PHIUPPUS DE YAIOIS 
onthield zich in 1339 van 
slag te leveren, op de her
haalde raadgevingen, welke 
hem deze vorst gaf,,die uit 
genegenheid en belang een 
groote; vriend van Frankrijk 
was, en die daarenboven den 
oorlog tusschen christen-vor
sten verfoeide. 

- ROBERT IV, graaf van Men-
con, is weinig in de geschie
denis bekend; maar hij be
kleedt eene plaats in die 
van Frankrijk, wijl in hem 
de mannelijke nakomeling
schap der graven van ALEN» 
CON eindigt. Na zijnen dood, 
in 1319 voorgevallen, gaf zij
ne zuster ALIX het graafschap 
aan Pflitipprjs AUGUSTUS , in 
1320. Hetzelve is vervolgens 
aan verscheidene vorstenover-
gegaan, die er den naam van 
gedragen hebben. Zie FRAN-
«ISCDS van Frankrijk, 

RóBEltT óf RoPERT, bij
genaamd de Korte en de 
Goedertierene, palts - keur
vorst, zoon van ROBERT 
den Karige, werd , in 13&2\ 
geboren en in 1400, na de 
afzetting van den barbaar 
WENCESLAUS.,,. tot keizer van 
Duiischland verheven. Om 
de Duitschers voor zich te 
winnen , wilde hij het Mi' 
laneesche aan het keizerrijk 
terug geven, hetwelk WEN-
CESLAÜS er van had losge
maakt; maar zijne pogingen 
waren vruchteloos. Hij was 
niet gelukkiger gedurende de 
groote scheuring van het 
Westen, in het beletten dat 
men ALEXANDEUV in Duitsch-
•land als Paus erkende, en 
om de vorsten tot GREGORIUS 
XII terug te brengen. Hij 
overleed te Oppenheim in 
1410 na zijne staten onder 
zijne vier zonen verdeeld te 
hebben, die de stammen 
der verschillende takken van 
het Paltshuis zijn. ROBERT. 
bragt de grondvesting der 
souvereiniteit van de vorsten 
van Duiischland ten einde. 
De keizers hadden het regt 
van hooge regtspleging in 
de landgoederen van verschei
dene heerep, behouden; maar 
hij stond hun dit regt door 
privilegiën af. Hij is de 
stichter der universiteit van 
Heidelberg, • 

ROBERT (CJLAÜDUJS), te Bar-
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sur-Jübeiü 1564, óf volgens 
MORBRI , te Gheslai, bij Bar' 
sur-Seine geboren, werd on
derwijzer van AHDREAS FRE-
MIOT, later aartsbisschop van 
JSourgês, met wieii hij door 
Italië, Duilschland en de 
Nederlanden reisde. De kar
dinalen BARONIÜS, D'OSSAT 
eri BEMARJUINCS gaven hem 
bewijzen hunder achting. Bij 
zijne terugkomst in Frank-
rijk, werd hij tot aartsdia
ken en tot groot vicaris 
van CAdlonssur-Saónê be* 
noemd. Deze geleerde over
leed in 1636;. Het belang-, 
rijkste zijner werken is de 
groote Verzameling getiteld, 
Gallia Ckristiana, die hij. 
in 1623, in 1 dl. in fol. 
in het licht gaf. De hee-
ren DE SAINTE-MARTHE ver
meerderden in het vervolg, 
dit nuttige werk, waarvan 
de benedictijnen van decon-
gratie van den H. MAURCS-
eene nieuwe uitgave hebben' 
in het licht gegeven, die in 
12 dl» in folio en niet ten 
einde gebragt is. 

RoBERT van JBeijeren, 
paltsvorst van den Rijn, her
tog van Cumberland, zoon 
tan FREDERIE , Paltskeurvorst 
van den Mijn en van ELÏZA-
BETH, dochter van JACOBÜS 
X ,• koning van Engeland en 
Schotland, onderscheidde 
zich in den beginne in Hol-
l«nd, en ging daarna in het 

jaar 1642 naar Engeland* 
Koning KARËL I , zijn oom 
Verhief hem tot ridder van 
den Kousenband en gaf hem' 
het bevel over zijn leger,-' 
Prins RoBERT behaalde in 
den beginne groote;vöordee«' 
len op de parlementsgezm-1 

den; maar hij zag zich kier' 
verpligt zich weder naar 
Frankrykte begeven, &JBEE 
I I , den troon zij oer vaderen 
weder beklommen hebbende, 
maakte hem in 1662 lid van 
zijnen geheim-raad, en gaf 
hém in 16&4- het bevel over 
zijne vloot tegen dé Hollan
ders» Prins ROBERT versloeg, 
in hét volgende jaar, de Hol-
landsche vloot, én werd in 
1675 tot admiraal va» Em 
geland benoemd. Hij toonde 
zich door zijd beleid en W 
né dapperheid dezen post 
waardig, en overleed inl68Z» 

BOBERÏ (NrcouAs)V |n'de 
17.« eeuw, een schilder va» 
Orleans, eh een uitmun
tende teekenaar van dieren 
en insekten, vervaardigde 
voor GASTON van Frankrijk 
in dat slag, eene schoone 
reeks van miniaturen, ffeuj 
men in het kabinet van 
plaatwerken des könings van 
Frankrijk ziet. Hij werkte 
ook mede aan de 31^ P'a" 
ten van planten van de aKa-
demie van wetenschappen 
van Parijs,; eene ver?amji-
Hng met de grootste »««•• 
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digheid, ten uitvoer gebragt, 
en waarvan de oude proeven 
zeer gezocht worden. JDe heer 
ANISSON heeft er in 1780, 
een titelblad ,eene voorrede 
en eenen bladwijzer in 20 
bladz. bijgevoegd, welke men 
bij de exemplaren behoort te 
voegen, G. ACDRAN heeft in 
het licht gegeven: Mecueil 

, etc. {Verzameling der zeld
zaamste vogels, uit dè ko
ninklijkemenagerie ontleend, 
door flïï ROBËRT geleekend 
en gegraveerd), Parijs, 
1676, < in Jol. Men heeft van 
denzelfden kunstenaar Ver
scheidene. vogels ,naar de 
natuur geleekend, Parijs, 
1773 , in fol. Hij overleed 
in 1684 , in den ouderdom I 
van 74 jaren. ' | 

••'•:* RoBERT DE VAÜGONDr 
(GILLES) aardrijkskundige, te 
Pdrijs'm 1688geboren, werd 
tot gewone aardrijkskundige 
van koning LODEWIJK XV 
benoemd en overleed in 1766 
in. dezelfde stad.. Hij heeft 
veel bijgedragen tot de vor
deringen der aardrijkskunde 
in Frankrijk. Behalve eene 
Gewijde en geschiedkundige 
aardrijkskunde van het oude 
en nieuwe Testament, Pa-
rijs 1747, 3 dj.», in 2 ge-
honden, in 12,™°, waarvan de 
hoofdinhoud van den advo
caat FBKIEDX is, en waarbij 
ROBBRT verscheidene verhan* 

XXI, DEEL, V 

delingen van NICOLA AS SAN-
SON, zijn' grootvader, en van 
WILLEM SANSÓN, zijnen oom, 
heeft gevoegd; men heeft 
vari hem eenen Kleinen M~ 
las, welke 203 kaarten -'be-
vat, 1748, 2dl.n in 8.vó; 
eenen Draagbaren Atlas, 
in 4.-t° , langwerpig, yanv5"4 
kaarten ;eenen Grootenalge' 
meenen atlas Ï 1758 in foJ. 
welke 108 kaarten bevat, 
waaronder men vooral dié 
van Bretagne onderscheidt. 
De oude exemplaren van dat 
werk worden boveri de laat
ste verkozen (zie het artikel 
RoBERT in de Handleiding 
voorden boekhandelaar door 
BRONET). Men haalt van dezen 
aardrijkskundige nog aan een 
Volledige Atlas der om
wentelingen van den aard' 
bol j in 66 kaarten de geo' 
graphisché verdeeling en van 
de beschaafde wereld op 
even zoo vele verschillen
de tijdvakken voorstellende ; 
de laalste beantwoordt aan 
het jaar 1640; dit werk is 
niet in het licht verschenen 
en de koperen platen deszel» 
ven. bestonden in 1773 niet 
meer. Men kent er slechts 
een enkel exemplaar van j . 
maar men gelooft dat deze 
Atlas aan PICAED van Man
ies tot model heeft gediend 
voor zijne Omwentelingen 
van het heelal, in 1763 in 
het licht gegeven. —' ; 
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* RpBJSBT m YAPGONJjy (N.M) 
?pon van den voorgaande, te 
Parijs ia 1723 geboren, in 
1786 overleden, werd vroeg
tijdig aan dè werken zijns va
ders verbonden, en was slechts 
19.jaren oud toeg hij eene 
nieuwe uitgave der Metho
dische tafels van NICOLAAS 
SAIÏSON in het licht gaf» Hij 
verkreeg ook den post van ge
woon aardrijkskundige des ko-
nings, ep ontying denzejfden 
titel yan STANISUPS , koning 
van Polen, die hem in de aka-* 
demie van Nancy deed opne# 
men, Hij werd tot konink
lijke censor benoemd, en ver
kreeg eene jaarwedde op de 
cassette des konjngs, „Behal
ve verscheidene Vqrhandelin-
gen in de akacjemie van we
tenschappen voorgelezen, over 
verschillende aardrijjesjsundi'-
ge onderwerpen, twee groote 
bollen, de e.ene hemel' en de 
andere aardbol, over wejke bij 
achtereenvolgend van 1764 
tot 1774 bijvoegde de laat
ste ontdekkingen der jsee-
vgarders, e n verschillende 
kaarten vopr de NatmrlijU 
mstorie vap BDFFON, den 
keest der mtlen, den Bii-
¥ Tan VwcB.de Geschie
denis der Zuid.Poollanden 
van den president DE Bitos-
sp } l de Verhandeling over 
de reis van JTJNNQN door 
«OORGAINTIWB, MnTmitus 

van BROMER , enz. haalt men 
Tan h « * aan: 1.° Mssai 

| etc, (Proeve over de geschie
denis der aardrijkskunde) 
parijs ,1755, in 12.»"> dit is 
de voorrede van den Grooten 
algemeenenatlas, door zijnen 
vader in het licht gegeven , 
waaraan hij veel deel ha,d; 
-r. 2,P Tablettes etc. {Pa* 
rijsche aanteekeningeit^het 
pign der stad en voorsteden 
van Parijs bevattende, voor
afgegaan van eene Beknop
te geschiedkundige beschry* 
ving, ib. 1760in8.vo-3.Q 

Cosmographie etc. {WereU* 
beschrijving of Beschrijving 
van den hemel in twee half
ronden berekend e» vervaar* 
digd voor 

1703), ibid, 1764 
in 4,to »#. 4.o Jnstiiutim 
etc. {Jardrijkshmdige in-
stellingen), ib. 1766>8.v° 

' — 5.o Descriptionetc. \Bf' 
schrijving en gebruik van den 
hemelkloot, volgens MsM-
selvan Cop£RNicos)Pa^h 
1771, in b.to~6.°Méwi' 
re etc, (Verhandeling over 

de landen van J*ïè 0» wn 

Jmeri/ta ten Woorden^ 
de Zuid-zee gelegen) i™ > 
1774 in 4.*o van 32 bladz. 
met eene kaart. Het doel van 
den schrijver js, om de wer-j 
ken van DEUSJ.B en BDACBB 
overeen te brengen. " T ; / \ 
Mèmoireetc. (Ferhandehng 
over een vraagstuk vanprafr 
tische aardrijkskunde: UJ 
de platheid van dén «fa" 
bol op de kaarten aigtpaar 
kon gemaakt worden, en <?ƒ 

http://VwcB.de
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de aardrijkskundigen snifte 
kunnen nalaten zonde?, van 
onnaauwkeurigkeid beschitl' 
digd ie watden), Parijs, 
1775, in4.t°r BONNE gaf in 
17 7 7 een Onderzoek v an de
ze verhandeling in bet licht. 
Sedert 1774 werkte ROBEBT 
DE VAÜGONDT aan eene Oude 
aardrijkskunde welke 4 dl.» 
in 8,vo moest uitmaken , en 
Waarvan hij JUuropa en Azië 
had ten einde gebragt. Men 
vindt het Prospectus derzelve 
in het Journal des Savans 
van September 1784 , blz. 
629. De twee eerste deelen 
zijn door GlBERT, koninklijken 
censor, goedgekeurd ; maar 
VAUGONDY schorste er de uit
gave van, toen ANVIILE eene 
Beknopte oude aardryks-
kunde aankondigde. Als hij 
later inzag dat het plan van 
dien aardrijkskundige van dat 
van het zijne verschilde, nam 
hij zijn werk weder op. 

* ROBERT (HÜBERTDS) een 
bouwkundig* en landschap-
schilder in 1733 te Parijs ge-, 
boren. Hij volbragtzijnestudi-
ënin het collegie van Navar-
re, en openbaarde eenen ge
lukkigen aanleg voor de kunst, 
die hij beoefende,; Men zag 
hem altijd met een potlood 
in de hand, de voorwerpen 
die hem het meest trof 

medeleerlingen, hunne lessen 
herhaalden, vervaardigde hij 
een teekening op de keerzijdes 
der copij va» een Grieksch 
opstel. De abbe I E BA(ÏÏEÜX 
zijn onderwijzer was er zoo 
zeer over verwonderd, dat 
hij uitriep: » ROBEBT gij zult 
een schilder worden!" Hij 
verkreeg denprijsvan zijn op
stel in het Griekseh, en vol* 
bragl zijne studiën niet roem. 
De abbé IE BATÏEÜX bewaar-, 
de de teekening, liet dezelve; 
in eene lijst zetten, ens zond 
ze eerst aan zijnen; kweekeling 
terug, op den dag, waarop deze 
in de akademie van schilder
kunst werd aangenomen. Toen 
hij hét collegie verliet, legde 
hij zich uitsluitend op detee~ 
kenkunde toe, en in 1755 be
gaf hij zich naari?o»ze, waar 
hij twaalf jaren verbleef. Hij 
teekende er alle gedenktee-
kenen en bouwvallen af, en 
deze rijke verzameling was 
bem van groot nut in de zo-, 
menstelling zijner schilder
stukken. Hij was reeds op 
eene gunstige wijze te Home 
bekend toen hij in 1767 in 
zijn vaderland terugkwam. Hij* 
vervaardigde in weinig tijds 
eene schilderij , stelde dezelve 
aan de akademie voor, ver
diende aller goedkeuring, en 
bijna gelijktijdig, tegen het ge
wone gebruik, werd hij in dat 

fen weder op nieuw voort- | genootschap opgenomen. PA 
hengen. Eens, terwijl zijne II NINI en andere Italiaansche en 

V 2 



324 R O B . 

Ylaamsche schilders hadden 
de wijze Tan ROBERT reeds 
behandeld; maar die wijze 
was in Frankrijk nieuw, en 
déze kunstenaar slaagde er vol-
komen in. Men moet inder-
daad de geheele kunst van het 
penseel en de betoovering der 
kleuren bezitten om door ge-

- sckurde muren, opeengesta
pelde bouwvallen,verbrijzel
de standbeelden, enz.belang-
stelling te verwekken. RO
BERT werd tot bewaarder der 
koninklijke schilderijen be« 
noemd en behield dien post 
tot aan de omwenteling. Toen
maals in de gevangenis St. 
Pelagie opgesloten, was hét 
gedurende dat verblijf in die 
gevangenis dat hij het portret 
van ROUCHER schilderde, het
welk deze ongelukkige dich-« 
ter aan zijne vrouw zond, alvo
rens naar het schavot gesleurd 
te worden. Na zes maanden 
gevangenschap aan de vrijheid 
terug gegeven, nam hij zijn 
penseel weder op. Hij heeft 
een aantal schilderijen ver
vaardigd , waar men behalve 
de majesteit en de verschei
denheid der liggingen, groepen 
van Volmaakt Wel geschilderde 
figuren opmerkt, alle de klee-
dragen der verschillende tijd-
vakken dragende, welke deze 
schilderijen voorstellen. On-
der dezelve onderscheidt men 
een Gesigt op de brug van 
Gfrd, het Praalgraf van „ 
MARivs, den Tempel van 1 

VÉltüs, het Vierkante huis 
van NWES ,'; Se brand van 
hel RUel'Diev, van Parijs, 
de Trap van BERN min het 
Vatikaan, de Caldcömbenvan 
Rome, de Bouwvallen van 
het kasteel van Meudon ,der 
openbare badplaatsen, enz. 
In 1800 tot bewaarder van 
het museum benoemd, ont
wierp hij de vereeniging der 
galerijen van het Louvre met 
die der Tuileriën , en' br'agt 
dat denkbeeld in eene schil
derij op nieuw te voorschijn. 
Daar zijne verbeeldingskracht 
zich meer in verwijderde eeu
wen verplaatste, '.stel.de. mj 
in eene andere schilderij de 
bouwvallen van dat gedenk-
teeken voor, waarin te mid
den van de overblijfsels van 
gebouwen en omvergewpr-
pene zegebogen, de eenige 
APOLLO van hel Belvédère, 
thans aan het museum van 
het Vatikaan terug gegeven» 
geheel gespaard was geble
ven , even als of de schilder 
daardoor had willen te kenr 
nen geven dat de tijd geef 
heerschappij over dat heerlij
ke meesterstuk der kunst fcon 

uitoefenen. ROBBRI ^ a t eene 
zachte en zedige inborst; zy 
leven was gelukkig en iW*~ 
zaam, en hij eindigde öe 
zelve te Parijs, d e n l ö ^ F ' 
1808 in den ouderdom va. 
75 jaren. 

*R0BERT(FRANCISCÜS),Se°-

http://'.stel.de
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graphisch ingenieur, in 1780 
lid der akademie van weten
schappen en schoone letteren 
Tan Berlijn en van het in
stituut van Bologna, in 1757 
te la Charmèle bij Chdlons* 
sur-Sa&ne geboren had zich, 
toen de omwenteling uitbarst
te ,' door eenige nuttige wer
ken doen kennen. Hij om
helsde de revolutionnaire 
grondbeginselen, en na den 
31 Mei, werd hij maire van 
de gemeente Besnote, daarna 
beheerder van het departe-
ment Cö/e-J'Or, en in Maart 
1797 afgevaardigde bij den 
raad der vijf-honderden. Den 
3 Junij gaf hij een voorstel 
in het licht over de noodza
kelijkheid om de zedeleer en 
Godsdienst te herstellen. Den 
29 «Fulij bestreed hij de ver
vreemding der pastorijen , be
werende dat dezelve tot de 
gemeenten behoorden , 'en dat 
het denkbeeld van dezelve te 
verkoopen alle kenteekens der 
revolutionnaire verblinding 
had. Zijne verkiezing werd 
den 18 Fructidor als nietig 
verklaard; maar hij werd 
niet begrepen onder de ban
nelingen van dien dag. Hij 
is te Heiligensladt in Sak
sen den 3 Mei 1819, in. den 
ouderdom van 82 jaren over
leden. Men heeft van hem: 
1.° Geographie etc. (Na' 
tuurlijke geschied- staatkun
dige en beredeneerde aard-

rijkskundie), 1777 , 3 'dl.* 
in 8.vo — 2.° Geogra
phie etc. (Grondbeginselen 
der aardrijkskunde tot ge
bruik der oollegiën mét een 
beknopt overzigl der Jiemel-
kringen en kaarten), 2.e 

uitgave, 1817, in 12.m°; 
— 3.° la Partie eta (Het 
aardrijkskundige gedeelte 
van de methodische 'ency* 
clopédie naar orde van on* 
derwerpen), 3 dl.n in 4. to 

met uitzondering van eenige 
artikelen door MASSON gele
verd ; — 4.° Description etc. 
(Geschied- wis- en aard~ 
rijkskundige beschrijving 
van Frankrijk) 1790 in 4.to 
— 5.°'Traite etc. (Fer han
deling over de spheer met 
de verklaring der verschil* 
lende sterrekundige stelsels 
der wereld en een korte in* 
houd van hel wiskundige 
stelsel van DESCARTES en 
NEWTON), 2.euitgave, 1801 
in Ï2.MI°; 6.o Foyage etc. 
(Reis in de dertien kantons 
van Zwitserland, Graauw-
bunderland en Walliser* 
land) 1789, 2 dl.» in 8.vo 
— 7.° Mélanges etc, (Men* 
gelingen over verschillende 
onderwerpen van staatkun
dige huishoudkunde) in 8.v° 
— 8.vo Dictionnaire etc. 
(Aardrijkskundig woorden-
boek, volgens het verdrag 
van Parijs van dun 20No
vember 1815), 2 dl.» ia 

3.. :. 
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8.vo Parijs t 1818, Vu i tg . 
1820. . 

"RoBERT (PEXRPS-FRANCIS-
CUS-JOZEFJ, lid van de con
ventie j den 21 Januarij 1763 
te Gimnée bij Givet gebo
ren , was voor de omwente
ling welker grondbeginselen 
hij met Vuur omhelsde, krui
denier te Parijs; hij maakte 
zich bekend door een dag-
ilad getiteld: 'Be nationale 
MMKCÜRWS, dat hij met 
zijne vrouw, mejufvrouWDE 
KERAHO, in 1821 ie Brus-
sel overleden gemeenschap
pelijk zamenstelde (zie KE-
RALIO , IODEWIJK-FEWX G Ü I -
WEMENT DE). ROBERÏ eerst 
secretaris van DARTON, en 
door dien beschermer voort-
geholpen, kwam in het kies-
collegie en werd tot afge

vaardigde bij de nationnale 
conventie benoemd» waarin 
h ï voor den dood van Lo-
°E W W E XVI stemde, zonder 

van alk vorsten Uittespre, 

j B n v ' m t e denken 
dan de redevoering, welke 
snrak0 t , e S^egenbeid uit-
sprak. ROBERT voerde no? 
den handel van kruidenierï 
2 T ' V * » groot, en.h8 

Z P huis plunderde en zich 

van verscheidene tonnen rhum 
meester maakte, Yan dien 
tijd af, overlaadde men hem 
met bespottingen, en hij werd 
niet dan ROBERÏ-RHÜM ge-
noemd. In 1795, werd hij 
in missie naar Luik gezon
den ; maar hij werd bijna 
dadelijk teruggeroepen, als 
beschuldigd van belemmerin
gen daar te stellen in de 
handelingen van het Belgi
sche bestuur. Tijdens het 
einde der zitting» keerde 
hij niet tot het wetgevende 
ligchaam terug ,en hield zich 
enkel met handelaangelegen-
heden bezig. Hij had zijne 
woonplaats te Brussel geves
tigd , waar hij in 1826 is 
overleden. Onder andere wer
ken heeft hij in het HoM 
gegeven: 1.0 Beconnaissance 
(Openbare erkentelijkheid), 
lierdicht, 1787, in W°> 
*— 2.° Mémoires etc (rer* 
handelingen over het ont
werp Van herstelling van 
een genootschap van regts" 
geleerdheid van 1790) in 
8.vo; _ 3.o Bépublicmis-
tne etc. (Bepublicanismus,op 
Frankrijk toegepast) 17 9U 
in 8.vo— 4.o ledroit etc, 
(Bet regf om vrede en oor
log ie maken behoort onbe' 
twistbaar aan de .««»«>.' 
1790 in 8.vo; - 6.° Opt-
nionetc. (Gevoelen aangaan-
de het vonnis van L01?~L" 

mm XFI), 1792, in 8,r° 
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ROBERX VAN G E N È V E . —• 

Zië GENÈVE» 

ROBERX GOISCARD. — Zie 

GolSCAED. 

ROBERX LINDET, — Zie 

LlNDEI. 

ROBERX SoRBOtf. — Zie 
SOKBONNB. 

ROBERII (MiCHAët) , een 
geschiedschrijver, werd in 
1382 te Florence geboren > 
bekleedde verscheidene pos« 
tön in die republiek , eri was 
met de grootste mannen van 
zijnen tijd verbonden, Men 
heeft van hein eene Alge* 
meene geschiedenis , die zich 
van de schepping der we
reld tot het jaar 143Ó ttil* 
strekt. Zij werd na fijnen 
dood in 1450 , gedrukt, en 
het handschrift wordt te FlO" 
rencë in de bibliotheek Ma-
gliabecchiana bewaard, In die 
geschiedenis, in zeer zuiver 
tóskaansch geschreven, be
wijst ROBERXI met vele schran
derheid en door redenen, die 
overtuigend schijnen, dat alle 
veranderingen zoowel als het 
verval en de ondergang der 
rijken het onvermijdelijke ge
volg van de gebreken der 
bestuurders is. 

ROBERTI (JÓANNKS) een 

Jesuit, in 1569 te St,~Eif 

bert in de Ardennes gebo
ren , onderwees de godge* 
leerdheid en de H. Schrift 
te Douai, té Trier, te 
W'urtzburg; te Mainz en' 
overleed te Nai/nen den 14 
Februarij 1651. Zijne wér
ken bewijzen dat hij ervaren' 
was in de schóotte letteren , 
iö de godgeleerdheid, in de 
geloofsgöschillen en in de. 
kerkelijke geschiedenis. De 
Voornaamste zijn: 1,0 Dis* 
sertaiio de superstitiónè 
161* 5 — 2.o Quatuor Uvan-
gelia, historiai'um et tempo* 
rum êerie vinculata, grcece 
et latine, Main% , 1 6 1 5 / 
in fol.; — 3.o TraeMtus 
de magrietica vühierum cu* 
i'atione, Leuven 1616; Paler 
ROBERTI toont er de bedrie
gerijen Van GocLENlcs in 
aan, die beweerde alle ziek* 
ten met den zeilsteen te gé* 
nezen'. (Zie GóclESiüS). Hij 
deed die vérhandeling door 
vier of vijf andere even zoo 
bondig als-dé eerste volgen; 
— 4.° Eerie Verhandeling 
om te bewijzen dfft de H. 
RARIH0I.OMEDS dezelfde als 
NAXHANAEL was, Douai, 
1619 :, in 4 . to ; « i 5.o /frs_ 
toria sancti HüBERTli Lux
emburg , 1621 in 4.*° Béte 
geschiedenis is zeer belang
rijk, en bevat verscheidene 
verhandelingen ; de gewig-
tigsteisdie, waarin hij over 
de genezingen spreekt, die 

' 4 
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dagelijks te Si. Huberl plaats 
hebben. Hij onderzoekt in 
dezelve, volgens de regels 
Tan de: gestrengste crhiefc , 
of de ceremoniën die ér bij 

. in acht genomen worden iel 
bijgeloovigs bevatten, en be
sluit, dat er niets dergelijks 
in gevonden wordt. Deze ce
remoniën door GERSON , door 
eenige, leeraars in de godge
leerdheid van Parijs en "de 
geneesheeren van dezelfde 
universiteit in het jaar 1671, 
door M, Giuox , leeraar der 
Sorbonne, door pater PETRUS, 
I E BRÜN in zijne Geschie
denis der bijgeloovige han
delingen , met den naam van 
bijgeloovige gebruiken be
stempeld , zijn niet alleen door 
pater ROBERTI, maar ook 
door pater MARCHANT , door 
JACOBDS BOÜDART , en door 
een religieus van Saint-Mu-
hert verdedigd; (Men vindt 
de uitlegging dezer ceremo
niën door dien religieus in 
de Geschiedenis der bijse, 
^vtgehandeUngenu^ 

^ « , waaronder MARmus 
S « > « ' * » dezelv 

^oed brjeeqe verklaring van 

v a n t C t r ' D d e S e n e i e 
jan dezelfde universiteit, den 
f Jam, 1691. Dezelve zR„ 
daarenboven i„ 1 6 9 0 d «J 

^Jjnodaleonderzoekers van 

««WIJK VAN E L D E R M £ 

schop dierzelfde stad, goed» 
gekeurd. De Hr. CQUET 
heeft dit onderwerp in het 
3.e deel van zijne Verhan
deling over de dispensaliën 
weder op het tapijt gebragt, 
waarin hij na de sterkste 
tegenwerpingen beantwoord 
en opgemerkt te hebben, dat 
de geleerden van Leuven 
geene lieden zijn om bijge
loovige gebruiken te dulden, 
hij aldus zijne gevolgtrekking 
maakt. » Ziedaar alles wat 
ik kan zeggen met betrek
king tot dé negendaagsche 
devotie van den heiligen 
HÜBERTÜSJ wat mij betreft ik, 
zou geene zwarigheid maken 
dezelve te volbrengen. Haar 
openlïjkste vijand, Giuox, 
en al zijne aanhangers erken
nen dat zij klaarblijkelijk niet 
kwaad is: Jperia corrup-
tela vacat. Hij zegt daar
enboven, dat men door een 
goed vertrouwen en de gods
vrucht waarmede men dezelve 
verrigt, door de verdiensten 
des heiligen het behoedmia-
del kan verkrijgen (hij z°u 

er hebbén kunnen bijvoegen , 
en men verkrijgt BU.l'ks. da
gelijks van God) ^ t men 
hern vraagt." Het is échter 
waar dat ° men aan datgene 
hetwelk men het uitstel ( ? W 
noemt (of het,vertoef(delai) 
dat diegene verleenen , welke-
gesneden zijn) uitwerkselen 
toefcent, 'diö' door versche 
en onwederlegbare voorbed-
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dèo gelogenstraft zijn, en 
dat men de voorzigtigheid der 
religieuzen xnn'Saint-Bubert 
niét genoeg kan prijzen , die., 
in deze laatste jaren, ver
scheidene gebruiken , welker 
verklaring niet zonder cooei-
jelijkheid was vereenvoudigd 
of hervormd hebben. Niets 
is bondiger dan hetgeen men 
over dit onderwerp leest in 
de uitmuntende verzameling 
van de Levens der kerk
vaders en marielaren, enz. 
10 dl. black. 603.' » Men 
moet de hulp van den he
mel tegen de razernij af-
smeeken , met zooveel te 
meer ijver, daar men bijna 
geen vertrouwen op de zee-
baden en andere gewone mid
delen kan hebben. Het nieu
we geheim dat men tegen 
dit verschrikkelijke kwaad 
gevonden heeft, heeft som» 
üjds geslaagd; maar zulks 
is niets minder dan een on» 
feilbaar middel. Inlusschen , 
even gelijk het bijgeloof ge
makkelijk in de door der-
zelver doel eerbiedwaardigste 
oefeningen sluipt, behoort 
het tot-den ijver der herders 
met de grootste zorg over de 
bedevaarten naar Saint-Hu-
berl, en over andere der
gelijke godvruchtige oefenin
gen waken." — 6.» Sana- I 
torum quinquaginta juris~ 
peritorum elogia, contra \ 
popuüare commentum de solo l 

lvone,püblicala, Luik 1632'. 
Men staat verwonderd van 
onder het getal der heilige 
voorsprekers verscheidene 
aartsvaders van het oude ver
bond , koningen , paussen, 
leeraars der Kerk, enz. te 
vinden, r— 7.° P~itq~.Sa.neti 
Lamberti, episcopLTüngren* 
sis, etc. ex aiitiquis auc-
toribus et charlis collecta 
et edita, Luik, 1633 in 
12.>no, niet zeer. algemeen. 

ROBERTSON (WILLEM) , een 
Engelsch godgeleerde , waar
van men een Hebreeuwseh 
•woordenboek heeft, Londen; 
1680: en een Grieksch woor
denboek , Cambridge, 1695. 
Deze beide werken zijn in 
4 . t 0 , en genieten de achting 
der geleerden: de schrijver 
overleed in 1686. 

* ROBERTSON (WiLLiAMÏ.een 
Engelsche geschiedschrijver, 
in 1721 te Borthwick in 
Schotland geboren, sloeg 
bij het verlaten der univer
siteit van Edimburg de gees« 
lelijke loopbaan in , en legde 
zich met ijver op het pre
dikambt toe. Het hoofd van 
een talrijk huisgezin zijnde, 
waarvan hij naden dood van 
zijnen vader de eenige steun 
was gebleven, kwijnde RO
BERTSON vrij lang in eene soort 
van bekrompenheid, bijna 
aan de ellende grenzende. 
5.,:, 

http://P~itq~.Sa.neti
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Maar hij zag vervolgens zijn 
bestaan verzekerd, door dat hij 
achtereenvolgend gew"oon ka* 
pelaan des konings, principaal 
van hel collegie van E dim" 
hurg en geschiedschrijven van 
Schotland werd. Hg is deü 
11 Junij 1793 overleden $ 
nadat hij. in het licht had 
gegeven. 1.° eene Geschie» 
denis van KAKEL DE VIJF* 
HE , Londen, 1769, 13 d'l.-n 
in 4 . t 0 , waarin waarachtige 
en oordeelkundig gezegde 
saken voorkomen, met andere 
vermengd, die den harlstogt 
èn de voöröordeelen verra» 
den. Dit wei'k is' in het 
Fransch Vertaald door den 
heer SÜARO , Parijs , 1771 , 
2 dl.» in 4,to,l778» 6dl.» 
in 12.^0; 1822 en 1828, 
4.e uitgave i 4 dl." in 4.*°; 
— 2.° eene Geschiedenis 
van Amerika, Londen, 1777, 
2 dl«n in 4.*°, vol valsch-
heden en de dwalingen van 
het anti-christelijke philoso-
phismus bevallende. Dat werk 
is in het Fransch vertaald 
door de heeren SÜARD en 
°k}i3mi Parijs 1768,2d\fi 
in 4.to, herdrukt in 1827 
met Janteekeningèn van de 
Weeren HUMBOLDT en LA 
BocHKitB ~ •3.QJVr««ori«-
geriwegens Indië, mo 
1799 m 4.to. d i t i s d ; 
vrucht eener klnderochtke 
fi^djreepztichtige ligtgeloo* 
"ighffld, .wfihet/o«m. ««/. 
et Utler, l,e j u n j j m 2 

bladz. 163. Dit werk is in 
het Fransch vertaald, Parys, 
1792 , in 8J° — 4,° Ge* 
schiedenis van Schotland 
onder de regeringen van 
MARIA STOART en JACO-
BUS VI, voor de eerste maal 
in 1759 in 4. t0 te Londen 
in het licht gegeven, deie 
geschiedenis meer in .Enge* 
land dan in Frankrijk ge
zocht, is in het Fransch 
vertaald door BOSSET DE U 
CHAPEUE, Parijs f 1772, 
1784 , 3 dl,* in 12.*°, W 
door de Heer CAMPÈNÓN ibid., 
1821, 3 dl.n in 8.v° 

* ROBBRÏSOK (JOZEF).een 
Engelsche letterkundige, te 
Knipe, in het graafschap 
fVestfnöreland/inmH^ 
boren, omhelsde den gew» 
telijkén slaat, ontving tien 
doctoraten hoed in de god
geleerdheid en werd tot "ft 
vicariaat van fferscard » 
het graafschap Samp w 

noemd. In 1752 verkreeg 
hiiteBaleighiaMssexefe 
pastorie, IUBBBT*» * « *?f 
ervaren in de «ewfl^ we 
tenschappen; hij beoefende 
de oudheden en kweekte niet 
eer de schoone letteren aan-

Hij kwam te Londen^ 
hij van 1764 tot 1785 .y 
het dagblad werkte, f WeJ 
Critical Review* B V ; 
in 1770 rector »a» » 

,. in het graafschap M»*^ 
I! ia 1793 Vicarius van Mort-
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Caslle, in hel graafschap 
Lincoln, en overleed er den 
19 Januarij 1802. Hg heeft 
verscheidene werken nagela
ten , waarvan de voornaamste 
zijn» 1,« Inleiding tot de 
beoefening der sc/ioone let' 
let kunde, 17.82 in 12.»»? 
een niet zeer uitgebreid, maar 
zeer nuttig en wel geschre
ven werk; *•— 2.° Proeve 
over de zinscheiding 1782 
in 12»*80 dat zeer wel ont
haald werd ; —»• 3.° Ver-
handeling over de kronijk 
van PJÉROS, 1788. Men 
leerde slechts eenige jaren 
later de verdienste van deze 
verhandeling kennen, — 4.° 
Teletnachus, nieuwe vertaling 
uit hellfransch, met aantee» 
keningen en het leven van 
den schrijver, 1795, 3 dl.1» 
in 8.v° ; — 5.° Proeve over 
den aard van de Engel-, 
sohedichtkunst, 1798. Deze. 
proeve is eene der beste wer
ken van ROBERTSON ; hij toont 
zich in dezelve als een diepe 
letterkundige en een wijze 
criticus. 

RoBERFAI. (GlLtÈS t>ER-
SONE, heer DE), in 1602 te 
•Roberval, eenè parochie van 
het diocees Beauvais, gebo
ren. Hij werd hoogleeraar 
in de wiskunde aan het col-
legie Van Maitre-Gérvais te 
Parijs; later dong hij naar 
den leerstoel van Bamus, en 
bekwam dcnzelven. De over

eenkomst van smaak verbond 
hem met GASSENDI en MORIN, 
Hij volgde dezen laatste op 
in den leerstoel der wiskunde 
aan het koninklijke dóllegie, 
zonder echter dien van Ba* 
mus te verlaten. Hij maaktö 
proefnemingen op het ledige, 
vond twee nieuwe soorten 
van weegschalen uit, waar
van de eene geschikt is om de 
lucht te wegen, en die hem 
het lidmaatschap der akade-
mie van wetenschappen ver* 
wierf. Zjjne voornaamste 
werken z(jn: 1.° eede Ver* 
handeling over de werk' 
tnigkunde in de Harmonie 
van pater MERSENNE ; — 2.° 
eene Uitgave van ARisTAk* 
CRUS SAMIUS , enz. Dezelve 
waren in hunnen tijd gezocht. 
Deze achtbare geleerde over
leed in 1675 ,in den ouder
dom van 73 jaren. Hij had 
eenige geschillen met DES-
CARÏES, betwistte, hem den 
roem zijner ontledende uit
vindingen, en fcelfs zijne 
meetkundige, kennis. 

ROBESPIERRE (FRANCISCOS 
MAXIMIMAAN JOZEF ISIDORÜS>> 
hoofd der demagogen, die 
zich in de Fransche omwen
teling onderscheidden t was 
de zoon van eenen advokaat 
vbn/itrecht, en werd in 1759 
in die stad geboren. Nadat 
zijn vader zich, door zijn 
wangedrag te gronde had ge
holpen , vloglte hij naar Keu-
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len, waar hij eene leerschool 
voor de Fransche taal op-
rigtte, en ging van daarnaar 
Engeland, en later naar 
Amerika , waaruit hij niet 
terug- kwam. Zijne moeder , 
dé dochter van eenen brou
wer, overleed jong en liet 
verscheidene hulpbehoevende 
kinderen na, ROBESPIERRE 
de oudste , die eenmaal eene 
zoo verschrikkelijke beroemd
heid moest verwerven ,-was 
toenmaals slechts negen jaren 
oud. Daar hij schranderheid 
en aanleg openbaarde, deed 
den Hr. DE CojnziJÉ , bisschop 
van Atrècht) hem in het col
legae van LODEWIJK den 
Groole te Parijs eene beurs 
verkrijgen , en voorzag in zijn 
onderhond, De abbé PRO-
ÏART , toenmaals principaal 
van dat collegie, was de'uit-
deeler der hulpbewijzen van 
den prelaat. De man, die 
Frankrijk met schavotten 
moest bedekken, had alzoo 
aan twee deugdzame geeste~ 
lijken eene opvoeding te dan
ken , waarvan hij een zoo 
verregaand misbruik moest 
maken. MAXIMIUAAN vol-
bragt vrij goede studiën, en 
mn naam werd in de me
destrevingen van 1772,1774 
en 1775 openlijk bekend ge-
maakt.. Naauwelijks in de 
verborgenheden der oude lel-
teren ingewijd, toonde hij 
zich reeds met eene onbe
grensde geestdrift bezield 

voor de instellingen van Grie» 
kenland en Home. Een zij
ner hoogleeraars, HERIVADX 
genaamd , noemde hém den 
Romein, en prees zijne zucht 
voor de onafhankelijkheid en 
de vrijheid. ' Nadat hij het 
Coljegie verlaten had, volg
de hij de regtsgeleerde scho
len en kwam in, zijne ge
boorteplaats het beroep van 
advokaat uitoefenen.'Hij be
gon met zich door verhande-

. lingen te doen kennen , die 
hij legen de schepenen van 
Sainl'Omer'm het licht gaf» 
•welke schepenen zich tegen 
de oprigting van bliksem-af-
leiders verzetteden. ROBES-
PIERRE won zijne zaak en 
deed op zijn huis den blik
semafleider herstellen, welke 
de overheden der stad bad
den doen vernielen. Une 

, pleitrede bevatte eene hoog-
. dravende lofrede op den on-
gelukkigen vorst, dien WJ 
tien jaren later naar net 
schavot moest doen voeren. 
Toen ' in 1784 de academie 
van Met» het onderzoek van 
het gevoelen, dat over eiKe 
familie de schande van eene 
veroordeeling deed komen, 
als prijsvraag had uitgeschre
ven , behaalde ROBESNKRBR 
den prijs. Omtrent denzeU-
den tijd werd hij tot hd « r 

academie van JtreoM o 
noemd , waarvan hij w . , 
voorzitter werd. Toen zie» 
hel aroote tooneel der om: 
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wenteling opende, spreidde 
hij het vurigste patriütismus: 
ten toon, en daar hij zich 
met kuiperijen inliet, die de 
verkiezingen der algemeene 
stalen voorafgingen, gelukte 
het hem zich als afgevaar
digde van den burgerstand 
te doen verkiezen. In het 
begin, deed hij zich weinig 
opmerken in de vergadering. 
Het zij dat hij zijne krach
ten mistrouwde, hetzij dat 
hij wilde gadeslaan alvorens 
eene partij te kiezen, hij 
zweeg tot op de beraadsla
ging van den 17 Junij 1789. 
Maar zoodra hij gezien had 
dat alle kansen van wel te 
slagen voorde omwentelings-
gezindën waren, en dat het 
ontwapende koningschap on
vermijdelijk bestemd was om 
onder den schok der volks-
hartstogten, welker woede 
met eiken dag toenam , te be
zwijken, nam hij plaats onder 
de bitterste vijanden der mo
narchie. Den 27 Julij daar
opvolgende zag men hem zijne 
staatkundige loopbaan begin
nen door eene verhandeling 
over het geheim der brie
ven , waarin men onder ande
ren de volgende zinsnede 
opmerkt, die reeds achter
docht van dwingelandij ver
wekte. » De eerste van alle 
wetten is het heil des volks. 
Door de gebiedendsle van alle 
pügten genoodzaakt om de' 
aanslagen tegen de vertegen

woordigers der natie gesmeed 
te wreken, moet men zic/i 
van alle mogelijke midde
len bedienen. Het geheim 
der brieven is onschendbaar; 
maar er zijn omstandighe
den, waarin men hetzelve 
moei schenden. Dat men het 
voorbeeld van POMPEUS * niet 
aanhale die de brieven aan 
SERTORIUS gezonden, ver
brandde ; POMPEUS was een 
der openbare vrijheid vijan
dige dwingeland,* en wij, 
wij zijn er de herstellers 
van" MIRABEAD genoot toen-, 
maats eene groote volksgunst j 
ROBESPJERRE werd een zijner 
ijverigste hovelingen; maar 
daar MIRABEAD hem ver
achtte en zulks niet ont
veinsde , begon ROBESPIERRE 
er zich langzamerhand van 
te verwijderen, vooral toen 
hij gezien had , dat den in
vloed van den welspreken-
den gemeensman verzwak
te , en hij meende voor zijne 
eigene rekening eenige volks
gunst verworven te hebben. 
Gedurende de zittingen van 
de nationale vergadering, 
nam hij aan alle verhande
lingen deel, en sprak ver
scheidene meer onstuimige 
dan welsprekende redevoerin
gen uit, over de vrijheid der 
drukpers, over de gewaande 
zamenz weringen des bestuurs, 
over het regt, dat volgens hem 
iedereen, ofschoon geen eige
naarvan vaste goederen, had 
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om in de openbare vergaderin* 
gen tegenwoordig te zijn,, enz. 
Desnietegenstaande beweerde 
hij altijd tot op het einde 
der zittingen » dat het mo
narchale bestuur het eenige 
was dat aan een zoo groot 
rijk als Frankrijk paste; 

k hetwelk hem niet belette zich 
met de Jacobijnen te veree^ 
nigen én aan den vorst het 
regt van vrede en oorlog en 
het vöorregt van onschend
baarheid te weigeren. Hij 
sprak over de Priesters en 
uitgewekenen met eene gew 
matigdheid, waartoe men 
hem niet in staat achtte, en 
toen men over het lijfstraf» 
felijke wetboek beraadslaagde, 
vraagde hij met nadruk de af
schaffing van de doodstraf, als 
onrégtvaardig eiï met de na
tuur strijdig, terwijl hij noch 
den vader- moeder- broeder-
zuster- en Mndermoorder noch 
de verraders van het vader
land van het vöorregt dezer 
afschaffing uitsloot. De m a n 
dus, die twee jaren later 
™ vele duizenden onschuï 

jen begon m e t d e d -

gérmg genolen te hebfa^ 
S L d a a T e g e n verkreeg fiö een onbegrensd bij hel 

volk, waarvan hij len gepas* 
ten tijde de hartstogten wist 
te vleijen. Dikwijls gebeurde 
het dat hij alleen zijne ge
voelens verdedigde» Et was 
hém weinig aan gelegen, of 
hij door zijne ambtgenooten 
tegenspreken werd; het Was 
het gemeen dat hij in be
weging wilde brengen, en 
het gemeen stelde zijne stijf
hoofdigheid , en zelfs zijne 
nederlagen pp prijs. Weldra 
werd hij de afgod van de 
menigte, die heul den titel 
van onomkoopbare verleende, 
te gelijkertijd dat; zij aan V&' 
XHION dien van deugdaam&i 
gaf. In Maart 1791, sprak 
hij over de wetgeving der 
koloniën', en bestreed BAR
NA VE , die voorstelde aan de 
kolonisten het regt van voor» 
dragt te laten. Het wa* »» 
die gelegenheid dat hl) d?ze 

verschrikkelijke uitroeping 
deed hooren: dat veeleer 
de volkplantingen dan éen 
grondbeginsel te niet gaan. 
Na de gevangenneming <Jef 

koninklijke familie te ra* 
rennes, vraagde m®?mh 

die het masker had afgewor
pen, burgerkroonen voor die
gene, welke de vlugt tan 
den ongelukkigen vorst be»« 
hadden, en beweerde ctat 
hij zoo wel als de koningin aan 
de gewone geregtelijke v0 ' 
men, de koningin als eenvo»* 
dige burgeres, de toning «<s 

aan de natie verantwoor* 
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delijke ambtenaar, moest 
onderworpen worden. jBij 
vraagde daarenboven dat MON
SIEUR , broeder des koniögs, 
vervolgd werde , en beproef
de toen reeds maar zonder ge
volg , het afgrijsselijke grond
beginsel te doen aannemen 
dat elke burger zonder be
wijs en op eenvoudige ver? 
moedens in staat van beschul* 
diging kan worden gesteld. 
Hij beweerde met eene we
zenlijke woede dat de ko
ning in regten kon belrok
ken worden, terwijl hij in 
hoon- en smaad woorden tegen 
den deugdzamen LOPEWIJK 
XVI uitbarstte, en hem als 
een verrader en dwingeland 
aanklaagde. Bij verschillende 
gelegenheden, sag men hem 
de volksberoerten en muite
rijen aanmoedigen ; hij be
weerde dat de oproerige sol
daten van Nancy goede va
derlanders waren, dat hunne 
chefs alleen straf verdienden; 
de voorgestelde maatregelen 
om de beroerten te beten
gelen werden door hem in
breuken op de vrijheid en 
op de souvereiniteit van het 
volk genoemd. Steeds tegen 
de ministers opgeruid, wie 
zij ook zijn mogten, ver
zocht hij dat geen lid van 
de vergadering tot 'het mi
nisterie kon behooren , en, 
zonderlinge zaak, dit zeer 
toegejuichte voorstel werd 
als een constitutioneel arti

kel verklaard. De regering* 
loosheid predikende rede~ 
voeringen van ROBESPIERRK 
verwierven hem dë lofspra
ken der demagogische dag
bladen, die reeds het vuür 
der burgerlijke tweedragt aan
stookten en hem den bijval 
van het gemeen verwierven. 
Ook bij de laatste zitting van 
de constituerende vergade
ring, zag hij zich door eenen 
troep razenden, die eene ei-
kenkroon op zijn hoofd plaat
sten , in triomf rond gedra
gen, terwijl zij hem als den 
vriend van het volk en den 
verdediger der vrijheid uit
riepen. Tot openbaar beschul
diger bij de crimineele regt-
bank van de Seine benoemd, 
en krachtdadig door PETHION, 
maire van Parijs, en door 
DANÏON, substituut van den 
gemeente - prokureur, onder
steund , bediende ROBESPIER
RE zich van zijn gezag om 
de hoofdstad met eene me
nigte landloopers te vervul
len , en om de brave lieden 
te noodzaken er zich uit te 
v«ïwijderen. De kwaaddoe
ners, in vrijheid gesteld, zóo-
dra zij patriotten waren > 
vonden bij dit driemanschap 
schuilplaats en bescherming; 
en het is op deze wijze dat zich 
die bende moordenaars vorm
de, welke weldra het bloed der 
slagtoffers," voor hare woede 
bestemd, moest doen vloeijen. 
Inlusschen opende er zich 
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een nieuwe tijdkring voorde 
Transche omwenteling, de 
legers der verbondene mo
gendheden verzamelden zich, 
en de oorlog stond op het 
punt om uit te barsten. B,o-
BESPIERRE, die er de gevol
gen van vreesde, nam hier
op eene soort van omzigtig-
heid in zijn gedrag aan , en 
drukte zelfs bijna gematig
de denkbeelden in een dag
blad uit, getiteld de Ver
dediger van de Constitutie, 
Hij nam weinig deel aan de 
toebereidselen van den dag 
van den 10 Augustus, en 
verdween op den oogenblik 
san den aanval, om niet eerder 
zijne schuilplaats te verlaten 
dan als de overwinning ver
zekerd «oude zijn. Drie da
gen daarna verscheen hij voor 
de balie der vergadering de 
sectionnairen van de plaats 
Fendóme aanvoerende, en 
verzocht dat men ter eere 
der gesneuvelde helden bij 
den aanval van het kasteel 
een gedenkteeken zoU on» 
ngten, Tot voorzitter van de 
osehuwehjke regtbank van 

n m h H ° S U S l l 3 S benoemd » nam hg dezen post niet aan 
«P grond dat daar hij de 
» -nenzweerders had aange! 

f a agd. . hg niet hun regier 
Jon *W. Hij liet aan £ 

s l .• ,e 8eaiee«te den af
v i n k e n roem van d eSep. 

lember-moorden e n hield 

zich, even als op den 10 
Augustus, op dien Moedigen 
dag schuil. Tot afgevaardig
de van Parijs 'bij de con-, 
ventie verkozen, duurde het 
niet lang of hij beheersohte 
dezelve. LODEWIJK XVI, in 
de magt zijner-vijanden iien-
de, ontveinsde hij niet meer 
zijnen* haat tegen dien, vorst 
eü legende monarchie. Zijne 
ontwerpen konden intusschen 
aan de doordringende blikken 
van verscheidene afgevaardig
den der Gironde, waaronder 
men groote redenaars en be
roemde talenten telde, niet 
ontsnappen. Op dit gedeelte 
der vergadering - steunende, 
klaagde LoüVEX hem den 25 
September aan, als zich tot 
de waardigheid van dictator te 
Willen verheffen; er ontstond 
ïusschen ROBESFIËRRE en zij"e 

beschuldigers eene verschriK-
kehjke worsteling, die tot ver
scheidene onstuimige zittw* 
gen aanleiding gaf; maar, door 
de Jacobijnen ondersteund, ze
gevierde hij eindelijk op if* 
tegenstrevers. De aanvatten 
der Girondijnen hadden zijne 
magt aan het wankelen ge-
bragt. De overwinning SaI 

hem zijne geheele kracht te
rug. Van dien oogenblilr ai 
zwoer hij den ondergang, «J1 

partij, die hem bedreigd naa. 
Maar alvorens dezelve te^ve-
nietigen, wilde bij e r u j " 
bedienen om het hoofd van 
LODEWIJK XVI te doen vai-
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lèn. E ij spande dus. al zij
ne krachten in om tegen 
den doqrlnchtigen Temple-
ge.vangene allerlei lasteringen 
en beschuldigingen te veree
nigen. Hij verzocht dat Lo-
BBWIJK CAPET oogenblikke-
lijk zonde gevonnisd worden , 
"dat zijne vrouw voor de cri-
mineele; regtbank , werd ge
voerd, en dat hun zoon tot 
op den vrede bleef opgesloten. 
Hij vervolgde eindelijk den on-
gelukkigen korting met eene 
ongeloofelijke woede, en had 
meer invloed dan iemand an
ders op zijne veroordeeling. 
Daar hij bespeurde dat ver
scheidene Girondijnen het le
ven van den vorst zochten te 
redden, gelukte het hem, in 
vereeniging met DANTON, om 
dezelve door het schreeuwen 
en de bedreigingen zijner par
tij vrees aan te jagen ; hij ver
klaarde zich tegen het beroep 
op hel volk en de opschor
ting , en zeide met eene bit
tere scherts » dat het eene 
wreedheid was om den dood
strijd van LODEWIJK CAPET 
te willen verschuiven..." Hij 
voegde er vervolgens bij, zich 
tot de Girondijnen wendende; 
» gij vraagt slechts eene op
schorting om hem te red
d e n . . . " Het is noodeloos 
te' zeggen dat hij voor den 
dood van dien vorst stemde. 
De executie van den 21 Janu
ari) was voor de omwenle-

XXI. DBEt. 

lingsgezinden : eene leus Van 
haat en verdeeldheid. Er ont
stond een nieuween meer ver
bitterde worstelstrijd tusschen 
de Girondijnen en de bergpar* 
tij. Krachtdadig ondersteund 
door DANTON , zoo wel als 
door de Jacobijriën en de ge
meente van Parijs, gelukte 
het aan ROBESFIBRRË het ge
meenste graauw tegen 'zijne 
vijanden aantehitsen , en hij 
deed alle Girondijnen op den 
dag van den 31 Mei, vogel
vrij verklaren. Van ; toen af 
maakte hij zich meester Van de 
nationale conventie, en sticht
te dat bloeddorstige bestuur 
dat eerst met zijn leven ein
digde. Hij was nog, of om be
ter te zeggen, hij veinsde nog 
de vriend van DANTON te zijn; 
ook vereenigde hij zich met 
hem om de bespottelijke en, 
goddelooze zoogenaamde_/èe*-
ien der rede, door CHAÜMETTE 
uitgevonden afteschaffen, ter
wijl hij den uitvinder naar het 
schavot zond , alsmede HE-
BERT , hoofd der godvexza-
kers, en verscheidene zijner 
aanhangers. Zijne magt ver
meerderde dagelijks terwijl hij 
zich op de bouwvallen der 
verschillende partijen, die hg 
ten onder bragt, verhief. DAN
TON, die vreesde dat zijne beurt 
ook mogt komen, zeide: «Alles 
zal welgaan zoo iangr men zeg
gen zal ROBESWEBRK en DAN
TON ; maar wee mij als men 
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zégt DANTON -en BOBESPIER-
RB!" Beide begonnen elkan
der eindelijk met wantrou-
weii aan te zienj men zocht 
hen weder te vereenigen, maar 
hunne bijeenkomst verhaastte 
slechts hunne openlijke ver-
deeldheid. Toen DANTON hem 
onder het oog gebragt had 
dat, onder de talrijke dood-, 
vonnissen die Frankrijk ver
woestten , men slechts de 
schuldigen behoorde te straf» 
fem antwoordde hem Ro* 
BESPIERRE met een stuurscb 
gelaat, » Wie heeft u ge
zegd dat men eenen onschul* 
dige heeft doen omkomen ?.." 
Dit was als zijn doodvonnis. 
De vrienden van DANTON 
raadden hem aan om hem 
vaprtekomen, maar DANTON 
draalde en viel onder de sla-, 
gen eens meer werkdadigen 
tegenstrevers. ROBESPIERRB 
van MARAT , HKBBRT en DAN-
ÏON bevrijd, bevond zich on. 
afhankelijk meester. Daar hij 
de verschrikkelijke commissie 
van het algemeene wefoijn on. 
der zijne bevelen had, bedekte 
•& J T ^ ^ ^ " e t schavotten. 
5 ° ° n

d f g^eglelijke moord-
P i n g e n , bij welke hij voor-
•ut^verspreidde hij eene zoo 
a gemeene Verschrikking dat 
e te JTranschman vreesde 
wc« aan eenen vriend 0f 
aan eenen bloedverwan te 
vertrouwen. Zijne l a n d ' ! 
den CARRIER, CODTHON ( W „ 

gen op zijne bevelen de voor» 
naamste steden van elk depar. 
tement met bloed overstroo-
men; vooral was d& Fendée 
het tooneél van hunne ver
schrikkelijke moordpogin
gen. Het Was toen dat RO
BESPIERRB in de vergadering, 
welke hij zijn werktuig tot 
besluiten noemde, uitriep: 
» dat de republiek te mid
den van lijken en buiten we-
ten der partijen in Frank' 
rijk was geslopeni" Zeker 
van den verschrikking die hij 
aan geheel Frankrijk had in* 
geboezemd, hoorde men hem, 
in den club der Jacobijnen, 
en zelfs in de vergadering. 
onophoudelijk zeggen t » Ik 
wil." -Dikwijls scheen nij «» 
door ingeving te spreken, en 
nam den toon van eenen dwee-
pef {illumiriê) aan. Onver
moeid in zijne dwingelandg, 
vervolgde hij dé uitgewekenen 
en de priesters, die hij vree* 
ger dert schijn had aangeno
men van te willen sparen,met 
eene wreede woede. De nood» 
zakelijkheid echter om W 
gezag op vaste grondslagen 
te vestigen, bragt hem op 
het denkbeeld om ïich tot 
hoofd van eene Godsdienst te 
maken, en om hierin te sla
gen, begon hij «net een ken 
inlestellen ter eere ran n« 
Opperwè&en, (aan hetwjww 
hij zich gewaardigde eendre-
vet van bestaan te geven, doo 
hetzelve bij een besluit te er-
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kennen, en waarvan hij zich 
de opperpriester verklaarde). 
Dat feest werd in de Tuileriën 
gevierd ; ROBESPIERRE stelde 
zich aan het hoofd van het-» 
zelve; hij had een violetkleurig 
blaauw kleed aan , gelijkvor
mig aan het rouwgewaad der 
koningen van frankrijk, ter
wijl allé leden van de Con
ventie kleederen van zooge
naamd koning sblaauw droe-; 
gen. Men stelde tegelijkertijd 
boven de deuren aller tempels 
dit Zonderlinge opschrift: De 
Franseken gelooven in God, 
Na deze meer staatkundige 
dan godsdienstige plegtigheid, 
nam ROBESPIERRE de houding 
van eenen souverein aan. 
Frankrijk, volgens de aan
merking van eenen geschied* 
schrijver, vermoeid van den 
Worstelstijd der partijen, zag 
reikhalzend naar den oogen-
blik nit , waarop zich eene 
sterke magt op de bouwval
len der partijen zou verhef
fen ; en zoo verre ging de 
overmaat zijner rampen dat 
de dwingelandij van eenen 
enkele aan hetzelve een benij
denswaardige staat toescheen. 
Maai' achterdochtig, lafhaf-» 
tig en trouweloos, daar hij 
nog Je overblijfselen der partij 
van DAJÏTON vreesde, wilde 
hij voortgaan met bloed te 
vergieten en te verbannen. 
Hij teekende in zijne nood
lottige lijst de namen van 

W 

verscheidene zijner arhbtge-
nooten op, hetwelk een zeer 
hevig geschil tusschen hemen 
BILLAUD , die eenigen invloed 
in de conventie had, en die 
ditmaal hem gecne slagtofférs 
wilde overgeven, aanleiding 
gaf. De bedreiging van een 
groot gevaar boezemde den 
vreesachtigsten moed in. De 
misnoegden vereenigden zich 
met de voorstanders van DAN-
TON, en diegene, welke door 
zoo vele verdeeldheden uit
geput, er zich yéelligt toe 
zouden bepaald hebben om 
onder ROBESPIERRE te beve
len , vormden om zich aan 
den dood te onttrekken, eene 
zamenzwering, die in eene 
onverwachte discussie den 9 
Thermidor van het 2." jaar 
(27 Julij 1794) uitbarstte, 
én die den val van ROBES-
PIERRE en van zijne vertrou
welingen COUTHON en SAINT-
JUST ten gevolge had. Ro-
BESPIERRE had, na,zich van 
de commissie van algemeen 
welzijn verwijderd te hebben, 
veertig dagen in afzondering 
doorgebragt, bezig met plan
nen te beramen en redevoe
ringen zamen te stellen. Hij 
verscheen den 8 Thermidor 
weder in de conventie, en 
los eene lange redevoering 
voor, in welke hij de noodza
kelijkheid trachtte te bewij
zen , om de commissie van al-
gemeene veiligheid,geheel uit 
2' • -
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zijne vijanden zamengesteld, te 
vernieuwen, en om de com
missievan algemeen welzijn te 
zuiveren. Hij drong er slerk 
op aan, om het revolution
a i r e bestuur te handhaven. 
BODEDON de l'Oise nam na 
hem het woord op en verzette 
zich tegen het drukken der re» 
devoering, dat ook afgestemd 
werd. Desniettegenstaande las 
ROBESPIERRE haar op denzelf
den dag in de Jacobijnen club. 
voor, waar dezelve levendig 
werd toegejuicht, en hij ver
scheen den volgenden dag 
weder in de conventie, vast 
besloten om den storm te 
trotseren. Nadat TAILIÈN een 
besluit tot de permanentie 
dervergadering had doen ne
men, eischle hij, in eene he
vige redevoering, dat ROBES-
PIERRE en UENRIOÏ in" staat 
van beschuldiging zouden 
worden gesteld. BILI.AUD-'VA. 
RENNES ondersteunde dit voor-
stel en sprak MAXIMIHAAN 
aan, terwijl hij hem zijn trou-
weloos gedrag jegens zijne 
ambtgenooten verweet. Deze 
besteeg ^ tribune en be* 
proefde bij herhaling bm zich 
tedoenhooren, maar zijne 

W Wvï VersUkt d°° r de 
jreet yMt. w met ,rf 

dwingeland! » Een woord 
zeidehij schuimbekkende van 
^oede, een woord, voorzitter 
der moordenaars!»» Gij hebt 
het woord niet, schreeuwde 
«en van alle kan(en . g i j J g 

het aan DANTON geweigerd,' 
gij hebt het aan JLACROIX ge
weigerd , het is het bloed van 
DANTON dat u verstikt!" TAL-
LIEN verklaart dat hij den 
nieuwen CROMWELL zal door
steken , indien hij niet oogen-
blikkelijk in staat van beschul
diging wordt gesteld. Het 
besluit daartoe strekkende, 
wordt inderdaad in omvrage 
gebragt en aangenomen, te
gen MAXIMIHAAN en zijnen 
broeder, daarna tegen SAINT-
JÜST , GOOTHON en LBBAS. 
», De struikroovers zegevip-
ren J" roept ROBESPIERRE uit» 
en op de bank gezeten door
loopt hij met de, o ogen alle 
deelen van de zaal en schijnt 
beurtelings de hulp der berg-
partij en die der tribune in 
te roepen. Eindelijk omsin
gelen hem de geregtsdienaars 
en dringen hem tot in het 
binnenste der balie. Men leid
de hem naar de gevangenis 
van het Zuxembourg, maar 
de cipier, een agent der ge
meente, opende hemde deu
ren' zoodra het tel^.\.t 
trokken was, en «Ö Be8a ' 
zich naar het stadhuis, waar 
FIEÜRIOT, PAÏAN en andere 
vrienden hem zwoeren te zui
len verdedigen. Zij deden oe 

alarmklok luiden, b^o en de 
poorten der stad te sluiten 
en maakten zich gereed 0™ 
tegen de Conventie °Pjet^„ 
ken, die van hare zijde M-
BESPJERRE en zijne aanhang • 
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lingen builen de wet stelde, 
en BARRAS en zes andere com
missarissen benoemde om de 
gewapende niagt aantevoeren. 
Weldra' riglten zich talrijke 
colonnes naar het stad-huis. 
UENRIOT bevelhebber der na
tionale garde, die in eenen 
voiledigen staat van dronken
schap, was, vereenigdè eenige 
kationiers om hun het hoofd 
te bieden. Maar de soldaten 
•weigerden vuur te geven. Een 
detachement der troepen van 
de Conventie drong het stad* 
huis binnen. ROBESPIERRE 
verschrikt, verborg zich in 
eenen duisteren hoek; dan 
toen hij al zijne vrienden op 
de vlugt zag, verbrijzelde hij 
zich het kakebeen, met een 
pistool-schot dat hij zich zel-
ven in den mond plaatste.Daar» 
op naar de zaal der commissie 
van algemeen welzijn o.ver-

-gebragt, werd hij op de ta
fel , waarop hij zoovele dood
vonnissen onderteekend had, 
nedergelegd. Het aangezigt 
geheel bebloed, ter prooije 
aan de hevigste smarten geen 
enkel woord kunnende uitspre
ken , om op de beleedigingen 
zijner vijanden te antwoor
den, herinnerde hij op dezen 
oogenblik aan het Fransche 
volk dat hij onderdrukt had, 
het bestaan van die regtvaar-
dige Voorzienigheid , die op 
den bepaalden dag verschijnt, 
om het algemeen geweten te 

W 

bevredigen ? door de groole 
misdadigers met verschrikke
lijke en onverwachte slagen 
te treffen. Men bragt hem 
naar de gevangenis en den 
volgenden dag 10 Thermidor 
(29 Julij 1794), werd hij 
ten vier ure des namiddags 
tusschen COÜTHON en HBNRIOX 
naar het schavot geleid. Zijn 
aangezigt was onkenbaar, zijne 
oogen geheel gesloten, en zijne 
kaken door een verband om
wonden. Op den oogenblik 
waarop de kar voor het huis 
dat hij bewoonde voorbijging, 
deed het graauw dezelve stil
houden, en vrouwen dansten 
rondom hem. Toen hij op het 
schavot was, en de beul het 
verband, dat op zijne wond ge
legd was, eenigzins onzacht af
rukte, boezemde hij eenesmar-
telijke kreet uit, de beide ka
ken scheiden van elkander; 
het bjoed vloeide er overvloe
dig uit, én zijn hoofd bood 
het afgrijsselijkste beeld aan. 
Hij werd in den ouderdom 
van vijf en dertig jaren ten 
dood gebragt. Zijne overwin
naars namen den bijnaam van 
thermidoristen aan. Men ver
vaardigde voor hem het vol
gende grafschrift! 

Passant lic pleuro pas son sort, 
• 0«r n'ilviYait, tu serais mort. 

(Woon niet, o wandelaar! nm hit lot »"« 
hein lioaclioren; 

^ a n t ware hij gespaard, »«• j£.j"rc*>* 

Zeventig leden van het ge-
3 
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thëenle-bestüur en van de 
ïevolulionriaire regtbank, even 
als hij buiten dé wet gesteld , 
kwamen de twee volgende 
dagen om het leven. Het 
!zal niet nutteloos zijn, eenige 
jbijzonderheden over het ge
laat, de inborst en de staat
kunde van dezett verschrik
kelijk beruchten man te ge
ven. Hij was mager en had 
eene kleine gestalte. Zijn gang 
was vlug, zijne oogen somber 
en flaauw, en hij droeg dik
wijls eenen conservatief bril. 
Driftige, somtijds stuiptrek
kende bewegingen open
baarden de onrust zijner ziel; 
zijne loodverwige gelaats
kleur , zijne scherpe en pie
pende stem, zijn sombere 
én dubbelzinnige blik, alles 
verraadde in hem den haat 
én nijd; Hij was zeer be
zorgd voor zijn uiterlijk en 
matig, niet uit deugd, maar 
uit staatkunde of tempera
ment. Een middelmatige re
denaar zijnde, verhief hij 
zich somtijds bij gewigtige 
aangelegenheden, en dan was 
zijne redekunde meer afge-
rigt dan welsprekend; zijne 
voordragt, met tegenstellin-
gen, spotternijen en platheden 
opgevuld, was scherp, zon
der orde en dikwijls duister 
en gemeen^ Hij wistdemagt 
vaa de menigto op prijs te 
stellen, met de talenten en 
misdaden van anderen voor-
deel te doen, hen te vleijen 

om dezelve te onderwerpen, 
en hen op te offeren wanneer 
zij de gunst van het volk tot 
zich wilden trekken,, welke 
hij beweerde uitsluitend te 
genieten. 'Met de partijen 
verbonden, dié den troon bad
den omvergeworpen, werd hij 
de vijand derzelve, zoódra 
zij deelgenooten van het ge
zag wilden worden ; dit is 
het wat de verbanning der 
girondijnen zoowel als de 
dood van DANTON, van Bé-
BEUT en van hunne huur
lingen heeft te weeg gebragt, 
Ondoorgrondelijk geveinsden 
koelbloedig wreed i had hij 
geenen enkelen vertrouweling 
in zijne geheime ontwerpen 
en zijne ziel leefde té nijd* 
den van alle bouwvallen,die 
hij opeeftstapelde, en van al 
het bloed dat hij deed vloei-
jen eenzaam en onbewege
lijk; Meester van het̂ tedejijs 
bestuur der stad Parijs t 

'welks werkingen hij bestuor
de, de commissie van alge' 
meen welzijn onder zijne hand 
hebbende, en den gemeenten 

der departementen 4ne jf" 
velen gevende, gelukte ne« 
hem langs dien weg pm «e 
hoofden der verschillende 
partijen, die hem in deu weg 
stonden, te verdelgen. Het' 
alzoo dat hij zelf een boos
wicht zijnde, de eersooni • 
van alle booswichten ont
moedigen kon , die hij aeea 
omkomen, of die hü nooa" 
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naakte om zich inden twee
den rang te houden, en om 
slechts moordenaars knechten 
te zijn. Grootelijks verwaand, 
verachtte hij Plix, en nam 
de bijtende spotreden van 
4en hertog van York bijna 
voor lofreden aan. Hij was 
•ten toppunt van vreugde toen 
hij vernam dat de Ingelsche 
dagbladen de JTransche legers 
rfe troepen van fiOBESPJEït* 
JIJS noemden. Beurtelings 
'beschermde en onderdrukte 
hij de conventie. Indien een 
der leden een voorstel deed , 
dat hem mishaagde, zag hij 
hem met een dreigend ge
laat aan, en die blik was 
dikwijls voldoende, om hem 
tot* stilzwijgen te brengen. 
Hij deed zich slechts om
ringen door lieden in <le 
misdaad gevoed, blindelings 
•aan zijnen wil onderworpen, 
naardien hij dezelve met één 
Woord aan het schavot kon 
overleveren. Prikkelbaar en 

•wraakzuchtig, bedriegelijk 
en vermetel, wist hij van de 
omstandigheden gebruik te 
maken» maar dezelve niet 
naar zijnen wil te leiden. 
Ook werd hij door de om
wenteling van den 9 Ther-
midor bijöa zonder tegen-

' stand verpletterd. Hij had 
eene aanzienlijke loge in het 
Thédlre Francais en eene 
andere diepe en betraliede, 
in de opera. Maar in den 

' . • " . • W 

schouwburg en op de andere 
openbare plaatsen, waar hij 
zich bevond ,• durfde men 
in zijne nabijheid noch spre
ken • noch Jagchen , ?> stil, 
stil, fcelde men , daar is hg !" 
Men noemde in den tijd eene 
briefwisseling van ROBES-
PIERRE met het buitenland, 
die zijne ontwerpen van dic-
tötorschap verried,. Men voeg
de er zelfs bij ,, dat hij:eene 
partij ba Londen had, be
reid om" zijne onbepaalde magt 
op zekere voorwaarden te er
kennen. Die briefwisseling, 
zegt men, werd ontdekt door 
twee inwoners van Geheve, 
CoiTTE en VIDKL, die dezelve 
aan SÖTTLAVIE , resident van 
Frankrijk en vijand van Ro-
BESPIERRE, bekend maakten. 
Deze zich meester gemaakt 
hebbende van de brieven, 
overhandigde dezelve aan den 
afgevaardigde MÈAW.Ï.E, toen
maals te Genève in zending, 
die dezelve aan de commissie 
van algémeene veiligheid' af
zond , maar ROBESPIERRE er 
van verwittigd zijnde, deed 
CÖHTE en ViDEt te Geneva 
doodschieten , terwijl hij hen 
als twee samenzweerders ken» 
merkte ; de resident SootAr 
TIE werd in hechtenis geno
men , en een Duitscher, die 
denzelfden naam droeg, dert 
5 Thermidor geguillotineerd. 
Wat hier ook van wezen moge, 
zeker schijnt het dat de ver-
4 
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legenwoordiger VADIER , be
zitter van deze brieven ge
worden zijnde, dezelve aan 
de vijanden van ROBESPIER-
RE toonde en dat zij zijnen 
val bespoedigden. Een le
vensbeschrijver heeft de aan-
-merking gemaakt dat men 
verkeerd- zoude handelen 
met ROBESPIERRE als de oor
zaak van alle misdaden te 
beschouwen, waarmede men 
zijne nagedachtenis heeft be
laden : onder zijne ambtge-
nooten der commissiën , ,en 
vooral onder die, welke in 
de departementen gezonden 
werden, dreven vele de wreed* 
beid veel verder, dan de in-
slructiën en bevelen, welke hij 
•hun had gegeven, voorschre
ven , en haastten zich hem van 
hunne misdaden te beschuldi
gen , zoodra zij hem hadden 
omvergeworpen. Men verze
kert zelfs dat het, terwijl 
hg zich van de commissi
ën verwijderde, eenige we-
ken voor zijnen dood was 
dat.de verschrikking tot in 
den hoogsten'graad gebraot 
7 j d . e» dat het «o?„ Z|fn

l 

voornemen was een einde 
a a n d e W o e d , 0 0 „ e e i e n t e m ï 
ken. ïïet i s e c , U e r 

nnnder waar dat RoBBSP,ERRE 
da stichter van dat afgrijsse. 
l>jke stelsel vat, onderdruk-

king en slagtingen WBS, dat 
al te lang op Frankrijk 
drukte, en dat hij door de 
nakomelingschap, als het 
voornaamste werktuig van de 
Frahsche omwenteling, in 
haar. verschrikkelijkste en 
bloedigste tijdvak zal be
schouwd worden (*). De voor-* 
naamste werken van ROBES* 
PIERRE zijn: .1.° Pkidoyer 
etc. {Pleitrede voor den.ieir 
PISSERY) in de zaak der 
bliksemafleiders, 1783 in 
8.vo (Zie het Journal des 
Satans, Maart 1784 bl. 
180.) — 2.o Discours eic. 
(Fer handeling, door, het ko
ninklijk genootschap van 
Met% bekroond) Amsterdam 
(Parijs), 1785, in 8iw •* 
3.c'Moge etc. {Lofrede van 
• GRESSET) , eene verhande
ling, die naarden prijs heelt 
gedongen in 1785 door de aca
démie van Jmietts voorge
steld Zonden {Parijs) 1785 
in 8.vo Dit geschrift ^em 
liefde tot den koning en nio-

•narchale ; èn godsdienstige 
instellingen. — 4." Eloge 
etc. {Lofrede van den heer 

.DÜPATY) president met fle 
fluweelen muts van het par
lement van Bordeaux l"öy ' 
in 8.vo — 5.° Discour? 
etc. {Verhandeling over d» 
organisatie der naltonaie 

««•««»een*. T&nnla^T Mnteekening der voornaamste gff^ !t •!."• deel. "e rfe foantche ommlteling aan het hoofd van 
tenisten 
het " 

http://dat.de
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• guide) 1790. :— 6.0 Ze 
Dèfenseur etc. {De verde
diger der Constitutie) in 
8.vo een tijdschrift in 12 

• norrimers, van April tot op 
het einde van Augustus 1792 
in het licht gegeven. — 7.° 
*Een/aantal geschriften zijn 
over ROBESPIERRE in het licht 
verschenen; wij zullen de 
volgende aanhalen J 1,° Con-

juralïon etc,(Zamenawering 
van ROBESPIERRE) door 
'MONTJOIE, 1794, in 8.vo 

— 2.0 La Fie. etc» (Het 
leven' en de misdaden van 
JtoBESPIERRÉ) door DESES-
SARTS, 1798 .2d l .n in 12.MO 
— 3i° La Mort etc. (De 
dood van ROBESPIERRE) , 
treurspel in 3 bedrijven en 
in verzen (door , SERIEYS) , 
1801 , in 8'.vó —. 4.0 De 
jiaauwkeurigste berigten over 
de misdaden van ROBESPIERRE 
worden gevonden in Ie Rap
port etc. (Het verslag van 
het onderzoek der bij Ro-
BESPIERRE en zijne medè-
pligtigen gevondene papie-
ren) • door COURTOIS , 1 dl. 
in 8.vo 

* ROBESPIERRE de. Jonge 
{AUGÜSTINÜS BENEDICTÜS JO
ZEF), broeder van den voor
gaande, in 1760 te dtrecht 
geboren, werd in het colle-
gie van LODEWIJK den Groö-
ten opgevoed, en volgde de 
pleitzaal; hij was in het be

gin der omwenteling advo>-
kaat in zijne geboorteplaats. 
Tot procureur van zijne ge
meente , en vervolgens tot af
gevaardigde bij de nationale 
conventie benoemd ', deed hij 
er zich anders niet veel op
merken , dan om alle ont
werpen van , zijnen broeder 
te ondersteunen , die hem 
desniettegenstaande een beest 
noemde. Hij deelde in .zijnen 
haat tegen LODEWIJK XVI, 
voor wiens dood hij stemde; 
en deelde denzëlven evenzeer 
tegen de Girondijnen ,.: en 
hij was een der aanhangers 
van den dwingeland , zonder 
een zijner voornaamste tra
wanten te kunnen worden. 
Hij klaagde bij herhaling den 
minister ROLAND en den af
gevaardigde der gironde-partij 
aan, en, den 6 April 1793, 
deed hij LACLOS en BONNEI-
CARRÈRE, als agenten dier, 
partij , in hechtenis nemen. 
Toen de gemeente van Pa* 
rijs door de afgevaardigden 
van de Gironde beschuldigd 
werd, van genoemde partij 
te willen doen vallen om 
zich in hare plaats te stellen, 
stelde ROBESPIERRE vopr om 
te besluiten dat zij integen
deel zich bij het vaderland 
verdienstelijk gemaakt had. 
Hij werd. naar' het leger ge
zonden , waarover CARTAÜX 
tegen de Marseiilanen bevel 
voerde, en ging vervolgens 
5'.' '. 

http://1798.2dl.nin
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met FREfeoNen BARKAS naar 
JVi%ia en Tóulon, om er om-
wenteiingsmaatregelen te doen 
uitvoeren. Bij zijnet terug
komst in de hoofdstad, ge
raakte hij, hetzij door de 
kuiperijen van FoucHij hetzij 
door de klagten Tan LEBOK, 
dien hij van wreedheid be
schuldigde , in oneen igheid 
met zijnen broeder; weinige 
dagen voor hunnen gemeen* 
schappelijken val was hij met 
hem verzoend. Toen hij hem 
den 27 Julij 1794 in staat 
van beschuldiging zag gesteld, 
verzocht hij in zijn lot te 
mogen deelen>even gelijk hij 
in zijne deugden gedeeld had : 
dat verzoek werd hem toe
gestaan , en hij werd met 
zijnen broeder en deszelfs 
overige medepligtigen voor 
de balie gevoerd, Be con
ventie vernomen hebbende 
dat deze medepligtigen mees-
ters van het stad-huis en in 
staat van oproer waren , stelde 
zu dezelve buiten de wet 
RoBfasWERRE de Jonge, dé 
jrek doörged e n ^ ^ 

.*• '«•.dooreen venster 0 J 
?a

6V ^ - P l e i n neder. Hfi 
T* « •« deze wanhopii 

e e n S h ^ D , a a r , h i j b r a k s l e c h ^ «en been, en kwam den voK 

'SS? mÓr8en met Z P < * goeder e n de overige Ve" 
^beschuldigden om rfet t l 

ven. Hij had den onderdom 
van 34 jaren bereikt. Zijne 
bewondering voor zijnen oad-
•sten broeder moet men aan 
domheid en dolzinnigheid 
toeschrijven, 

RoBiCfloüv — Zie GOÉRI-
NIÈRE, 

* B0BItAtrT(EsPRII BïP-
DICTOS NicofcIS 0B), luitenant-
generaal der infanterie, op* 
perbeveïhebber van het ko
ninklijk corps der militaire 
genie van den koning van 
Surdinië, een geleerde schei
kundige en mineralogist, ¥ 
van de akademievan 'weten-
Schappen van Turwt sedert 
derzelver stichting enz., werd 
in die hoofdstad van Pi^onl 
in 1724 geboren. Zijn vader, 
de graaf JOZEF NlCQp M 
ROBIUNT was een m m 

deelen der krijgskunde en 
burgerlijke bouwkunde zeer 
ervaren man, en is de schrij
ver eener in het f'»™0» 
ontworpene verhandeling»!" 
titeld de Wetenschap .«J» 
oorloge, Turin, 1744,»>»; ,' 
De jonge ROBILANI wandel-
de vroegtijdig in de weten
schappen zijns vadersi, 
kweekeling van den beroem
den BERIOIA , deri YMJJJ 
van Piérnont, leerde 1»J * 
hem de burgerlijke en «» l ' 
taire bouwkunde en * 
onder den bevelhebber »w 
CENTI in de theorie en n 
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praktijk der artillerie Onder
wezen, Hij onderscheidde zich 
in den beginne, in hoeda
nigheid van officier der ar
tillerie, in den oorlog, welken 
zijn souverein KABEL • EMMA-
NUEL in 1742, gemeenschap
pelijk ms\.Hongarije, onder» -
nam , om de Spanjaarden , 
-die Lombardijë wilden over
weldigen , terug te drijven; 
hij werd ook met het beste 
gevolg tot de verdediging van 
verscheidene plaatsen ge
bruikt, voornamelijk bij die 
van de vesting Bemonte, die 
(1744) door hetgallo-Spaan-
sche leger belegerd werd, 
en welke hij door zijnen moed, 
dóór zijne, tegenwoordigheid 
van geest, van het nakende ge
vaar van de uitbarsting van 
het kruidmagazijn bevrijdde, 
dat door de ontbranding van 
eene borstwering van le-
gerlakkebossen , waarvan de 
brand zich aan de naburige 
gebouwen had medegedeeld, 
bedreigd werd. /Hij hechtte 
zelf aan de deur van het 
magazijn nat gemaakte scha
penvachten. In 1745 als 
krijgsgevangene uitgewisseld, 
onderscheidde hij zich nog 
bij verschillende belegeringen 
en veldtogten; hij ging ver
volgens id Düitschland de 
lot de ontginning der mij
nen, van Piémont noodzake
lijke kundigheden opdoen, 
"van welke mijnen hij bij zijne 
terugkomst tot algemeenen 

opziener benoemd werd , en 
bewees'jn die hoedanigheid 
voortreffelijke; diensten aan 
zijn vaderland, terwijl hij er 
de schepper Werd van eehen 
nieuwen tak Van studiën, 
navorschingen en werkzaam
heden, die den gelükkigsteh 
invloed op de ontdekking der 
delfstoffelijke rijkdommen uit
oefenden. CLÉMENS XIV be
lastte hem ook met de ont
ginning der mijnen indeRo» 
meinsche staten* Daar de her-
smelting der gouden munten 
in Frankijk, door CALONNË 
bewerkstelligd", de betrekke
lijke evenredigheid van het 
goud tot het zilver veranderd 
had , en zulks gevolgelijk op 
het muntstelsel van alle sta» 
•tenvan Europa invloed moest 
uitoefenen , werd ROBILANT 
in 1786 belast, om in Pté» 
mont eene dergelijke verhou
ding te regelen , van welke 
taak hij zich met den besten 
uitslag kweet. Het gebouw 
der munten ontving van hem 
den vorm, dien het tot op 
onze dagen behouden heeft. 
Het was bij deze gelegenheid, 
dat de koning VICTOR-AMÉ-
DEUS UI hein de sieraden 
van het grootkruis van de 
religieuze en militaire orde 
van den heiligen MAURITIUS 
en LAZARUS verleende. Wa-
dat in 1787, door den dood 
van graaf PINTO, de post van 
eersten ingenieur kwam open 
te staan, onttrok de koning 
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den ridder R01M.ANT aan zijne 
schuilplaats, en benoemde 
hem tot luitenant-generaal 
der infanterie, opperbevel
hebber van het koninklijk 
corps der militaire genie , en 
tot eersten hoofdingenieur van 
het burger-corps der bouw
meesters. De gunsten , waar
van hij het voorwerp was, 
deden zijnen ijver niet ver-
flaauwen. Van zijnen neef 
vergezeld (zie het volgende 
artikel), bezocht hij alle ster
ke plaatsen der staten van 
het vaste land , nam derzel-
ver inrigting óp, regelde de 
uitvoering van verscheidene 
werken, en voorzag in de 
verdediging der grenzen, Eene 
verlamming in de beenen be
lette hem aan den laatsten 
voor den koningvan Sardinië 
zoo noqdlottigen oorlog deel te 
nemen (zie KARKL-EMBIANOEI 
FBRDINAND) •, maar hij ging 
voort met uit zijn kabinet 
bevelen en onderrigtingen te 
zenden. Het verdriet van de 
overweldiging van zijn vader
land te zien , bespoedigde het 
einde van zijne dagen. Hij 
overleed den l.« Mei 1801, 
m de armen zijner familie 
en van zijnen eenigen zoon, 
getrouw aan de godvruchtige 
gevoelens, die hij altijd bele
den had. Ziehier de 'lijst zij
ner Verhandelingen;, die men 
meestal in de boekdeelen der 
akademie vaq wetenschappen 
3W Turinrindl: "l> Aard' 

rijkskundige proeven, ge« 
. volgd van eene Onderaard' 
sche delf stoffelijke plaats-
beschrijving, en eene Proef-
kunst der metalen van de 
staten des konings op liet 
vaste land, met eene uit» 
voerige aardrijkskundige, en 
topographische kaart,. (6.e 

deel der Memoriën der aka
demie van Turin,bh. 191 •)• 
— 2.o Proefneming op het 
plaat-ijzer, (ibid. 7.» deel,* 
blz. 123). — 3.ö Beschrij
ving van het hertogdom dos
te , gevolgd van eene|—4'° 
Proeve over twee mijngroe-
ve der oude Romeinen, M 
een Bijvoegsel lotje theo-^ 
rie der bergen en mijnen, 7.c 

deel,blz. 2 4 5 . - 6.°-%* 
verhalen der• metaalkundi-
ge en docimastischeproefien 
waarnemingen , 6.e dJ. *>»• 
50; — 6.o PFerkmgf 
de klingen van degens, ba

jonetten en messendoor W 
trekijzer ie haten, 9.e «a 
bh. 7 5.—7.° Over verschil' 
lende handelwijzen, die t 
het gebouw dermunt «n 
aangewend, om de meiaal' 
kundige behandelingen W 
verbeteren; — 8.° ^vet . 
nut en het belang.^ t 
zen in zim eigen /«;'".' f , platen,een deel klem m fol. 

^RoBaANT(JoAfES;B2 
XISTA Nicous, graaf»B)[ > et van den voorgaande, min 
.yan: oorlog en inspecteur 
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nefaal van de koninklijke ge
nie van Sardinië, trad in 
1775 in dienst, in het le
gioen der veldlegeringen, hét-
Welk zijn vader had opgerigt, 
en waarover hij bevel voerde, 
en ging vervolgens' over tot 
hel, koninklijk corps der ge
nie. De hertog van MONT-
FERRAT , Teldoversle der Pie-
monlesche legers, benoemde 
hem achtereenvolgend tot zij
nen generaal-adjudant en tot 
chef van zijnen staf, en hij 
maakte met veel onderschei
ding de veldlogten van 17.92 
tot 1796 mede. Zijne diensten 
werden beloond door het kruis 
van de militaire orde van 
Savooye,,oo hetzelfde tijd
stip van de instelling dier 
orde, door den rang van. 
luitenenant-kolonel, en door 
de posten van eersten staats-
jonker en edelman van de 
kamer van den hertog van 
MONTJFERRAT. Gedurende de 
bezetting van Piémont, vrees 
ROBJXANT alle posten van de 
hand , die hem door het nieu
we bestuur werden aange
boden, en besteedde zijne 
vrije oogenbükken aan de be
oefening der talen , van welke 
hij met een aantal bekend was. 
Tijdens de terugkomst van 
den koning Tan Sardinië in 
z p e "staten , werd hij ach
tereenvolgend tot kolonel van 
het regiment van Suse, en 
*°t generaal-majoor der in
fanterie benoemd. Gedurende 

de honderd dagen, voerde hij 
het bevel over het observatie
cordon in Savooije, en droeg 
veel bij tot de overgave van 
Grenoble, waarover hem het 
bevel ad interim werd toer 
vertrouwd; LODEWIJKXVIII 
vereerde hem het kruis van 
den heiligen LODEWIJK, en 
de keizer van Oostemijk zond 
hem dat van de orde van 
den H. LEOFOLD, Toen in 
hetzelfde jaar (1815) de-ko
ning YICXOR-EMMANÜEL de ko
ninklijke militaire akademie 
voor de opvoeding van den 
jongen adel zijner staten her-
steld;had, werd de graaf DE 
ROBILANT aan het hoofd van 
dat belangrijke geslicht ge
plaatst. Den 24 December 
1817 y', werd hem die porte
feuille van het ministerie van 
oorlog toevertrouwd j en , in, 
december 1820, werd hij 
verheven tot de rangen Van 
luitenant-generaal, tot inspec-
teur<generaal van het genie
corps en van denalgemee* 
nen slaf des legers. Deze 
officier overleed , in groote 
gevoelens van godsvrucht > 
den 20 Januarij 1821. 

•ROBIILARD (N.), in 1722 
te Metz geboren, was de zoon 
van eenen hoogleeraar der ar
tillerie-school , hij maakte 
zich beroemd door zijne 
vroegrijpe talenten. In don 
ouderdom van 14 jaren , had 
hij het Latijn, de humani-
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óra , de wijsbegeerte én een 
groot gedeelte der wiskunde 
reeds beoefend. Naauwelijks 
had hij zijrt zestiende jaar 
bereikt, toen bij aan de aka-
demie der wetenschappen 
eené Vèrhandeling aanbood 
over de toepassing van de 
gewone meetkunde en der 
differentiaal- en integraal-
tekening op de oplossing 
van verscheidene voorstel-
lèn: deze akademie maakte 
er in bare gedenkschriften 
van het jaar 1740 eene lof
felijke melding van, en het 
werk van ROBIUARD werd 
te Parijs gedrukt, in 1753 
met 30 platen. Deze jonge 
geleerde, met eene zwakke 
gezondheid geboren , die de 
studiën nog meer ondermijn» 
den , overleed in 1742 , in 
den ouderdom van 20 jaren. 

* ROBIN ( JOANNES), volgens 
TOÜRNEFOKT , de beroemdste 
kruidkundige van zijnen tijd, 
werd in 1550 geboren. Hij 
beoefende de natuurkundi
ge wetenschappen, en werd 
kruidkundige van HENDIUK 
IV. Hij legde op zijne kos
ten eenen tuin aan, waarin 
hij zeldzame planten aan
kweekte en de hofdames, die 
haar tijdverdrijf in borduur
werken zochten, verschaften 
er zich modellen. Hij verrijk, 
te den tuin der Tuileriën 
«iet eenige planten, en was 
<le eerste, die in frankrijk 

de keturie of grooté malu
we invoerde, eene plant, die 
levendige en zeer verschei-

| denè kleuren heeft; hij na
turaliseerde er in 1600, de 
valsche acacia, door zaadkor-' 
re is , Welke men hem uit' 
Canada gezonden had. Lffl-
HEUS , heeft tér gedachtenis 
van dezen kruidkundige oan 
dien boom den «aam w n 

rohinia psèudo-aeaoia gege
ven. Er bestaat van UoWN 
het volgende werk * Descrip* 
tion etc. {Beschrijving van 
den tuin der Tuilerïèn), 
1608 in fol, Hij overleed» 
1630. 

ROBIN (VINCENTIÜS). # 
arts des koriings Yan Franü-
r*M, werdte Dijon geboren, 
en leefde in 1633, Hij ver
wierf veel roem in zijne kun" 
en beoefende ook metgevoJg 
de dichtkunde. Hij heeft twee 

in den tijd zeer geachte wer-
ken nagelaten, «e welen-
l.o Jviselc. (Berigl^r 

de festin eenige geesten 
van Bourgondië ontdeM, 
met keuze van ^felfj 
geschikt tot voorbehoeMg 
en genezing dier ziwtel> 

/tf£, 182V fo «•""•S 
2.o Stjnopsis rahonw*1* 
ni et adversariorum,™1* 
tia de fcétus. animator*' 
eoo quibus olare cotislabj 
celebratam antiquitaie f 
nionem de j&lusformalto^ 
deserendam, Fieni vero no 
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vam e'ompleclendam, Dijon 
1632, in 4.*°; 

iloEiNET (URBANÜS) , een 
godvruchtige en geleerde doc
tor der Sorbonne, kanonik 
en groot vicaris van Parijs , 
abbé van Bellozane, in Bre-
tagne geboren , en den 29 
September 1758 in dén ou
derdom van 75 jaren orer
ieden. Hij is de redacteur 
van den Brevier van Hou? 
anen, die (indien men er de 
verminking der Psalmen van 
uitzondert) een meesterstuk 
in dat vak is , Bouanen, 
1736. Hij gaf in 1744 in 
het licht: 1.° Breviarium 
ecclesiasticum clero propo-
siimn, deze brevier is door 
de bisschoppen van Cahors 
en van Mans en eenige an
derenaangenomen. (Zie 'Qö.I-
GNONKZ). Men schrijft hem toe 
de schoone Prefati'èn voor 
de Mis der overledenen, die 
van het heilige Sacrament, 
van de kerkwijding, van den 
advent, van Allerheiligen 
enz., welke men in de meeste 
Fransche kerken zingt. (Zie 
het Journ, hist, et lilt., 
l.e Augustus 1786, bl. 490). 

* RoBINET (JoANNES RAP-
SISTA RENAÏUS), een schrij
ver te Mennes, den 23 Junij 
1735 geboren, en den 24 
Haart 1820 in zijne geboor
teplaats overleden j omhels
de in het begin den religi-
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euzen stand bij de jesüiten; 
maar daar bij weldra zijne 
vrijheid betreurde , trad hij 
weder dé wereld in , legde 
zich met ijver op de beoe
fening der letteren toe, en 
ging vervolgens naar Bol' 
land, alwaar hij een werk 
liet drukken getiteld: Over 
de natuur-, hetwelk in den 
tijd eenig gerucht maak
te , uit hoofde van de zon
derlinge denkbeelden , die 
het bevat. Rij zijne terug
komst te Parijs in 1778, 
werd ROBINET tot konink
lijke censor en partikulier 
secretaris van den minister 
AMELOT benoemd. Hij bragt 
vervolgens het overige zijner 
levensdagen in zijne geboor
teplaats door. Hij was een 
van de leerlingen der ency
clopedisten geweest, en had 
gedurende de omwenteling, 
de grondbeginselen der con
stitutioneel kerk aange
kleefd. Hij had het geluk 
tot de Godsdienst terug te 
worden gebragt, en onder-
teekende vóór zijnen dood 
eene herroeping zijner dwa
lingen. ROBINET heeft een 
vrij aanzienlijk getal werkea 
nagelaten, waarvan men de-
lijst in de jénnuaire neero-
logique van 1820 vindt. Wij 
zullen slechts aanhalen L * 
De la nature (Over de na* 
tuur) 1761, in i.t0,1766 tot 
1768,4dl.nin8.f° Eene ge
brekkige natuurkunde, eem 
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nog 'gebrekkiger bovenna-
tuurkunde,maken den hoofd-
inhoud van dit werk uit , 
vol paradoxe stellingen over 
God en zijne eigenschappen, 
over de ziel, over het slof, 
over de gewaarwordingen , 
enz. Het weinig met zich zel-
ven eens zijnde, ontkent hij op 
de eene plaats, wat hij op 
eene andere aanneemt, en 
stapelt strijdigheden , voor
onderstellingen en de stoutste 
beweringen op elkander. Pa
ter RlCHAUD.een dominika-
ner, gaf tegen ROBINET in 
het licht: La Nature etc. 
{De natuur, in strijd met 
de godsdienst en de rede) 
in 8.vo, 1773, en de abbé 
BABRUEL heeft verscheidene 
bladzijden der , Helviennes' 

•aangewend, om de stellingen 
van het boek Over de Na-\ 
Uur te wederleggen. — 2.Q 
JEssais etc. {Proeve over de 
zedeleer of Nasporingen over 
de grondbeginselen der ae-
dekunde), naar het Engelsch 
van DAVID HDME, Alsl 
dam 1760 in 12.mo D i t 
boekdee behnnrt i«t J 
melino. A eno.or t t o t «e verza-
ktn L u ^'geerige Wer. 

venaald Ü H o ' d ° 0 r M E R I A N 
vertaald. _ 3#0 Considèra-
* ? « etc. (Bespiegelingen 

aet letterkunde in Euron„\ 
»-">' het Engelsch vtnZt 

den 2 * yaI*chelök aan 
Öen a b b é

 ADBRT toegeschre

ven. — 4.° Parallèle 'ete» 
(Vergelijking der hoedanig» 
heid en vermogens van den 
mensch met de hoedanigheid 
en vermogens der andere 
dieren), Bouillon, 1769 in 
12.mo; _ , 5.o Paradoxes 
etc. (Zede- en letterkundige 
wonderspreuken) 1769, in 
12,mo. — 6,o Considèra' 
tions etc. (Wijsgeerige èe-
spiegelingen over de natuur
lijke trapsmjse opklimming 
van de vormen der wezens] 
1768, in 8.vo met platen. 

— 7.0 Dictiqnnaire etc. 
(Algemeen woordenboek der 
Redekundige ^huishoudelijke 
wetenschappen enz.) 1783,' 
3 dl,ni„ 8 . v o ; - 8.o fo»-
sidérations etc. (Bespiege
lingen over het lot en f e 
omwentelingen des handels, 
van Spanje) 176\,™W°>~~ 
9.° Grammaire etc. (tran-^ 
sche spraakkunst, ««» J 
beste schrijvers over de Ja»*' 
kunde ontleend), 1762, 3 dl. 
iu 8,vo; ^.W.o Grammaire 
etc. (Engelsche sp'af 

etc. {De Staatsman) uu« 
Italiaansch vertaald, «> ' 
of 3 dl.n in l2*° . ROJiJJï 
heeft ook aan verschi'endj 
verzamelingen gewer* 
heeft Engelsche romaos 
boeken vertaald. Zie i 
nuaire necrologie/M™", 
Hr. MAHÜI. , eerste deei 
de Fransche Oodsdt^ 
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vriend, 24 deel, bladz. 
367. 

* ROBINEÏ (de vrijheer), 
te Hennes den 5 April 1769 
geboren, omhelsde in het 
begin het beroep, van advo-
kaat • maar hij verliet de 
balie weder , nadat hij er 
zich gedurende vier jaren bij 
onderscheiden had, om zich 
op de militaire administratie 
toe te leggen. In 1792 tot 
kommissaris van oorlog en in 
1809 tot bewindhebber be
noemd , had hij reeds lang 
voor dat hij er den titel van 
voerde de bedieningen van 
dezen laatstgenoemden rang 
uitgeoefend. Toen hij aan 
het hoofd der militaire ad
ministratie van de 24.e af-
deeling stond, waarvan Brus
sel de hoofdstad was, huwde 
hij in het hevigste der om
wenteling , en ondanks het 
gevaar hetwelk voor hem het 
standpunt aanbood , waarin 
hem zijne betrekkingen plaat
sten , met eenejufvrouw, wel
ker moeder een der slagtof-
fers van 1793 was geweest. 
ROBINET diende onder de 
bevelen van den hertog van 
REGGIO , vanden hertog van 
Istriè en maakte den veldtogt 
van Rusland mede onder die 
van den koning van Napels, 
als opperbevelhebber van zij
ne geheele ruiterij. Na den 
noodioltigen terugtogt, die op 

XXI, DEE&. 

deze onderneming volgde;: 

werd hij tot ridder van het 
legioen van eer benoemd, 
en nam het beheer der 24.e 

divisie weder op zich. -Bij 
de restauratie in zijnen rang 
gehandhaafd, vertrouwde de 
koning hem het beheer der 
16.e militaire afdeeling te 
Bijssel toe, en hij gedroeg 
zich gedurende de honderd 
dagen met veel gematigd
heid. In 1816 eenen oogen-
blik in activiteit gesteld, 
werd hij kort daarna weder 
te Rennes in hoedanigheid van 
krijgscoinmissaris geplaatst. 
Nadat hij dezelfde betrekking 
gedurende tien maanden te 
Nantes had bekleed, werd 
hij bij de ineensmehing van 
het corps der opzieners der 
levensmiddelen en van die 
der krijgskommissarissen tot 
militairen bewindhebber be
noemd, en in 1822 beroe
pen tot het bestuur van het 
hotel der Invaliden. Zijne ta
lenten in de militaire admi
nistratie , reeds voordeelig 
bekend, konden nog meer 
gewaardeerd worden, gedu
rende dat hij dezen laatsten 
post bekleedde. ROBJNET is 
in de maand Februarij 1829 
overleden. 

.* ROBINS (BENJAMIN) een 
geleerde Eogelsche wiskun
stenaar, in 1707 te Bath van 
ouders geboren, die de sekte 
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der kwakers volgden. Hunne 
geringe fortuin gedoogde niet 
aan den jongen ROBINS eene 
beschaafde opvoeding te ge
ven ; maar hij zelf wist er 
zich eene te verschaffen, en, 
zonder hulp en zonder on
derstand, deed hij uitgebrei
de kundigheden op. Hij be-
oefende de wiskunde meer in 
het bijzonder; en zijne vrien
den , vooral doctor PEMBER-
ÏON, gaven hem verscheidene 
problemas op, welke het hem 
gelukte naauwkeurig op te 
lossen. Deze zelfde vrienden 
spoorden hem aan om naar 
Zonden te komen. Ten zelfden 
tijde dat bij zich in de levende 
talen oefende, ontwikkelde 
hij zijne kundigheden door 
het lezen der werken van 
ARCHIMEDES , APOIXONIÜS , 

FERMAT ,' HüYGHENS , WlTT , 
HÜSIUS, J , GREGORT van de 
D.rs BAROW, TATLOR en NEW
TON, Hij maaakte zich reeds in 
den ouderdom van 20 jaren 
door een Beiooging bekend 
van het laatste voorstel der 
verhandeling van NEWTON over 
de kwadraturen die in de 
Wysgeerige overeenkomsten 
van 1727 n.o 397 opgenomen 
•werd, en die hem zijne aan
neming in het koninklijke 
genootschap deed verwerven. 
-ROBINS dong mede naar den 
prijs door de akademie van 
"wetenschappen van Parijs, 
» over de wetten der beweging 
"Tden schok der ligchamen 

uitgeloofd;" maar de prijs 
werd door JOANNES BERNOML-
II behaald. ROBINS heriep 
zich op het publiek daar hij al
tijd op het gevoelen van LEIB-
NITZ steunde, betrekkelijk de 
kracht der in beweging zijnde 
ligchamen, volgens de uitwerk
selen van derzelver botsing 
tegen veerkrachtige zelfstan-
digheden berekend. Zijn aal-
woord in de dagbladen van 
dien tijd opgenomen, scheeü 
zoo overtuigend, dat niemand 
op het denkbeeld kwam hem 
te wederleggen. ROBINS, zien 
in staat ziende om te onder
wijzen , nam kweekelingen 
aan, legde zijn kleed als kwa
ker af en verzaakte zijne ge
loofsbelijdenis als zoodanig, 
onderwierp alle kunsten aan. 
zijn onderzoek, die op de wis
kunde betrekking hebben en 

het onderwerp van eenige ver* 
betering konden worden. Hij 
wendde achtereenvolgend zijn 
onderzoek op "de wijze om 
de bruggen en molens aante
leggen, op de droogmaking 
der moerassen, de kow» om 
de rivieren bevaarbaar te 
maken en de havens uit tp 
diepen. Overtuigd dat de te
genstand der lucht meer in
vloed heeft dan men gemeen' 
lijk meent op de snelheid der 

bewegingen van in de fl0.°8 , 
geworpene voorwerpen, ae 
hij verscheidene proefnemin
gen over dat onderwerp. »J 
rigtte zijne aandacht op 
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versterking der plaatsen, en | 
kwam dikwijls de sterke ste
den van Fransch Vlaande
ren bezoeken. In zijn vader
land teruggekeerd nam hij 
deel aan eenen lelterstrijd over 
de Jlnalysis per quanfita-
turn series, fluxionis et dif* 
ferentias van NEWTON en ver
dedigde dezen geleerde met 
het beste gevolg. ROBINS 
was een goede publicist, en 
•werd, in die hoedanigheid, in 
verscheidene belangrijke aan
gelegenheden gebruikt. Hij 
moest te Pary's komen als 
een der kommissarissen be
noemd , ter bepaling der gren
zen van Jtcadië, of Nieuw'• 
Schotland; maar hij wilde 
zich liever naar Indië begeven 
met den titel van ingenieur der 
Oost-Indische maatschappij. 
Zijn doel was om er de half 
verwoeste sterkten te herstel
len. In December 1794 scheep 
gegaan zijnde , kwam hij er 
den 3 Julij 1750 aan. Zijne 
eerste zorg was om plannen 
te beramen voor de herstel
lingen van Madras en van 
het fort Sint-David; maar 
hij kon dezelve niet ten uit
voer zien gebragt. Daar de 
verandering van luchtgestel, 
hem eene ziekte berokkend 
had., kwijnde hij nog eenige 
maanden „en overleed den 29 
Julij 1751 in den ouderdom 
tan 44 jaren. Men heeft fan 
hem verschillende zeer ge

zochte werken, te weten: 1.° 
drie Schriften over staatkun
dige onderwerpen, te Lon
den in 1739 in het licht ge
geven;.— 2.o Nieuwe grond
beginselen van artillerie, 
1742, die de vrucht zijner 
gemaakte proefnemingen be
vat (in 1747 voorde konink
lijke maatschappij herhaald, 
welke hem eenen gouden ge
denkpenning vereerde), en 
waarin hij de kracht aan
toont van het buskruiden 
de tegenstand der lucht be
trekkelijk de kracht en de 
snelheid der öpgewörpene 
voorwerpen. Dit werk is in 
bijna alle talen vertolkt, het 
is zulks door EULER aelven ge
daan, die het met zeer uit
gebreide commentariën ver
rijkt heeft, Berlijn, 1740. 
Er bestaan drie vertalingen 
in het Fransch van hetzelve, 
die van LE ROI; de tweede van 
DüPür, Grenoble 1771, de 
derde van LOMBARD, luxon-
«e,1783,in8.vo__3,o^ e 4- s 
om de wereld door lordAN-
SON, 1748, een dl. in 8.vo 
Ofschoon dit boek den naam 
van WAITER draagt, is de re
dactie niettemin van ROBINS, 
aan wien WALTER, Kape
laan van het schip Centuriott 
slechts een letterlijk afschrift 
van het dagboek van scheep
vaart ter hand stelde. De Meis 
van lord ANSON werd in ver
schillende talen vertolkt, en 
2 
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maakte eenen buitengemee-
nen opgang; de 5.e uitgave, 
4ópr ROBINS herzien en verbe
terd , verscheen in 1749 te 
Londen in het licht. Volgens 
eenen brief, welken lord AN-
SON aan ROBINS van Batk, 
den 22 October van hetzelf
de jaar schreef, schijnt het 
dat de eerste zich voorstelde 
om een tweede deel bij dit 
verhaal te voegen; maar hij 
•werd door zijne reis naar In» 
die' daarin verhinderd. MAR
TIN usFoï.KET', voorzitter der 
koninklijke maatschappij, en 
JACOBÜS WUSON gaven vol
gens den uitersten wil van 
ROBINS, zijne Wiskundige 
toerken te Londen in 1761, 
in 2 dl.» in 8.TO. in het 
licht, voorafgegaan van .eene. 
Schels van zijn leven door 
D.Witsou. 

* ROBINSON (MARIA DAKBY) J 
tooneelspeelster en schrijfster, 
Bijgenaamd de Engelsche Sa-
pho , werd te Bristol'm No
vember 1758, uit eene adel
lijke, maar arme familie ge-
boren. In den ouderdom van 
vijftien jaren trad zij met den 
heer ROBINSON, die in het col-
legie van Lincoln studeerde, 
in den echt. Hunne vereeniging 
wasnietgelubkig; daar de jon
ge ROBINSON een niet zeer ge 
regeld gedrag leidde , werd hij 
door eenen oom , van wien hij 
zijne geheele fortuin wachu 
*e, Werfd, en zij zelve droeg 

er evenzeer toe bij om hem 
door hare verkwistende uit* 
gaven in den grond te hel
pen. Genoodzaakt zijnde om 
den staat van tooneelspeelster 
aan te nemen, slaagde zij in 
de groote rollen des treur-
spels, zoo als in die tan 
Perdila, Rosalinda, Mac-
beth, Juliette enz. Zij trok 
in de eerste dezer tollen, 
de aandacht van den prins 
van Wallis tot zich, en 
verliet het toöneel; maar zich 
na verloop van een jaar ver
laten ziende, begaf zich mis* 
triss ROBINSON in 1783 naar 
het vaste land. Zij hteld 
zich langen tijd te Parijs op, 
en volgens hare Jlemonen 
werd haar huis door • de 
aanzienlijkste persone^ dier 
hoofdstad bezocht, alwaar 
hare schoonheid en de roem 
harer bevalligheden en van 
haren geest haar de toege
negenheid van de koningin 
verwierven , die haar door 
den hertog DB BraoN «« 
stuk borduurwerk zond, dooj 

haar zelve vervaardigd.*0" 
begin der Fransche onlusten 
en na eene afwezig'161, 
vijf jaren keerde mis""8.1^ 
BINSON naar haar vaderland 
terug, en legde zich gehee» 
en al op de letteren toe, 
welke zij van hare eer»» 
jeugd af beoefend had, en a 
haar meer duurzamen r° 
verwierven dan dien, J* ., 
ten zij. aan hare s c h o o n t 
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té danken had. Zij overleed 
te Englefield-Green in het 
graafschap Surrey, den 2& 
December 1800 in den ou
derdom van 42 jaren. Zij 
heeft nagelaten: 1,° Ge
dichten in ,2'dl.», aan welke 
warmte noch vlugheid ont
breken, maar die dikwijls 
tegen den goeden smaak zon
digen. Het volgende werk 
is vrij van dit verwijt: —•• 
2.0 SAPHO en PSAON; dit 
is eene verzameling van klink* 
dichten, waarin men de on
geregeldheid van eene zeer, 
opgewekte Verbeeldingskracht 
ziet; —- 3.° acht Romans ••, 
waarvan de meeste versprei
de zijn VINCENZA, de ïveduwe, 
ANGELINA ; zij zijn in het 

. Fransch vertaald onder den 
titel van Gedenkschriften 
van mistriss RoBiNSON, 
door haar zelve geschreven , 
die voor eenen vrij geestigen 
en weigeschreven roman kun
nen doorgaan.— Zij heeft eene 
dochter nagelaten , die zich 
ook met romans beaig houdt, 
en die ónder anderen in het 
licht heeft .gegeven: Het hei
ligdom van BÈRTBA. 

ROBINSON CBTJSOÉ. - - . Zie 
FoÉ en TAN EFFEN, 

ROBISON (JOHN) , een 
Schotsch wiskundige, in 1739 
te Boghall, in het graafschap 
Siirling geboren, legde zich 
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vroegtijdig op de beoefening 
der wetenschappen toe. In den 
ouderdom.van 19 jaren, ging 
hij scheep naar Quebec als on
derwijzer der wiskunde van 
den oudsten zoon des admi
raals KNOWI.ES, volgde zij
nen kweekelingopden Royal 
fVilliam,e,,a werd weldra tot 
aspirant der marine benoemd. 
Hij bewees gewigtige diensten 
gedurende het belegvan Que
bec , en verkreeg zulke- uit
gebreide kennissen in dé- zee*-
vaartbunde, dat hij later dit 
gedeelte in de Britsche en
cyclopedie kon behandelen. 
Na DUttige en belangrijke 
waarnehiingen óver de be
wegingen der magneelnaald , 
welke hij gedurende de ver
schijning van een noorder
licht bekrachtigde, deed hij 
nieuwe togten in het belang 
der wetenschappen, Hij on
dernam in 1762, altijd met 
zijnen kweekeling, de reis 
naar Jamaïka, om de zee-
uürwerken van Harrison te 
beproeven. Ten gevolge van 
het verdriet dat de dood van 
den oudsten zoon van den ad
miraal KNOWI.ES hem veroor
zaakte, die op hét schip the 
Peregrin was omgekomen, 
de door hem gekozene leef
wijze weldra moede, zag hij 
van de zeedienst af. om (1767) 
naar zijn vaderland terugte-
keeren, waar hij den leer
stoel der scheikunde aan de 

: 3 
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universiteit van Glasgow 
aannam, In 1770 volgde hij, 
in hoedanigheid van secreta
ris, KABEI. JKNOWLES , naar 
Rusland; hij verkreeg er , 
door zijne talenten, den post 
van inspecleur-generaal van 
het kadetten-corps der ma
rine. Eenige onaangenaamhe
den, die hij in zijne betrek
king ondervond, bewogen hem 
na eene vierjarige dienst naar 
Edirnburg terugtekeeren, om 
er den leerstoel der •wijsbe
geerte, die hem door de over
heden der stad was aangebo
den , te bekleeden, RoBisoN 
bekleedde denzelven met roem 
tot aan zijnen dood, in 1805 
voorgevallen. Behalve zijne 
artikels over de zeevaartkun-
de, in de Britsche encyclo
pedie opgenomen, heeft hij 
die der wiskunde en wijs
begeerte in het licht gege
ven, welke in de 3.e uitgave 
•van hetzelfde werk gedrukt 
zijn, en afzonderlijk onder 
den titel van System of me' 
chanical philosop/iy, nieuwe 
uitgave, 1822, 4 dl.n groot 
in 8.w of klein in 4M, 2 i jn 
ïn. het licht gegeven. Men 
heeft nog van hem een werk 
tegen de vrijmetselarij, dat 
verscheidene uitgaven heeft 
gehad, en waarvan de abbé 
BARRÜEI, voor zijne Verhan
delingen over hetjdcobinis* 
mus partij heeft getrokken. 
•Hij heeft ook in 1803 eene 
«itgave van de Grondbegin

selen der scheikunde van 
BLACK in het licht gegeven 

; 2 dl." in 4.to 
i • . 

ROBOAM, koning van Jadct, 
volgde SALOMON zijnen vader, 
in het jaar 975 vóór J. C. 
op. Naauwelijks was hij op 
den- troon verheven , of JE-
ROBOAM ging aan het hoofd 
van het vojk hem verzoeken 
om zijne onderdanen wn 
de belastingen te ontheffen, 
waarmede zijn vader hen in 
de laatste jaren zijner rege
ring had overladen. ROBOAM 
vraagde drie dagen om hem 
te antwoorden. Gedurende 
dien tijd waren de oudsten van 
zijnen raad van gevoelen het 
volk te verliglen; maar ng 
stelde het gevoelen der jonge 
heeren, met welke hij was op-
ge voed , op hooger prijs, en 
antwoordde het volk enKci 
met de bedreiging van nog 
strenger te zullen worden be
handeld. » Een gedrag,ml 

een staatkundige, dat de on-
voorzigtige en laatdunkende 
vorsten niet ophouden W 
natevolgen, en dat alujd net-
zelfde uitwerksel heen. v 

gestrengheid deed &» 8lal™" 
men afvallen, welke zie» w» 
ROBOAM scheidde, en JEB 0 »^ 
AM voor hunnen koning * 
kozen. Zoodanig was .de o° ' 
sprong van het koningrijk * " 
raèV/RoBOAM deed sterkten 
bouwen om de twee stammen 
die hem overbleven te w 
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houden, en toen hij zich te
gen de ondernemingen van 
JBROBOAM veilig waande, ver
liet hij de wet des Heeren 
om de neigingen van zijn be
dorven hart te volgen. Hij 
aanbad de afgoden, en het 
volk draalde niet het vpet-
spoor des meesters te volgen, 
SESAC, koningvan Egypte, 
door een ontelbaar leger ge
volgd, viel in het Iani, en 
nam in weinig tijds alle plaat
sen van verdediging weg. Je» 
rwaa/e?», werwaarts de koning 
met de voornaamsten van zijn 
hof gevlugt was, stond op het 
punt om belegerd te wordend 
Om hnn alle hoop té bene
men , zond God den profeet 
SEMEÏAS , die hun van zij-
nent wege verklaarde dat, 
wijl zij Hem verlaten had
den , Hij hen ook in de magt 
van SESAC overgaf. Deze be
dreiging trof hen, zij verne
derden zich onder de hand 
van God, en erkenden de 
regtvaardigheid zijner oor-
deelen. De Heer door deze 
•vernedering bewogen , ver
zachtte de strengheid van het 
door zijne regtvaardigheid ge
velde vonnis. SESAC verwij
derde zich van Jeruzalem, 
nadat hij de schatten van den 
tempel des Heeren en die van 
het paleis des tonings had 
weggenomen. ROBOAM ging 
voort om in ongeregtigheid 
te leven, Hij overleed in het 

jaar 958 voor J . C. en liet 
nadat hij 17 iaren geregeerd, 
had, het koningrijk aan ABT* 
AS , een' zijner zonen , na. 

ROBOREUS, —• Zie ROVÊRE. 

RoBORTELI.0 (FRAHCISCÜS), 
in 1516 te üdine^'m Frioul 
geboren, onderwees met roem 
de redekunde en de zedekun-
dige wijsbegeerte te Lucca, 
te Pisa, te Boloqna en te 
Padua; hij bekleedde er ook 
de leerstoelen der Grieksche 
en Latijnsche talen, en over
leed in 1567 te Padua. Ro-
BORXELto bezat eene groots 
geleerdheid; maar ook eene; 
toornige en afgunstige in
borst , hij had met versohei
den geleerde mannen van zij
nen tijd geschillen, zoo als 
met ERASMOS , PAULUS MA.-
NÜCIOS , MÜRET , HENDRIKS Es* 
XIENNE, enz., en Vooral met 
SiGONldS. Er bestaat ;van 
hem: 1.9 eene Gesohiedkun' 
dige verhandeling (deins* 
torica facultate), Florence, 
1548 , in 8.vo zeer opper
vlakkig en eene zeldzaam ge
worden verzameling; — 2.° 
uitgaven, met commentariën, 
van verscheidene Grieksche en 
Latijnsche dichters; — 3.° 
De vita et victu populi ro-
manisubïmperatoribus Cces, 
Juguslis, 1559, Bologna, 
in fol. ; -—4.°eenaantal an* 
dere geschriften, waarin soms 
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eene al te zeer bijtende cri-
tièk voorkomt. Men verhaalt 
dat JOANSES-BAPTISTA EGNA-
ÏIO over eene, die een zijner 
werken betrof, zoo verbitterd 
was, dat hij hem met een 
dolksteek kwetste. 

BOBüSTI. — Zie TlNTORET. 

ROCABERTI (JOANNES-THO-

MAS DE), in 1624 te Pere-
lada, aan de grenzen van 
Roussillon en Catalogne, 
uit een beroemd huis gebo
ren, trad nog jong zijnde , 
in de orde van den H. Do-
MINICDS. Hij werd in 1666 
provinciaal van dragon, in 
1670 generaal zijner orde , in 
1676 aartsbisschop van falen-
ce, en in 1695 opper-geloofs 
onderzoeker. Hij verwierf 
zich de achting van den Catho-
lijken koning die hem twee 
malen tot onder-koning van 
falence verhief. Hij besteed
de den tijd , dien de waarne
ming zijner posten hem over
liet aan de zamenstelling 
van verscheidene werken. De 
voornaamste zijn: i.o' e e n e 
zeer gezochte verhandeling, 
J)è romani poniificis aucto-
Htaie, in 3 dl.n'in fol.; een 
werk den 20 December 1695 
door een besluit van het par-
lement van Parijs veroor
deeld. •— 2.o Bibliolheca 
pontificia maxima: dat is 
eene verzameling van alle door 
verschillende schrijvers za-

mengestelde verhandelingen 
ten voordeele van hel gezag 
en de onfeilbaarheid desPau-
ses te Rome in 1700 en vol
gende jaren in 21 dl.n in 
fol. gedrukt; — 3.° een boek 
getiteld : Geestelijk voedsel, 
enz. Hij overleed Ie Madrid 
in 1699. 

' RoccA (ANGEto),in 1545 
te Ilocca -Conlrata in de 
Mark van Jncb'na geboren, 
kluizenaar van den H. Au-
GÜSTINDS , werd in 1577 te 
Padua doctor in de godge
leerdheid , was gedurende 6 
jaren secretaris zijner orde» 
in 1585 president van de 
drukkerij van het Vatikaan» 
in 1595 salcristijn van CiB-
MENS VIII, en eindelijk m 
1605 bisschop van Tagast* 
Hij overleed te Rome den 8 
April 1620. Hij heeft ver
scheidene aanmerkingen op 
de heilige Schrift en de 
Kerkvaders geschreven j -mMf 
men leest zijne commenlanen 
niet meer. Hij bedient zien in 
dezelve onverschillig "ngoeae 

en slechte schrijvers, van(een-
te en twijfelachtige s}uk"en-
Hij schreef naauwkeung.ro^ 
zonder verhevenheid. «9 
verschillende werken versche
nen te i?ow*e in 1 7 1 9 . 2 ^ 
in fol. in het licht. »e let
terkundige stellen eenig "e 

lang in de Bibliotheca.v*' 
ticana illustrata van dezen 
schrijver, hoewel dezelve zee» 
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onnaauwkeurig is. Zijn The' 
saürus pontificiarum anti' 
quitatum , necnon rituum ac 
coeremóniarum, 2 dl.n in 
fol., 1745, is eene belang
rijke verzameling. Men acht 
ook zijne verhandeling De 
campanis , Rome, 1612, in 
4. t0. ' Men vindt dezelve in 
het 2.de dl. van de Thesaurus 
antiquitatum romanorum van 
SAILRNGRE. Pater NICERON 
heeft in het 21.e dl. zijner F er-
handelingen de titels der wer
ken van ROCCA, ten getale van 
een en veertig, medegedeeld. 

* RoCHAMBEAU (JOANNES-
B A P T I S T A • DONATIANOS DE V l -

MEUR , graaf DE) maarschalk 
van Frankrijk onder LODE-
WIJK XVI, werd te Venda
me den l.e Jnlij 1725 uit 
eene aanzienlijke familie ge
boren. In den ouderdom van 
16 jaren, trad hij als stan
daarddrager in het ruiterij -
regiment van SAINT-SIMON , 
maakte de veldtogten van Bo
hème en Beijeren mede onder 
de bevelen van den maarschalk 
DE BROGUE ; in die van den 
Ehas was hij aan het hoofd 
van eene compagnie: hij on
derscheidde zich bij den aan
val der verschansings-linién 
van Weissembourg en bij het 
beleg van Friburg. Kort 
daarna werd hij generaal-ad-
jndant van den hertog van 
Orleans en van den graaf 

van Clermont en bevond zich 
met dezen laatste bij de be
legering van Antwerpen, van 
Namen en ip den slag van 
Rocoux. In den ouderdom 
van 22 jaren werd hij tot 
kolonel van het regiment voet
volk benoemd en diende in 
deze hoedanigheid in den slag 
van Zafeldt, waarin hij zich 
onderscheiddeen twee zware 
wonden ontving. '••••LODEWÏJK 
XV , verleende hem den rang 
van brigadier der infanterie. 
ROCHAMBEAU bevond zich bij 
het beleg van Maastricht, 
en werd met veertien com-
pagniën grenadiers belast, die 
hij beval deze plaats aan den 
linker oever der Maas te om
singelen ; na deze expeditie, 
verkreeg hij het kruis van 
den H. LODEWUK. Hij was 
bij de belegering van Mahon 
onder den maarschalk DE RI« 
CHELIEU tegenwoordig, en 
gaf een nieuw bewijs zijner 
dapperheid daar hij ondanks 
het vuur der Engelschen de 
loopgraven bestormde. In 
1757 werd hij met 4000 man 
naar het land van Halber-
stadt gezonden , maakte zich 
meesier. van de sterkte Re-
genstein, waar hij veertien 
stukken geschuts wegnam, 
en de Pruissische bezetting 
gevangen maakte. Bij den slag 
van Creveld, bood hij met 
zijne brigade en twee ande
re van het Fransche leger aan 

. 5' 
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de geheelemagt van prins FER-
DINAND het hoofd. Hij pluk-
te in dé veldslagen van 1758 , 
1759 en 1760 nieuwe lau-
wers. Hij was kolonel van het 
regiment van Juvergne toen 
hij aan hoofd der grenadiers 
van het leger, den generaal 
LücKMER noodzaakte in de 
bergpassen van Salmunsier 
te wijken. Na de achterhoede 
van prinsFERDINAND, op zij-
nen terugtogt van Saksen-
hausen naar Cassel, in het 
naauw gebragt te hebben, 
haalde bij het corps van 
SxAiimiMin. Door een' wijs. 
selijk beraamden aanval sloeg 
hij den generaal graaf vojr 
PERSEN, vernielde zijn legér 
van 10,000 man, maakte 
zich meester van hunne ar
tillerie, en droeg vervolgens 
tol de overwinning van Klos-
tercamp bij. Deze helden
daden verwierven hem den 
rang van veldmaarsehalk en 
van inspecteur-generaal der 
infanterie. In i 7 6 l , hield 
hg pnn's FERDINAND in be-
dwang en bij d e n s I a g v 

f^S^ausen, waar hijTover 
den regtervleuge, de5

J
]e°ge 

hevel voerde, deed hii in 
goede orde Z|jne„ t e r u

h ? n 

e« ton gedurende den g f f i : 
^ve ld tog t , den vijand, die 
l9*,**;. Wal over t ro f , ' £ 
Wfd heden. Tot luitena* 
gnjjjlb*noemdl, werd ^ 

tka Se Z 0^en, en I a n d d e ! 

met 5000 man te Mode-/s-
land, en eene gunstige stelling 
genomen hebbende, nood
zaakte hij den generaal Ctm-
TON hem te eerbiedigen, Na
dat de rekruten, die hij uit 
Frankrijk verwachtte aan
gekomen waren, voegde hij 
zich bij den generaal WAS
HINGTON voor NewYórk ea 
hielp hem krachtdadiglijk om 
zich van deze stad en van 
Glocesler meester te maken, 
Door de bondgenooten on
dersteund , noodzaakte hij een 
leger . van 8000 Engelschen 
de wapens neder te leggen, 
en ontnam hun 214 stukken 
geschuts en 22 vaandels. Dé
ze dag bespoedigde de on
afhankelijkheid der Veree-
nigde staten, en bragt den 
vrede te weeg, die den 1.° 
Junij 1783 gesloten werd. 
Het Amerikaansch congres 
betuigde zijne erkentelijkheid 
aan ROCHAMBEAÜ doorhem 
twee van de op het Engei-
sche leger veroverde stukken 
ten geschenke te geven. M 
zijne terugkomst in JFranH-
rijk, benoemde !<»«*?* 
XVI hèm tot bevelhebber 
van Picardijë en verleende 
hem den titel van ridder ij' 
ner orde. Toen in 1789 de, 
Mzas door volksbewegingen 
verontrust werd, z#nd ae K°" 
ning hem naaf die pro'1"" 
cie; ROCHAMBEAÜ herstelde 
er de rust, en beschermde 

de steden tegen de p lunde* 
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ringen der muitelingen. Hij 
verkreeg in 1790 het bevel 
over. het leger van het Noor
den , herslelde alle vesting» 
werken dier grenzen, en vorm
de te Duinkerken, te jü/iatu* 
beuge, te Sedan drie ver
schanste legers, die den vij-
and in ontzag hielden. Lo-
DEWIJK XVI verhief hem tot 
den rang van maarschalk van 
Frankrijk, De graaf DE RO
CHAMBEAU wees in 1791 het 
ministerie van oorlog van de 
hand, hem door den heer 
DE MONTMORIN, in naam van 
LODEWIJK XVI, aangeboden. 
Daar hij na het vertrek des 
konings en zijne aanhouding 
te Karennes , de monarchie 
reeds vervallen achtte, bood 
hij zich voor de balie der 
nationale vergadering aan> om 
zijnen eed van gehoorzaam
heid af te leggen. De oorlog 
tegen Duitschland uitgebar
sten zijnde, bood de maar
schalk DE ROCHAMBEAU zijne 
plannen aan om den veld logt 
te openen; maar zij werden 
grootendeels afgekeurd, en 
men noodzaakte hem, zich 
aan andere plans, die hij even 
zoo ongerijmd als gevaarlijk 
oordeelde, te onderwerpen. 
Middelerwijl, wasDuMOURIEZ 
aan het ministerie gekomen; 
en daar hij geen vriend van 
den maarschalk was, zoo vond 
deze het middel om hem te 
Rijssel te laten , terwijl hij 
minder bekwame en jongere 

generaals gebruikte. Deze ou
de en beroemde krijgsheld 
legde zijn bevelhebberschap 
na eëne vijftigjarige dienst 
neder en keerde naar zijnen 
geboortegrond terug. Onder 
het schrikbewind in hechte
nis genomen en op de lijst 
der veroordeelden geplaatst, 
stond hij 'op het punt om de 
noodlottige kar te bestijgen , 
die MALESHERBES naar het 
schavot voerde, toen de beul, 
naar men zegt, zag dat zij 
te zeer beladen was, hem 
terugstiet, zeggende dat zijne' 
beurt later komen zou. Dé 
val van ROBESPIERRE op den 
9 ^hermidor redde ROCHAM
BEAU ; hij werd op vrije voe
ten gesteld , en ging gerus-
telijk zijne eervolle loopbaan 
bij zijne haardstede eindigen. 
Hij overleed den 10 Mei 1807. 
In 1803 werd hij op eene 
eervolle wijze door BONAPAR
TE onthaald, die hem lot 
grootofficier van het legioen 
van eer benoemde en hem 
eene jaarwedde als oud maar-
schalk toelegde. In zijne laat
ste levensjaren, had hij: zich 
met de redactie zijner Ge
denkschriften bezig gehou
den, die in 1809 , in 2d.in 

in 8.v° met eene voorrede 
van LUCE DE LANCIVAI. in 
het licht zijn verschenen. Men 
vindt belangrijke bijzonder
heden over den veld logt van 
ROCHAMBEAU in de Feree-
nigde-Stalen in eene Mets 
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doorNoord-Amerika door 
den' abbé ROBIN , Parijs, 
1782,in8.To, 

* ROCHAMBEAÜ (DONATIA-
NÜS-MARIA-JOZEF DE VIMEDR 
burggraaf DE);, zoon van den 
voorgaande, in 1750 op het 
kasteel van dien naam gebo
ren , omhelsde reeds in den 
ouderdom van 12 jaren den 
militairen stand, en werd in 
1779 tot kolonel van het re
giment Boyal Auvergne (in
fanterie) benoemd; hij volgde 
zijnen vader naar Amerika 
en droeg het zijne bij tot 
den goeden uitslag der on
derneming. In 1791 werd 
hij veldmaarschalk, en het 
was in die hoedanigheid dat 
hij den veldtogt van 1793, 
onder BIRON, medemaakte. 
'Na den aanval op Bergen 
openbaarde hij vele dapper
heid en veel vernuft bij den 
aftogt van den 23 April, Op 
het einde van datzelfde jaar 
stak hij naar Amerika over, 
en in Februarij 1794 verde
digde hij Marlinique tegen 
de Engelschen. Hij kwam in 
het volgende jaar in Frank
rijk terug, en in 1796 werd 
hij tot gouverneur - generaal 
van Sint-Domingo benoemd, 
en kwam met 400 man op 
dat eiland aan. Hij vond er 
het Noorden in opstand, en 
moest hetzij van den kant 
zijner generaals, hetzij van 
die der burgerlijke commis

sarissen , tegenkanlingen on
dervinden. Daar de vrijheer 
DE ROCHAMBEAU in zijne ge
schillen wat te veel bitterheid 
en onkieschheid had aan den 
dag gelegd, werd hij juist 
door diegene afgezet, welke 
hij wilde beheerschen. Als 
gevangene naar Frankrijk 
teruggezonden , kwam bij in 
September 1796 te Bof 
deaupe aan, en werd in het 
kasteel ,van Mam •opgesloten. 
Maar, hij: had vermogende 
vrienden in het Direclorium, 
dat zijne in vrijheidstelling 
beval, te zelver tijd dat het 
hem belastte zich naar Pa
rijs te begeven. Met behulp 
zijner beschermers, kon hij 
zich zoo goed als kwaad mo
gelijk regtvaardigen ; maar hij 
bleef bijna tot aan de om
wenteling van den J8 Brw 
maire , waarvan hij zich een 
der aanhangers toonde, in de 
vergetelheid. In 1802 werdhg 
in de expeditie tegen Sint-Dr 
mingo gebruikt, en droeg bij 
tot den voorspoed van den ge
neraal LECIERC , hij bragt den 
17Februarij 1803TOÜSSAINT-
LODVERTÜRE eene volslagene 
nederlaag toe, maakte, nc» 
meester van Port-au-Pri»oe> 
van het fort Dauphin en ont
nam den Zwarten al hunne 
artillerie. Na den dood van 
LECIERC, volgde hij hem op 
in het bevelhebberschap, en 
daar hij met een uitgepu| 
leger, aan JDESSAMNES niet 
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het hoofd kon bieden, ein
digde hij met hem in 1803 
het eiland oyertelaten , nadat 
hij er, gelijk men zegt, vele 
plunderingen en wreedheden 
had gepleegd. JSTa zich ter 
beschikking der Engelschen 
te hebben gesteld, werd hij 
in Februari] 1804 naar.Mn-
geland vervoerd, en er ver
hieven zich tegen hem over 
zijn gedrag te Sint - J)omin-
go vrij ernstige beschuldi
gingen , welke het hem ge
lukte krachteloos te maken. 
Hij bleef echter, en voor de 
tweede maal meer dan acht 
jaren buiten dienst, en hij 
werd eerst na den ongeluk-
kigen veldtogt van Moskau 
in betrekking gesteld. Hij 
verkreeg toen het bevel over 
eene afdeeling in het 5.e le
ger-corps, onder de bevelen 
tan den generaar graaf DÉ 
LAUKISÏON. Hij onderscheidde 
zich in den slag van Bautzen, 
en overtrof zich zelven in dien 
van Leipzig, waar hij met 
de wapens in de hand, den 
18 October 1813,sneuvelde. 

ROCHE (JoANNES DE LA) , 
in het diocees van JVanles 
geboren, begaf zich in de 
congregatie van het Orato
rium, Zijn talent voor de 
prediking openbaarde zich 
•vroegtijdig. Hij beklom met 
roem 4e voornaamste kansels 
der provincie en der hoofd
stad. Deze redenaar orerleed 
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in het 55.e jaar zijns ouder-
doms. Men heeft van hem: 
een Advent, een Vaste en 
Mysteriën in 6 dl." in l'2.«.o; 
en 2 •dl.a in 12.«"> met Lof
reden. Hët is voornamelijk 
in deze laatste soort dat hij 
uitmuntte. Zijne Lofreden 
van den heiligen du GD sti
jl os en vanden heiligen Lo-
DEfFïJK werden toegejuicht, 
toen hij dezelve voordroeg, 
en behagen nog als men de
zelve leest. Zijne Leerreden 
zijn fraai, en het Evangelie 
wordt er niet onkennelijk in 
gemaakt door ' den valschen 
glans onzer redenaars naar de 
mode. Zij zijn met deftigheid 
en sierlijkheid geschreven. 

ROCHE (ANTONIDS-MAaXI-
NÜS) , ex-oratorist in het di
ocees van Meaux geboren , 
verliet het Oratorium wegens 
zijner verzelting tegen de be
sluiten der Kerk, en over
leed in 1755 te Parijs, voor 
het 50.e jaar zijns ouderdomsé 
Men heeft van hem eene Ver
handeling over de natuur 
der ziel en over den oor~ 
sprong harer vermogens, 
tegen het stelsel van LOCEK 
en zijne aanhangers, in 2 
groote dl.» in 12.«">, die in 
1759 in hel licht zijn ver
schenen. Dit bondige en wei
geschreven werk verdient ge
lezen te worden. 

ROCHE ( J A C O B C S FOHIAIM* 
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DE IA) priester uit het dio
cees van Poitiers, groote 
voorstander der dweepers, 
convulsionarissen genaamd, 
in 1761 overleden, leefde te 
Parijs in eene voorzigtige 
afgetrokkenheid. Hij had se
dert 1721, het voornaamste 
deel aan de bladen, die weke
lijks, onder den titel van Nou-
velles ecclèsiastiques {Ker
kelijke berigten) in het licht 
verschenen. Hij was met eene 
pastorij in het diocees van 
Tours begunstigd; maar hij 
legde in 1728 den herderstaf 
neder* om de hekel- en dweep; 
achtige pen van eenen verbor
gen booswicht op te nemen, 
volgens de uitdrukking van 
eenen zeer bekenden schrij
ver. Naardien dit libel is 
voortgezet en hetzelve langen 
tijd de bazuin der logen en 
des lasters is geweest, zal het 
niet nutteloos zijn hetzelve 
op zijnen waren prijs te stel-
len. Als men de getuigenis-
sen der Jesuiten, der janse
nisten, en van diegene, welke 
dkanderenbespotten, verge
e t , zal het gemakkelijk val-

verdienste van, het weekblad 
en den weekbladschriiver te bepalen. I „ d i e n m e n z

J
ich » 

de Jesuiten kon verlaten, ve£ 
eemgt de schrijver der i l W 
vellet.alle ondeugden, » Hij 
s^goddeloos in zijne moraal, 

e rUjk , n z P e aantijgingen, 

oproerig in zijne klagten, he-
dfiegelijk in zijne geschriften, 
bespottelijk in zijne uitvarin
gen , razend in «ijDe belee-
digende smaadwoorden, ver
metel in zijne verdenkingen, 
ongerijmd in zijne redenerin
gen , valsch in zijne aanha
lingen , woedend in zijne he
kelingen , flaau w in zijne lof
spraken , laf in zijne boette-
rijen... Zijn periodiek schand-
schrifl is eene opeengesta
pelde verzameling van grove 
leugens, van verschrikkelijke 
godslasteringen , van gruwe
lijke bedriegerijen, van tast
bare vervalschingen, van tal« 
looze ongerijmdheden, van 
jammerlijke, platheden. Het 
is daar dat duivelsche beroer. 
ten op rekening van den Al-
magtige worden gesteld >_en 
dat men tegen de plaatste-
kleeders van J. C. en hunne 
uitspraken, tegen de eerste 
herders en hunne onderwij
zingen , tegen de regtschapen 
lieden en hunne onderweg 
ping aan de Kerk, de afschil 
weljjkste lasteringen, W»?' 
reid met alle onbetwWf 
uitdrukkingen die de woede 
en razernij aan eenen dolzin
nige , die noch ziel noen op
voeding heeft, uitbraakt, u 
zijn duister verblijf» / ? . . 
zichdeheischedagbladschrij 
ver met zijne eerloosheid, J 
wikkelt zich in zijne afsenu 
welijkheid, hij J ^ - J j 
toe over zijne goddeloos 
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heid. Hij wonït eerst men- i 
schelijk,, wanneer bij de.lijk- ! 
reden moet voordragen van 
eenigen schoolmeester of van 
eenige dienstmeid, die het 
geluk gehad hebben van on
der het uitspreken van be-
leedigingen tegen den Paus, te 
sterven.1" In een woord, vol
gens de Jesuiten zijn de Nou* 
velles ecclésiastiques strijdig 
met de eerste grondbeginse
len des geloofs, der rede, der 
naasten-liefde en der regt-
schapenheid. Indien men zich 
op de schrijvers beroept, die 
noch Jesuiten, noch jansenis
ten zijn, en in het bijzonder op 
den heer D'AJCEMBERT » is de 
dagbladschrijver emonbeken
de booswicht t die zich alle 
acht. dagen door schandelijke 
libellen aan gekwetste majes
teit schuldig maakt, die bij 
verstandige lieden in eene ver
regaande verachting is verval
len , daar hij aan goochelaars
stukjes, waarover de kwakzal
vers op de kermissen zich zou
den schamen , den naam van 
wonderwerken geeft; daar hij 
aan die verleide meisjes lof toe» 
zwaait, welke bedriegers van 
kindsbeen af hebben afgerigt 
om, tegen geldelijke beloo
ning, dit afschuwelijke klucht-
spel uittevoerën. Hij is een 
godslasteraar, die, terwijl hij 
het Evangelie aanhaalt den 
stadhouder van J . C. lastert; 
die aanhoudend over naasten
liefde spreekt, waarvan hij alle 

wetten schendt; die elke week 
> een schotschrift Verkoopt, het
welk tegenwoordig de gretig
ste lezers van hekelschriften ' 
walgt ; die noch de gezalf
den des Heeren, noch de 
eerste herders der Kerk, noch 
de ministers der vorsten eer-, 
biedigt; die in één woord , 
zijn fenijn óver de talenten 
en deugden die de Godsdienst 
vereeren en die de Godsdienst 
heiligt, uitstort." Indien men 
eindelijk de jansenisten raad
pleegt , waarvan hij de ge-
heimschrijver en de stapel
plaats is , zoo schetsen deze 
er geen vleijender afbeeld-
sel van. De beroemde en ge
matigde heer DOGOKT zegt 

I dat de onbekende sckrijver 
der JYouvelles ecclésiastiques 
zich aan eene gruwelijke 
misdaad schuldig maakt. Be 
heer PETITPIED , een appel
lant , kenschetst hem aldus: 
» De dwaze schrijver der Nou-
velles ecclésiastiques , de we
gen der christelijke liefde ver
latende , heeft die der waar
heid niet gevonden. Hij is 
een onbeschaamde...die gee-
nerlei oordeel bezit. Een par
tijdige geschiedschrijver... die 
geenerlei geloof verdient... 
Hij is een ondankbare.,» ee n 

ongezeggelijke . . . . een mui
teling. ..... De zwijmelgeest 

heeft zich van hem meester 
gemaakt... Hij is een ra
zende, die alle geestelijke en 
wereldlijke magten, alle ge-
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nootschappen en alle parti
culieren aanvalt. Abten, Bis
schoppen , Aartsbisschoppen, 
Kardinalen, Patassen, reli» 
geuze orden, overheden, mi
nisters , prinsen , koningen , 
niets wordt er door dezen ra
zende gespaard ; de gal vloeit 
uit zijne pen, het zwarte 
bloed, dat in zijne aderen 
vloeit, stort zich uit over de 
personen van eiken stand, 
elk geslacht, van elk beroep. 
Hij is een dweepzieke con-
vulsionnaris. In één woord 
hij is een razende, die den 
naam en faam van den een-
voudigsten geestelijke tot den 
Paus, van NEDTELBT tol Lo-
DKWIJIC XV, en al wat tas-
schen deze beide uitersten is, 
op de meest eerlooze wijze 
Verscheurt." Van deze drie 
afbeeldingen, kan men die
gene kiezen welke het meest 
gelijkend en vleijendst zal 
schijnen» Ziehier een vier
de , door cene in alle opzig-
ten achtingwaardige hand, 
door een der grootste preia
ten , waarop Frankrijk zich 
heeft kunnen beroemen, ge
schetst. De heer oz MONÏU-
1ET, Aartsbisschop4van Juch, 
leert in zijne ware herderlijke 
onderrigiingen van den 24 
Januari} 1764, op deze wijze 
aan zijne diocesanen zich een 
juist denkbeeld van den Ker-
ielijken dagbladschrijver te 
vormen. » Hij is, zegt hij, een ,. 
verborgen, onbekende schrij- f 

ver: men weet niet waar hij 
woont doch uit het diepst 
zijner schuilplaats werpt hij 
onophoudelijk de vergiftigd-
ste pijlen tegen alles uit wat 
hem mishaagt; als een ver
momd gedrogt, schendt hij 
onder den uitwendigen schijn 
van een verdediger van het 
groole voorschrift der naas-
ten-liefde, alle regels der-
zelve; hij is een bedrieger, 
een lasteraar, een uitgemaak
te kwaadspreker: deugd,ver-
dienste, magt, gezag , alles 
is aan de boosaardigheid zij
ner pen ter prooi; waar ot 
valsch, alles is hem hetielf-
de , mits hij slechts bena-
deele, mits hij verscheore, 
mits hij verdelge, niets leidt 
hem dan het belang van de 
zaak, waaraan hij zijne pen, 
zijne eer > en zijne ziel nee» 
verkocht; hij is zelfs bij de 
zijnen onder dat karakter w 
kend; maar men heefteen 
zoodanig mensch noodig, me» 
betaalt hem, men veracht 
hem en men bedient zich va" 

hem." Laat ons ^iet}„fJ 
D'ALEMBEBT hooren .*««• 
encycl. art. NouvelU^fr'. 
asl.) » JVouvelles ecclesia^ 
gües is de zeer ongepaste u 
tel van een dagblad of bever 

van een periodiek • i b e l '^ . j 
der geest, zonder ."«""""V zonder liefde en zonder goea 
keuring, dat sedert 1728»e 
meiijk gedrukt wordt en a» 
geregeld alle weken >" 
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licht verscheen. De onge- | 
noemde schrijver van dat 
werk, die zich waarschijn
lijk zou kunnen noemen zon
der daarom meer bekend te 
zijn, maakt het publiek, vier 
maal in de maand bekend 
met de lotgevallen van eenige 
geschoren geestelijken, van 
eenige leeke—zusters, van 
eenige parochie-priesters, van 
eenige monniken , van eeni
ge appelerende en reappele-
rende convulsionarissen; met 
eenige genezingen van koort
sen door de voorspraak van 
den heer PARIS; met eenige 
zieken die verligt meenden 
te zijn door het inzwelgen 
der aarde van zijn graf, wijl 
die aarde dezelve niet beeft 
verstikt, gelijk zoo vele ande
ren. Eenige personen schijnen 
verwonderd dat het bestuur, 
die de vervaardigers van li
bellen vervolgt, en de over
heden die, even gelijk de 
wetten, vrij van partijdigheid 
zijn, niet nadrukkelijk tegen 
dit laffe en ergerlijkezamen-
raapsel van ongerijmdheden 
en leugens te werk gaan. 
Eene diepe verachting is zon
der twijfel de eenige oorzaak 
van deze toegevendheid: het
geen wat dit denkbeeld be
vestigt, is dat de schrijver 
van het onderhavige perio
dieke libel zoo ongelukkig 
is, dat men nooit een zijner 
trekken hoort aanhalen; de 

XXI. DEEL 

groolste vernedering, welke 
een* satiriek schrijver kan te 
beurt vallen, wijl zij i„ hem 
de grootste ongeschiktheid 
vooronderstelt in de gemak
kelijkste aller schrijfwijzen." 
Na deze verschillende afbee'i-
dingen, door geene verdachte 
handen geschetst , kunnen 
diegene, welke fn dit libel 
veroordeeld en gelasterd wor
den met TEKTÜLUNOS zeg
gen : Taii dedicaiore dam-
nahonis nostree eliam aio-
rzamur, Apolog. C. 5 . fa 

J « ™rk te hebben doen. kennen T<Wgt h l f i r ° n 

vensbeschrijver, voortzet er 

M«j. bij, zullen wij den 
schrijver doen kennen. Uil 
zijne pastorie verjqagd, kwam 
hij in 1728 te Parijs e n 
werd door de gebroeders DE-
SESSAHTS opgenomen, wier 
huis voor alle appelanten 
open stond. Zij waren be
gonnen met in de provinciën 
stembriefjes ten gU„sle v a n 

het appel te zenden; zij ver
bonden omtrent dezen tijd aan 
zichFoNXAiNE, de broeders 
BODCHER, TROTA en eenige 
andere, die aan deze stembrie
ven werkten; maar FONXAIOT 
bleef er weldra alleen mede 
belast. Hij veroordeelde zich 
te dion einde tot eene diepe 
afzondering. Eene dame THE-
ODON had, naar men meent, 
de geheime drukkerij opge-
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rigt, waaruit de geschriften 
•<ler partij te voorschijn kwa
men , en het was ir* haar 
huis, nabij de straat la Par-
cheminerie genaamd, dat de 
IVouvelles gedruist werden, 
welke heiden luitenant van 
policie van dien tijd nooit 
kon gelukken in beslag te 
nemen. FONXAINE overleed 
in 1761.» maar zijn dood deed 
het weekblad niet ophouden. 
GÜÉNIN, bijgenaamd DE Si', 
MARCjVolgdehem openzette 
de Nouvelles lot 1793 voort. 
Hij had in den beginne, GorjR-
ilïiy MET , MAÜLTROT als re
visors gehad, en in de laat
ste tijden, werd hij door LAR« 
RIÈRE en HAUTEFAGE onder
steund. Sedert 1793, wer
den de Nouvelles te utrecht 
door JOANNES, BAFTISTA'SYL-
VANDS MODTON, priester, te 
La Charité'Sur-Zoire gebo
ren , voortgezet. Zij •versche
nen alstoen slechts alle veer
tien dagen, en zij hielden in 
1803 geheel op, daar de abbé 
MOOTON den 13 Junijvan het
zelfde jaar overleden was]. 

* BOCHE (JOANNES-BAPÏIS-
TA-lOBEWlJK DE tA), doctor 
der Sorbonne en prediker des 
konings, leefde in de 18.e 
eeuw. Hij is de schrijver van 
een aantal werken, die een 
kundig man en een vroom i 

geestelijke vooronderstellen, 
Hij heeft in het licht gegeven: 
1,°. Les Psamnes etc. {De 
Psalmen van DAVID), voor 
alle dagen der maand ver
deeld , 1725, in 12.»°; -
2.o Office etc. [Getijden van 
den heiligen Cosniusen DA-
MIJNÜS), 1728, in 12."»; 
— 3.o OEuvres etc. {Men
gelwerken) met eene Ver
handeling over het doel dat 
zich VIRGILIÜS, bij de «amen-
stelling zijner Herderszan
gen heeft voorgesteld, en 
eene vertaling in Franscne 
verzen zijner herderszangen 
volgens het oordeel van een 
criticus (*): » eene zwakke en 
zenuwlooze vertaling," *am 

n > , 1732,inl2.»°;--**0 

Panègyrique etc. [Lofrede 
van de heilige GENorEVA), 
1737, in 4.to;-5.»/ ,««-
sèes etc. 

(Zedehundige ge
dachten, grondbeginselen & overwegingen van 

LABO-

CHEFOOCAULD) , met
0

a^"" 
merkingen, 1737, in W* ' 
- 6.o La belle etc..{* 
schoone ' ouderdom > y 
oude vierlingen van de m-
renx>E PimAC J>™°™ 
en MATTBIMV, over het ie-
ven, den dood en den gang 
der menschelijke %«Hen>J 
nieuwe uitgave met aanmer
kingen vermeerderd,, *7b ' 
.inl2.mo.. „7.o Moge etc. 

<*) Nouveau KblUtMgu, d<un homme de goAt. dl. h, «»*• ^ 
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(lof- en Lijkreden van den 
hertog van Orléans), 1753, 
in 4,t°; — 8.° .Regies elo, 
[Regels van het Christelijke 
leven), 1753, 3 dl."In 12."•»; 
— 9.° Cosmographie etc. 
(Beoefenende wereldbescha
ving), in 12.mo; _ lO.o 
Année etc. {Zondagsjaar of 
Leerreden op alle Zonda
gen), 8 dl.n in 12.mo; —• 
11.° Heures etc. (Nieuwe 
getijden), in 12.m°; —12,° 
Lettres etc. {Letterkundige 
brieven ever verschillende 
onderwerpen) , 2 dl.a in 
12.mo; — i3,o. Mémoires 
etc. (Geschiedkundige en be-
langrijke verhandelingen), 
3 dl.» in 12.1»»; — 14.° Les 
OEuvres etc. (De werken 
van het vleesch en de vruch
ten van den geest), in 12.1»0; 
— 15.° Breviaire etc. (Bre-
vier van Cileaux, tot ge
bruik der religieuzen van la 
Trappe), in 12.»°; — 16.° 
Mélanges etc. (Mengelingen 
van Christelijke, staat- en re
dekundige grondstellingen , 
overwegingen en zinspreu
ken over de Godsdienst, de 
zedekunde en de natuur) $ 
1769, in 12.«">; — 17.° 
Entreliens etc, (Gesprekken 
over de Fransche spelkunst 
en andere daartoe betrek
king hebbende onderwer
pen), Nantes, 1778, in 8.v° 
— Zie over eenige werken 
welke men hem toeschrijft 

het Woordenboek der naam-
looien, 2.c uitgave. Deabbé 
DE JU ROGHE is in 1780, 
in eeneri zeer hoogen ouder
dom te Parijs overleden, 

* RoCHE (SoPHIA GüTTER-
MANN, echtgenoote LICHTEIÏ-
FEts, meer bekend onder den 
naam van LA) , eene schrijf
ster, den 6 December 1730 
te Kaufbeuren in Zwaben 
geboren, was de dochter van 
eenen Duhschen geneesheer, 
GÜTTERMAN genaamd, werd 
door haar vader in de letter
kunde onderwezen, en huwde 
met eenen raadsheer van den 
keurvorst vmMainz, FRANCK 
LiCHTENFEts genaamd, wiens 
naam door den minister STA
DION in dien van IA, ROCHE 
veranderd is. Zij ging voort 
haren smaak voor de lette
ren aantekweeken , en deed 
zich door eenige romans ken
nen , waaronder men Mejuf-
vrouw van STERNHEIM on
derscheidt, Leipzig, 1771, 
2 dl.n in 8.vo; door Mej. 
DE LAFITE uit het Hoog-
duitsch in het Fransch ver
taald} eenige reisverhalen, 
en verscheidene andere let
terkundige geschriften, ten 
getale van 16, zoo wel in 
prosa als in verzen, in het 
Jloogduitsch. Zij overleed den 
18 Februarij 1807, 

ROCHEBUYE (HEifDRIK DE), 
2 
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predikant van de zoogenaam
de hervormde eerdienst in 
1665 geboren, was reeds in 
den ouderdom van 20 jaren 
predikant te Schaf/muzen in 
Zwitserland. Hij begaf zich 
vervolgens naar Ierland, en 
werd predikant der Fransche 
kerk van Dublin, waar hij 
in 1709 overleed, Men heeft 
van hem een boekdeel met 
leerreden. 

ROCHEBIOND (KAREL floiT-
MAN bijgenaamd LA), borger 
van Parijs, was de grond
legger der factie onder den 
naam van Zestienen (Seise) 
bekend, wijl zij de 16 wij
ken van Parijs onder zestien 
der hunnen verdeeld hadden. 
Zij vormden zich in 1589, ge
durende de ligue, aan welke 
zij zich aansloot; maar zij 
had ook haie bijzondere be
langen , en ondersteunde niet 
altijd de bedoelingen van den 
hertog van Guise, noch die 
van den hertog van Mayenne; 
hare handelingen waren in 
het algemeen minder bera
den : zij was eene soort van 
volksbestuur(e?e»2ocraifee) met 
den aaDkleve der gebreken 
van die soort van regering. 

ROCHBCHANDIEU. — Zie 
CHANDÏEÜ. 

ROCHECHOCART (RENÉ* DE), 
vrijheer van Mortemart en 
heer van Fivonne, behoorde 

tot eene der oudste familiën 
des koningrijks, aan welke 
het landgoed Rocheohouart, 
in Poilou, zijn' naam gege
ven had.' Hij diende reeds 
in den ouderdom van 15 ja
ren bij het beleg van Per-
pignan, en onderscheidde er 
zich door zijne dapperheid. 
Hij bevond zich bij de ver-
dediging van Melz in 1552, 
en nadat hij in verschillende 
belangrijke aangelegenheden, 
veel roem verworven had, 
overleed hij in 1587 in den 
ouderdom van 61 jaren, ver* 
scheidene kinderen nalaten
de, welke hij bij JOANNA DE 
SAÜIX, dochter van den maar
schalk TATANNES verwekt had. 
De oudste GABRiël DE KO-
CHECHOÜART, in 1643» m 
den'ouderdom van 68 jaren 
overleden, was de vader van 
GABRIÖI. DE ROCHECHOUART» 
hertog van Mortemart, Pa» 
van Frankrijk , en eers e 
edelman der kamer, die m 
1675 overleed. 

ROCHECHOÜARI « " * 
YiCTORDE), her togvan^ 
temart en van Fivonne,?"™ 
van TonnayCharente,™™ 
van GABRiët,, hertogvani»0' 
temart, in 1636 geb°ren' 
diende in het jaar 1664>a" 
veldmaarschalk bij de * £ 
m i n g v a n ^ m i n ffi™. 
in 1667, bij die'van Vow 
in Fransch-riaanderw,™ 
in het volgende jaar »!) 
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beleg van Rïjssel, Zijne dap
perheid deed hem verkiezen 
om de galeijen de3 konings 
tot den bijstand van Cadix 
aan te voeren , waar hij in 
hoedanigheid van generaal 
der heilige Kerk handelde» 
een titel, waarmedePaus CtE • 
MENS IX hem vereerde. Deze 
Paus, van dankbaarheid door
drongen voor de diensten, 
welke hij bij deze gelegen
heid had bewezen, veroor
loofde hem en zijne nako
melingschap om in zijn wa
penschild , de kerkbanier te 
voeren. Hij onderscheidde 
zich niet minder in den oor
log in 'Bolland, 1672, waar 
hij eene gevaarlijke wonde 
ontving. De maarschalksstaf 
van Frankrijk, het bestuur 
van Champagne en Brie, en 
de post van generaal der ga
leijen, waren de belooningen 
van zijnen moed, en de vrucht 
van de gunst der markgravin 
DE MONTESPAN, zijne zus ter. 
Hij overleed in 1688. 

RoCHECHOÜART (FRANCIS-
CA ATHÉNAÏS DE) , markgravin 
van Montespan, zuster van 
den voorgaande, was eerst 
bekend onder den naam van 
mejufvrpuw TONNAT-CHARBN-
TE. Hare schoonheid maakte 
haar minder beroemd, dan 
de hoedanigheid van haren 
vermakelijken, aangenamen 
en natuurlijken geest, Door de 

grootste heeren aangezocht, 
werd zij aan den markgraaf 
van Montespan ten huwelijk 
gegeven , die haar aanzien
lijke partijen opofferde, en 
die slechts eene ondankbare 
maakte. De hertogin DE I.A 
VAtnÈRE , minnaresse ' van 
LÓDEWIJK XIV, nam haar in 
haar gezelschap op, en dé 
koning beschouwde haar in 
den beginne slechts als eene 
beminnelijke onbedachtzame 
{étourdie). Zij viel dezen 
vorst, met hare aanhalingen 
onophoudelijk lastig s die, 
terwijl hij zich schertsende 
tot mevrouw DE i\ VALWERK 
wendde, zeide: » Zij- zou 
wel willen dat ik haar be
minde, maar er zal niets van 
gebeuren." Hij hield geen 
woord , en hij werd weldra 
op hare bekoorlijkheden ver
liefd. De markgravin van 
Montespan regeefde met ge
zag. Hare grillen wikkelde 
dezen vorst in buitensporige 
en nuttelooze uitgaven. Zij 
had mevrouw DE LA VAL-
LIÈRE den voet geligt, en zij 
werd op hare beurt eerst ver
vangen door de hertogin van 
Fontanges , daarna door de 
markgravin DE MAINTENON. 
LoDEWUK XIV beval haar 
in 1680 het hof te verlaten, 
en zij overleed in 1707, in 
den ouderdom van 66 jaren, 
te Bourbonne waar zij de 
baden had wezen gebruiken. 

3 
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Op het einde van haar le
ven, onderscheidde zij zich 
door aanzienlijke aalmoezen, 
en trachtte zij de ergernis
sen, welke zij gegeven had, 
te herstellen. Zij deed ver
scheidene geschenken aan de 
Jcerk, vooral aan Nolre-Dame 
des drdilliers van Sau-
mur} waar men nog sporen 
van hare milddadigheid ziet. 
De hertog van St. Sitnon zegt 
in zijne memoriën, » Lang. 
zamerhand, gaf zij alles wat 
zij had aan de armen. Zij 
arbeidde verscheidene uren 
op den dag yoor hen aan 
geringe en grove werken, 
zoo als hemden en andere 
dergelijke zaken, en liet er 
al degene die haar omring
den aan arbeiden ; hare ta
fel waarop zij zeer gesteld 
was geweest, werd de ma-
tigste; hare vastedagen wer
den zeer Vermenigvuldigd ; 
haar gebed brak haar gezel-
lig verkeer en het geringste 
spel af, waarmede zij zich 
bezig held; e „ , o p a , i e 
van den dag, verliet zij al-*es ^Godinhaarafgezon-
trert^^3^^^ 
£ l ,Chtf D*°en waren «*-
ha e lakens waren vo„ het 
Vdste en grofste g e l e Ji„, 
«en> maar onder de gewone 

* t Z 2 e er-87o o n hemd 

W i #> * ZlJ dr°eg onop-
sen^n<len „ e e n e n g 0 f d j 

meiijzeren punten, die haar 
dikwijls wonden veroorzaak
ten ; en hare tong eertijds 
zoo te vreezen, had ook hare 
boetpleging." Hetgeen haar 
deze genade heeft kunnen 
verdienen , is dat zelfs ten 
tijde van hare buitensporig
heden : » Zij nooit," zegt 
dezelfde schrijver, » de Gods
dienst uit het oog verloor, 
niets ware in staat geweest 
haar eenigen vaste- of ont-
houdingsdag, te doen verbre
ken; zij hield de geheelevaste 
met gestrengheid , en bij haar 
vasten voegde zij, toe» ZB 
aan het hof was, overvloe
dige aalmoezen; nooit ont
waarde men bij haar iets dat 
naar twijfel of goddeloosheid 
geleek; maar zij was daarbrj 
heerschzuchtig, trotsch, spot
ziek en alles wat de schoon
heid en het alvermogen dat 
zij er uit ontleende, na ïicb 
sleept." Frankrijk scheen 
haar hare ongeregeldheden te 
vergeven , wijl zij den groeien 
BOSSÜET, den hertog DE Mo*-
XADSIER en Mevr. DE Mm~ 
XENON aan het hof gebragt 
had. 

BOCHECHOÜABI (fo$m. 
f 

DE), in 1765 te Parijs uit 
eene beroemde familie geu
ren , trad in zijne jeugd ae 
loopbaan der wapens in > j " ! 
was tot den rang van veld
maarschalk gestegen, l°en '"J 
in 1789 tot afgevaardigd 
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vanden adel der hoofdstad 
bij de staten generaal verko
zen werd. Reeds in de eer
ste zittingen verklaarde hij 
zich voor de omwentelings
partij , en was een der ze
ven leden van den adel, die 
het eerste hunne orde ver
lieten om zich met den bur
gerstand te vereenigen. Hij 
Onderscheidde zich geduren
de den loop dezer zitting 
zeer weinig, eü overleed in 
de eerstedagen van Julij 1791. 

* ROCHECOÏTE (FoRtüNÉ-
GüYON , graaf DE) , konings-
gezinde generaal, in 1769 
op het kasteel van JïocAe-
aotte , bij Langais, in $e-
der'Touraine geboren , was 
de zoon van eenen officier 
bij het cavalerie-regiment van 
Orleans, werd aan de mi
litaire school van Parijs op
gevoed , trad in 1786 als of
ficier in het infanterie-regi-
ment des konings, en werd 
in 1790; getuige, van de 
onlusten izNancy. Zijn leger 
afgedankt zijnde, verliet hij 
zijn land , voegde zich bij het 
leger van Condé, en maakte, 
in hoedanigheid van adellijke 
garde te paard , de veldtogten 
mede van 1792, 93 en 94. 
Hij kwam in 1795 met den 
graaf DE BoURMONï in Frank
rijk terug, die zich met de 
koningsgezinden van Breta* 
gne ging vereenigen. Hij sloeg 

van zijnen kant den weg van 
Poitiers in, teneinde zich 
bij OHABETTE te voegen ; na 
vernomen te hebben dat deze 
koningsgezinde chef met het 
repubiikeinsche Bestuur in 
onderhandeling was getreden,. 
begaf hij zich naar het Mai-
«e-gewest, om er eenen nieu
wen opstand tegen het be
stuur te vormen ; en te dien 
einde, deed hij eene reis 
naar Parijs, waar hij met 
eenige agenten des konings 
eene bijeenkomst had. Mid^ 
delerwijl werd de wapenstil-
stand tusschen de koningsge
zinde muilelingen en repu
blikeinen afgebroken ; toen 
kwam hij in Ie Maine te
rug, en ging in 1796 zich 
•bij CHARETTE voegen. Kort 
daarna ontving hij den last 
om als chef in Ie Maine het 
bevel te voeren, en ondanks 
de tegenkanting van eenige 
chefs, die hun gezag slechts 
van zich zelve ontleenden , 
benoemde hij zijne officiers 
en organiseerde eenen troep, 
met welken hij eene afwending 
ten gunste der Vendeërs be
proefde ; maar dezelve mis
lukte en hij viel in Perche, 
Tijdens de bevrediging der 
Vendèe door den generaal 
HOCHE , weigerde hij naar 
het voorbeeld der andere 
chefs, de wapens neder te 
leggen en hij 'ontving van den 
koning een brevet van opper-
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bevelhebber der provinciën 
Ie Maine, Ie PercAe en van 
bet Chartrmnsehe. Jüfij hield 
zich ajslpen zeer ijverig be
zig om de koningsgezinde 
partij weder op te beuren ; 
en , om er zekerder toe te ge» 
raken, ondernam hij eene 
aaneenschakeling van brief
wisseling jn de verschillende 
hem aangewezene landen daar« 
testellen f hij deed ook ver
scheidene reizen naar Parijs 
om met de koningsgezinde 
agenten te beraadslagen. Hij 
begaf zich ook naar LODE-
WIJS XYIII, die toenmaals te 
Blankenburg in Duilschland 
was. Op eene zijner reizen, 
droeg hij bij tot de ontsnap
ping van den commodöor SID-
WT SAUTH , in den Tempte 
gevangen gehouden. Ondanks 
alle voorzorgen, die hij nam 
om de policie ten opzigte 
van zijne handelingen het 
spoor te doen verliezen , werd 
hij ontdekt en bij zijn laat-
ste verblijf te Parijs door 
een' verrader, die hij met 
weldaden overladen had en 
die bij korl te voren onder 
het getal zijner officieren had 
opgepomen.a^gefcjaagd. Op 
den loer gestelde agenteö om-nngden Um d<m 2 9 J u n ( j 

ï798opden J P 0 „^i ? 0 ^ 4 M e
J

t 

«enen dolk gewapend, doodde 
"9 er eenen, kwetste twee 
anderen derzelve, stond on 
\f punt om te ontsnappen. 
toen andere verspieders 0„de 

het geroep van moord! op 
nieuw op hem aanvielen , hem 
kwetsten en er in slaagden 
om hem in de straat duBaa 
in hechtenis te nemen. Voor 
de stafofficieren gevoerd, wei
gerde hij om op de vra? 
gen te antwoorden, en werd 
aan eene militaire commissie 
overgeleverd, die hem ten 
dood veroordeelde. Men fu-
sileerde hem weinige dagen 
daarna, achter denringmuar 
van Parijs bij het Marsveld, 
ALPHONSÜS DE BEAOCHAMP, 
schrijver van eene Gesckie-
denis der F^endée heeft de 
Gedenkschriften van den 
Graaf F. Guros DE RO-
CHECOTTE in het licht ge
geven, volgens zijne papieren 
en deaanteekeningenvaneeni-
ge zijner officieren, Parijs, 
1819,. in 8.vo Men vindt 
eene ontleding denelve '" 
het werk getiteld t Zegepra
len en overwinningen der 
Franseken, Mi PANCKOOCKB 
van 1807 tot J824 in net 

licht 'gegeven, 

RocHE.FtAyiN(BfiBMiu)DS 

DE h^'xnlBtöleSaint'Wr-
nin iri Mouergue geboren, 
werd eerst raadsheer te ToU' 
louse, daarna bij het parle
ment van Parijs, Zijne kun
de verschafte hem &a Post 

van eersten voorzitter in j»e 

rekwestkamer. bij het parle
ment van Toulouse, daarna 
dien van staatsraad. Hij over" 
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leed in 1727 , in den ou- | 
derdom van 76 jaren. , Men 
heeft van hem eenè uitmun
tende verzameling der merk' 
waardigste vonnissen van 
het parlement van Toulouse 
in die stad in 1720 in 4. t 0 

gedrukt. Men vindt e r i n : 
l.o Traite etc. {Ferhande* 
ling over de heeren-reglen) 
zeer gezocht, -— 2.° Traite 
etc. (Verhandeling over de 
parlementen) 1617, in fol. 
enz, vol nasporingen, en niet 
zeer algemeen. 

fiOCHEFORT, —• Zie MONT-
1HJÈRI en RlEÜX. 

ROCHEFÖRT (Gd of GüIDO 
DE), heer van Pleuvaut, ge
sproten uiteen uit het graaf
schap Bourgondië bij Böle 
oorspronkelijk buis, legde 
zich toe op de beoefening 
der schoone letteren , en on
derscheidde zich bij den oor
log in den raad van KAREL, 
hertog van Bourgondië ,die 
hem tot zijnen raads- en ka
merheer verhief, maar zijne 
gunst duurde niet Jang, het
zij dat hij verdiend had, de
zelve te verliezen , hetzij dat 
zulks slechts een nieuw be
wijs is geweest der wisse!-
malligheid van de vriendschap 
der grooten. Nadat LODBWIJK 
XI hem voordeelige aanbie
dingen had gedaan, kwam 
hij dien vorst dienen, die 

hem in 1482 tot eersten 
vooizitter bij het parlement 
van JDijon verhief. KAREL 
VIII zijn zoon, beriep hem 
bij zijnen persoon en vereer
de hem in 1497 met de waar
digheid van kanselier. Hij 
overleed in 1507, nadat hij 
de waardigheid van de kroon 
op eene wijze die zijne na
gedachtenis onsterfelijk maakt 
verdedigd had. Hij is het die 
in 1497 den grooten raad 
deed verkiezen. Men vindt 
achter de verzameling van 
Brieven van FAÜSTE ANDRE-
MN een klein Latijnsch dicht-
stuk tot lof van Gor DERO-
CHEFORT. WlLEEM DE RoCHE-
FORT, zijn broeder, even als 
hij, kanselier van Frankrijk, 
maar minder beroemd, is in 
1492 overleden. Hij bragt 
KAREL VIII van zijn voorne
men terug om ANNA van Bre-
tagne van hare bezittingen te 
berooven, en overreedde hem 
met haar in den echt te tre
den, om met meer zekerheid 
en eervoller- dat landschap 
met de kroon te vereenigen. 

ROCHEFORT (HENDRIK L O -
DEWIJK D'ALOIGNI DE), onder
scheidde zich in den oorlog 
tegen de Spanjaarden, en na 
den vrede der Pyrene'én volg
de hij hk FEDILLADE in Hon
garije, en legde er niet min
der dapperheid aan den dag. 
Bij de terugkomst in Frank-
5 
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rijk, diende hij met onder
scheiding , en geraakte in 
1676 tot de waardigheid van 
maarschalk van Wrankrijk. 
Hij overleed in hetzelfde jaar. 

ROCHEFORT (WILLEM DE) , 
. lid der akademie van op

schriften en schóone lette
ren, werd te Lyon in 1731 
geboren , en overleed in 1788 
te Parijs. Hij is voordeelig 
bekend, in de letterkunde: 
1.9 door eene berijmde ver
taling van den Ilias en van 
de Odysséa van HOMERUS, 
eene Critische geschiedenis 
van de denkbeelden der ow 
den en van de stelsels der 
wijsgeeren over het geluk; 
•—•. 2.° des Poêsies etc. (Men-
geldichten tegen het stelsel 
der materialisten); 3.° 
Poème etc. (Gedicht op den 
dood der keizerin MrARIA-
THEREsiA) ; — 4.° twee 
treurspelen Mlectra en Pc 
nelope. Hij vereenigde meer 
dan eene soort van geleerd
heid. Met de kennis van het 
Grieksch en het Latijn paar
de hij die van het Itali-
aansch en Engelsen. In het 
algemeen, was hij meer ge
negen om de schoonheden 
der ouden dan die der nieu-
weren op prijs te stellen. Hij 
schreef met meer zuiverheid 

dan warmte, en met meer 
ongedwongenheid dan nadruk. 
Zijn stijl in prosa is naaaw-
keurig en zelfs sierlijk; maar 
zijne verzen schieten dikwijls 
in kracht te kort. Het is 
misschien aan dit gebrek dat 
men de gestrengheid moet 
toeschrijven, waarmede zijne 
vertaling van HOMERUS door 
eenige lezers is beoordeeld 
die, zonder twijfel, aan de: 
buitengewone moeijelijkheid 
van eene zoodanige onderne
ming niet gedacht hebben, 
zoo min als aan den vasten 
en onwankëlbaren moed, dien 
zij vordert. Een andere grond 
van deze gestrengheid, die 
den vertaler veel eer aandoet, 
is dat'hij zich altijd zeerran 
de wijsgeerige secte neett 
verwijderd gehouden ; en da 
hij de dwalingen derzelve met 
even zooveel kracht als stand-
vastigheid bestreden neett. 
Van daar de zoo vleijende 
lofspraken, die hij van crilici 
ontvangen heeft, welkei die 
partij niet omhelsd hadden. 
Het is zeker dat zijne p a 
ling beter is dan dievanööj 
DAUDDE LA MOTTE, de eem 

ge die dezelfde P r o e V ° C 
nomen heeft; nog heet «9 
zich tot den Ilias bepaal) ' 

ROCHEFORT (F.) te Tof 

AmctZfiïnï» W ,?ter e e n e nieuwe vertaling van den M*> 
6 V e m " , n 2 d,,° in 8'° '» *•* «cht i*%»'TMw 
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louse in 1747 uit eene fa- | 
milie die zich in de pleit-
zaal zeer onderscheiden had 
geboren, volgde dezelfde loop
baan en na zijne regtsgeleerr 
de stadiën volbragt te heb
ben, verkreeg hij eenen post 
van raadsheer bij het parle
ment dier stad. Als een ver
klaarde vijand der omwen
teling, durfde hij in 179Ó 
tegen de staalkundige onder
nemingen der constituerende 
vergadering protesteren. Ge
durende het. schrikbewind 
werd hij als verdacht in hech
tenis genomen , naar Parijs 
gevoerd , en aan de revolu-
tionnaire regtbank overgele
verd , die hem den 14Junij 
1794 als zamenzweerder ten 
dood veroordeelde. 

B0CHEF0CCADI.D ( F R A N C I S -

ccs graaf DE IA), uit een be
roemd huis gesproten, was 
tamerheer der koningen KA-
REI YIII en LODEWIJK XII. 
Hij deed aan het hof zijne 
weldadige, edelmoedige, regt-
schapene en opregte» inborst 
bewonderen. Hij hield in 
1494 FRANCISCÜS I ten doop. 
Nadat deze vorst, den schep-
ter bekomen had, behield 
hij veel achting voor zijnen 
doopheffer, Hij bevorderde 
hem tol zijnen gewonen ka
merheer ; verhief in 1515 de 
"rijheerlijkheid van LA ROCHE-
EOOCAULD tot een graafschap, 
De graaf DE IA ROCHEFAÜ-

CAdD overleed in 1517 , eene 
beroemde nagedachtenis en 
eenen geëerbiedigdeo naam 
nalatende^ Het is sedert hem 
dat alle oudsten zijner,farm* 
lie den naam van FRANCIS
CÜS hebben aangenomen. 

ROCHEFOOCADID (FRANCIS-
COS DE IA) Bisschop van Sen-
lis en kardinaal, in 1558 ge
boren , was de zoofi van KA-
REL DE IA RoCHEFOÜCAUID , 
van dezelfde familie als de 
voorgaande, maakte zich reeds 
in zijne kiqdschheid voordee-
lig bekend. Koning HEHDRIK 
III verhief hem in 1585, tot 
het bisdom van Clermoni, 
dat hij met wijsheid bestuur
de. Paus PAÜIÜS V, van zij
nen ijver onderrigt om het 
concilie van Trente 'm Frank
rijk te'doen'aannemen , en 
om de ketterij uitteroeijen, 
zond hem in 1607 den kar
dinaalshoed. Daar LODEWIJK 
XIII hem nader bij zijnen per
soon wilde hebben , deed hij 
hem in 1613 het bisdom van 
Clermoni verlaten, om den 
geestelijken herdersstaf in dat 
van Senlis te voeren. Deze 
prelaat werkte veel aan de 
hervorming der orden van 
den H. AÜGÜSTINOS en den 
H, BENEDICTOS , en hij had 
het geluk de hervorming in 
zijne abdij van Si. Gene" 
vieve du Mont intevoeren, 
In 1625, bragtmen in Frank
rijk een boekje in omloop dat 
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ten titel voerde: Jugement 
etc. {Oordeel der Kardinalen 
Aartsbisschoppen en Bis
schoppen over de laster-
schriften) — die lasterschrif
ten waren twee werken, waar
in de kardinaal DE RICHELIEU 
beleedigd werd. — Het par
lement verbood van geen an
der schrift tegen die laster
schriften in het licht te ge
ven, wijl het welligt vooron
derstelde dat zulks de wezen
lijke censuur der prelaten was, 
zoo als zulks de heer DÜPJN 
in zijne Kerkelijke geschie~ 
denis heeft beweerd ; maar 
de vergaderde prelalen ont
kenden den 27Februarij 1626 
dit werk, ah onder den ti' 
tel, welken het voert, noch 
gelezen noch door een1 der 
genoemden geniën te %ijn. 
Be kardinaal DE IA ROCHE-
FOCCADI.D regtvaardigde hun 
gedrag in een vrij uitgebreid 
-werk getiteld, Raison etc. 
{Reden der ontkenning door 
de Bisschoppen gedaan, enz) 
en zond het aan den koning. 
Hij toonde aan dat het ont
kende boek den stempel der 
scheuring draagt. Er straalt 
vele geleerdheid in dit werk 
door. Hjj overleed in 1645, 
in den ouderdom van 87 ja-
ren. De deugden van dezen 
beroemden man, zïjne vroom
heid en de onschuld zijner 
zeden hebben hem niet voor 
de verwijtingen'en beleedi-
gmgen de jansenisten, en 

vooral van den abt DE SAINT* 
CFRAN kunnen vrij waren; 
zij hebben het hem als eene 
misdaad toegerekend aan de 
Jesuiten wel gedaan te heb
ben , van met ijver te heb
ben gehandeld in de geschil
len door den doctor RICHEB 
verwekt. {Zie zijn Leven, 
1646, door pater u Mow-
NIÈRE, regulier kanonit, of 
dat in het Latijn door pater 
ROUVIÈRE, Jesuit). Hij was 
de broeder van AIEXANDER 

DE IA ROCHEFOOCAÜID, -

Zie BROSSIER, 

RoCHEFOüCAttD (FRANCIS' 
CDS , hertog DE tAj, prins van 
Marsillac, zoon van FflAN-
ciscus I , hertog m,uif?Ó 
CHEFODCAütD, werd in lol* 
geboren. Zijne dapper- en 
schranderheid plaatsten hem 
in den eersten rang der nee" 
ren van het hof die de lau
weren van MARS met die van 
APOfcLOvereenigdèn.HyJ>,n° 
in vriendschaps - betrekHrng 
met de beroemde hertogin 
DE LONGÜEVIUE , en het wa 
gedeeltelijk op de aan^jng 

van die prinses dat uy 
nam aan de g e ^ , l l e " £ 
Ffonde. Hij onderscheidde 
zich in dezen oorlog, enT0 

al in het gevecht van .st.J** 
toine, alwaar hij door een 
musketkogel f - ^ T j ^ 
die hem gedurende eem0 
tijd het gezigt deed v e r l i g 
Nadót deze geschild ware» 
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bijgelegd , was de hertog DE 
IA ROCHEFOUCAULD er slechts 
op bedacht om de zachte ge
noegens dervriendschap en der 
letterkunde te smaken. Zijn 
huis was de verzamelplaats 
van alles wat Parijs en Fer-
sailles geestigs bezat. DeRA-
CINES , BOILEAU'S , SÉVIGNÉ'S 
ën-LA FAYETTE'S, vonden in 
zijnen' omgang bevalligheden 
die zij te vergeefs elders zoch
ten. De jicht kwelde hem op 
het einde zijner dagen. Hij 
verdroeg de smarten dezer 
pijnlijke ziekte met geduld , 
en overleed te Parijsiü 1680 
in den ouderdom van 68 ja
ren met de gevoelens van een 
goed Christen. Ofschoon hij 
in zijne Maximes den dood 
als de grootste aller rampen 
heeft voorgesteld, ofschoon 
hij verzekert dat men hem 
niet zien kan zoo als hij is, 
zonder te bevinden dat hij 
eene verschrikkelijke zaak is, 
legde hij evenwel in zijne 
laatste oogenblikken stand
vastigheid en heldenmoed aan 
den dag. » Ik vrees zeer, 
zegt mevrouw DE SÉVIGNÉ, dat 
wij ditmaal dep heer DE.LA 
ROCHEFODCAÜLD zullen ver
liezen; de koorts heeft aan
gehouden; gisteren ontving 
hij de laatste teerspijs; maar 
zijn toestand is eene bewon-» 
derenswaardige zaak. Hij is 
zeer goed voorbereid, zijn ge
weten is gerust gesteld: voor 
het overige is het de ziekte 

•en de dood, waarmede hij zich 
bezig houdt, hij is er noch 
door ontroerd, noch door 
afgeschrikt. Hij hoort voor 
zich de zaak de geneeshee-
ren bepleiten, van broeder 
ANGE en den Engelschman 
zonder zich bijna te ver
waardigen zijn gevoelen te 
zeggen... Geloof mij, mijne 
dochter, het is niet vruch
teloos dat hij geheel zijn le
ven overwegingen 'gemaakt 
heeft; hij is zoodanig deze 
laatste oogenblikken gena
derd , dat zij voor hem niets 
nieuws noch vreemds heb
ben." Er bestaat van hem: Mè* 
moires etc. (Gedenkschrif
ten overhel regentschap van 
jNNAvan Oostenrijk) 1662, 
Amsterdam (Trévóux) 1713, 
2 dl.n in 12.»°, met de kracht 
van TACITOS geschreven: dit 
is een getrouw tafereel van die 
stormachtige tijden, dooreen 
schilder geschetst, die zelf 
medewerker was geweest, dit 
werk is dikwijls herdrukt; 
[bet l.ste Jeel dal tot inlei
ding dient is voor de eerste 
maal in het licht verschenen 
in de uitgave door. den heer 
RENOUARD bezorgd, Parijs, 
1817], — 2.o Reflexions et 
Maximes. {Overwegingenen 
grondstellingen)\eTschei(lene 
malen herdrukt. Dezelve han
delen over een stelsel, dateer 
verscheidene valsch en eenige 
andere overdreven maakt» Vol
gens hem, is de eigenliefde 
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de algemeene drijfveer van 
alle handelingen des men-
schen. Indien hij door eigen* 
liefde de liefde van ons zei-
ven bedoelde, die niel slecht 
kan zijn zoo lang als zij door 
het gezond-verstand toege
licht en in behoorlijke gren
zen wordt gehouden , zou zij
ne grondstelling niet' gebrek
kig zijn; maar het is niet 
alzoo dat hij het verstaat. De 
eigenliefde, waarop hij alles 
bouwt, is de ijdelheid of de 
hoogmoed, een vergif volgens 
hem , zoo algemeen over de 
gebeele menschheid verspreid, 
dat-de mensch hetzelve niet 
kan verdelgen , ondanks alle 
pogingen zijner rede. » In
dien men niet wist, zegt een 
oordeelkundige cruhus, dat 
dit boekje van eenen man van 
het hof is, zoude men door 
het Ie lezen zulks zonder moei
te raden. De schrijver beoor» 
deelt hetmenschelijk harinaar 
dat der hovelingen. Hij ge
loofde waarschijnlijk dat de 
natuur den mensch slechts ge
vormd had, om een groot heer 
of slaaf der grooten te zijn; 
hij heeft het werk van alle 
in de bedorvene maatschappij 
vereenigde hartstogten voor 
het werk der natuur geno
men. Zijn boekje dat goed 
kan zijn om den geest der 
wereld te kennen , kan niet 
behagen aan grootmoedige 
"elen, en zal nimmer eene 
schoone daad inboezemen." 

Hét verwijt, dat de abbé 
TRÜBLET hem gedaan heeft, 
van te vermoeijen door de 
afwisseling der stoffen, door 
de weinige orde, die in zijne 
aanmerkingen heerschl, en 
door 'de eentoqnigheid van 
stijl, schijnt even zeer ge
grond. Eene goede uitgave 
van dat werk is die welke 
de abbé GABRIÖL BROTIKB er 
van geleverd heeft, met be
langrijke Janmerkingen, Pa
rijs , 1789, ldl.in 8.v° Die 
uitgave móet den beminnaars 
der letterkunde zooveel te 
dierbaarder zijn als het werk 
van LA ROCHEFODCAOLD doof 
voorgaande uitgevers op eene 
verregaande wijze verminkt is. 
De eene, onder het ijdele 
voorwendsel van eene 8e™*k" 
kelijke vereeniging, hebben 
van dat boek een dor en ver
velend zedekundig. woorden
boek gemaakt. Anderen,nog 
vermeteler, hebben u RocHE-
FOCCAULD voor hunne reg" 
bank gedaagd; 4 \*r™ 
verscheidene grondstelling" 
van LA RocHEFOüCiOt» ve " 
worpen, en in denel^ p ••» 
andere gesteld, welke desclir^ 
ver zelf verworpen nad.̂  
wanorde is in 

1778 m öe 

uitgave van den h e e r
t p ^ i . 

begofinen, en is in •alle '° 
gende uitgaven vernieuwd, vm 
aan dat beroemde voorlbrev 
sel zijnen ouden staat terug 
geven, is het noodig geff«»1 

dat de abbé B R O Ï J E M 0 0 ' 
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•liet gelukkigste toeval, in bij
zondere bibliotheken, de eer
ste en laatste uitgave door LA 
ROCHEFOÜCADLD zelven in het 
licht gegeven ontdekte, wel
ke uitgaven in de grootste bi
bliotheken, zelfs in die des ko-
nings, niet gevonden werden* 
[De heer AIMÉ-MARTIN heeft 
ook in deze laatste tijden eene 
uitgave der Grondstellingen 
van LA RöCHEFOVCAVLD , 
met aanteekeningen en eene 
in de zuiverste grondbegin
selen geschrevene inleiding 
in het licht gegeven. Bewer
ken van LA ROCHEFOÜCADM) 
zijn bij BEUN in 1818, met 
eene Levensschets door deri 
heer DEPPING, in het licht 
gegeven; men heeft sedert 
dien lijd zijne folledige wer
ken voorafgegaan door eene 
biographische- en letterkun
dige schets door den graaf 
GAETAN DE LA ROCHEFOÜ-
CAOLD, ia 1825, 1 dl. in 
8.vo in het licht gegeven]. 

RoCHEFOÜCAULD (FREDERIK 
HIERONTMUS DE ROTE DE LA), 
uit het beroemde huis der 
graven van ROTJCI-ROCHEFOÜ-
CAÜLD, was de zoon van FRAN-
CISCDS DEROYEDELAROCHE-
ÏOÜCAULD, den tweeden van 
dien naam, luitenant-generaal 
en bevelhebber van de Fran-
sche gendarmerie. Een geluk
kige aanleg, eene zachte in
borst , een verzoenende geest, 
een verheven gevoel» ziedaar 

de hoedanigheden, die vroeg
tijdig den abbé DELA RocHE-
FonCAüLD onderscheidden en 
die hem in 1729 het aartsbis
dom Bourges waardig maak
ten. Hij toonde in die waar
digheid alles wat hij van zijne 
teedere jeugd geschenen had , 
de vriend der deugd , des vre
deswen vooral der behoefti-
geü, die zijne edelmoedigheid 
noodig hadden. In 1738 tot 
coadjutor der abdij van Clu-
ny verkozen, werd hij er door 
den dood van den kardinaal 
D'ADTERGHE , in 1745 titu
lair abt van. Het was in dat 
zelfde jaar dat hij met het 
Romeinsche purper vereerd 
werd. Hij werd in het vol
gende jaar als afgezant van 
Frankrijk naar Rome ge
zonden. Bij zijne terugkomst 
in Parijs, werd hij aldaar 
ontvangen zoo als hij ver
diende. De koning benoemde 
hem, in 1755, tot de abdij 
van St, Vandrille, en belast
te hem te gelijkertijd met het 
beheer van het beneficiën blad. 
Hij zat voor in de vergade
ringen der geestelijkheid van 
1750, en 1755, en bediende 
zich van zijne regtsehapenheid 
en van zijne kunde om den 
vrede in de gallicaansche kerk 
te herstellen. LODEWIJK XV 
verhief hem in 1756 tol zijnen 
groot-aalmoezenier. Hij had 
hiervan niet Jang genot; eene 
borstzinking ontrukte hem in 
1757 aan de Kerk en aan zijn 
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vaderland. De ongelukkigen, 
wier trooster, en dö behoef-
ligen wier vader hij was, 
beweenden hem bitterlijk. 
Zijn edelmoedig en -weldadig 
hart, opende zich van zelf 
tot het medelijden, en dé 
overvloedige milddadigheden 
volgden oogenblikkelijk de 
gevoelens van medelijden, 
welke de behoefte hem in
boezemde. 

RoCHEFOUCAüt.D (AtEXAN-
DER NlCOlAAS DE LA), mark
graaf van Surgères, in 1709 
geboren, den 29 April 1760 
overleden. Hij koos de partij 
der wapens, en beoefende te 
gelijkertijd de letteren. Er 
bestaat van hem: 1.° een 
blijspel getiteld: School der 
wereld, — 2.° een kort be
grip van Cassandra, eenen 
vervelenden roman, die hij 
getracht heeft aangenaam te 
maken , 3 dl.» in 12.mo — 
een beknopte PHARAMOND , 
4 dl.» in 12.mo in den smaak 
van den voorgaande. [De heer 
SEBIEYS heeft in 1804 in het 
licht gegeven OJEuvres etc 
{Werken van t4 ROCBE-
FOÜOJÜLD , tnargraaf van 
Surgères), zijne verhande
lingen over den oorlog, over 
de regering, over de zede-
kunde , enz. bevattende, 1 dl, 
in 8,vo] 

* RocHEroucAüiiD (LOOE-
WWK.AtEXANDER DE IA), her

tog van la Roche-Guyon, 
pair van Frankrijk, te Parijs 
in 1735 geboren wasdezoon 
van den hertog p'Eimus, en 
toonde zich reeds vroegtijdig 
den beschermer der weten
schappen en kunsten, die hij 
zelf beoefende. Zijn huis, 
zoo wel als dat van de herto
gin D'ENVltLE, zijne moeder, 
was voor geleerden en voor 
de in de letterkunde en de 
staatkundige huishoudkunde 
beroemdste mannen van dat 
tijdvak steeds geopend, Hij 
diende tot aan het begin der 
omwenteling, riiet roem in 
de legers, daarop (in 1787) 
achtereenvolgend tot de ver
gadering der notabelen, en 
tot afgevaardigde van den adel 
van de hoofdstad (in I™9) 
bij de algemeene-staten be
noemd , was hij een van 4e 
zeven leden zijner orde, die 
zich den 25 Junij met den 
burgerstand vereenigden._m 

27 Junij van hetzelfde jaar, 
verzocht hij dat men ^n 
zou bezig houden met "ft 
vraagstuk over de vrijheid 
der Negers. Toen het om 
de zamenstelling van het vveî  
gevende ligchaam *e d ° e 

was, stelde hij eene verDe-
tering voor, ten einde het ai 
te groote gezag van eene 
eenige vergadering te i«« 
gen, en die bestond m a« 
oprigting van eenen raad van 
onderzoek, welke alleen &ei 
regt van onderzoek zou hen-
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ben > en in geval van veto , 
het geschil door nieuwe af
gevaardigden te doen beslis
sen (hetwelk de navorschin-
gen' en langwijliger en las
tiger zou gemaakt hebben). 
Hij lokte, den 30 October 
het dekreet uil tegen de 
geestelijke goederen , en den 
25 November bragt hij een 
verslag uit over hei adres 
dei Wij heidsvrienden te Zon
den , hij verzocht dat men 
den voorzitter belasten zoude 
aan lord STANHOPE te schrij
ven , om hem de erkentelijk
heid der vergadering te ken
nen te geven. Den 26 Janu-
arij 1783, verhief hij zich 
tegen het voorstel, hetwelk 
de afgevaardigden van de 
betrekkingen des bestuürs 
uitsloot.. Hij stemde vervol-1 
gens voor de vernietiging der 
religieuze orden , en onder
steunde het voorstel van dom 
GERIE , strekkende om de 
Cathohjke Godsdienst natio
naal té verklaren. Eenige 
dagen daarna; verzocht hij 
dat de vergadering het' ge» 
drag van den generaal BöüII,-
IE in den opstand van Nan-
tes mogt goedkeuren. Tri defi 
Joop van het jaar1791. deed 
hij verscheidene verslagen over 
de commissïen van cóntribu-
•tiën', en lokte over dit onder
werp een aantal besluiten uit. 
Bij was éen dérgenen dié 
">et meer aandrang de on- I 

XXI,, DEEX, 

bepaalde vrijheid der druk
pers vorderden; en, in de dis
cussie betrekkelijk het geval 
waarin de koning moest be
schouwd worden afstand ié 
hebben gedaanV stelde hij 
voor, dat er een uitstel zou 
bepaald worden, waarin de 
vorst zou gehouden zijn , om. 
in Frankrijk terug té koe
ren indien hij zich uit hei-
zelve verwijderde. Na de zit
ting lid en voorzitter Van het 
departement van Parijs ge
worden zijnde, verscheen hij 
den 7 October voor de balie 
van dé wetgevende vergade
ring, en hield voor dezelve 
eene redevoering van gèlufc-
wensching. In November 
1791, onderleekeftde hij het 
besluit van hét departement 
door hetwelk de koning vér-
zocht werd van zijn vetoten 
opzigte van het besluit te
gen de priesters gebruik té 
maken. Den 6'J'ulij 1792, 
onderteekendé hij dat / h e t 
welk PETHION en MANÖEL> 
rnairé en procureur der ge
meente, wijl zij de aansla
gen tegen den koning op den 
20 Junij toegelaten of be
gunstigd hadden, in hunne 
bediening'schorste. Indiëfi 
hem die eerste stdp 'de gunst 
des gemeens, doof de volks* 
menners aangevoerd t verwor
ven had , maakte de laatste 
hem het voorwerp ̂  van den 
haat en de vervolgingen van 
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datzelfde volk, waarbij zich 
de sektiën en de club der 
hoofdstad voegden. Hij meen
de , maar vruchteloos, den 
storm tot bedaren te bren
gen door zijn ontslag 'te ne* 
rhen. Op den 10; Augustus 
1792 verliet DE IA ROCHEFOD-
C4.01D de hoofdstad met het 
doel van zich naar de wa
teren jan Forges te bege
ven. Een der afgevaardigden 
van Parijs had mevrouw DE 
IA RocHEFOiJCAUlD gewaar
schuwd dat haar echtgenoot 
op weg zou omgebragt wor-
den f en dat hij zijn leven 
niet anders, dan door eene 
sonivan 25,000 francs redden 
ion. Deze som werd gege
ven, doch des niettegenstaande 
werd hij te Gisors aange
houden, waar het graauw, na 
hem uit zijn rijtuig te heb
ben doen komen', hem met 
steenworpen doodde, weinige 
dagen na .de verschrikkelijke 
gebeurtenissen van den 2 en 
3 September 1792 j hij was 
drie en tachtig jaren oud; 
dit gebeurde op den 14 Sep
tember 1792. 

r-. * ROCBEFODCADLD (DOMINI-
COSDE IA), kardinaal en aarts* 
bisschop van Houanen, in 
1713 te Saint-Mlpis, bij 
Mende geboren. Hij sproot 
uit eenen armen en onbeken
den tak van het beroemde 
huis „"waarvan hij den naam 
droeg, en had aan eene ge

lukkige omstandigheid zijne 
verandering van fortuin tfl 
danken. De heer DE CHOI-
SEOt, bisschop van Mende 
ontdekte bij het bezoek van 
zijn diocees deze familie, 
sprak er over met den aarts* 
bisschop van Bourges, den 
heer FBBDERIE WIUEM DB 
I.A ROCHEFODCAÜID, die de* 
zelve herkende» met welda
den overlaadde, en den jon
gen DOMINICOS bij zich ont
bood. Nadat hij hem zijne 
studiën in het seminarie van 
Sh Sutpice had doen vol. 
brengen , benoemde hij nem 
tot zijnen gröot-vikaris, De 
a b b é DE IA ROCHEFOOCAOID 
nam er gedurende verschel 
dene jaren de bedieningen 
van waar, tot datbij in 17« ' 
tot het aartsbisdom dim be
noemd werd* Hij was lid van 
de vergaderingen der geeste
lijkheid van 1750 en 17W{ 
waarin hij de voorregten jan 
zijn genootschap verdedigde, 
en in de tweede dier verga
deringen, deed hij " ^ g e 
schilpunten welkeen l«» 
maals over de *•*'* 
Frankrijk bè*ndf& *2l 
zoenende maatregelen aanne 
men. J n 1757 verkreeg h l 

de rijke .bdj van CftWj; 
en ging, in 1759 W 

Houanen over. De.fi«« , 
IA RuCHEFÓDCAüM>. w a * 
eerste die de handelingenv 

de vergadering.der geeSte'U 
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ken Tan 1765 aannam, en 
hij zat voor in die van 1780-
en 1782, Hij was den 1.« 
Juqij 1778 tot de waardig
heid van kardinaal verheven. 
De Verzameling der Ver* 
handelingen over de godge* 
leerdheid van de heeren BAS-
ION en TÜVACHE werd onder 
zijne bescherming in het licht 
gegeven. Ia 1789 tot de al-
gemeene staten afgevaardigd, 
zat hij voor in de kamer der 
geestelijkheid , en stemde zoo 
wel als de meerderheid van zij
nen stand , voor de scheiding 
der drie orden > en het was 
slechts op de uitdrukkelijke 

. uitnoödiging van LODEWIJK; 
XVI dat hij zich met den 
derden of burgerstand ver*, 
eenigde» Hij legde evenwel 
op het bureau een protest 
neder ter verdediging van de 
regtön van zijnen stand. Hij 
werkte mede aan alle maat
regelen welke de geestelijk
heid aannam , en bestuurde 
de vereenigingen welke ter 
verdediging dierzelfde reg
tën gehouden werden, en 
waarvan hel resultaat het ge
schrift was getiteld Mxfo* 
sition etc\ (Verklaring der 
grondstellingen enzt) De 
verwoestende grondstellingen 
der omwenteling konden de
zen deugdzamen prelaat niet 
anders dan verontwaardigen 
en bedroeven, en hij ver
klaarde zulks in de brieven 

die hij aan een zjjnér/gefc 
achtste vrienden schreef, Men 
gaf aan eenen dezer brieven» 
waarin hij zich tegen de nieu
wigheden verhief > eene ver* 
klaring, en hij werd in 
de volle vergadering aange
klaagd , hetwelk aanleiding 
gaf tot eene groote gistïfig. 
Maar de heer DE IA ROCHE» 
FOUCAÜLD werd er niet doof 
afgeschrikt» Hij rigtlezich op, 
en zeide met, eenen kalmen 
nadruk , . è . » Ja» mijne 
heeren; ik heb den brief» 
welken men u aanklaagt ge* 
schreven » en ik heb denzelr 
ven moeten schrijven ; hij 
bevat mijne ware gevoelens." 
De beweging werd noggroo» 
ter; doch had echter voor 
den moedigen prelaat geener* 
lei onaangename gevolgen. Hij 
Weigerde den. burgereed a£ 
te leggen, en men vérving 
hem volgens de constitutio-
neële vormen $... alhoewel hij 
den 23 Januarij 1791 aan de 
kiezers schyeef, om hun; on* 
der het oog te brengen hoe 

, onregelmatig hunne handel*-
wijze was, eh dat hij deft 
20 Februarij eene Herder* 
lijke onder rigting tegen de 
burgerlijke consliluiievan de 
geestelijkheid uitvaardigde. 
Hij woonde onafgebroken de 

I vergaderingen bij , en onder
wierp zich zonder gemor aan 
de ontberingen hem door 

> het verlies zijner inkdhistën 
'2, . . 



388 R O C. 

berokkend. De kardinaal DE 
ÏA BbcHEFOBCADtD was een 
des laatsteu die Frankrijk 
verlieten. Hij begaf zich in 
September 1792 naar de 
Nederlanden, en woonde 
achtereenvolgend te Maas-
tricht, te Brussel en te 
Munster, en hoewel bij, 
naar men verzekert, de aan
biedingen zijner familie en 
die van Plus VI van de hand 
wees, vond hij echter de 
middelen om aan de onge-
lükkigen nuttig te zijn. Na
dat hij éene lange loopbaan 
had afgelegd, overleed hij te 
Munster fan 23 September 
1800é De abbé JARRT heeft 
zijne Lijkrede uitgesproken, 
waarin hij met bekwaamheid 
ds deugden van den kardi
naal heeft geschetst, wieiis 
grafschrift men aan het einde j 
derzelve vindt. 

RoCHEFOTJCAÜtD - MoMONT 
(FRANCISCOS-JOZEF DE IA) en 
ROCHEFOTJCACID BATERS(PE-

TRCS-LODEWIJEDEIA), broe. 
ders, beide bisschoppen , on
dervonden beide hetzelfde lot. 
FRANCJSCUS-JOZEF werd in 
1735 te AngonUme geboren. 
Hij omhelsde den geestelijken 
slaat en droeg den naam van 
abbé MOMOJVX. Na zijne eerste 
studiën kwam hij in hef se
minarie van St. Sulpice, vol, 
bragt zijn licentiaat van 1762 
tot 1763, en verbond zich 
aan het huis van Navarre. In 

1772 werd hij tot grafelijk-
bisschop van Beduvais be
noemd , en den 22 Jumj VEH 
hetzelfde jaar gewijd. In 1789 
door de geestelijkheid van 
het landvoogdijschap van 
Clermont en Beauvoisis tot 
afgevaardigde bij de alge-
meene staten verkozen, had 
hij zitting in de Wetgevende 
vergadering, sprak er niet, 
maar stemde steeds melde 
regter zijde , en bleef aan de 
belangen" der monarchie en; 
zijner orde verkleefd, Hij 
behoorde, even als zijn broe
der , tot het kleine getal 
bisschoppen dié het land niet 
verlieten. Na den 10 Au
gustus 1792 in de Carmes 
(het Karmelieten-klooster) op
gesloten zijnde, werd nrj 
er met zijnen broeder om-
gebragt. —, PETRUS LODEWIJK 
DE LA RoCHEFODCADtD BAT-
ERS in het diocees van Jrè" 
rigueux, den 13 Oclober 
1744 geboren, had ook den 
'geestelijken'•-••slaaf omhelsd, 
en was te St. Sulptf op
gevoed. Hij had zie" even 

gelijk zijn broeder, aan "J1 

huis van Mtvarre verbonden. 
Gedurende zijn licentiaat dat 
van 1768 lof 1770 p ^ 3 

had, werd hij, op de benoe
ming, van den kardinaal u* 
U RocHEFOüCAOt» in z9n 

hoedanigheid van abbé van 
Clunit, met het wereldlijk 
prioorschap van M**** 
begunstigd. In 1775 tot net 
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agenlschap van de geeste
lij theid benoemd, deed hij 
gedurende de vijf jaren dat 
deze commissie duurde ver
scheidene verslagen aan den 
staatsraad, en eindigde de
zelve *of> eene eervolle wijze 
in 1780. In het vorige jaar;, 
had hij del abdij van VaU' 
luisant verkregen. Het was 
gebruikelijk dat bij het ophou
den van het agentschap, de 
agenten der geestelijkheid tot 
een bisdom bevorderd wer
den. Aan den abbé OE u 
ROCHEFOÜCAULD viel dat van 
Saintes ten deel; hij werd 

- den 6. Januarij 1782 tot die 
betrekking gewijdr Hij be
stuurde^ zijn diocees" wijsselijk 
en, maakte er zich bemind. 
Op i e t einde der constitue
rende vergadering, kwam hij 
te Parijs, om er met zijne 
ambtgenooten te raadplegen 
betrekkelijk de maatregelen, 
die men ten opzigte van de 
kerkelijke aangelegenheden 
van Frankrijk behoorde te 
nemen, In de zitting der 
wetgevende vergadering van 
den 4 Junij 1792 , werd de 
bisschop van Beauvais door 
den capucijo CHABOT aan
geklaagd , als aan de zooge* 
naamde Öostenrijksche com
missie deel , nemende. Mogt 
deze veröeniging, die men 
altoos als hersenschimmig 
heeft aangezien, werkelijk 
eenige wezenlijkheid hebben 

gehad » zoo weten degene die 
de bisschop van Beauvais 
gekend hebben dat niemand 
minder dan hij voor zulke 
zaken geschikt en minder 
genegen was, om er toe over 
te gaan. Om echter de kwaad* 
willigheid minder s tof r tot 
argwaan te geven > besloten 
de beide 'broeders Parijs te 
verlaten en begaven zich naar^ 
Soissons bij hunne '• zuster;i 
abdis van Notre-Dame.••'; Eea, 
detachement van revolatiori-K 
naire soldaten in . die stad 
aangekomen zijnde, verna
men dat er twee bisschop
pen in het klooster waren., 
Zij begaven zich gewapend 
naar hetzelve , en ejschten 
dêrzelver, uitlevering, Men 
slaagde er in om dezen za-
menloop uit een te doen gaan; 
maar in den nacht verlieten 
de Heeren DE JU ROCHEÏW-
CACLD Soissons, .ten einde 
hunne zuster en hare reli
gieuzen aan geen •% gevaar 
bloot te stellen en kwamen 
te Parijs terug. Nadat de 
bisschop tan Beauvais gear
resteerd was, verzocht' zijn 
broeder zijne gevangenschap 
te mogen deelen , en bij werd 
naar het Karmelieten klooster 
gevoerd. In de laatste ;dagen> 
van Augustus, geluktevhet. 
den fcamerdienaa,r van den
bisschop van Sainles om irt 
dat gesticht binnen te slui
pen , en maakte aan zijnert 

3 - , : • . - . • . • - . .:. 
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ïneester liet middel beiend 
om hem in de kleederendie 
hij medebragt, vermomd te 
doe» ontsnappen. De bis
schop van Saintes vraagde 
hem of hg zijnen broeder 
ook ton bevrijden, Daar hij 
zulks met neen beantwoord
de , weigerde hij er gebruik 
va» te maken. Zij werden 
beide den 2September 1792 
vermoord , en behoorden tot 
de slagtofferss van dien vér* 
schrikkelijken dag. » Het 
was, zegt MATHON D E LA 
VARENBTE , i een kleedérma-
i e r , BÈRTHELOT genaamd, 
die de bisschoppen IA Ro* 
CHEFODCAütD doodde, en 
MARTIN FROJUBNT schepte er 
een gruwelijk vermaak in 
hunne lijten te verminken, 
terwijl hij hun den neus en 
de ooren afsneed." 

• ** R.OCHEFOOCAEW> (MARIA 
CHARtoxrE DE HA}, bene
dictijner religieosse, abdis 
van Notre-Damè van Sois* 
éóns en zuster der voorgaan* 
den, werd in 1732 geboren 
er* aanvaardde, nog zeer jong 
zjjnde, den sluijer. Zij was 
eerst abdis van Paraclèt, een 
huis door ARAIURD gesticht, 
en waarvan HEÜOÏSE de eerste 
tibdis was. Voor de omwen
teling, rustte de overblijf
selen van die beide min-
nendea> in een en hetzel fde 
graf. Mevrouw JDB IA RO» II 
CHEFOÜCAÜID bestuurde ge- I 

dufen4e tien jaren dat klon
ter. In 1778, giogr lij over 
tot de abdij van Nolre~Dam& 
van Soissons, eene dereer* 
ste van Frankrijk door hare 
oudheid, hare tijk e inkom
sten en de aanzienlijke ge
boorteharer abdissan, Zij 
verrigtte er al" hét goede 
Wat de Godsdienst en de 
christelijke 'liefde' aan eên 
van natuur edelmoedig hart 
kan inboezemen. Zij had 
daarom niét minder haar deel 
aan de vervolgingen, waarvan 
de personen van haren staat 
en rang het voorwerp waren. 
Men heeft in het voorgaande-
artikel gezien dat men ge* 
wapenderhand bij haar kwam 
om '. er hare broeders met 
geweld uittehalen» Men deed 

; navorschingen en onderzoe
kingen in haar klooster. Eene 
kleine draagbare drukpers 
die men'er vond, welke tot 
tijdverdrijf va» den bisschop 
van Beauvais diende, e° 
waarmede hij eenige gebeden 
voor de religieuzen gedrukt 
had , werd door het »•»*• 
genootschap ïn eenwërktuifiF» 
door welks middel men libel
len verspreidde, veranderd, 
Mevrouw DE IA RocproiJ-
CAÜEÖ, met eene ziekelgKe 
zuster tot haren last, «are 
abdij verlaten hebbende * 
zelve blind geworden, *oa" 
der middelen van bestaan er1 

aan allerlei behoeften mooi' 
gesteld, was een voorbeeld 
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van moed, geduld en chris
telijke gelatenheid; Zij over
leed den 27 Mei 1806, in 
den ouderdom van 74 ja* 
ren., na een meer dan vijf
tienjarig kommervol bestaan , 
óp dezelfde plaats waar zij 
een zoo heilig en edel ge- j 
bruik van dert rijkdom had 
gemaakt, welke de Voorzie
nigheid 'in hare handen ge' 
steld had, ; 

"* ROCHEFOBCAOI.D - LUN-
COÜRT (FRANCISCÜS AlEXiW-
DER FREDERÏK , hertOgDK LA) , 
langen tijd onder den flaam 
Van hertog van LIANCOÜRT 
bekend^ werd den 11 Janua-
rij 1747 geboren. lïij was 
de zoon van den hertog van 
ÈsïisskG,; wien liij opvolgde 
in den post van grootmees
ter der garde-robe dés' &o-
nings, en nam deze bedie
ningen waar bij LÖDEWIJE 
XV en LODEWIJK XYI. Door 
den adel van het baljuw
schap ClermoM in fièauvai' 
sis bij de algémeene staten 
afgevaardigd ; scheen hg vrij 
genegen ooi de grond begin
selen van den dag aanténe-
itten 5 hij verzette zich even
wel tegen al té hevige maat
regelen en hij behoorde niet 
tot het getal der adellijken 
die zich voor het uitdrukke
lijk bevel van LODEWIJK XVI 
met den burgerstand veree-
nigden; hij had «elfs de zen

ding van afgevaardigde niet' 
dan mei de toesleaiming des 
kpnings aangenomen. De her
tog DE LTAÜJCOBRT raadde den
verst aan, NEUKER aan het 
ministerie terug te roepen > 
en van «ich naar de verga
dering te; begeven «m er dié 
inwilliging, welke hg aan hel; 
heerschende gevoelen deed', 
bekend te jma'ken j de ver-
klèefdheid aan den koning, 
waarvan hij bij meer dan eènë 
gelegenheid bewijzen gaf,;en 
de regtschapenheid Van zijne 
inborst gedoogett niet té dien 
opzigte de minste verdenking 
van trouweloosheid Van den 
kant des hertogs te Voeden , 
welke meende dat die daad 
van toegevendheid van den 
kaht des vofsies, aan "alle ei
senen en vorderingen zoude 
Voldoëni Hij had zich door 
eenige. grondbeginselen der 
nieuwe wijsbegeerte latenmis. 
leidejl. Volgens de geruchten, 
welke op dat tijdstip in om
loop watfen » Was het bij een 
middagmaal hetwelk dé her
tog DE LUNCOÜKT aan üe 
meest invloed hebbende le
den der nationale vergade
ring gaf, dat men de afschaf
fing van alle voorregien <les 
adels besliste , w;elke afschaf
fing in den gedenfcwaardigen 
nacht van 4 Augustus bij een 
besluit werd vastgesteld; eeni* 
ge dagen daarna, stelde de-
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denken van die al te beruchte 
zitting eenen gedenkpenning 
te doen slaan ; te gelijkertijd 
zond hij aan den koning zijn 
blaauw orde-lint terqg. Het is 
waarschijnlijk dat de hertog 
ï>s. LIANCOCRT, door alzoote 
handelen, de gisting ortder 
het volk meende te stillen, 
en grootere gevaren af te we-
ren j maar de oproermakers 
wijden door alle deze inwil
ligingen «ich slechts eenen 
weg banen om tot den troon 
te komen en denzelyen des 
te gemakkelijker te doen wan-
kelen. De hertog DE LU$~ 
COÜRT scheen zulks eindelijk 
te ontdekken, toen hij in eene 
wejsprekende redevoering, die 
hö .den 1 September van het
zelfde jaar in de-vergadering 
"itsprak , ha onbeperkt veto 
des; konings ten opzigte; .van 
?Ufi Wetgevende afclen, welke 
de vorst met het welzijn van 
zijn volkof met de veiligheid 
zijner staten als strijdig oor-
deelde, eischte ; hij wilde in 
een woord de oude consti-
tutie verbeterd, maar r,iet a e . 

heel omvergeworpen hebben. 
Don 24 Octobe/daarop vol 
g ^ > *<»* M d e v r a a g t 

t o g T a n O r / e « w s n a 3 r ^ w _ 
W t e ^ e t e n , tot.'da off. 
v a n «en dag overgaan. Hij be. 

l 6 J a n u a r 9l790)de„schoui : 

bij-nacht ALBERT, tegen wien 
het gemeen van Toulon was 
opgestaan, ter porzake van zij
ne koningsgezinde gevoelens. 
Hij bestreed den 28 Junij de 
redevoeringen der heeren DE 
NOAILLES en van LAMETB, en 
drong er met nadruk op aan 
dat de militairen in werkelijke 
dienst Van de clubs moesten 
worden uitgesloten ,; die zich 
in alle steden Man Frankrijk 
hadden verspreid. Het dag
blad i de Handelingen der 
apostelen genaamd, kondigde 
op datzellde tijdstip aan dat 
de hertog DE LIANCODRT de 
bewerker van het belagens-
lijke gezantschap van het men-
schelijke geslacht, bij de na
tionale vergadering was ge
weest, en waarvan de prm's 
CtooTZ de redenaar was; maar 
deze bewering was slechts eene 
lastering. Sedert dezen oogen* 
blik, hield zich de hertog DE 
LIANCOURT enkel met mili
taire wetten en menschlie-
vende onderwerpen bezig. IQ 

het jaar 1791 «verd Inj tot 
voorzitter der commissie van 
bedelarij benoemd, en me" 
vertrouwde hem het opzigt 
der hospitalen toe. Hij ver
vulde zijnen last op eene eer
volle wijze , en deed onder 
anderen besluiten uitvaardi
gen, waarbij bepaald werd, 
dat het onderhoud der von
delingen en bedelaarsgestich
ten niet meer ten koste der 
steden, maar van die der al-

:é 
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gemeene schatkist zoude zijn. 
Ten gevolge dezer wijze her
vormingen, viel aan de ar
men eh aan de verlatene kin-
deren een beter lot ten deel. 
De hertog DE LIANCOÜRT ycas 
een dergenen die zich, hoe
wel vruchteloos, tegende ver-
eenigingen van Avignonen 
van het graafschap (Cotntai) 
met Frankrijk verzëtteden, 
MIBABEAÜ , weder roet het hof 
verzoend , had weinige dagen 
voor zijnen dood voor de ver
gadering gezegd , dat A0- de 
•buitelingen van alle Aleu-
ren zoü bestrijderi; het is 
op d eze \,(v rij 't-ïate) ; ver kla
ring , dat de hertog DE Ll-
ANCOÜRÏ, in de maand April 
verzocht dat de Vergadering 
tegenwoordig zoude; zijn "bij 
de lijkplegtigheid . van, dien 
beroemden redenaar, Den 3 
Junij verzocht hij dat men 
de galijstraf mogt afschaffen ; 
en den 23 reclameerde hij 
tegen de plaatsing van zijnen 
haam onder de handteekenin-
gen van eene verklaring van 
getrouwheid aan de voor
naamste artikels der consti
tutie , »; en verklaarde dat 
hij den eed had afgelegd van 
dezelve in hare geheele vol
komenheid te handhaven." 
Nadat PETHION den 14 Julij 
had voorgesteld, eene onder
scheiding •daartestellen lus-
scAen de cónsUtutioneele on-
wAendbaarheid en de on' 
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schendbaarheid van den per* 
soon des komngs , bestreed de 
hertog DE LiANCOüRT dezelve 
zegevierend; maar zij werd 
eénigen tijd daarna doorCpN-
DORCET;op nieuw voorgedra
gen. Hij verdedigde ander* 
maal den koning,; tijdens des-
zelfs vertrek naar Montmedi, 
en hij riep uit in zijne re
devoering:. . , » Laatvons ;de 
waarheid^zeggen,: de koning 
wordt enkel door- de muitef 
lingen getrotseerd; het is op 
het koningschap dat men het 
gemunt heeft; het- is- den 
troon, dien men wil omver
werpen. . . I» Hij was niet in 
de vertrouwelijke kenhis'der 

• r-eis' gesteld geweest. Eet was 
de hertog DE LIANCOURT die 
vöorsteldei-lde:; oude akade»-
miën door een instituut te 
vervangen , zoodanig als men 
hetzelve in J795' oprigtte. 
Hij . zag van dag:tot;dag de 
veiligheid des konings meer 
dan ooit in gevaar gesteld 
en de aanslag van den ,2,0 
Juoij 1792 liet hem geen 
twijfel meer over omtrent 
/de. bedoeling der Jacobijnen , 
hij raadde alzoo den Vorst 
aan zich naar Normandyë 
öp het kasteel Guitton te 
begeven, aan den kardinaal DE 

LA RoCHEFOÜCATJtD y Zijnen 
oom , toebehoorende, en in
dien het geval het inogt vor
deren, naar Bouanen door 
te gaan, waar nog een aantal 
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tonjngsgezinden waren; de 
hertog verbond zich te gelij
kertijd deze verwijdering té 
beschermen. De hertog PE 
LIANCOÜRT was toenmaals mi
litaire bevelhebber van Roua-
nen. Deze raad werd niet op
gevolgd; de 10 Augustus na
derde, en met denzelven de 
val des troons, en de onver
mijdelijke ondergang van den 
beste der koningen. Nadat 
het den hertog DÉ LIANCÖÜRT 
gelukt was om zich te Havre 
in te schepen, stak hij naar 
Eysgeland óver, waar hij ge
durende 18 maanden in de 
kleine stad Büry* zijn ver
blijf hield, en begaf zich ver
volgens naar de JTereenigde» 
ééatën Van Amerika* Hij 
hield er zich uitsluitend bezig 
met de kunsten, met den 
landbouw en vooral met den 
koophandel» en kwam eerst 
in 1798 in Europa terug. 
Hij doorreisde met datzelfde 
doel Molland, het noorden 
van Duüschland en Dene
marken. Hij had altijd de 
nijverheid beschermd,en be
gunstigd. Van het jaar 1780 
*f,: had hij in zijn domein 
Van Lianwurt eene kleine 
school van kunsten en hand
werken gesticht, die de grond
slag werd van die, welke la
ter werd gesticht, en die 
achtereenvolgend te Com-
T&gne en te Chalons met 
een hölpgebouw.- te Jngzrv, 
daarna te Totdouse verplaatst 

is, en die zoo bloeijend on
der zijn bestuur is geweest. 
De hertog DE Luifcotni 
keerde in 1799 , na den 18 
brumaire,!het tijdstip waarop 
Bö«APARTE zich tot eersten 
consul verklaarde naar Frank. 
rijk terug, i Zijne eigendom
men waren bijna» alle ver-
kocht, maar zijne e c n tP 
nöóte Mevreuw'pfiLlASCODBr, 
geboren LAUNION, had «e 
hare kunnen redden, door 
eene echtscheiding voorte-
wenden. Daar hij op gee-
nerlei wijze BONAPARIE Wj" 
de dienen iügwe hu mol a« 
overblijfsels zijner fortuin, n 
het ^ niet f ér woeste gedeee 

•van ïijn kasteel del***»! 
eene 'fabriek en eene W«« 
Spinnerg opy diode «eh^t 

in het 0^e-départemeüHer 

spreidde. Hij gebrBlk ' „ . / e fabriek niet alleen eenaa» 

,al werklieden z o n d e r ^ 
maar armé eflzelfc ge*™ d 
kinderen , die h|I ** ^ 
Godshuizen ging °Psf; ,„ 
Men heeft hem-W[**" 
daad van de i ^ - J J ^ , 
koepokinenting ; t o ) < l a l 
«n het is v a n & o n ^ t f ^ 

zij zich 'door-gob*»! t 
rijk verspreidde. Men i 
d,t bij deze g e l e g e n ^ 
POLEON den hertog » he t 

COORT bijna n°fz®fl*neet 
kruis van het legioen ^ u

r e $ . 
aantenemen. ^ijd*»5 A& ie 
tauratie , kwain WJ 7 x V j l I 
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benoemde hem den 6 Junij 
1814 tót pair des koningrijlis. 
Het is ook omtrent dezen tijd 
dat hij den naam van hertog 
DE LA RöCHEFOUCAüLD aan» 
nam, die den dood van zij
nen neef, den hertog DE 
LA RoCHEFOÜCAULD D'EN-
TILLÉ, te Gisors in 1792 
om het leven gebragt, had 
open gelaten. In de honderd 
dagen , en bij de terugkomst 
van BONAPARTE van het ei
land Mlba, nam hij de be
diening aan van lid van de 
kamer der vertegenwoordigers 
voor het arrondissements col-
legie van Clertriont, Bij de 
tweede restauratie, trad hij 
weder in de kamer der pairs, 
Waarin hij in 1815 tegen de 
meerderheid tan de kamer 
stemde, en in 1816, veree-
nigde hij zich met diezelfde 
meerderheid volgens het ver
trouwen dat hij in de minis
ters had. Het volgende jaar j 
bestreed hij het ontwerp van 
wet betrekkelijk de dagbla
den. De hertog DE LA RO-
CHEFOÜCAULD is een der be
schermers geweest van de leer
wijze van bet wederkeerig on» 
derwijs, waarvoor hij te Li-
ancourt eene school gesticht 
heeft. Hij was ook lid van 
de maatschappij voor hel la
ger onderwijs, en bestuur
der van de inrigting der 
kunsten en handwerken van 
Ckalotis. Hij voerde er nut-
*>ge hervormingen in, en de 

kweekelingen beschouwden 
hem met regt, als hunnen 
besten'vriend, hunnen vader 
en weldoener. De zucht van 
den hertog DE LA RÓCHËFÖÜ» 
CACLD Was om wel tè doen > 
en al zijne denkbeelden had'* 
den in het algemeen, eert 
merischliëvend doel, zoo als 
zijne werken zulks bewijzen, 
waarvan de lijst volgt: T.° 
Plan etöï (Ontwerp van de 
werkzaamheden der cöm* 
missie ter uitroèijingv&n 
de bedelarij, in de nali'o» 
nale vergadering vbotge^ 
dragen, overeenkomstig het 
dekreet van den êJ Janua
ri)' 3190) in 4.*o . — 2.° 
Trdvdil etc. (Werkzaam
heden der commi&sïén vak 
bedelarij), 1790, in 8.T* ; 
— 3.° Les prisons eta 
(De gevangenissenvan PhU 
ladelphia), 1796 in 8.vo; 
— 4.o p^oijages etc, (Reizen 
door de P"er èenigde-staten 
van Amerika, in J795 ,96, 
97 en 98 gedaan) Parijs 
1800, 8 dl.»» in 8.™; — 
5.° Etat etc, (Armenstaat, 
of Geschiedenis der wer
kende klassen der maat
schappij, in Engeland'•, se
dert de verovering lot op 
het tegenwoordige tijdstip) 
uit het werk van MoMTON 
ontleend, in 1800 in het 
licht gegeven; — 6.° Notes 
etc. {Aanmerkingen op de 
Engelsche wetgeving betrek
kelijk de wegen) Ï 8 0 I , in 
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8.v° — 1P Notes etc. {Aan
merkingen op de grond' 
lasten in Engeland) 1801 
in 8.™ — 8.o hij heeft me
degewerkt aan het Recueil 
elc. (Verzameling der ver-; 
handelingen over de gestich
ten van liefdadigheid) uit hel 
Engelsch vertaald 39 N.o s , in 
8.vo Onder andere onbezol
digde bedieningen j die hij had 
aangenomen , was die van lid 
van den bijzonderen raad der 
gevangenissen j nadat het mir 
nislerie in 1823 door eeni-
ge verloogen, doorde leden 
van dien raad gedaan, gebelgd 
was geworden} gaf het aan 
denzeïven eene nieuwe inrig-
ting waarbij IA ÈOCHEFOD-
CAÜLD uilgesloten werd. Bij 
die gelegenheid gaf LA Ro-
CHEFOUCAÜLD in , de tdagbla-
den van Pary's eenen brief 
in het licht, dien hij aan den j 
prefect van policie had ge* 
rigt. Ten gevolge dier be
kendmaking werd hij van zijne 
evenzeer onbezoldigde amb
ten afgezet zoo als van in
specteur - generaal van het 
conservatorium dep kunsten 
en handwe.rken, van lid van 
den algemeenen raad der fa-
brijken, van den landbouw
kundigen raad, van den alge-
meenen raad der Godshuizen 
van Pary's, van den alge. 
meenen raad van het Oise-
departement, en vandecom-
missie ter verspreiding van 
«e inenting der koepokken. 

Die ongenade ah irato Ifl 
weeg gebragt, ,bragt den her
tog :PE U JÏOCHBFOÜCAMD 
in de volksgunst, daar hij 
in zeker opzigt; patriarch der 
vrijzinnigheid werd. Hij is 
te Parys den 27 maart 1827, 
in den ouderdom van 80 ja
ren;, overleden, door al der 
gene (betreurd\ die aan zijne 
weldaden .deel gehad hebben, 
en die zijne achtenswaardige 
hoedanigheden hebben welen 
op prijs te stellen. Zijne lijk-
plegtigheden zijn zeer -prach
tig geweest t. en, daar ziekere 
dagbladen over heiligschen
nis , en ergernis hebben ge
schreeuwd, wegens, een onge
lukkig toeval, bij die gelegen
heid gebeurd,-zoo meenen 
wij de daadzaken in derzelver 
waren aard te moeten stelen» 
die daarenboven wereldkun
dig zijn , en die wij uit IJ* 
etc, (De Friend van &««*, 
dienst en koning - / ^ 
April—} ontleend hebben, ue 
bloedverwanten eo vrienden 
van den overledene waren met 
het daarbij betrokken W 

overeengekomen, om he J', 
van het hotel des h e r v a t 

tot aan de kerk van,JM*« 
hemelvaart te dragen.' A 
liep in de grootste orde ai, 
maar bij het uitgaan der Ker»i 
na de goddelijke dienst, r w 
eene menigte jonge heden 
doodkist uit de handen j» 
dragers, die dezelve op' 
lijkwagen wilden plaatsen, 
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en hielden hardnekkig vol 
dezelve tot aan de grafplaats 
te willen dragen. De wet 
verbood zulks: zij wil dat 
de rijke en de arme, de edele 
en de burger op dezelfde wijze 
naar de laatste rustplaats ge
voerd worden, waar alle ran
gen en standen voor de zeis-
sen van den dood verdwijnen» 
Te vergeefs willen de com
missarissen aan de rustver-
stoorders rede doen verstaan ; 
zij volharden. Middelerwijl, 
en om grooter opscliaddïng te 
vermijden1, hielden de bloed
verwanten van den overle» 
dene en de commissarissen 
eené soort van raad in de 
sakristij ; en men besloot dat, 
zich naar de wet voegende, 
en aangezien het regenachtig 
weder was, men het lijk in 
rijtuigen volgen zoude. Bij 
dat besluit, verdubbelde de 
halsstarrigheid der oproer-
makers: de gewapende magt 
kwam toegesneld; zij wordt 
teruggedreven, en in die 
worsteling, valt de doodkjst 
op. straat, in eene goot. 
Eindelijk komen er soldaten 
aan; zij verdrijven de me
nigte, en de doodkist wordt 
op de Tijkkoets geplaatst. De 
waardigheid van pair der 
hertogen van U ROCHEFOU-
CACH) is op den hertog van 
ESTISSAC , zijnen oudsten zoon 
overgegaan. Een zijner an
dere zonen , de graaf ERE-
flBWK GAëïANDS DK ÜA RO-

CHEFÖÜCAÜLD had zitting in 
de kamer der afgevaardigden: 
deze laatste -heeft in 1827 
eene levensschets van den her
tog DE XA ROCHÉFOOCADLB-
LÏANCOORÏ , in een deel, in-
8.vo in het licht gegeven. 

ROCHE-GÜTÖN (de hertog DS 
IA). — Zie RoCHEFOUCAUtD 
(LODEWIJK-ALEXANDER DEI.A). 

RoCHEJAQUELEIN. —• Zie 
L A ROCHEJAÖÜELÈIN, -

, * ROCHER (PETRUS HlERONT-
NtuS), priester en biechtva
der van LODEWIJK X\lll, in 
September 1751 te Chinon 
geboren, was vroegtijdig een 
wees, en werd eerst door 
twee geestelijken verzorgd. 
Hij kwam vervolgens in het 
collegie te Chinon, van waar 
hij naar hel .kleine Seminarie 
van Angers, vervolgend naar 
het groot Seminarie van St, 
Sulpice overging, en in 
1776totpriester gewijd werd. 
ROCHER was achtereenvolgend 
kapellaan der tweeparochiën 
van Tours, daarna te Chinon, 
waar hij kanonik van St. 
Mexmes werd. Hij was ook 
overste van de religieuze-ge-
noolschappen dier stad, en 
den 24 April 1790, nam hij 
bezit der pastorij van Loches, 
die hij tijdens de omwenteling 
verloor, wijl hij den eed ge
weigerd had. Niettemin bleef 
hij in zijn diocees en werd 
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met de andere onbeëedigde 
priesters gevangen gezet. Toen 
men het dekreet van verban* 
ning uitvaardigde, begaf zich 
ROCHEB naar het eiland/e»"-
sey, waar vele andere prie
sters en uitgewekenen ook, 
eene schuilplaats hadden ge
zocht , verbleef er omtrent 
vier jaren» en begaf zich naar 
Londen waar hij zich bijna 
een jaar ophield. In de maand 
Augustus 1797 zond de bis
schop DE SAINT-POL-DE-LÉON 
hem naar Taxley , om er bij 
de Fransche krijgsgevange
nen , ten getale van zes a 
zeven duizend in de gevan
genissen van JVormancross 
vereenigd tot aalmoezenier te 
dienen. De abbé ROCHEB 
kwam van daar na verloop 
van acht maanden weder in 
Zonden, en werd secretaris 
van den bisschop DE SAINT* 
Pot-DE«LÉON. In 1808, k oos 

JLpDEWijK XVIII hem voor 
zijnen biechtvader. Deze be
dieningen werden weder op* 
genomen door den heer As-
SEWNE en den bisschop van 
Bpulogne; maar hij werd 
niet te min van tijd tot tijd 
bp 'den koning geroepen , die 
«ij bij zijne terugkomst in 
Frankrijk vergezelde. Ge
durende de honderd dagen 
l>egaf hij zich naar Gend, 
Bij de tweede restauratie, 
ging hij voort het vertrouwen 
"an LODEWWK XVIII te ge
nieten en hij stond dezen 

vorst in zijne laatste oogen-
blikken bij. Na den dood 
deszelven begaf hjj zich naar 
de parochie van den heiligen 
ROCHOS waar hij den 1 De*, 
cember 1828 in den ouder
dom van 77 jaren den geest 
gaf. De abbé ROCHER was ook 
de biechtvader van mevrouw 
de dauphine geweest. 

*ROCHES{FRANCISCIISDE), 
een protestantsch predikant, 
iri 1701 te Genevegeboren, 
was in 1831 leeraar van de 
kerk dier stad , en onder
wees er in 1749 de godge
leerdheid. Hij was een ge
leerd rhan, en naar men 
zegt, van uitstekende ver* 
diensten. Met de godgeleerde 
kennissen paarde hij vele an
dere talenten, Hij was werk
zaam, welsprekend en be-
zat de gave des woordv 
Zijne zeden waren zacht e" 
zijn karakter edel en geïek 
lig. Er bestaat van hem: 
i / ° Mfense etc, {Verdf-
ging van het Chriit**** 
of Behoedmiddel tegen-een 
boek getiteld: BrisW-"™ . 
de voor den tnensch nooa-
aakelijké godsdienst)* .*«•• 
1739 in 4 dl.» in &?& 
drukt. Deze brieven ztjnvan 
MARIA HÜBEBT, eene Proles. 
tantsche vrouw uit Geneve> 
men leert er openbaar 

d . , .. . oo Tien» 
ïstern in. — *> ,";, 

uitgave van den Cateeh»*» 
van Oosierwald, »wt a*" 
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teètenirtgen , 1752 ; — 3,?; 
Bêpon.seéloi(J,ntiuoord aan 
MELINMS , bjjgenaamd FtE~' 
CHlER, over, zijne verande
ring 'van godsdienst) 1753 ; 
-TV 4.° twee leerreden bij 
gelegenheid der staalkun
dige verdeeldheden van Ge~ 
nevé), 1737, Bij overleed 
in 1769. 

ROCHES (JOANNBS DES), l id 
der akademie vaft weten
schappen van Brussel, heeft 
eene Spraakkunst en een 
Vlaamsch en Fransch woor
denboek, die gezocht worden 
in het licht ^gegeven. Hij 
had eene Geschiedenis der 
Nederlanden begonnen, wel
ke hij niet kón ten einde 
brengen, daar hij in 1787, 
Weinige dagen nadat het eerste 
deelderzelve in het licht ver* 
schenen was , overleed. Vol
gens dit begin te oordeelcn 
is het vervolg van het werk 
niét te betreuren: men ziet 
dat de schrijver mét over
haasting schreef, ennpchllè 
nóodige kunde nochonpar* 
tijdigheid had om de Bel' 
gische jaarboeken behoor
lijk te schrijver!. •; Er komen 
eenige zijner Verhandelin
gen voor in dê Verzameling 
van die der akademie van 
Brussel, waar men eenige 
stellingen kan vinden die 
aanleiding tot de critiek kun
nen geven; men ziet er on* 
$er anderen in dat hij niet 

genoeg regt deed wedervaren 
aan die- ijverige religieuzen-
van Engeland en Ierland 
die een gedeelte van Belgiëen 
der naburige landschappen;tot 
het geloof hebben bekeetd. 

ROCHES. — Zie ANDIER 
DES RoCHES. 

ROCHESTER (JOANNES Wit-
MOT graaf VAN) , eene Engel-
sche dichter, in 1648 te Ditch-
ley in het graafschap Oxford 
geboren, was de zoon va» 
dien graaf van ROCHESTER, 
die, altgd getrouw aan de 
zaken der STÜART'S na het 
verlies van den slag van Wor~ 
cesier de vlugt van denjon-
gen KAREI, II begunstigde, 
en die voor de restauratie 
van 1660 overleed. Een be
kwame onderwijzer ontwik
kelde de talenten van den 
jongen ROCHESTER met zulk 
een gelukkig gevolg dat die 
heer, in jlep ouderdom van: 
-13"jaren, in dichtmaat de 
herstelling van KAREI II be
zong, Hij reisde door Frank' 
rijk en ltali'è, trad de loop
baan der wapens in , en 
diende zijn vaderland met 
onderscheiding. Eindelijk gaf 
hij zich geheel en al over 
aan zijne neiging voor de 
vermaken en voor de stu
die. Deze vermoeijende af
wisseling ondermijnde zijne 
gezondheid, en deed hem ia 
den bloei zijner jaren, i» 

:*i 
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1680 overlijden. De graaf 
DE ROCHESTEU had door zij
nen ijver de gunst zijns ko-
nings verworven, hij haalde 
zich door zijne Hekeldichten , 
te Zonden in 1714 in 12.»»° 
in het licht gegeven, zijne 
verontwaardiging op den hals. 
In dit vak heeft hij voorna
melijk gewerkt. De harls-
togten voeren in dezelve dik
wijls meer den toon dan dé 
smaak en de genie. De meesten 
van zijne gedichten ademen 
eene walgelijke ontuchtig
heid; evenwel komen er in de
ze opeenstapeling van onbeta-
meiijkheden eenige verhevene 
trekken , eenige krachtvoilë 
en stoute denkbeelden voor. 
Verscheidene zijner Hekel-
dichten zijn in liet Fransch 
vertaald. Taliijke trekken ge
tuigen dat hij er ver af was 
om altijd dienselfden Vorst 
te eerbiedigen, wiens her
stelling hij bezongen had. 

* RoClIETTE~DE U: Iffoft. 
I,IÈKE (KAREL-JACOBUS-LODE-
VIJK-AÜGÜSTUS), èen meer dan 
middelmatig letterkundige, te 
Grenoble, in 1701 geboren, 
werd musketier. Men weet 
echter niet op welken grond 
hij ridder van de CHRISTÜS-
orde in Portugal was. LA 
MORMJGRE maakte zich eene 
soort van beroemdheid min
der door de verdienste of 
het aantal zijner werken dan 
door het dictatorschap , dat 

hij zich op het Fransche 
looneei (TAeatre-Francais) 
had aangematigd. Er bestond 
reeds voor hem eene soort 
van tooneelkundige regtbank, 
die in het jaar 1720," door 
eenen zekeren graaf DEEON-, 
TÊNAt gepresideerd werd*, 
deze had door de gematigd
heid en onzijdigheid zijner 
beoordeelingen, de achting 
der schrijvers verworven, die 
dikwijls de uitspraken des 
graafs door het publiek be
vestigd zagen. De ridder DS 

XAMORÏJÉRE, niet tevreden 
om zijne besluiten in de kof-
fijhuizen uiltespreken , liet 
zich door eenen troep aan 
zijne luimen toegedanê  jon* 
gelingen omringen, en inliet 
midden der aanschouwer* 
geplaatst, deed hij metgeweld 
alle niewigheden toejuichen 
of uitfluiten. Ookdeed hg 
zich vreezen en najagen. Op 
zijnen beurt naar den titel 
van letterkundige strevende, 
deed hij in 1746 eenen Uw 

lieri ligtzinnigerj roman,, 0«* 
iHddi jngola, eenel"^ 
sche geschiedenis, 'n ,• 
in het licht verschö"en» ül 

eerst aan:CuiBiLMlt den-»ooo 
werd toegeschreven, eP""1 

door andere niet minder be-
rispelijke werken werd ge_* 
volgd. Voor het overige. « 
niets plomper en vervele* 
der dan de romans en ver
halen van hk MOKHÈBB. üj" 
gelukkige proeven over 
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Fransche enltaliaansche too-
neeJen, en de onbehendig» 
heid, waarmede hij met FRE-
RÓN in het strijdperk durfde 
treden, deden hem weldra 
het schandelijk gezag verliezen 
hetwelk hij overweldigd had. 
Aangeklaagd van zijne stem 
te verkoopen , verdacht van 
geheime "betrekkingen met de 
policié , leefde hij vervolgens 
zóó vergeten , dat zijn over
lijden, in 1785 te Parijs 
voorgevallen , zelfs in geen 
enkel dagblad vermeld werd. 
Zijn wangedrag deed hem tot 
armoede vervallen, en op 
verzoek zijner familie, werd 
hij in St, Lazare opgeno
men, waar hij eenige maan
den doorbragt zonder ver
beterd te worden: Wij wil
len loog van hem aanhalen 
1.° Milord Slanley of De 
deugdzame misdadiger, Ca-
dix, (Parijs), 1747, in 
12.»°; — 2.° Les Lauriers 
etc. (Dekerkelijke lauweren), 
een werk waarin eene groote 
oneerbaarheid den boventoon 
heeft, 1748, in 12.«no; — 
3.o MIRZA etc. (MlRZA 
NADIN, bevattende de ge~ 
schiedenis der laatste on-
dernemingen van TÈAMAS 
KQüLi-KAN),nM, 4dl.n 
Jnl2.mo; _ i ° Tres hum-
bles etc, {Zeer nederige ver-
loogen aan de kleine regt~ 
bank — co/iue — betrekkelijk 
het treurspel van DWNYSIÜS 

XXI, DEEL. A 

den tiran) 1794 in 12.mo • 
— 5.° Rèflexionsete.(Aan
merkingen over het treur
spel ORESXUS , bevallende 
de proeven eener vergelij
king van dat stuk met de 
ÉLËCTRA van den heer de 
G. . . — CRÈBILLOlf—) in 
12.mo van 48 bladz.;— 6.° Ze 
Contre-poison etc. (ffet te
gengift der bladen of Brie
ven over FRÈRON) i 7 5 4 , 
in 12>o; _ 7.0 / e Fata
lisme {het Fatalismus oi 
Fer%ameling van bijzonder
heden , om den invloed van 
het lot op de geschiedenis 
van het menschelijk hart te 
bewijzen) 1769, 2 .dl.» in 
12.«no, dat dé schrijver aan 
Dü BARRY durfde opdragen. 

* RoCHOff DE CHABANNES 
(MARC0S ArrroNius JACÓBÜS) , 
een boertig schrijver, in 
1730 geboren, en leparys 
den 15 Mei 1800 overleden, 
begon in den italiaanschen 
schouwburg met den Fngel-
sche rouw Ü757), blijspel 
in twee bedrijven dat slechts 
enkele malen ten tooneele 
werd gevoerd. Hij had reeds 
aan de Opéi'a-comigue eenige 
stukken geleverd zoo als de 
Belooverde beker, de Peru-
viaansche vrouw en de 
Meisjes, eene kleine opera , 
die haren opgang aan den 
titel te danken had. SAINT-
FQIX had juist uijn blijspel 
a 
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getiteld: de Mannen in het 
licht gegeven,en een schrijver, 
MAILHQI. genaamd 4[had een 
ander geleverd j de Vrou
wen getiteld, Hij was ge
lukkiger bij het Thedtre-
Francais met het stukje 
getiteld Gelukkiglijk, in 
1762 gespeeld. De zamen-
spraak deszelven is aangenaani 
en de karakters zijn goed 

3tsi * maar |de| stijl is 
.al" te onbeschaafd. Hij deed 
vervolgens achtereenvolgend 
in het licht verschijnen de 
razende Zucht naar de kun" 
sten, de Knechten mees
ters , de Edelmoedige min
naars, de Ijverzuchtige, 
Blijspel in vijf bedrijven, 
waarvan de ontwikkelingniets 
beteekent, en waarvan de 
tooneelen bijna alle zonder 
levendigheid zijn ; de Wel
dadige keer y JLINDOB en 
de Bruidegoms, welk stuk 
de uitmuntende muzijk van 
IA MOINE altijd met Termaak 
doet hooren. Het Tooneel-
werk van BOCMON is in 1786 
in 2 dl> in 8.vogedrukt. 
I,AHARPB heeft over dezen 
schrijver een zeer gestreng 
oordeel geveld. Zie de Cours 
de Littèrature, Il.e dl* Men 
heeft nog van ROCHON DE 
CHABANNES : l.o La Noblesse 
etc. (De lediqgaande Adel) 
1756, in 12.m°, een werkje 
tijdens de geschillen! over een 
ander stukje de Handeldrij-
vende adel genaamd, van f 

den abbé COYER (Zie COTM) 
zamengesteld. -*- 2,° Satire 
etc. (Hekelschrift op de 
mannen) 1758, in 12.»°; 
T— 3.° Discours etc. [fVijs* 
geerige en aedekunclige ver
handelingen , in dichtmaat) 
1768, in ^.n»0; deze twee 
stukken zijn navolgingen van 
JCVENAWS; — 4.o Obser-
vaiions etc, (Aanmerkingen 
over de noodzakelijkheid van 
een tïveede Thédtre-Fran-
eais — Fransch'Tooneel --) 
1780, in 12.m°tf«» 47 bid. 

* RoeHON (AtEXis MABIA 
DE) , een sterrekundige en 
zeevaarder,/werd den 21 Fe* 
bruarij 1741 op het kasteel 
van Brest geboren, waar »jn 
vader Tegiments-adjudan» was. 
Nadat zijn oudste broeder _ae 

loopbaan der wapens was in
geslagen , werd hij voor den 
geestelijken staat bestemd,_eu 
hij verkreeg een beneficie» 
maar door zijnen smaak voor 
de wetenschappen en net re 
zen medegesleept,• WjJ g 
getonsureerde, en v° " . 
1765 benoemd tot biM»f' 
caris van de toM&****t 
demie der marine te u « 
gevestigd, en in hetvojge^ 

jaar verkreeg MJ avu ... 
'van sterrekuldïgederfflan^ 
Het was in die hoedanig^* 
dat hij zich in 1767 aan 

boord van een schip bega»» 
dat den generaal B«*D**£ 
buitengewoon afgesant »g a 
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teiW ten Marokko, alsmede 
den consul CHENIER , die io 
dat rijk als ajgemeen agent 
van het JFransche bestuur zijn 
verblijf ging houden., naar 
hunne bestemming «verbrast. 
Op die reis bepaalde hij ver
scheidene astronomische leng
ten ,61* hij nam de afstanden 
waar tan de sterren tot de 
maa« door nieuw« middelen, 
die liijj voorgesteld had» In 
1768 werd hij door het be
stuur belast om de eilanden 
en klippen)die de kostenvan j 
Jndië van de eilanden He 
de France ^a Bourbon schei
den -,- te, h er k ennen,, en hy 
kweet fcich met roem van 
deafe taak,. Na het eiland 
M-adagitscar herkend te heb
ben , onderzocht hij naauW-
keurig de blinde klippen» de 
klippen en eilanden te» noor
den v-an het He de Francs, 
zeilde langs de Maldivische 
eilanden en de kust van Ma-
labar, en, löen hij zich in 
de zeestreek Tan Ceylon i e -
vond, kwam hij het vérlies 
der korvet voor,: aan boord 
Van welke hij zich bevond, 
terwijl, hij aan de Joots de 
ligging van de Kleine Zand' 
bank aanwees, en aan den 
kapitein het gevaar bekend 
maakte, waarin hij verkeer
de. Toen hij op zijne te
rugreis naar Frankrijk, zich 
teCoruna, ophield, ontving 
hö van deö kapitein-generaal 

A 

van Galliei'è «ene gïbote staaf 
platina of wit goud ten ge
schenke ", hetgeen hem later 
in slaat stelde om zich met 
dit nuttige metaal be?ig ie 
houden tot de vervaardiging 
van telescoop^spiegels «n van 
andere tot de zeevaart be-
höorende Werktuigent ülin-
delijk vergezelde hij in 1771, 
den heer DE REEG DELEN» die 
belast was met het onderzoek: 
vaü het ontwerp eens regt-
streekschen wegs van Ile èe 
France of Meiïirttïtols tot de 
kust van Coromtmdeï; maar 
weinig tevreden over dë han
delwijze van die») bevelheb
ber ten zijne opaigte, ging 
hij niet verder da» He de 
Frame, Bij zijne terugkomst 
in Jiïrest, verkreeg hij in 
1772 >, den post van opzie
ner van het physisch en op
tisch kabinet des konihgs, 
in het kasteel £d Muëtté, 
nabij Parijs gevestigd; en 
in die rustige betrekking gaf 
hij eenen geregelden gaïjg aan 
zijne nasporingen betrekke
lijk de gezigtkundige 'Werk
tuigen, De uitgebreidheid 
zijner kennissen deel hem 
nieuwe zendiögen in Bm~ 
lagne, in Éerri <en fflver-
nois toevertrouwen, In 1787, 
werd hij tol den post van 
optisch sterréktmdigs der ma
rine benoemd. In 1790 naar 
Zonden gezonden betrekke» 
lijk het nieuwe stelsel taa 

a 2 
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maten en gewiglen, dat men 
in Frankrijk wilde invoe
ren, werd hij in 1792 be
last, de verschillende ont
werpen tot de uitdrooging 
der stilstaande Wateren van 
de gemeente JNeuilly te on
derzoeken. Omtrent dien tijd 
van zijne posten beroofd, 
begaf hij zich naar zijne ge
boorteplaats, en wijdde al 
zijne oogenblikken aan wer
ken van algemeen nut toe. 
De marine kon zich tot de 
vervaardiging van scheepslan-
taarnen voor de kruid- en 
spijskamer, voor het tusschen-
dek enz. hoornen lantaren-
bladen Welke men uit Ierland 
trok, niet verschaffen: hij vond 
metalen ggaen uit, van ko
per» en ijzerdraad, bedekt 
met een vast en doorzigtig 
pleister van stoffen vervaar
digd , die gemakkelijk en 
goedkoop te bekomen waren. 
JDeze kunstlichten vereenig-
den met het voordeel van 
.onbrandbaar te zijn, die van 
eene dubbele helderheid te 
geven en bij het venster of 
glaswerk der schepen ge
bruikt te kunnen worden. 
Bij rigtte ook in 1795 te 
£resi eene werkplaats in ter 
vervaardiging der tot de zee
vaart noodige kijkglazen. Tij
dens de oprigting van het 
instituut, werd hij onder het 
getal van deszelfs leden be
grepen, en hij liet geen jaar II 
voorbijgaan zonder aan dat Ii 

genootschap Verhandelingen 
over de gezigtkunde, dezee-
vaarlkunde en andere onder
werpen van algemeen nut aan 
te bieden. Hij overleed te 
Parijs den 5 April 1817» 
Er bestaat van hem: '1.° 
Opuscules etc. (Wiskundige 
wrekjes) Brest, 1768, in 
8.voj eene verhandeling be
vattende de stuurmanskunst, 
en eene andere over de wijze 
om de glazen en de spiegels 
der dioptrische en catóptri-
sche telescopen te slijpen en 
te polijsten j — 2." Eeceuil 
etc. (Verzameling van ver* 
handelingen over de werk
tuig' en natuurkunde), Pa
rijs, 1783, in ^.yo^Jfw 
veau etc, {Nieuwe reis naar 
de Zuid-zee), volgens deoöl-
werpen en dagverhalen van 
den heer CROSET zamenge-
steld , 1783 in 8.v» - 4 . ° 
Fotjage etc. {Sets naar Ma-
dagascar en Oost-Indie), 
Parijs, 1791, in 8J°'T 
3.e uitgave, 1802, 3 dJ.n 

in 8.v°, nieuwe uitgaf,on
der den titel van B^um 
naar Oost-Indië en J/n-
ka...meteeneverfiandehng 
over de SJZOMONS-eilan
den), Parijs, LHOIIJUKB, 
1807 in 8.v°, waarin men 
al datgene heeft weggelaten 
wat het eiland JUadag*** 
betreft. Deze reizen zijn in 
het Hoogduitsch en w JeJ 
Engelsch vertaald. — ö' 
Jpercu etc. (Oterüigi cler 
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voordeelen, die uit de ver-
andering van kei metaal der 
Mokken in gegoten munt, 
kunnen voortvloeiden om de 
verwisseling der geringe 
papier-gelden gemakkelijk 
te maken), Parijs, 1791 , 
in 8.vo van 23 bladz. —6.° 
Compie etc. (dfgelegd ver
slag over de proefnemingen 
betrekkelijk de geslagen en 
gegoten munt uit het metaal 
van klokken) vervolg van het 
voorgaande, in 8.vo van 17 
blz,; — 7.° Essaietc. (Proe* 
ye over de oude en nieuwe 
munten), Parijs 1792, in 
8.T° van 167 bladz* met zes 
platen ; een goed werk, som
tijds met de twee voorgaan
de vereenigd ; — 8.° Sur 
etc. (Over de vervaardiging 
der linzenvormige glazen, 
enz.), eene verhandeling in de 
maand Januarij 1800 in het 
instituut voorgelezen ; — 9.° 
Sur etc, (Over de acro-
mattsche glazen toegepast 
op de hoekmeting, en over 
de voordeelen die men uit 
de' dubbele straalbuiging 
voor de kleine hoekmeting 
kan trekken), verhandeling in 
1801, in het instituut voor
gelezen , Parijs 1 dl, in 4.*°; 
— 10.° Obsbrvatiöns etc. 
(Waarnemingen betrekke-
lijk de watergetijden)', dit 
is het resultaat der waarne
mingen van RocHoif, gedu
rende zijn verblijf te Brest; 

A 

—'-1..1-.0 Sur etc. (Over de-
binnenlandsche scheepvaart)*. 
Deze verhandeling in 1803, 
even gelijk het voorgaande 
aan het instituut medegedeeld, 
verscheen onder dezen titel 
in het licht; Projet etc. (Ont
werp van binnenlandsche 
scheepvaart lusschen de ham 
ven van Brest en de Loire 
te Nantes), Parijs, jaar II 
(1803), in 4. to De schrij
ver toont er in aan hoe men 
eene gemeenschap zou kunnen 
daarstellen, die tusschen Nan* 
tes, Lorient en Brest van 
het grootste nut zoude zijn, 
door de rivieren de JE der, 
delsac, de Ourl, de Blavel 
en de Chateaulin te veree
nigen en bevaarbaar te ma« 
ken.— 12.° Expérience etc, 
(Proefneming op een kijk~ 
glas uit een IJslandsch 
Iiristallen-prisma vervaar
digd) , eene verhandeling aan 
het instituut in 1803 onder
worpen , en in den Moni-
teur van den 17 Messidor 
ll.e jaar (6 Julij 1803) ge-
drukt. Eene verhandeling van 
MALDS, over de theorie der 
dubbele straalbreking legt de 
•wijze uit, waarop ROCHOHT 
zijn prisma deed snijden of 
slijpen en de daaraan verbon
dene voordeelen.— 13.° -Sur 
etc. (Over hel gaas van 
ijzerdraad), eene verhande
ling in 1806 aan het insti
tuut onderworpen, —. 14.°* 
3 
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Mxp&isnces eto* (Proejne. 
mingm over de vorming 
vcm het dubbele afbeeldsel 
en óver desaelfs-verdwijning 
in de Uslandscke Spatfi t 
en in het roiskristal, toege
past op de verbetering van 
alle micrometers % kleinme-
iers uit deze beide zelfslan-
diglxeden zqmenge^teld). De
ze verhandeling, den 1 ApriJ 
.181-1' -ia bet instituut voor* 
gelezen, en in. der» • Moni-. 
teur van den .jQ..ds ópgenpr 
men, strekt ten vervolge van 
de Proefneming- op een kijk* 
glas, enz. — 15,° Sur etc, 
(Over de, kunst om de na^ 
maaksels te\ vermenigvuldi
gen}., C^MfS levert er een 
kort begrip van in zijne Ge' 
schiedenis „vctn? den veeldruh 
(Polytypage), bl, 33 — 36. 
-*••16.° Sur elc,{Ov$rdever* 
vaardiging va-n cenen pris-
matischen klemmeter), eene 
verhandeE&gia. den Moniteur 
taa den 16 April 1812 op» 
genomen; — 17.° Thêorio 
etc. (Jlgemeene beschouwing 
der werktuigen tol de hoek-
meting dienende}; -r~ jg,o 
Sur elc.lOver het gebruik der 
metaalgazen, om de geboii-
wen onbrandbaar te maken); 
— 19." Sur eic% [Over het 
gebrmk van het slemglas —, 
mica •*-, voor de vetflichling}; 
-~- 20.» Procédé etc. {Man-
d«lwtj%e om door de middel, 
oan hoogte van denmensch 
den afstand te weten op mt'. 

ken, die mmschmk van den 
waarnemer bevindt), de?S 
handelwijs is in de militaire 
krijgsve.rrigtin.gen in gebrqik 
gebragt, en het hoofd van 
het toenmalig bestuur deed 
volgens dat beginsel door dei» 
opticus JjECJCfiR QQP awtqi 
kijkglazen voor zijne ataf-ok 
ficieren vervaardigen, •^-21.(* 
Moyen etc, (Middel om hei 
zeewatef drinkbaar te w* 
•ken.} J)e zeven laatste d«or 
ons aangevoerde Ferhanie~ 
lingen zijn in Maart en April 
1812 in het instituut ïoor» 
gelezon. — 22.<>' pes mi« 
rairs etc. {Qvw'de brani 
spiegels en. brandglazen), 
Parijs, 1 dl. ia: 4.t°; hd is 
niet zefcer dat dit werk Wk 
ROCHON is.L-~ 8S.o.^flW 
siiion etc.{Ferkfoxi»g«me 
gemakkelijke voor de gewone. 
zeevaarders bsvctltelijkekw* 
wijze, om de nuttigslevrmgr 
stukken van de aslronomi-
sche breedte en lengte op & 
lossend, 1 dl. in 4 . { n~v 
24.° Bissertatiomeic; (?<#' 
handelingen die am'&f6" ! 
vaardars nuttig <if »oorfaa* ; 
kelyk kunnen zijn)»l0'zf f 
weiaige exemplareti gedtw&t. 
D& schrijver bewijst et m 
nut in, welk de prisma's »»» 
Fotskristal kannen hebben o m 

den afstand te herkennen, op : 
welken zij «aartöigen op *ee , 
ontdekken — 25.° • — but 

etc. (Over de nieuwe kmft 
om zonder zeilen en roeirie-

http://krijgsve.rrigtin.gen
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men ie varen doof middel 
vandeuit&etiendè kracht van 
het in damp uitwasemend 
water): — 26.0 Recherches 
etc. {Nasporingen betrekke
lijk een nieuw middel om 
de stroomen en rivieren door 
middel van radmolens, door 
den damp van hef kokend 
water in beweging gebragt, 
optevaren;) —27.° Sur etc, 
(Over de verkoolde turf, mei 
heiturf vermengd, om in het 
gebrek van steenkolen te 
voorzien), Parijs , 25 flo-
réal jaar 12 (15 Mei 1804") 
— 28.° Sur etc. (Over de 
korenmolens);• — 29.° 06-
servations etc. (Janmerkin-
gen gemaakt aan de heeren 
commissarissen, belast'om het 
gedeelte van hel verslag van 
den Jury te onderzoeken be
trekkelijk de tienjarige prij' 
aen die de natuurkunde be* 
treffen), aan de koninklijke 
akademie van wetenschappen 
van Si. Petersburg opgedra
gen. De schrijver beklaagt 
zich in dezelve dat men er 
de gezigtkunde geheel in ver
geten heeft. De heer DE-
IAMBRE heeft in de openbare 
zitting van de akademie der 
wetenschappen van 16 Maart 
1818 eene Levensschets van 
RacHONvoorgelezen. 

* RacHow (FREDKEIK, EVE-
RARD VON), kanonïkj en. digni
taris van het groot-kapittel I 

van Halberstadt, den 11 Oc-
tober 1734 te Berlijn gebó» 
ren, volgde eerst de militaire 
loopbaan. Hij begaf zich in 
1794 onder de Pruissisbhe" 
ruiterij\, en maakte in hoeda
nigheid van officier de tweö 
eerste veldtogten van den zë-
venjarigen oorlog mede; maar 
bekomene Wonden verpligtlen; 
hem in 1797 de dienst te ver* 
laten; hij begaf zich daarop 
naar zijne landgoederen, en 
legde zich op de studie toe, dié 
hij in zijne jeugd verwaarloosd 
had. Hij leerde zonder mees
ter, niet alleen het Latijn en 
verscheidene" levende talen r 
maar daarenboven de staat-
en zedekundige huishoudkun* 
de , de natuurlijke historie, 
en hij hield zich bestendig: 
bezig met het geluk van zijne 
tassalen. Hg zocht hun lot 
te verbeteren door hen te 
verlichten, en hij stichtte in 
zijne landgoederen nieuwe 
scholen. Hij overleed aan 
eene borst-water-zucht te 
Reckan, bij Potsdam den 16 
Mei 1805, en hij vermaakte 
eene som vare 6,000 gulden 
voor het onderhoud zijner 
scholen. Hij zelfheeft er de 
Geschiedenis van in het licht 
gegeven , Sleeswijk , 1795, 
in 8.vo RIEMAN heeft er ook 
eene beschrijving van gele
verd , 4.e uitgave*, 1809, 
waarin bij de manier van 

II onderwijs doorhem gebruikt, 

. 4 
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ontwikkeld , en- dezelve met 
die van PESTAIOZZI vergele
ken heeft. Rocflow heeft nog 
W het licht gegeven* Proeve 
van een schoolboek voor de 
^eren-kinderen, of Onder-
rigtingen voor de meesters 
der lagere klassen, Berlijn, 
1777..Hij heeft verscheidene 
andere elementaire verhande
lingen zamengesteld , onder 
welke men den Kindervriend 
onderscheidt bijna in alle ta> 
len vertolkt. Hij heeft ook 
verscheidene werken over de 
armen, het credietèenatio
nale inborst enz., geschreven. 

ÜQCBBSJheilige)» in 1295 
XfJlontpeWer, uit eene adel
lijke familie geboren, droeg 
toen bij ter wereld kwam een ' 
purperkleurig kruis op zijne 
PPrst. Hij verloor in den ou
derdom van 20 jaren zijn' va
der en zijne moeder; hij ging 
bedevaarts-gewijze naar Mo-
me, genas er een aantal met 
de pest besmette menschen 
en,bij zijne terugkomst, hield 
h«J zich in het door déze ziekte 
aangetaste Piagema op. R0-
ZT WCrd e r ? e , f •*><£ over. 

nCt ! !e r I a t e D> om anderen 

hnt Cen Woüd waar de 
Bond van een naburig edel, 
T ? 0 T i I A R D genaamd, hem 
*** dagen een brood brast 
J w do besmetting genez

8
e„ , 

^ r d e hij naar MonïpTlZ | 

terug, Zijn vaderland was 
toenmaals aan de oorlogs
woede ter prooi: voor een' 
verspieder gehouden, werd hij 
gevangen genomen, enineenen 
kerker opgesloten, waarin hij 
den 12 Augustus 1327 over
leed. Dit artikel is volgens 
de algemeene overleveringen, 
en volgens weinig gezag heb» 
bende legenden, zamenge
steld ; maar de onzekerheid 
der acten van eenen heilige 
geeft geene gevolgtrekking te
gen zijn bestaan noch tegen 
het algemeene denkbeeld zij
ner deugden en wonderwer
ken. (Zie CATHARINA). De ver-
valschers der legenden hebben 
slechts vrare acten en ware ge
schiedenissen gekozen om de
zelve op te luisteren; zij zou
den de vermetelheid van er, 
Wat den grondslag betreft, te 
vooronderstellen, als eene god
deloosheid hebben beschouwd, 
en er niet in geslaagd zijn om 
dezelve te doen aannemen; 
het is slechts ten gunste der 
gedenkstukken en der reeds 
gevestigde vereering dat deze 
bedriegerijen, welke zij Ter" 
dienstelijk hebben geacht, op
gang hebben gemaakt, Eene 
meer aannemelijke veront
schuldiging is dat, gedurende 

de verwoestingen der barba
ren, een aantal verhandelin
gen van martelaren, van stich
tende geschiedenissen, enz,, 
verloren zijn geraakt, en dat 
de godsvrucht der monniken 
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gemeend heeft dezelve door 
andere te moeten vervangen , 
volgens de overlevering en de 
herinnering die zij er van .be
waard hadden, zamengesteld, 
en daar deze bronnen noch 
zeer zeker noch voldoende 
waren om groote bijzonder» 
heden bondig te ontwikkelen, 
zijnde nieuwe geschiedenis
sen niet zeer naauwkeurig en 
ten deele het werk der inbeel
ding. Men heefteene Levens-
beschrijving van den heiligen 
ROCHBS door F. DIEDO. De 
weetgierigen verkiezen zijne 
legende in het Latijn door 
J. D. PINS, bisschop van 
RIEÜX in het begin der I6.e 

eeuw in het licht gegeven. 
Zie ook de Verzameling der 
bollandisten en de Levens 
der heiligen van BCTLER en 
BAILET. 

ROCHYSANA, — Zie ROQOE-
SANNE. 

R0C01ES (JOANNES BAP-
TISTA DE) een Fransch ge
schiedschrijver , beneden het 
middelmatige, ofschoon met 
den hoogdravenden naam van 
geschiedschrijver van Frank' 
rijk en Brandenburg ver
sierd , te Beziers geboren, 
protestant te Geneve , op 
nieuw Cathohjk in Frank
rijk, op nieuw protestant in 
Holland, en eindelijk over
leed hij in 1696 als catho» 

A 

lijk in Frankrijk. Er be
staat van hem: l.° Descrip-
lion etc. {Beschrijving van 
de monarchiën der wereld 
door DAVIT?), met een deel 
vermeerderd, Parijs, 1660V 
6 dl.»; in fol. dat deel heeft 
slechts de fouten vermeerderd 
waarvan dit werk krielt; —-
2,° Jntroduction etc. (Alge-
meene inleiding tot de Ge* 
schiedenis) 1 6 6 4 ; — 3.° 
Abrégè etc, {Kort begrip 
van de geschiedenis van het 
keizerrijk Duitschland) Keu
len, 1679. Dit is eene slechte 
vertaling van NDCÜEÜS. Mist. 
Germ. de LARCBER. 4.0 
Les imposteurs etc. (De be
ruchte bedriegers die de hoe
danigheid van keizer over" 
weldigd hebben), Brussel, 
1729, in 2. dl.», in 8 . T ° ; 
— 5.° Histoire etc. (fVare 
geschiedenis van het calvi-
nismus, tegen de Geschie
denis van den heer MAm* 
BOÜRG) Amsterdam, 1683; 
een werk, waarover de prote» 
stanten, en BAYLE in het bij
zonder, weinig tevreden zijn 
geweest, alhoewel het doel des 
schrijvers was hun te behagen, 

RODERIQUE (JOANNES I G N A -
TOS), te Malmedy in 1697 ge
boren , begaf zich onder de 
Jesuiten, die hij naar ver
loop van acht jaren verliet, 
en zich te Keulen kwam ves
tigen ; hij onderscheidde zich 

a 5 
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door zijne zucht voor de let
teren en door de ondersteu
ningen, welke hij aan diegene 
verschafte, welke dezelve be
oefenden. Hij had gedurende 
langen tijd de redactie der 
Keulsche courant, en kweet 
zich zoo wel van die taak, dat 
hij zich door geheel Muropa 
bekend maakte, ea aain dat 
blad TOOF eenfgen tijd onder 
de» menigte der periodieke 
werkea eene roemvoMa on
derscheiding te beurt viel. 
Doch dit werk wa&stecbtseetïe 
uitspanning voor hem. Zij
ne frtzigten war-en op gewrg-
figer voorwerpen gevestigd j 
hij werd door verschillende 
vorsten in belangrijke zaken 
gebruikt en geraadpleegd, gaf 
verscheidene geleerde verhan
delingen in het licht, en over
leed te Keulen den 6 April 
1758. Men ziet te Malrftedy 
eene zeer schoen® kapel' waar
van hij de bouworde bestuur
de » en waarfn men een ge-
denkteeben met zijn graf
schrift zeer wet in het .Latijn 
geredigeerd1 geplaatst heeft, 

RODNEY (GEORGE BRIDGE}, 
ridder der Bathorde, admi
raal van het witte smaldeel, 
in 1717 te Zonden geboren, 
den 24 Mei 1792 in de*elf. 
de stad, in het 74.e j a a r 
zijns ouderdams overfedcn 
"was een der bekwaamste- zee
lieden van Engeland, Den 
16 Januarij 17S0, versloeg 

hij geheel en aldeSpaansche 
vloot op de hoogte van Ca-
dix; LANGARA die het be
vel over dezelve voerde, werd 
er gevangen genomen en vijf 
linie-schepen veroverd. Den 

|' 15 , 17, 19 April van hel-
zelfde jaar, vocht hij tegen 

, de Fransche vloot, doorden 
| graaf DE GMCHEN aangevoerd: 

in deze drie gevechten bleef 
de overwinning twijfelachtig; 

; maar den 12 April 1782 ver-
; klaarde zij zich openlijk voor 

RODNEÏ bij de JnUlliseheei-
• landen op de hoogte van h 

Martinique, waar de Frau* 
sche vloot onder de bevelen 
van den graaf BB GRASSE werd 
verslagen, met verlies van ver» 
scheidene linie-schepen, waar-

y, onder r D& stad Panp w» 
! 100 stukken geacbuts, den 
| admiraal aan boord hebben» 
f de, die gevangen werd ge-
! nomen. De overwinnaar grog 

,! voort met roem te dienen tot 
! op den vrede, die in het TOI-

I i gende jaar gesloten wed. W 
I noemde hem de. getothg* 

RODNEY. 

I *ROD0ERI0(JW^S^.°* 
! NARDUS), een beroemdereg" 
geleerde, in' m * *& 

1 tecorvino, in het' ko»!D«X 
Napels, geboren, bekeedde 
verscheidene aaDZienlijkepo 
ten , in de magistratuur , e 

heeft nageïahm: 1.» mK, 
.. vationes sinsuhtres ctttn *» 
idittonibus %d quotidtanm 
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librumre&oluHonum DONJTT 
dXT&NjiJUzMdnwvs, Na~ 
peh, 1666 ^ ia fol. —» 2-.© 
Cotmiiamm, sive juris re-
spansorum cum novissimis 
deeisitmibus, Mapel$, 1674 
1 dl. ia fol. 

RaDOfiÜNE of RlrODOGüNR, 
dochter van PHRAAÏES , ko
ning der Parthers., trad in 
den eoht met DfiME.TRtas Nï-
CANO.R , dien PJÈRA ATKS g«van
gen hield, hetwelk groote 
Qngelukken te weeg bragt, 
wegens den minnenijd van 
CIEOPATRA (Zie. dat artikel). 
Er zijn andere vorstinnen van 
dien naam geweest. Zie het 
stnk van P. CORNKILEE , het* 
welk dien titel Toert, 

RODON(DAVID DE),een cal
vinist uit Dauphiné, onder
wees de wijsbegeerte te Die, 
daarna te Orange en te Mi' 
me&, werd in 1663 uit 
het koningrijk verbannen, en 
overleed in 1670.te Geneve, 
Hij was een woelziek mensoh , 
vol spitsvindigheid en onge* 
rijmde denkbeelden. Er be
staat van hem: 1.° een zeld
zaam werk, dat hij onder 
dezen titel in het licht gaf: 
i'impo.siwe eta. {Met bedrog 
van de zoogenaamde gefaafs-
belijdenis van den heiligen 
€miLivs). Parijs t 16§9, 
iö &,vo — 2.» een wefnig 
algemeen boek, getiteld; De 
*t*p<pQ&itot Amsterdam, Ï683, 

in 12.n»(ï; waarin hij onder'-
neemt om NESTORIÜS te regt-
vaardigen, en besohuldigt den 
heiligen CTRILIOS tan dé twee 
natnren van J. C. met elkan
der te verwarren;-^ 8.° eene* 
Verhandeling , getiteld: Le 
Tombmw etc. {Bet graf der 
mis). Frankfort, 1655 jh» 
8.v°,het is deze verhandeling 
welke hem d.eedj verbannen? 
— 4.° Disputatio de libev-. 
tate ef atomis, Witneé, 1662 
in 8.v°, vrij zeldaaam : — 5.Q 

verscheiden andere werken 
gedeeltelijk te Geneva ge« 
drokt, 1668» 2 dl.» in 4.*<» 
Alhoewel deze verzameling 
niet algemeen is , wordt aij 
echter niet veel gezocht, 

; • • • • • - • 

RODRÏ&DE. >— Zie SANCIÖ. 

RODRIGUEZ (SIMON) , een 
I Jesuit, te Voussella» in het 

bisdom Viseu, in Portugal 
geboren, was een leerling 
van den heiligen IGNATHJS 

• DE LOÏOLA, en wees het bis
dom Coimbra van de hand. 
Hij werd leermeester van do» 
JÜAN » ging onder de wilden 

| van Brabilië het geloof ver» 
kondigen, en werd prerkt-
eiaal der Portugeesohe Jesui-
ten. Hij was ook provinciaal 
van dragon, en overleed1 i& 
1579 te Lissabon, in grooter 
gevoelens van godsvrucht. 

ROMIG ÜBZ(AI.P»ONSÜS}, een 
Jesuit i&F'#UadotidiBÏ52$ 
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geboren, orjderwees langen 
tijd de zedekundige godge
leerdheid en werd vervolgens 
rector van Monie-Rey in 
Gallicië, en onderwijzer der 

' nieuwelingen , waaronder hij 
de eer had den geleerden 
pater SÜAREZ te tellen. Hij 
overleed den 21 Februarij 
1616 , te Sevilla, in den ou
derdom van 90 jaren, in den 
geur van heiligheid. Deze 
vrome Jesnit is voornamelijk 
bekend door zijne Ferhan-
deling getiteld, Oefening der 
christelijke volmaaktheid, 
Sevilla , 1614, in 4.to, een 
diepzinnig werk , dat eenen 
man verraadt op eene ver
hevene wijze ervaren i n d e 
kennis van het menschehjk 
hart, en ia middelen om 
hetzelve te zuiveren, te hei
ligen en zijnen Schepper 
Waardig te maken. Pater 
RODRIGÜEZ maakt een bewon
derenswaardig gebruik van de 
H. Schrift en van de oud. 
vaders, en dat is het, wat 
aan zijn werk eenen toon van 
gezag en zalving mededeelt, 
welke m e n i n WeJni ees te_ 

£ J -e5en in de^elfden 
graai vindt. Deze Ferhan-
dehng l s door de klooster-

lht]'\m 4' end°°r den 
abbe REGKIER.DESMAUAIS j n 
3dl . n i n 4.to, 4 in 8.voen 

t l t t ' Z ' i n h e t ^ a n s c h 
je r ta a l d De eerste dezer ver-
t a , l n^D is niet z e er getrouw 

en de vertalers hebben er 
geene zwarigheid in gemaakt 
om aan den Spaanschen schrij
ver hunne bijzondere gevoe
lens aan te wrijven, Deze 
vertaling wordt zeer zeldzaam. 
Men had er in het collegia 
van LOVEWIJK den Grooie 
één exemplaar van bewaard, 
met aanteekeningen van den 
heer REGNIER*DESMAIUIS, Pa» 
ry>,1674,2dl.nin^vo Dit 
exemplaar werd voor 5 fran
ken toegekend , hoewel lief: 
hebbers last gegeven hadden, 
hetzelve voor welken prijs ook 
te koopen. Er ,bestaan van 
hetzelve vier andere minder 
goede Fransche vertalingen. 
Het werk van RODBIGDEZ, 
uitmuntend in zijne soort, toa 
nog beter zijn, indien de schrij
ver het nietmet verscheidene 
geschiedenissen opgevuld had, 
die niet al te gegrond voor* 
kwamen. De abhé TElGAtET 
heeft er een kort begrip w 
2 dl.n in 12.»° van in net 
Jicht gegeven. Dat kort be
grip is te zeer ineengedron
gen , men vindt er noch de 
duidelijkheid noch de aaJvmg 

van het werk van RODRIGÜEZ 
in. —Men moet hem met ver
warren met eenen anderen 
ALPHONSÜS RODRIGÜEZ , mede 
een Jesuit den 25 JoHj*5dl 

te Segovia geboren, enie 
Majorka, den 31 October 
1617, in den ouderdom nn 
87 jaren overleden, als een 
apostolisch man, rol ijveren 
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Verdiensten betreurd, én waar
van gelijktijdige schrijvers als 
van eenen wonderdoener ge
wagen. Hij was de zoon tan 
eenen lcoopman en oefende 
zelf den koophandel uit. On
gelukken Van verschillenden 
aard drukten hem : hij ver
loor zijneechtgenoote en zijne 
beide kinderen. Da,ar tegen
spoeden hem' eindelijk ge
noodzaakt hadden den koop
handel te verlaten, wijdde hij 
zich geheel en al aan de gods
vrucht toe» Hij trad in 1571 
als broeder of als wereldlij
ken coadjutor, in de maat
schappij van JESÜS, vólbragt 
te Vülencia zijne proefjaren, 
en werd naar het eiland Ma.' 
jorka gezonden, waar hij tot 
aan zijnen dood zijn verblijf 
hield. Zijne tegenwoordigheid 
op dat eiland was voortdurend 
een voorbeeld der verhevenste 
deugden, van ijver, nederig
heid van geest, van armoede 
en versterving; zij verwierven 
hem eenen roem van heilig
heid, welke later door won
derwerken zijn bevestigd. Na 
verscheidene onderzoekingen 
en naauwkeurige navorschin-
gen, werden er twee dekre
ten uitgevaardigd, het eene 
door &.EMENS XIII, den 20 
Mei 1706, getuigenis van den 
heldenmoed der deugden van 
AIPHONSTJS afleggende j het 
andere van LEOXII, vanden 
31 Julij 1824, dat het be
staan der twee door dezen 

religieus verrigte mirakelen 
erkent. Eindelijk werd AL-
FHONSUS RODRIGÜEZ den 12 
Junij 1825 gelukzalig ver
klaard. Verscheidene schrij
vers hebben zijn leven in het 
licht gegeven. Wij willen slechs 
aanhalen dat van pater DEBOIS-
SIEU , te Zyon ; dat van pater 
JANIN , mede te Zyon in 1648 
(in het Latijn) in het licht 
gegeven ; eindelijk dat van pa
ter ARCHANGELI , in 1825 te 
Home herdrukt. In 1828 ver
scheen er een nieuw, onder 
den 'titel van Zeven van dien 
gelukzaligen JLPBONSVS 
RODRIGÜEZ, in J825geluk
zalig verklaard, Parijs en 
Zyon 1825, in 12.»° waar
van men een gunstig verslag 
vindt in den Franschen Gods-
dienslvriend (N.° 1460, 6 
Augustus 1828). '• '• 

RODRÏGTJEZ (EMMANÜEL), een 
Franciscaner religieus, van 
Estremos in Portugal, over
leed in 1619, in den ou
derdom van 68jaren, te Sa-
lamanka. Er bestaat van 
hem: 1.° een Kort begrip 
der Gewetenszaken, 1595, 
2 dl.» in 4.to; — 2.° .Re
guliere enkanonieke vraag
stukken, 1609 4 dl.» in fol. 
— 3.° eene Verzameling van 
de Foorregten der georden
de geestelijken, Antwerpen 
1623, in fol., en andere wer
ken, die niet meer gezocht 
worden. 
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RODUI.FHE öf RoDülPHÜS, 
te Munster op het einde der 
l l . e eeuw geboren, werd 
religieus in-de abdij van Sint 
Truijen, in het land van Luik. 
Hp werd abt derzelve; maar 
hij had de smart van zijn 
klooster te zien plunderen en 
in brand steken door G131.E* 
BERT, graaf van fioRAS>het«. 
welk hem noodzaakte zich 
naar Kéuten te begeven, 
waar de aartsbisschop hem 
abt van het klooster vah Sint 
Pantaléon «laakte. Hij keer
de verslens naar zijne abdij 
van Sint-Truijen terog, en 
overleed aldaar j n het jaar 
1136, Men heeft van hem: 1»Q 
eene JZmnijk van dat bloos* 
ter 4 van of deszelfs stichting 
tot in het jaar 1136. — 2.o 
Leven van den heiligen Li* 

1 BERTÜS bisschop van /Fttme* 
rijki deze twee werken wor
den gevonden in het 7.e deel 
van het Speoilegium vah dom 
D'ACHEBÏ ; -_ 3.0 e e n e / > . 
handeling tegen de simonie. 
in 7 boeken, „elke domMA-

l1™* i n ^ bibliotheek van 
het klooster van Gemblours 
heeft gevonden, 

ROÉ (THOMAS) en niet RHOE 
° \ ROWE, eeiJ Engelsche 
?£Tr en d'P !°™a<, in 
166.0 te Low-Layton in het 
graatschap Essex geboren 
w f d ( in 1614) door deEn.' 
g^elv Indische c o m p l l 
™*Ö™ Groeten Mo^lZ 

gezantschap gezonden» Bg 
zijne terugkomst in Engeland 
werd hij tot lid van het par
lement verkozen enJAcoBosI 
benoemde hem in 1620 tot 
ambassadeur te Mmstatili* 
nopeL Hij hragt van zijne 
reizen verscheidene Grieksobe 
handschriften mede, die hij 
aan de Bodleyaansckhiblio* 
theek te Oxford vereerde» 
Hij Werd vervolgens gezon
den Om tusschen Poien en 
Zweden den vrede te bewer
ken en «naakte zich deze 
gelegenheid ten nutte om 
GüSTAAP AöOlF aantesporefl 
het Duitsche rijk te ver
woesten, ten einde de pro* 
restanten Ie ondersteunen, Hij 
overleed in 1644, Men beeft 
Zijne Onderhandelingen met 
de Pórtevan 1620 tol 1628 > 
Londen, 1740, in h\m. 
het Engelsch , en het verhaal 
zijner zending tot den Gtoo-
lm MOGOJC, in het l^cei 
van de Verzameling van FDR-
CHAs { THEVENOI heefl in net 
l.e deel zijner verzameling er 
de vertaling Van opgenomen. 

* ROEDERER(JOANNÉS.GE-
ORGïsJ een bef oerode genees
heer , te Slmatèurg w 1'*J 
geboren, werd zeer beroema 
in zijne kunst, en,*!J* ,° 
zich meer bijzonder aan «ei 
tot de vroedkunde betre***" 
lijk gedeelte toe, waarover 
hij de volgende werken fte»* 
in het licht gegeven s *• 
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Oratio de (trtis obstetricice 
prwstaniia, Goettingen, 
1751, in 4*to; — 2^ Ele« 
men/a artis obstetricice in 
usum prcelectionum acade-
nticarum, Goettingen ,1753» 
in 8.vo in 1759 herdrukt» 
en te Keulen, 1763, in 
8.v°, door LEPRIEÜR fy het 
Fransch vertaald, Parijs, 
1765, in 8J° •—• 3.° Opus-
cula medica, sparsim prius 
edita nuncdemum collecta, 
aucta et resensa , Gcettin' 
gen, 1764, in 4,*° e«z. enz. 
ROËDERER was gedurende ver
scheidene jaren hoogleeraar 
in de geneeskunde te Gcet-
iingéri, en lid der akade-
miën van Petersburg, en 
van de heelkunde van Pa' 
rijs, Upsal en Gcetingen. 
Hij overleed te Straatsburg 
in 1763, 

ROELI (HERMAN, ALEXAN-
DER) in 1653 op het land
goed Doëlburg, waarvan zijn 
vader heer was, in het graaf
schap Mark in Westphalen 
geboren, werd in 1704hoog
leeraar in de godgeleerdheid 
te Utrecht, en overleed in 
Amsterdam in 1718, inden 
ouderdom van 65 jaren. Hij 
was de talen, de wijsbe
geerte en de godgeleerdheid 
volkomen meester. Er be
staat van hem: 1.° eene 
Redevoering en geleerde 
Wijsgeerige verhandelingen 
over de natuurlijke gods

dienst en dé aangeborene 
denkbeelden, Franeker 1700 
in 8,v° ; —r 2,o Thesis 1689» 
in 4,t0 en Verscheidene an
dere weinig bekende werken* 

ROEMER (OtArjs) een Deen-
sche sterrekundige, in 1644 
te ITopperthagen geboren „ 
maakte zich zeer bekwaam, 
in de wiskunde, algebra en 
sterrekunde. PICARD, lid der 
akademie van wetenschap», 
pen te Parijs, in 1671 door 
LODEWIJK XIT naar het 
Noorden gezonden, om er 

I navorschingen te doen, vatte 
zooveel achting voor den jon
gen sterrekundige op> dat 
hij hem aanspoorde met hem 
naar Frankrijk te gaan, ROE
MER werd den koning voor
gesteld , die hem belastte de 
wiskunde aan den dauphin te 
onderwijzen en hem eene 
jaarwedde gaf. De akademie 
van weienschappen nam hem 
in 1672 tot lid aan,én kon 
zich niet dan geluk wenschen 
een zoodanig lid te bezitten. 
Gedurende de zes jaren dat 
hij te Parijs zijn verblijf 
hield , en dat hij met PrcARD 
en CASSINI aan de sterrekun
dige waarnemingen arbeidde >. 
maakte hij ontdekkingen in 
de verschillende deelen der 
wiskunde, Bij zijne terug
komst in Denemarken, werd 
hij wiskundige van den ko
ning CHRISTIAAN "V , en hoog
leeraar in de sterrekunde, 
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met aanzienlijke jaarwedden. 
Deze vorst belastte hem ook 
met de verbetering der munt 
en der bouwkunde, met de re
geling der maten en gewigten 
en met liet opmeten der groo-
te wegen in de geheele uit
gestrektheid van Denemar
ken. ROEMER kweet zich van 
deze verschillende opdragten 
met even zoo veel schran
derheid als ijver. Zijne dien
sten verwierven hem de pos
ten van raadsheer der kan
selarij , van bijzitter der op
perste regtbank. Hij werd tot 
burgemeester van Koppen-
hagen, tot staatsraad onder 
koning FREDERIKIV benoemd, 
en overleed in 1710. Hij was 
een wijs man, een zedige 
geleerde, een opmerkzame 
en ijverige waarnemer. HAR-
REBOW, zijn leerling, maar 
die niet alle hoedanigheden 
zijns meesters bezat, en veel 
ligtzinniger en hoogmoediger 
dan hij was, liet in 1735 
in 4. t0 te Koppenhagen ver
scheidene waarnemingen van 
ROEMER drukken, met de 
•wijze om waarnemingen te 
doen van denzelfde, onder 
den titel van: Basis astro~ 
nomice. CONDORCET heeft de 
Lofrede van MOEMER in de 
verzameling van die van de 
leden der akademie van weten
schappen , l.e deel bladz. 167 
~r 177 in het licht gegeven. 

S beroemde Duitsche schrijn* 
'I Werker en werktuigkundige 

werd te ffemhut in 1745, 
uit eene Moravische familie 
geboren , en vestigde zich te 
Neuwied. Zijn roem deed 
hem door CATHARINA II, 
naar Rusland beroepen, en 
men ziet er nog, hetzij in 
het keizerlijk paleis ?an Pe
tersburg , hetzij in het lust* 
huis VErmitage, verschei
dene meubelen en uurwerken 
van dezen kunstenaar. Door 
eene bijzondere uitvinding, 
bereidde en hardde hij het 
hout, dat hij bij zijn werk 
gebruikte, op eene wijze dat 
hetzelve een aantal jaren 
duurde; het scherpste oog 
kon er niet de minste sa
menvoeging van bespeuren, 
en het was zoo volkomen 
gepolijst dat het hetzelfde uit* 
werksel te weeg bragt als 
de zuiverste spiegelglazen. Zijn 
meesterstuk is , volgens het 
verslag van den heer GAS* 
RA, eene bureau welke CA-
ÏHARINA II aan de akade
mie der wetenschappen ™n 

Petersburg ten geschenk 
gaf. Bij het opene» d ^ r 
zelve, ziet men dadelijk 
eene groep van brons, die, 
als men ligtelijk op eene 
springveer drukt verdw»Jnt 

heerlijk schrijf-
en door een heenga »w-j-
toestel vervangen wordt met 
edel gesteenten ingelegd. Het 

* ROKKTP™ Yn '•'» II Wenste van den inktkoker 
ttOE»ÏGEN (DAVm), e e n J is g e s c h i ] [ t o m e r pap,eren 
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of, geld in te bergen» De ree-
kelqoze hand, die dit gedeelte 
zon willen aanraken, zoude 
zich zelve verraden, yrant bij 
de minste beweging doet een 
onder den lessenaar verbprgen 
orgel eene'zachte, en klagende 
muzijk; hooien welke den aan-f 
yaller ,verraad;ti.- Door njiddel 
eener plank, die ,van boven uit 
kpmtj kan men de schrijftafel 
in eenen zeer fraaijen en lot 
lezen zeer geschlkten lesse
naar veranderen. De kunste
naar vraagde voor dit kostba
re meubelstuk slechts 20,000 
roebels; de keizerin voegde 
er een geschenk| vani5,000 
roebels bij. ROENTGEN verza
melde vele fortuin, en/kwam 

' te Neuwied terug , waar hij 
den 12 Februar:yu 180,7» en 
niet in 1805, te Petersburg, 
zoo als het Woordenboek van 
PRUDHOMME zulks zegt,: over
leed. Verscheidene heeren be
zitten te Petersburg verschil
lende werken van dezen kun
stenaar. 

••. f ROEPEI,(KOENBAAD), een 
schilder" te 's Grayenhage in 
1679 geboren, was de kwee-
keling van KONSTANTOT of 
GASPAR NETSCÖER , die van 
hem een portretschilder wilde 
maken ; maar ROEPEL had een 
zeer zwak, ligchaamsgestel, 
en ter bevordering zijner ge* 
zondheid, raadde men hem 
het verblijf in eene zuivere 

XXI» DEEL. B 

buitenlucht aan*' Tot zijnen 
tuin bepaald, schepte hij et 
een bijzonder genoegen, in , 
bloemen te;teekenen , én werd 
in daj vak een der bek waarna 
ste bekende: schilders, De 
rijkste liefhebbers: van bloe
men in\, Holland zonden hem 
de schoonste.- yöprtbj'engselen 
hunner kvveekerijen,, om hem 
tot•• y,p*prbeeJ<i' le-dienen ,;en 
kochten" later zijne.schilde-
rijen zeer duur, ROEPEL be
zat de kunst om. zijne, bloe-! 
men zoodanig te yerdeelen , 
dat dezelve wederkeerig het 
schoonste verband en de heer
lijkste; schakeringen oplever
den: hij legde veel zorg aan 
derzelver volledige afwerking 
te koste, en het natuurlijke, 
de waarheid ,der nabootsing, 
en het schitterende der?kleur, 
verhoogen de verdiensten zij
ner ... overige hoedanigheden. 
Het welgelukken zijner,po
gingen in dat vak.deed hem 
besluiten er zich, uitsluitend 
aan toe te wijden; in korten 
tijd kende men geen' kunste
naar die met hem gelijk stond, 
dan de beroemde VAN Hor-
SDM, Zich op aabdrang van 
den graaf VON ScHASBERGEtf, 
naar het hof van den palts-
keuryprst begeven hebbende, 
bragt hij^aldaar eenige zijner 
schilderijen ; en de keurvorst 
werd er zoo zeer door be
koord , dat hij dezelve van 
hem kecht, hem andere i e -

b ; 
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stelde en heïti eigenhandig 
éêne' góudéh -keten met eettëh 
gedenkpenning örtii dén hals 
hïttg> Hét gunstige onthaal 
dat' aan RöÉPËfc te Düsbél* 
dorp te béürt viel > Vermeer* 
derde tióg hét ianzieri, vV&ariri 
hij' bij zijne lafldgehooleii 
Stofid J bij zijne terugkomst 
te 's Graiietikügè, Vond hij 
liet getal zijner bewonderaars 
vermeerderd; en was hij naaü* 
wèlijks in staat om al dé schil* 
derijën afte werken, dié hèm 
besteld werden, Hij'kweekte 
zorgvuldig ia üijnen; tuin dé 
planten , vruchten ehblóé'-
róén aan j die tot öndeiFwerp 
zijner schilderijen ïmoestèfl 
strekken, Hét is aldaar, dat 
hij hétr bezoek der beroemd
ste" personen ontving, welke 
zijhè vermaardheid naar dit 
land lokten. Dit geruste Je* 
ven, gepaard met èené groótê 
matigheid, rekte zijne loop
baan , veel Verder dan dé 
zwakheid van zijn gestel zulks 
kon hebben doen hopen.' On
danks de verdiensten der schil
derijen van^vANHotsüMwör* 
den diê van ROEPÈI, niét min* 
der gezocht, en derzelvef 
prns is hdtiit gedaald. Hij 
had den titel van directeur 
def akadebie tan 'sGravel 
f«g», tWtt hij in 1746 ove** 
leed. 

f KOBSÏRAÏSN (PjJTRfjo) 
een ^hilder te Haarim II 
m 1 6 2 7 geboren, was de I 

leerling vöjn Fiuïfs Hits (Zie! 
dat artikel)'^ een' bekwaam 
portretschilder, \viehsschoon-4 

zoon hij .werd, én Wiens stijl 
èn manier hij met dêö bes
ten Uitslag " navolgde.1 Dks-
CÜMPS en ahdêré geschied
schrijvers" verhalen v'düt na
dat RöÈsïRiTEÏ den schHte* 
renden róém vernomen hedi 
dien i'zijn Vriend Lsir, 'm 
hetzelfde genre in Mügè* 
lafid- had verworven , besloot 
örii fortuin in 'dat 'rijkste 
gaan zoeken. Hij begaf zich 
haar Loiiden, al waai" XE* 
lx , dié toenmaals xö den 
gehelen- Juister van zijnen 
roem; w'as, hém mei genoe
gen 'ontving. Doch vveldfd 
bragt tfé naijver eené verkoe
ling tussóhèn de béide kun
stenaars té weeg; «"aar ech* 
ter ïiMït niet geheel in bn-
eenigheid met eeneri vriend 
>vildè ]evefl,„in wie.n hij eejien 
gevaarlijken mededinger kön 
Vinden, zeide hij hem bij ze
kere gelegenheid: » Gij «e»» 
verscheiden genres, waarm 
gij uitmunt? hefportrerw 
de eenigë, die mijöen^aam 

en mijne fortuin kan hand
haven, ÖÖJ ö.niët nadeelig 
te zijn, zoö iaat hét portret 
varen, eh schilder alle an
dere voorwerpen, diegijz"11 

verkiezen 5 wij zullen alsdan 

Vrienden in plaats van me
dedingers zijn. Ik beloof u, 
op mijn woord, dat ik uffe 

voortbrengselen JsaJ roemen, 

file:///viehsschoon-4
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RÖGATOS , eendonatisfischö 
; bisschop^ van Afrika, werd 

ÏB het' jaaf 372 hoofd van 
eerie nieuwe partij in het 

i Ccesariaansoh Mauritanië t 
tegenwoordig het rijk van jfi±. 

\ giers. Hij garf aan degenen 
; dié heöi voTgdên den naam 
i taa Jtogattsibm Zij vcrschils 
I den evenzeer me't de andere 

donatistèn ;aJs'met dê catho» 
: hjken J en de donatisteri voedW 

den nieti minder/haat tegen" 
hen üs tegen de catholijken 

; zelve. Zij deden dezelve door 
PIRMOS MAUKCS , koning yara 

; Mauritanië r Vervolgen. De 
bisschop van Ccetarea dia 

; een rogatist was» leverde heim 
; zelfs zijne stad óver; Jfen 

heeft KpÖiTüs beschuldigd 
dat hij de hijzondere gevoe
lens van .DONATDS van. CWv 
thagoheeft gevolgd, betrekt 
keiijk de ongelijkheid der drie 
goddelijke: persoiren. Zijne 
sekte düurdé eènigen tijd ia 
Jfrika, en hij had .VJN'CEN-
IIDS VicTOR tot opvolger. 

en u dezelve voor hoogeprij* 
zen zal doen verknopen." De 
overeenkomst werd gesloten t 
en té goeder trouw uitge-' 
voefd; en ROESTRATEN ,I door 
LELT geprezen j zag zijne wer
ken gezocht en duui betaald.' 
Het is als tóen, dat bijvoor* 
werpen uiï pVdoóde natuur' 
begon te schilderen; én in 
dat Vak is hij door niemand 
overtroffen geweest. ROB* 
STRATEN overleed te Zonden 
in 1698. De voorwerpen 
zijner' navolging hebben niet 
meer kracht en glans, dan 
die , welke ••'•hij ih zijne voor* 
stelliógen breögt, Het is 
onbiogelijk hèt gouden' en zil
veren Vaatwerk rheer jnaar 
waarheid aflebeelden. ZijneV 
schilderijen stellen' gewoonlijk 
voor tauzijk* instrumenten':/ 
porseleinen vazen, kristallen, 
agaten, en andere dergelijke 
voorwerpen. De zuiverheid 
des penseek, het zachte des 
koloriets, eené volkomenheid 
in alle bijzonderheden j waar
van men tot dusverre geen 
voorbeeld had gehad , gaven 
aan zijne schilderijen gedu* 
rende «ijn leven, eene aan
zienlijke waarde, welke later 
eeöigzins is afgenomen» het* 
welk men echter niet moet 
toeschrijven aan mindere Ver* 
diensten des kunstenaars, 
maar aan de mindere belang
rijke voorwerpen", waarop hij 
zich oefende. 

B 

ROGËR óf RÜTGERII, graaf 
' en eerste koning van Siciliëi 
in het jaar 1097 geboren , 
was dé zoon van RUTSJK , 
den graoten graas/genoemd, 
veroveraar' van Sicilië, en 
neef vari den faeruchleh Ro-
GER of RlJTGER GüISCARBï 
kleinzoon van TA«CRÈDE DE 
HAÜTEVIUE in Normandfiê. 
Dé graaf ROGBR »ijn V ! j ^ e 

, 2 • , / : • : • : . 
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liet hém Hij zijn overlijden 
onder de voogdijschap AnÉ-
IAÏDE zijne moeder." Zoódra 
deze prins den ouderdom be
reikt had om zijne staten te 
kunnen beheeren:, dacht hij 
er slechts aan oriOe gren
zen van het graafschap Si-
cilië,'.hetwelk' hij van zijnen 
vader geërfd had , uiltebrei-
den. Hij maakte zich, na 
den dood van den hertog 
WltiEM, zijnen bom , mees
ervan j^pugiia. fhasUom* 
Bios I I , door zijne verove
ringen verschrikt, beproefde 
om hem te betengelen. Rö-
GER dreef de troepen , welke 
men tegen hem opzond te
rug, noodzaakte den Paus 
hem de leenhuldiging van 
Apuglia, van Calabrië en 
van Napels te geven, en 
noodzaakte ROBERT, graaf van 
Padua, zich als zijnen vasr 
saai te erkennen, 'In'het jaar 
1130 omhelsde, hij de partij 
van den onwetligen Paus Auto-
CLEXOS , en deze verleende 
hem uit erkentenis den titel 
van koning van "Sicilië-, met 
de opperleenheerschappij over 
het prinsdom Capua en het 
hertogdom Napels,- Bé vor-

: 8.len»«Sne naburen, riepen kei
zer LÖTHAEIÜS te hulp, die 
aan dezen nieuwen koning, 
een gedeelte zijner overwin
ningen ontnam • „aar naau-

2 *7aV h9 weder n » " %™Jsotimcl teruggekeerd, of 
ROGER maakte er zich weder || 

even zoo gemakkelijk meesier 
van ,\ als! zij \hern oDtnomen 
waren. Hij liet IMOCENTIUS 
II mét zijn geheele gevolg ge
vangen nemen, en deze Paus 
verkreeg niet eerder zijne vrij
heid weder voor dat hij aan 
den koning en zijne nakome
lingen hel koningrijk Sicilië, 
het hertogdom Jpuglia en 
het prinsdom Capua als leen
goederen van den: heiligen 
Stoel, toestond. In het jaar 
1146,, wendde hij zijne wa
pens tegen • MANÜEL , keher 
der Grieken, nam Goffr in, 
plunderde Óephalonia, ife* 
g'ropont, Corinthe, Athene, 
drong tot aan de voorsteden 

; van JJTonstantinopel door•-, en 
kwam met eenën zeer groo-
teri buit beladen terug. Deze 
krijgsverrigtingen werden ge
volgd door de inneming van 
Tripoliën van andere plaat
sen óp de kusten van Jfrtftct, 
en van de vernieling van een 
deel der vloot des Griekseten. 
keizers. Nadat hij eindelijk 
den vrede in zijnestaten ver
zekerd had, zich van zijne 
onderdanen had doen eerbie
digen en van zijne vijanden 
vreezen, overleed deze be
roemde vorst in hetjaar 1154, 
in den ouderdom van 57 jaren. 

Hij had dit vers op zijnen de
gen doen graveren: 

Apnlm ot Cahier , Siculas mihl « r w M ' 

*• ROGER Docos (N. de 

file:///hern
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graaf)., keizerlijke senateur, 
nabij Bordeaux in 1760 ge
ren vVas advokaat toen het 
departement des Landes hem 
tot dé conventie afvaardigde. 
Üij toonde er zich een der 
hevigste vijanden van JLoDE-
WUK XYI , e n tijdens het 
proces van dien Vorst, stem
de hij voor den dood.; Kort 
daarna werd hij in hoeda
nigheid van commissaris haar 
België gezonden , en bij zijne 
terugkomst verklaarde hij zich 
tegen de girondijnen ; tege
lijker tijd zat hij voor in den 
club der Jacobijnen, Na de 
zitting, ging hij in den raad 
der ouden "over!, en stemde 
tégen de, aanneming van JOB 
ATMÉ ; hij verdedigdedewel 
van den 3 Brumaire, die de 
bloedverwanten der uitgewe
kenen van het. wetgevende 
ligchaam uitsloot, en presi
deerde verscheidene malen 
dien raad , waarvan hij den 
18 Ffuctidor 5.e jaar (1797) 
den Fauteuil bekleedde; hij 
vergaderde hetzelve-in min
derheid in de geneeskundige 
school, en deed een- besluit 
nemen ter verbanning van 
een gedeelte zijner ambtge-
nooten. Kort daarna van dat 
corps afgetreden zijnde, werd 
hij door de kieS-vergadering 
van Parijs verkozen ; maar 
zijne benoeming werd aan* , 
stonds vernietigd , en hij be
gaf ;zich naar zijn departe

ment, waar hij den post van 
vrederegter verkreeg, dieff 
hij uitoefende toen hij in de; 
zitting van den 19 Junij 
1799 tot lid van het Direc
torium benoemd werd, Op 
den 10 Brumaire, trad hit 
in de z aal van hei Directo
rium, alwaar BARRAS j Êo-
HIER en MóüLItr zich vereé-
nigd bevonden > bij welke' hij 
onderzocht of de geruchten ,; 

die' men verspreidde , eeni-
gen grond hadden.•> Daar hij 
geen bepaald ahtwoord kon 
ontvangen, begaf hij zicht 
naar de zaal der inspecteurs' 
van den raad der Ouden, 
waar hij SIEYÈS en BONA
PARTE vond. Het is waar
schijnlijk dat ROGER-DUCOS 
vooraf zijne goedkeuring aan 
deze omwenteling had gege
ven , hoewel hij geveinsd had 
er het ware doel niét van te 
kennen, wijl hij op denoogen* 
blik dat hij iri de zaal der 
inspecteurs verscheen den, ti* 
tel- van derden consul ont
ving. Hij deed niets merk-* 
waardigs in die betrekking, 
en ging vervolgens over tot den 
behoedenden senaat, waar
van hijnaSlEYÈs, de tweede 
president werd. In 1804, 
gaf men hem het raadshfeers-
gebied (iSenalorerie) van Or* 
lêms, met den titel van 
groot«officier; van, het legioen 
van eer. Hij werd vervol
gens! tot groot-kruis van he* 
3 •• . , ; • • •'•;.• , •• •> 
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legioen van eer bepoejnd* Hij 
steffide den ï April 1814 tot 
d§ oprigting van een provisip-
neftJbesUiiir en de vervallen-
yerkjaring van BotfAPARTEj 
hij; bleef even wel spnder post. 
Nadeontscheping ranNAPO* 
IE0?r Je Cannes, voegde hij 
zich bij zfjne partij , en werd , 
den 2 Junij 1815, tot de 
kamer der pairs benoemd. 
Hij werd door de ordonnant 
tie vanden 12 Januarij 1810 
verbannen, en ging zich te 
Ulxn vestigen. In de maand 
JJfart J.§16,kwam hij nabij 
die stad om het leven, daar 
hij jzich ïiit het rijtuig ne-
derstortte op den oogenblik 
da,t hetzelve omsloeg. ROGER-
D$C,o§ was filet verstoken van 
talenten, en vooral was hem 
veinzerij en list eigen. Het 
is door deze laatste midde
len dat hij verscheidene zij
ner collega's den voet ligtte, 
die hem meenden te regeren, 
door op zijne schijnbare goed
hartigheid te veel te ver* 
trouwen. 

naamd JLOWAU , in 1770 te 
Tml geboren, verliet nijn 
land in het begin der om
wenteling en diende eerst in 
hei leger der prinsen, en 
vervolgens in het Oostenrijk, 
sché, leger. Hij begaf zich 
naar de Fendéeea GEOUGËS 
CADOUDAL gaf hem het bevel 
over zijne ruiterij. Na de 

bevrediging keerde hij naar 
Engeland terug; maar kort 
daarna kwam hij weder in 
Frankrijken wasniet vreemd, 
?egt men,, in de zaak van 
bet tegen den eersten consul 
gerigte helsche werktuig,. Hij 
ontvlugtte.alslpen paarifnY* 
iannië; hij maakte zich zelfs 
gereed om «Aar Amerika, 
over te stekel}, loen CUpoü-
DA* hem aanspoorde om te 
Zonden }e blijven» en n e m 

in 1804 weder met zich naar 
Frankrijk nam. 0ij werd 
in hechtenis genomen, in 
regten betrokken, ten dood 
veroordeeld en deq 24 JHPÜ 
van hetaelfde jaar in den 
ouderdom van 33 jaren ge* 
jëxecuteerd. 

ROGER. — Zie ScHAPOt. 

* ROGERS (JoiNNEs), een 
angliaansche predikant, ,60 
doctor in de Godgeleerdheid» 
werd in 1679 te Ensfyti»» 
in het graafschap Oxford 
geboren, en volbfagt ^ 
studiën in het collegia # £ : 
pus Christi, -waarvan, hg 
ieeraar werd, Hij n a m d e e l 

aan de twistschriften W 
BANGOR tegen HOADLT , vyerd 
vicaris van Sh Gilles i W 
Crippelegate, vervolgens ka-
nonik en onderdeken van 
Wells,en eindelijk kapelaan 
van den prins van fFal"8> 
Er bestaat van hem: *• 
Ferdedtging van de oiir-
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gei-hjke grondvesting der 
Godsdienst tegen kei cmder* 
zoek. der letterlijke profeli'èn 
van CQLLINS (Zie dat ar-. 
tik<?]); r-- 2.o De noodzake
lijkheid van eene goddelijke 
openbaring, en de waarheid 
van deohristelijke godsdienst 
bewezen; r— 3.Q Fet•hande
lingen over de %igtbare en, 
onzigibare Kerkvan CKRIST 
TÜS, wqarin t^eii bewyst 
dat het gezag, waarop de 
bedienaars der zigtbare kerk 
aqnspmak maken , noch met 
h0f oppergezag van CHRIS
TUS als hqofd, noch met 
de r eg ten en de vrijheid der 
christenen als leden, der on • 
zigtbare kerk strijdig i$, 
1719 , in 8.TP. Djl werk ver
wierf, zegt men ,, een grooteq 
roem, aan zijnen schrijver, 
T 4<° Leerreden, 4 dl.n 

die eerst na den dood van 
ROGERS, den 1,° Mei 1729 
voorgevallen,gedrukt werden. 

f ROGGE (CORNEUPS), een 
remonstrantsch predikant, 
eerst te ffioordwyfc, vervol? 
gens te Berkel, en laatstelijk 
te Leijden, werd ie rfm$ter~ 
dam'4 in 1761 geboren.; Hij 
is de schrijver van verscheid 
.dene werken, die tijdens der-
zelver uitga?e'; vooral onder 
de protgstaiiten, veel opgang 
maakten en ook tlians nog 
gezocht worden. Zijne sver-
• handeling! Over hei ware 

wezen van het Christendom, 
volgens de uitspraken van 
JESÜS en %ijne JpoHelen, 
Botter 4qm, 1794, js het 
eerste, en wordt voor een 
der beste werken van dien 
schrijvefigehouden» Zijne ben 
anlwoording der prijsvraag 4 
Ovet het al °f niet voldoende 
van het, inwendige bewijs 
voor de G°ddelijke afkomst 
van d& Christelijke leer y 
door ÏEijLERS Godgeleerd ge
nootschap te Jlaarletn uit": 
geschreven, werd ate de best? 
gekeurde, met den gouden 
eereprijs bekroond; men heeft 
hem nog eenige andere god* 
geleerde geschriften van min
deren omvang, eenige kin-
der- en pedagogische stukjes, 

; en eenen bundel kerkelijke 
leerreden te danken; de laat
ste werden na zijnen dood , 
den 27 Augustus 1806 voor* 
gevallen, door O. W. WES-
XERBAAüf, in het licht gege» 
ven. Onder alle werken van 
ROGGE is echter het meest ba
kende , én meest gezochte zijn 
Tafereel der Staatsomwenr 
teling inJ795, 1796, 1 dl. 
jn 8.vo gevolgd door zijtie 
Geschiedenis der StaaUoni" 
wenteling voor het Bataaf-
Mhe volk, 1799 , 1 dl. in 
8.vó, beide te Amsterdam, 
bij J. AH^RT uitgegeven. 

f ROGGEVEEN (JACQB) , in 
.1669, in de provincie Zee-

b 4 

* 
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land geboren , begaf zich 
vroegtijdig naar Batai)ia, al-
Waar hij, na eenigé jaren in 

. dè« Indische Zeeën rond ge
zeild te hebben, den 'post 
van raadsheer bij hef hof van 
justitie bekleedde. Reeds iri 
1699 had zijn-vader 'aande di
recteurender West-Indische 
maatschappij eene breedvóe» 
rige merhorje over de ont
dekking der Zuidpool-landeö 
aangeboden. De oneenighe-
den daarop tusschen Rolland 
en Spanje ontstaan, belet-
teden het vertrek der tot 
deze onderneming bestemde 
vloot \ zij geraakte geheel eri 
al in vergetelheid.; Desniet
tegenstaande gelukte het aan 
ROGGEVEEN , aan wien zijn 
vader bij deszelfs overlijden, 
had; aanbevolen, niets te ver
zuimen , wat tot de uitvoe
ring van zijn ontwerp kon 
strekken, hetzelve te doen 
aannemen, en hij werd zelfs 
tot beTelhebber der drie sche
pen benoemd, welke de maat
schappij tot die onderneming 
Uitrustte. Men vooronder- I 
stelde in dien tijd, dat het "om 
de ont_dek k ing van een zeker 
"goüd-eiland te doen was, een 
ivonHerbaaJ« land, dat riien 
op zès-en-vijftig graden zui-
derbreëdte plaatste • maar het 
is zeker dat het oogpunt van 
ROGGEVEEN op de Zuid-pool-
landen gevestigd was, welker 
'bestaan, wel is waar, niet 
wezenlijker was, dan dat der 

goud-eilanden, maar welker 
opsporing ten jniinste tol nut
tige ontdekkingen geleidde. 
Het '̂maldèel ging den 16 
Julij 1721 ie'Texel onder* 
zeil. Op den 'veertigsten 
graad zuidêr-breedte geko» 
rrien , 'scheidde één rukwind 
den Tienhovènian de overige 
schepen af. Op 'de parallel 
der straat van Magèllaatt i 
ontdekte ROGGEVEEN een groot 
eiland/hetwelk hij ten ou-
regte op twéé honderd mij
len Ömt'reksschatte>envfaar» 
aan hij den naam van ftè* 
deflandsch-Miistïalïè gaf; 
maar dit eiland was niét an
ders dan een der "31aloui-
nische, eenige jaren vroe
ger door scheepvaarders van 
Saint-Malo ontdekt. Men 
moet hierbij opmerken dat 
déze archipel,- werkelijk den 
2 Pebrnarij 1594, door UAW-
KINS; schijnt ontdekt, en door 
SÉBAIDÜS DE WEEBT, in 
1600, op nieuw gezien te 
z|jn: maar FKEZIKR is de 
eerste die dënzelven meer 
in het bijzonder heeft opge
nomen. Nadat ROGGSW* 

vruchteloos een 
land had ge

zocht, door hem Aukè ge? 
naamd , en dat waarschijnlijk 
slechts eene verwarde herin
nering' was, der ontdekking 
van HAWKINS, zeilde hij door 
de straat Ie Maire, en in het 
zuiden tot den 62$ g™3? 
doorgedrongen , ontmoette hij 
veel ijs, hetwelk hij «ie» 
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tflrbeeldJe tot een>zuidpoóI-
land té behoóreh (eene dwa
ling, waarin 'ook DEBROSSES 
ïs vervallen). ^ROGGEVEEN rigt-
te zich verVplgeos naar het 
noorden , zeilde langs de kus* 
ten van Chili, deed de ei
landen' Mocha en Juan-Fer-
rictndez aan , alwaar hij den 
Tiénhoven •, die sedert drie 
Weken van nem was afge
scheiden geweest, wedervónd. 
Het smaldeel ging daarop 
onder zeil, ter opsporing van 
JDavisland; maar ofschoon 
deze opsporing vruchteloos 
-bleef, had dezelve ten ge vol-
ge , de ontdekking Van het 
Paaseh-eiland', den 6 April 
1722 gedaan. CouK en LA-
PBTROÜSE hebben hetzelve 
later in de kleinste bijzon» 
derheden bezocht. De eerste 
helt tot het denkbeeld over , 
dat dit eiland hetzelfde is, 
hetwelk de vrijbuiter DA vis 
verzekert in 1687 Ontdekt 
te hebben. DALRYHPLE heeft 
dit gevoelen aangenomen, 
liet welk door FLEÜBIEU be
streden is. Het is moéijelijk 
om tusschen zulke/ gewigtige 
zaakkundigeti uitspraak te 
doen; maar de identiteit 
blijft ten minste twijfelach
tig. Het landen van ROGGE-
TEEN op het Paaseh-eiland, 
Berd door eendier misbrui
ken der overmagt gekenmerkt, 
welke bij de Europesche zee
vaarders zoo algemeen zijn. 

B 

(I Het vertrouwen der inboor
lingen werd verraden, éa 
hunne zwakte bood den Hol
landers eëne gemakkelijke ze
gepraal aan , niettegenstaande 
de eiland-bewoners , htm al-
lerlei levensmiddelen en voor
raden bragten. Gedurende 
een vrij; lang verblijf, ver
zamelde ROG&EYEEN , omtrent 
dit nieuwe en doofde teusaclï-
tige standbeelden^ waarmede 
deszelfs kusten ,'bezetA zijn', 
voor de oogen des zeevaar
ders , merkwaardige eiland , 
belangrijke waarnemingen, 
betrekkelijk deszelfs grond , 
voortbrengselen en de zeden 
zijner inwoners. Indien, bij 
het verlaten deszehen, de 
Hollandsche' admiraal, wes
telijk was, gestevend, zonder 
naar hel hoorden aftewijken, 
zou hij den archipel der 
fTrienderi' en Sociëteits-ei
landen gevonden hebben, een 
geluk den WALLISSEN , CÖOKS 
en de BOUGAINVILLES wegge
legd. Zich eënige graden bo
ven de parallel dier eilanden 
verheffende, kwam hij inde 
k wade-Zee van SCHOUTEN.Het 
is in deze zee dat hij het ei
land CarlkqffonxAekiQ, het
welk hij niet bezocht, en 
dat"de winden zijne schepen 
tusschen eehe groep eilanden 
doorduwden, welke men niet 
verwacht had te ontmoeten, 
de galei de jfrihaan ver
brijzelde tegen de rotsen, die 

ö 5 
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voor (lp l ^ t e j , , W een land 
lagen, aan het welke hij den 
naam yan Jffeilloosreiland 
gaf ([een gedeelte der P.ali* 
ser<-eUunden van CopK), Hij 
ontdekte achtereenvolgend in 
dezelfde 'seestreken, twee an-r 
dere eilanden, die hij Aïi? 
rora en Vesper noemde; 
tusschep de 15.een 16,e pa<-
raïlel voortzettende, zag hij 
eensklaps een nieuw land; 
ma,ar toen hij nader bij kwam, 
bevond: hij dat het eene mer 
nigte digt bij elkander gele
gene eilanden waren: zij wa
ren ten getale van zes, bosch-
rijk, en van het bevallig9te 
voorkomen; ROGGEVEEN liep 
het grpotsfegevaar, te midden 
dezer lage , met klippen door-
zaaide eilanden, en zonder 
de heersehende stille zouden 
zijne beide schepen zeker 
gestrand zgn. Deze groep is 
nog niet wedergevonden want 
men kan dezelve piet ver
warren , met de Prins van 
Wallis-eilanden van BVRON 
{Prime of Walis-Islands), 
Drie dagen na aan dit gevaar 
te m ontsnapt, ontdekte 

.ROGGEVEEM een nieqw eiland , 
waarvan de palmboomen en 
flet rijke groen de vracht-
baarheid aankondigden : hij 
vond ér eenen overvloed van 
heilzame planten tegen de 
scheurbuik. Hetzelve ontvW 
den naam van Ifitsp^nings-
eiland, ter gedachtenis d?r 
gelukkige uitwerkselen welke 

het verblijf op hetzelve op 
degezondhieid vanhetscheepst 
volk had uitgeoefend, toen-? 
maols aan allerlei zeeziekten 
ter prooi. Besluiteloos om-i 
trent den door hem te vplgen 
weg, raadpleegde, hg zijne 
officieren, en er werd beslo
ten , dat men noordwaarts 
zoude- stevenen en,zich ver
volgens naar Oost'Indië ber 
geven. Dit was den; weg 
van jfüiRos doorsnijden,. en 
dien van SCHOFTEN ten pas
ten bij volgen., en bij gevolg 
de slechtste 'partij kiezen» 
Ook bragt déze scheepvaart 
slechts de weinig: belangrijke 
ontdekking der •BoywwW-
sch,e->eüanden , en meer ten 
noorden der eilanden #W«* 
veen, Tienhoven en GrO' 
ningen te weeg. DeOEngel-
sche aardrijksbeschrijvers heb
ben de Bouwttianwhe-eilcin' 
den met den archipel der 
zeevaarders van Bovamj}^ 
verward, eene dwaling, oie°p 
eene geleerde wijze is weder-
legd door FX-EÜBJED , die op 
de kJaarbïijkelijkste wjjze de 
onbestaanbaarheid <»arvan 
bewijst. De beide laatste wer
den door de Hollanders as 
eene landtong der Zuidpoo'" 
landen beschouwd:, eene an
dere dwaling, die het m?1 

noodig is te wederleggen. 
Nadat FLEÜRIEO beproefd Mö' 

:. de ligging dier eilanden te 
bepalen, begrijpt hij de*el ° 
alle onder den naam va» 
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fyggepeeifSG/iien* ^(rehipel, 
ep plaagt dezelve tussphen 
den 8.e en 15.e zujder-pa-
rpjiel, <en de J&8 en 160 
lengte graden, ten westen 
yap dep Meridiaan yap Pa» 
rijs, ROGGEVEEN bereikfe, na 
eenen langen tögt, de Susten 
yap, NieuwrB.felitgne, waar 
hij zich veel kader bij *waanr 
de, en hij fcw,am eipdelijk tp 
Bqtaviq. aan, alwaar hij zich 
vjeide rust |te viqdsp, en de 
scjhaUipg jan lof te ontyan-
gep i Wölks ten minste • zijp | 
ijyer en zjjne yplharding ver-
djepden. JIa«r de officieren 
dpr maatschappij, mipder 
menschlieviendj dap de wjjdep 
der Zfi^id^Z^By Jegdep :béslag 
pp de heitje schepen;; en 
Fierpen dep admiriaM, zfjne 
pffieieren, en de zwakke pver-
bjijfsejen der drie uitrustin-
gen t die degoïyen, dé s.tpr* 
men en het scheurbuik ge? 
spaard hadden,in de gevan
genis, ?ij beschuldigden de
zelve; yan overtreding v.ap het 
yp.orfegvt. der Maatschappij, 
door, in Zepëp te varen welke 
zij als haardpinein bpschouwr 
de. ROGGEVEEN en zijne tpgt-
gepooten werdpn als misda
digers naar Holland, gezon
den, ep Jayamen aldaar den 
U Jujij1723 aan. De West-
Indische maatschappij belastte 
Wh met hunne verdediging, 
zij voorzag z{ch in regten 
*egép ide Qpsl-Ipc}isehe maat-
schappij; en daar het he« 

wezen was, dat de Zeetogt 
van ROGGEVEEN, slecht? ont
dekkingen ten doel had, 
werd deze laatste maatschap
pij veroordeeld om alles tp 
yergoeden , ëp om aanzien
lijke schaden en interest te 
betalen. ROGGEVEEN bragthet 
pyerige yan zijn leven in rust 
door. Jttet. tijdstip van zijn 
oyer.lijdep is nipt bekend;. 
Men ziet dat de dopr. dezen 
zeevaarder gevolgden weg, 
vrij slecht gekpzen was. Ook 
had hij slechts kleine opt* 
dekkingen tengevolge, waar? 
onder het Pmstsk»eUandt 
en de Heillooze-eilandensiU 
leen Sfvedergeyondenzijn. liet 
belang der scheepvaart, zegt 
FjfEURlgü, jp zijp geleerd 
pndérzpek dpr ontdekkingen 
van ROGGEVEEN , moet tot 
prikkel dienep t e r opsporing 
dpr andpre j vopral der i?pzm-
mafiscbe. Ondanks den ar,-
J>eid van F^CRiEr;, js dgr-
zelver ligging zeer onzeker; 
en hei is opmogelijk de.zelye 
op pene voldoende yyijze te 
bepalen , wanpeer men enkel, 
heizij in het jffpogduitsch, 
hetzij in het F^ansch, het 
rpisverhaal van BEHRKN.S tot 
grondslag heeft; naardien in 
dit verhaal de lengte-opgaven 
wezenlijke raadsels zijp. In
dien het handschrift va» het 
dagverhaal dier reis, liet-
welk door den schrijver yan 
de levens dpr Hollandsche 
gouverneurs van Batavia 
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schijnt geraadpleegd te zijn, 
in 'het Jicht ware gegeven \ 
zou mén ér naauwkeuriger 
opgaven uit hebben kunnen 
putten. Dè Jiggihg van het 
Paasch-eiland, zoo als FORS-
XER zulks opmerkt, i s / o p 
eenéngraad na, overeenkoms
tig met die, welke COOK 
heeft opgegeven; en daar 
men in dit dagverhaal te ken
nen geeft, dat men van den 
meridiaan Tan Tènerife uit
gaat , zoo belet niets om te 
vooronderstellen, dat men 
van af dien meridiaan steeds 
gerekend heeft.1 Ten opzigte 
van REHRENS is het onmo
gelijk te bepalen , van af wel* 
hen meridiaan hij de lengte 
rekent. Men moet ook op
merken , dat hij volgens zijn 
geheugen schreef en geen zee
man was. Men heeft drie fieis-
verhalen van ROGGEVEEN < 
een in het Nederduitsch , 
Dordrecht, 1728, in 4.*° 
vol wonderlijke daadzaken , 
en klaarblijkelijke dwalingen. 
Het 2.e in het Hoogduitsdi,' 
is het werk van REHREMS, 
te Meeklenburg. geboren , 
sergeant-majoor bij de expe-
ditie-troepén, leipzig, 1738. 
Het 3.e is eene Fransche ver
taling van het 2,e, ' s Gra-
ven/iage, 1739, 2 dl.» in 
l2.mo Rit verhaal is eenvou
dig en draagt het kenmerk 
der waarheid. Men vindt! 
een goed uittreksel van het
zelve , in de Engelscbe ver

zameling van 'JöHNè UARRB, 
1764, bekend onder den 
titel van Waviganiiüm Bi* 
bliótKëca etc, 2 dl'.* in fol. 

ROHAN (ANNA en CATHA* 
RINA DE) ' -^ Zie 'PARTHENATV 

ROHAN (PEiRts DE)i' rid
der van Gié én maarschalk 
van Frankrijk, meer bekend 
onder den naam Van maar-
sc/idlk van Gié," ! was de 
zoon van LóDEiviJK Dfi Ro»; 

HAN, uil een der oudste en be
roemdste huizen des kohings-
rijks, uit Bretagne oorspron
kelijk. LoriEWUK XI beloon
de in 1475 zijne dapperheid 
met den maarschalksstaf van 
Frankrijk. Hij was een der 
vier heeren, die den staat ge
durende de ziekte van dezen 
vorst te Chinon in' 1484, 
bestuurde/ Twee jaren later 
verzette hij zich 'tegen de 
ondernemingen van den aa*ts* 
hertog van Oostenrijk in Pt" 
cardye. Hij voerde in 1«»8. 
in.'den slag van fornöue het 
bevel over de voorhoede, waar 
hij zich onderscheidde. Zgne 
gunst hield zich onder L0-
DEWJJK XII staande , die hein 
tot hoofd van zijnen raad en 
generaal van zijn leger in 
Italië verhief. Maar daarnij 
bij de koningin ANNA van 
Bretagne in ongenade ver
vallen was, werd hij gedu
rende vijf jaren van het nor 
verbannen en van de bedie-
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hingen van zijnett post be
roofd, Hij pverleed in 1577, 
geheel van het ijdele;der grop-
teo en der grootheid terug
gekomen,;; : -' :.•>•. , r; 

ROHAN (ïfËNDElK, hertog 
van), «pair van Frankrijk; 
prins van Leon , pp het kas-, 
teel van Blairiy in Breta* 
gne, in 1579 geboren, was 
de zopn van RENÉ I I , burg
graaf van ROHAN. HENDRIK 
IV in wiens tegenwoordig
heid hij in den ouderdom 
van 16 jaren bij het beleg 
van Amiens schitterende be
wijzen van dapperheid gaf, 
beminde he.o»..-teed.erUjk> Nat 
den dood van dien vorst, 
stelde hij zich aan het hoofd 
der calvinisten in Frankrijk 
en was in die betrekking even 
ZPO geducht door zijne ge
nie als door zijnen degen. 
Hij voerde in den naam dier 
partij , drie oorlogen tegen 
LODEWUK XIII. De eerste 
barstte los toen deze vorst 
inBearn de Cathejijke Gods
dienst wilde hersteilen ;. de 
tweede bij de insluiting door 
bet koninklijke leger van la 
Moohelle ; en de derde toen" 
die stad voorde tweede maal 
belegerd werd ,(Zie de arti
kels LODEWJJK XIII en PLES-
SES RICHELIBO). Daar de her
tog van ROHAN, na de in
neming dier stad, ontdekte 
dat de steden van zijne par* 
'Ü met het hof bevredigingen 

zochten te maken, slaafde 
hij er in om in 1629 , op 
meer; voordeelige, voorwaar-
den haar eenen algemeenen 
vrede te verschaffen,.' Het 
eenige e.enigzins aanmerkelij--
ke offer dat de Hugenooten 

, verpligt waren te doen,' was 
dat ;van hunne, vestingen ; 
hetwelk hen buiten staat stel
de den: oorlog op nieuw te 
beginnen» Daar deze; vrede 
het vtiur van den burgeroor-
log uitgedoofd had } zoo be
gaf de hertog DE ROHAN, 
die nutteloos vopr zijne par
tij , en onaangenaam aan het 
hof geworden Was, zich naar 
Fjenetïè. Deze republiek ver
koos hem voor haren opper
bevelhebber tegen de kei
zerlijken. LQDEWIJK XIII ont
trok hem, aan de Venetia-
nen om hem als afgezant 
naar Zwitserland en bij de 
Graauwbunders te zenden. 
Onder voorwendsel van deze 
volken te helpen om de in
woners van falieline, door 
de Spanjaarden en de kei
zerlijken beschermd , te on
derwerpen , hoopte • ROHAJT 
er- zich eenen kleinen staat 
te vormen ;•. maar die her-
senschimmige hoop verijdeld 
zijnde, begaf hij zich naar 
Geneve van waar hij zich 
met den hertog van Sak*' 
sen-Weimar ging vereenigen. 
Na zich aan het hoofd van 
het regiment van Nassau ge
plaatst te hebben, doojrbr̂ fe 
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bij 'dé' vijandelijke gelédéfetï 
rMar; hf' VvërÜ deb 28 ffé-ï 
bfüèfij••-*T638 gekwetst e» 
otférlêëd dén • 13 April döaiv 
aarrvojgendè' aan zijne won
den, in bet 59.,e jaar zijnS 
öüdördöms» Hij werd: den 2? 
Mei in dèStï PïEtERü-kërk 
i»GëheM bégfav'en. ~ Zijfiö 
vïö.ó'W MARGABETHA ÖE BKJ 
!HO»8 , dochter van SOLLT) 
ntet welke hij in 1605 ge-; 
hüwd was (en" waafbij hij 
slechts ééne dochter fèfWék-' 
te» die met HËtóiÖHABöxiö 
den écht trad , en1 die den 
naam- van üÊRóHAtf aannam) 
was pralestönfsöh gelijk hij, 
en maakte zichberoemd door 
haren; moed' > hoewel slecht 
aangeWend: zij Verdedigde 
iri 1625 üastfes tegen den 
ma'arschalk de. THEMINES , en 
deelde de vermoeijenissen van 
éenen echtgenoot wiens ge-
heele hart zij won.; Zij over
leed te Parijs, dën 22 Oc-
tober 1660. Öe hertog bÈ' 
ROËAN waleen dér grootste 
veldheereiti zijner eeuw J maar 
zijn opgewonden eri roma
neske geest, gevoegd bij de 
dweepzucht der sekte , rnaak-
te zijne militaire talenten nut
teloos óf gevaarlijk. Hij had 
het voornemen gehad om het 
eiland Ctjprus te kooperi> 
om' er de pfoteslanïschè fa-
miliëri van; Frankrijk en 
Dititschlandeene wijkplaats 
t e geven. De groofe heer 
80Q hé! hem afstaan voor 

200,000 kroiönen en eens 
jaarlijkschè schatting na 
60,000 livrés j mdar de dooè 
van den dèn' protestarteff gun» 

| stigen patriarch CT&IIAÜS ; 
aan wien hij deze zaak had toe» 
vëriwüwd deed de'zelvi riiis-
lukfeenV Eri bestaan tan hm 
verscheidene , werkeri i :lfi 

\,Lèé interets étöi [Dè b&-> 
langen dèr borsten}, een 
te Keuïëniüf Ï666 in 12.*<> 

f gedrukt boek i waarin bij 
op zljtfe maaier de openbü-* 
ïè belangend van alleEtitO' 
pêsche lïóveti waafdeeYt. -^ 
2,o Lé par/dit ëtet{De wU 
maqklë kapitein < of Kort 
begrip mn de öbrlögett W 
dèGommëntaHën aanï ÖM" 
UR)\ in 1 2 ^ #8 d o e ï 

zien'dat de ta'ktiei 8& f 
den véfei'Jicht oi'erdtó ;oef 
latereil kan versöhüffen; *-* 
2,o, Traite etc, {f*r*f 
deling oifër hét Mderf 
der oude militie); "~t ,' 
Traite etc. {FerhdnieliJ 
övéf het bestuur' der as 
Kantons); - b.° Gedénfr 
schriften i daarvan de foi 
ledigsle uitgave in 2 dl,. "« 
12.™ zijn.öZij bevatten he
geen iti F r U r ^ , ^ 
1612 tot in 1629 is ^ 

gevallen. Me"n kan liglöö"" 
ken dat alles ér den fo*n 

zijner verbitterde en tfraaï-
ffierigö ziel in aanneemt. *-* 
6.0 Mecueil etc. (Fef^fe' 
ling van eënige staatkun 
digenerhandelirigen overat 
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staaïs&hkén 'vatt, JöM tot 
JóêPïr in 8 ^ Parijs 1644 
— 1693 i-i 1755, met de 
Gedenkschriften en Brieven 
van HÈNÖÈIK hertog DÊ 
RottM óver den oorlog va.n 
Valtéliney 3 dl.* ift 12ïmov 
Genevé {Patijs) 1757.', Dit 
is de^ eerste* uitgave ' tvelké 
nïen van èeie1Gedenkschrif
ten geleverd heeft; De ba
ron Van Ziirlauben heeft' 
dezelve uit verschillende ge>> 
löofwaardige handschriften 
ontleend. Hij', heeft deze uit
gave mei aardrijks» en ge
schiedkundige en genealogi
sche aantéekenihgen en met 
eépe Voorrede diëeenè kor* 
te Levensschets van den her* 
tö'g DË RóÖAif bevat, versierd. 
Er bestaat eed lëveü' van 
dènzelfdön hertog, door dë 
abbé PERAN , voortzette? van 
AuvréNT i zamengesleld. Het 
beslaat het 21.° .cri 22.6deel 
Van de Geschiedenis der be-
roemde mannen Van Franke 
rijk. 

RÖHAN(BENJAMINDË) , heer 
van, Soubisè, broeder van 
den. voorgaande, voorde de 
M'dpeds in Holland, onder 
prirts MAÜRITS van JVassau, 
en hield in 1621 het beleg 
Uit Van Saint-Jean d'Jn* 
gely, tegen het leger door 
toDEWijÈ XIII in persoon 
aangevoerd. Deze stad gaf 
zich over. ROHAN beloofde 
getrouw te zijn, en zes maan* 

den later ham hij de wèpéns 
Weder op. Hij maakte zich 
in 1622 meester van geheel 
JVeder-Poitóu, en"; ria 'ver
schillende voordeelén , werd 
hij in 1626, van het eiland 

; Ré verdreven, van hetwelke 
hij zich i ria dat van Öleron 
had meester gemaakt, en zag 

: zich genoodzaakt de wijk nadr 
Engeland te hemeri;; Hij on* 
derhandelde mei vuur, om 
aan la, Roehelle hulp tëvér-
schaffen ; en toen , ondanks 
die hulp;,"deze stad onder
worpen was, wilde hij niét 
in Frankrijk terugkomeö. 
Dij vestigde zich in Enge* 
land, alwaar hij in 1641 zon* 
der nakomelingschap over
leed, f 

RöttAN .(Mina EiiBóNoitA 
DE) , dochter van HEiicüLËè 
ÖE RöflAN-Gô MENÉ'te, hertog 
van Montbazon ,,aanvaardde' 
in 164'5 het' religieuze ge
waad der orde van den H. 
BENEDICIOS, in het klödster 
van 3£oniargis. Zij werd 
vervolgens abdis van het Drie* 
eenheidsklooster van Caen , 
daarna varlJMalnoue , bij Pa
rijs. Nadat de Religieuzen 
van liet klooster van den 
H. JOZEF te Pürijs in 1659, 
de getijden en den regel vatt 
den H. BENÈDICTÜS hadden 
aangenomen, belastte zich 
Mevrouw DE ROHAN met hét 
bestuur van dat huis. Zij gaf 
er Constitutiën, die een «ft* 
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muntend Commentarium van 
denv regel van den H. BENE-
DICTÜS qitmaken. Deze be» 
roejtide abdis overked in dal, 
klooster in. 1681., in den 
ouderdom; van 53 jaren. De 
godsdienstigheid,,een gezond 
oordeel en de zachtmoedige 
heid waren de hoofdtrekken 
harer inborst, Er bestaan van 
haar eenige achtingswaard ige 
werken. De voornaamste zijn: 
1.° Morale etc. {Zedeleer 
des wijzen), in 12.n">;, dit 
is eene omschrijving van het 
boek der Spreuken, van den 
JEcclèsiasticus en van het 
boek dér Wijsheid. [•—•' 2.o 
ParapArase etc. (Omschrij' 
ving der Psalmen van boet
vaardigheid) , verscheidene 
malen met het voorgaande 
gedrukt. -,— 3.° Verscheiden 
Exhorlations {Vermaning 
gen) bij de inkleedingen en 
het afleggen van de geloften 
der nieuwelingen , welke zij 
aannam. — 4.° Portraits 
{Afbeeldingen of Schilde
ringen) , met vele kiesch-
heid geschreven, 

?SA ' 6 7 4 & e b °™, doe-
^l^oröonne, bisschop 
J J \ ~ f ï a ? t s b u r g > verkreeg 
rn \l\\ d e n ^rdinaalshoed! 

moezenjer van frankrijk, 
« mmandeur der 0rde "van 
der <? \ G e e S l * e n P!'°visor d«* Sorbonne. Hij had deel 

aan alle kerkelijke; aangele-, 
genheden van zijnen tijd, en 
legde véël ijver aan den' dag 
ter bevordering, van de één-
beid der Kerk ën de onder-
vverping,aan hare besluiten. 
Dé Fransche akademie en die 
der wetenschappen ,namen 

: hem in haar midden op, en 
verloren hem in 1749. Hij 
was een voortreffelijk prelaat, 
en onderscheidde zich 'niet 
minder .door zijne edelmoen 
digheid dan door de zachtheid 
zijner inborst, zijne minzaam
heid , en andere hoedanig
heden, welke" de menschen 
in de maatschappij rbemind 
maken. Men heeft onder zij
nen naam Brieven, Mande
menten , JSerdelijke onder-
rigtingen . en J;het Rituaal 
van Straatsburg. — .Afc», 
MAND DE ÏIOHAN, zijn ach
terneef, in 1717, geboren, 
bekend onder den naam van 
Jbbé de rentadour en tan, 
Kardinaal de Soubise was 
prioor en leeraar der Sor-
bonne, rector der universi
teit van Parijs, bisschop 
van Straatsburg, aht van 
la Chaise-Dien, grodt-aal-
moezenier van frankrijk, 
kardinaal, commandeur der 
orden des konings, en een 
der veertigen van de Fran
sche akademie. Hij overleed 
te Savérne, in 1756 , . n a 

zich door zijne liefdadigheid» 
zijnen ijver , zachte en zui
vere zeden onderscheiden te 
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hebben. Hij had uitmun
tende studiën in de Sorbonne 
gemaakt, en van zijne'kunde 
aangewend , om tot gids van 
zich zelven en zijne kudde 
te dienen. Hij legde de groot
ste achting en den meesten 
eerbied voor de geestelijken 
aan den dag, die hunnen 
pligt vervulden, en zulks 
heeft niet weinig bijgedra
gen, oin de goede herders 
in zijn diocees te vermenig
vuldigen, — ARMAND JDLIDS 
DE ROHAN t neef van den 
kardinaal ARMAND GASTON, 
in 1695 geboren , werd in 
1722 tot Aartsbisschop van 
JRheims benoemd •, zalfde Lo-
DEW.UK XV, den 25 October 
deszelfden jaars, ontving den 
kardinaalshoed en overleeft in 
1762; — LODE WIJK KON STA N-
TIJN DE ROHAN, broeder van 
den voorgaande, was eerst 
ridder van Malta, daarna 
scheepskapitein (1720). Na 
den geestelijken staat omhelsd 
te hebben, werd hij aalmoe
zenier des konings, bisschop 
van Straatsburg en kardi
naal f1761). Hij overleed te 
Parijs in 1779. 

ROHAN (MARIA DE) , her
togin van Chevreuse. — Zie 
CHEVREDSE. 

ROHAN (de Ridder LODE-
WIJK- DE). -— Zie TRÜAÜMONT. 

XXI, DEEJG, C 

4 ROHAN(N.. . prins DE) , 
generaal en pair van Frank-
rijk, volgde in het begin de 
partij der omwenteling, en 
werd adjudant van IA FAT-
ETTE. Maar daar hij weldra 
het wezenlijke doel dernieu-
wigheidsgezinden inzag, deed 
hij afstand van hunne grond
beginselen , om enkel op het 
heil der monarchie bedacht 
te zijn. Men zag hem, den 
10 Augustus 1792, naar Lo-
DEWIJK XVI snellen, zich 
met hem naar de vergadering 
begeven, zich den 11 en 12 
als schildwacht aan zijne deur 
stellen, tot dat deze onge
lukkige, vorst met zijne fa
milie naar de gevangenis van 
den Temple werd gevoerd. 
Indien zijne herroeping der 
revolutionnaire grondbegin
selen, hem bij de anarchis
ten reeds als verdacht had 
gekenmerkt', zoo kon zijne 
verkleefdheid aan zijnen ko
ning aan hunne wraak niet 
ontsnappen. Zonder eenige 
gegronde beweegreden, in 
hechtenis genomen, werd hij 
in de Abdij opgesloten „ al
waar hij op den verschrikke-
lijken dag Tan 2 September 
daaropvolgende > 21 dagen , 
na het in hechtenisnemen des 
konings, vermoord werd. 

* ROHAN-GOÊMENË" (LODE-
WIJK RENÉ EODAKD, Prins 
DE), Kardinaal-bisschop van 

c . , ' • • • ' * <> 
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Straatsburg, "den 27Sep
tember 1734 gebaren , wps 
in het begin bekend onder 
den naam ven prins ZODJE-
WI$%. Na den geestelijken 
staat te hebben omhelsd, 
werd hij in 1760, coadjutor 
van zijner» oom > LODEWIJK 
KONSÏAKIIJN, bisschop van 
Straatsburg, en ontving in 
hetzelfde jaar den titel van 
bisschop van Canope in par* 
iibus, Zijne geboorte, zijne 
talenten, een schoon gelaat, 
een ongedwongen geest, en 
beminnelijke manieren , de
llen hem aan het hof ingang 
vinden. Tot afgezant te/i^ee-
nen benoemd , werd hij door 
MARIA THERESIA koel ont
vangen ; en hij meende den 
indruk dezer ongunst te zul
len uitwisschen , door aan. 
het Weener-hóf eene buiten
gewone pracht ten toon te 
spreiden, deze ijdele glans, 
tot welks volhouding bij bui. 
tengewone schulden moest 
maken, kon de keizerin niet 
misleiden, die zelfs zijne te
rugroeping vraagde; DE BO-
HANwerd echter eerst na den 
dood van IODEWIJK XV terug, 
"geroepen,Jfen benoemde hem 
achtereenvolgend tot Groot
aalmoezenier van Frankrijk, 
abt van Si. Waast (een be-
nificie dat 300,000 livres in-
komsten opbragt), provisor 
der Sorbonne, en admini
strateur van het ziekenhuis, II 
Quinae Vingt genaamd. Hij I 

verkreeg omtrent denzelfden 
tijd, op verzoek des konings 
van Polen, STAMSIABS PO-
NIATÖWSKI , den kardinaals
hoed.- De' Prins DE ROHAN 
had het ongeluk betrokken 
te zijn ij}? de ergerlijke zaak 
van het halssnoer (collier), 
die zijnen goeden naam voor 
eenen oogenblüc in de waag
schaal stelde. Op deu naams-
dag der koningin (15 Augus
tus 1785), zag deze vorstin 
twee juwelier* bij zich aan
bieden, die haar 16,000,000 
livres vraagden, als koop
prijs, zeiden zij, met haar 
overeengekomen, voor een 
diamanten halssnoer, hetwelk 
haar door eene.dame IA MOT
TE moest overhandigd zijn. 
MARIA ANXOINETTÊ,billijker 
wijze, over dezen eisch ver
wonderd , verzekerde, niet 
alleen genoemd halssnoer niet 
gezien te hebben* maar zelfs 
nooit gedacht te hebben een 
dergelijk aanteioopen. B* M. 
ging zich oogenblikkehjk bij 
den koning1»eklagen, en hen» 
regt vragen over het mishruilr, 
dal men van haren naam, 
in eene zoo netelige zaaK 
maakte. Op den raad van 
den zegelbewaarder ea van 
den heer DE È M Ï O T » * 8 ! . 
LODEWIJK XVI den kardi
naal, die zich toenmaa'Sp

,e 

Fersailles in de uitoefening 
van zijnen post van aalmoe
zenier bevond, in hechtenis 
te nemen. De koningin ver" 



B O H. ms 
kréég, dat zij hem' eerst kon ] 
ondervragen, en na hem in 
Aare tégen woprdigheid te heb-
ben,toegelaten, zeideïij hem: 
'«Beken of hét sedert vlier 
jaren niet de eerste maal is, 
iidat ik met u spreek," De 
kardiiiaal antwoordde loe>-
stemmender wijze, en ba
kende dat hïj door <eene itt-
triganle, I A MOTTE genaamd* 
misleid was. Bij het verlaten 
van het kabinet deskonings, 
werd hij in hechtenis gen©*» 
men en naa* de Bastitte ge
voerd . Het p ubl iek o f 1 ie v er 
ée kwaadwilligen , dese ge
vangenneming vernomen heb
bende :, verspreidden dadelijk 
i e t gerucht dat de kardinaal 
aan keizer JOZEF II -, de mid* 
delen had aan de hand ge
geven ,•• óm èehen on ver wach
ten inval in Lotharingen te 
doen; maar dit valsch ge
rucht was niet van langen 
duur, isn hét publiek werd 
weldra beter! ónderrigt. De 
koning liet aan den kardinaal 
zeggen, van zelf uitspraak te 
doen omtrent ïijft lot; deze 
verzocht om voor de regt>-
bank van het parlement be
trokken te worden. LA MOTTE 
werd evenzeer fn hechtenis 
genomen; zij nam den bij
naam van VAIOIS aan, eri 
beweerde af te stammen van 
eenen natuurlijken zoon van 
HEJTDRÏK H. Men vergeleek 
haar mét den kardinaal DS 

' C 

ROHAN; en, in de vérhoorén, 
welke men met haar hield, 
bekende zij «ooit aan dekov 
nihgin te zijn /voorgestelde 
Zie hier hit stellige Wat men 
heeft kunnen ontdekken Tan 
het feit, waarmede men ïiaar 
béschüldigde • zij had een© 
vrouw verleid , D'OIÏVA ge
naamd, die eehigzins nait-
de koningin(geleef ,-m die, 
op hare' ingevingen, 'ér ide 
rol vatt gespeeld -had, door 
ómwerit middêrnachï %• het 
park tan Fèfêaïilés Vè'Wtï 
schijnen. Baar, had d'éiièlrcta 
Ö'OMVA den kardinaal" döfen 
roepen aan wieö zij déh last 
zoude hebben opgedragen, 
haar het halssnoer te bezor
gen* Mën bewees dat de 
man van IA MOTÏË eensklaps 
van éenen staat van behoefte 
tot eene buitengewone pracht 
was ovéfgègaaft , én dat hij te 
Zonden voor 'aanzienlijke som
men diamanten had verkocht. 
Hét parlement =sprak?dèh kar
dinaal van alle beschuldiging 
vrij, wees B'ÖIÏYA af, én 
veroordeelde de VÏÖÜW 'tk 
MOTÏÊ, tot het brandmerk, 
én öene levenslange opsluiting 
iö laSalpêtrière: haar eèht-
g'enoot werd naar de galcijen 
gezonden. Ofschoon de on-
sohuld dés kardinaals door 
deze uitspraak bevestigd was, 
kon zijne tegenwoordigheid 
aan hét hof, noch aan den 
koning, noch aan de kohïn-

c 2 '"' '' >'•<• ' '•"" 
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gin verder aarigenaa.m jsijö, 
welke laatste zich van dézen 
oógenblik af ten doel zag, 
aan de vergiftigde schichten 
der boosaardigheid. De pre
laat werd van zijne waardig
heid van groot-aalmoezenier, 
en van zijne orde-sieraden des 
H, Geestes beroofd. Naarde 
abdij van la Chaise-Dieu, 
in duvergnè, en later naar 
zijn bisdom Straatsburg ver
bannen, hij bleef aldaar tot 
in 1789, als wanneer het bal
juwschap van ffaguenau en 
fjTeissenburg > hem, door 
den invloed der aanvoerders 
yan de volkspartij, tot afge
vaardigde der geestelijkheid 
bij de algemeene slaten be-
rioemde. Hij nam in het be-
,gin deze benoeming niet aan, 
maar na dat de nationale 
vergadering zijne ballingschap 
had opgeheven, verscheen hij 
in de-vergadering vanden 12-
September, en de vergade
ring wenschte hem geluk met 
zijne werkzaamheden. De in. 
triganten vleiden zich, dat hij, 
uiteenen geest van wraak te
gen het hof, en vooral tegen 
de, koningin, hunne partij 
zou omhelzen ; Z I j n e g e m a . 
Ugdheid verijdelde hunne ont
werpen, en men kon hem 
•niet anders verwijten , dan 
zijne toestemming tot het af
leggen van den burgereed, 
als hd der geestelijkheid. Tan 
dien oogenblik af, verwij
derde hij zich voor altijd van 

de vergadering, en begaf zich 
naar zijn prinsdom, in het aan-
den regter-oever des Rijns ge
legene gedeelte. Hij ontvinger 
alle ongelukkigen, die hunne 
to'evlugt tot zijne weldadig
heid namen, en verleende 
zijne ondersleuning zelfs aan 
diegene, waarover hij zich te 
beklagen had. Hij leefde lang 
gerust en vergeten in zijne 
schuilplaats, deed in "1801 
afstand van zijn bisdom, en 
overleed te Ettenheim, den 
16 Februarij 1803. Zijn voor
komen was zeer innemend, 
zijn gelaat edel, zijn onder
houd geestig en levendig; hij 
sprak met bevalligheid, zelfs 
met welsprekendheid. Er zijn 
een aantal werken over dezen 
prelaat geschreven. Men kan 
raadplegen: Mémoires etc. 
{Gedenkschriften van BM~ 
SENFAL) , die van mevrouw 
CAMPAN , en die van den abbé 
GEOBGEI.; Mistoireelc, {Ge* 
schiedenis der 18.eeeuw) door 
LACRETEUE ; en de Reemi 
etc. (Verzameling van stuk
ken betrekkelijk de %aak van 
het beruchte halssnoer). 

* ROHAN MoNTBAZOtf (C . 
A. C., prins DB), vice-ad-
miraalder Fransehe zeemagt» 
te Parijs, in 1730 geboren, 
hij begaf zich, nog zeer jong 
zijnde onder de marine, £" 
van rang tot rang fclorn "9 
op tot dien van «nder-adm1-
raal. Aan zijne oude grondbe-
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ginseJen verkleefd, verklaarde 
hij zich tegen de omwenteling, 
en werd bijgevolg van zijnen 
post beroofd. Het gelukte 

'hem echter vergeten te blij
ven leven, tot op den tijd 
van'het schrikbewind, wan
neer hij als verdacht in hech
tenis genomen en in het kar
melieten—klooster opgesloten 
werd. Na verloop van eenige 
dagen betrok men hem in dé 
gewaande zamenzwering der 
gevangenissen , en hij werd 
voor de revolutionnaire regt
bank betrokken, die hem den 
23 Julij 1794 ten dood ver
oordeelde. Hij kwam vier da» 
gen voor de strafoefening van 
ROBESMERRE , in den ouder
dom van 64 jaren, om het 
leven. 

* ROHAÏT - ROCHEFORX (de 
prinses DE), te Parijs in 
1750 geboren, werd beschul
digd van met BERTRAN» I>E 
Moti.ETli.LE eene zamenzwe-
ring te hebben gesmeed, en 
den 9 November 1792 in 
hechtenis genomen, Deze.be-

' schuldiging was des te onge
gronder, daar mevrouw DE 
RoHAtf, gedurende een groot 
gedeelte des jaars aan ver-
standsverbijsteringen onder
hevig was. TALMEN en zelfs 
CttABox spraken om deze 
reden ten haren voordeele; 
zij werd desniettegenstaande 
iroor de regtbank gevoerd. 

Nadat de regters de physi-
sche onmogelijkheid ontdekt 
hadden, waarin zij zich be
vond, om tegen de republiek 
zamenlespanhen, werd zij in 
1793 vrijgesproken; maar in 
het volgende jaar beschuldigde 
men haar op nieuw als mede-
pligtige van IiAOMlRAL, moor
denaar van COLtOT D^ER-
BOIS. Voorde revolutionnaire 
regtbank. gevoerd , werd zij 
aldaar den "14 Janij' 1794 tén 
dood veroordeeld ; drie da
gen daarna , werd zij met ha-; 

ren vier en twintigjarigèn 
zooüj evenzeer van zamen
zwering in den moord tan 
CoLLOT D'HERBOIS beschul-
digd, geëxecuteerd ; hij , zöo* 
wel als zijne moeder, wer
den in een rood hemd naar 
het schavot gevoerd. Haar 
andere zoon, die in het be
gin der Fransche onlusten 
uitgeweken was, kwam oh» 
voorzigtiglijk weder binnen 
Frankrijk, en Werd in 1794 
te Grenoble aangehouden, al
waar hij aan eene militaire 
commissie werd overgeleverd, 
die hem veroordeelde om. ge-̂  
fusileerd (e worden. 

" * ROHAN GHABOÏ (LODE-
WIJK FRANCISCÜS AUGUSTUS 
DE), hertog van Rohan, prins 
van Zeon, kardinaal van den 
titel der H. Drievuldigheid, in 
Monie Pincius, aartsbisschop 
*an Besancon, te Parijs} de» 
a • • • •• 
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29 Febr.ua rg 1788, uit eene 
van Brelagrie oorspronkelijke 
familie, die als eene der oud-, 
ste dei1 monarchie kan worden 
beschouwd, geboren. Men 
kent de trotsche zinspreuk , 
welke zijne voorouders, bond-
genooten en bloedverwanten 
van verscheiden souvereinen, 
hadden aangenomen t 

Ifluc je> ne daigne 

, 3?rince de Brof&izna 
Da HOHAH j? sm». 

Degene, wiens leven wij be
schrijven, had tot vaderALEX-
AKDER • Lo&EWIJK AüGüSXDS 
ROHAN CHABOT.,• hertog van 
Ho Aan en Porroëi-, en zij
ne moeder was ANJU LOÜISE 

MAGDAWSKA E L I Z A B E I H DE 

MONTMORENCY. Even voor de 
Fransche omwenteling gebo
ren , moest hij,, zoodra zijn' 
oordeelvermogen zich begon 
te ontwikkelen,, den val der 
monarchie en de ongelukken 
zijner eigene familie bewee- I 
nen. Hij volgde gedurende 
bet schrikbewind djtie o u . 
iMwJBngdmd,;nkwam 
va» daar met hen terug, zoo. 
« ^ « k a l m e r dagen voor 
****** aanbralfen. De 

a a n ^ S , gepaard mef eene 
wchte godsvrucht. Eene ver. 

••*we«ria tezaamheid en eene 

?^««wl>.vord eri ngeninzij. 
•« «MiSn makenV die door 

den Heer LAPERCHK bestuurd 
werden. Na de oprigting? van 
den keizerlijken troon, liet 
BONAPARTE, wiens bekwame 
staatkunde er naar streefde 
om tot steunen aan zijne • 
dynastie , de oude familien 
te geven , welke gedurende 
geheele eeuwen» den troon 
der BOURBONS omringd had
don , dé oogeo op den jon
gen DE ROHAN vajlen,, die 
na aan de prinses BORGHESE 
verbonden te zijn geweest,, 
achtereenvolgend kamerheer' 
der koningin van Napels et* 
des, keizers werd. Te «lid» 
den van een ongebonden en 
krijgszuchtig hof, bleef zijne 
godsvrucht zich zelve gelijk i 
en alle verleidingen der jeugd 
en der wereld, waren niet 
in staat hem zijne godsdienst-
pligten te doen vergeten* De 
vrees- van aan de magt te mis
hagen , die Frankrijk.je» 
geerde j belette hem nooit de 
ingevingen van zijn geweten 
te volgen. Toen de hertog 

v. DE PtfJUGNAC, onder den Jast 
I eener hoofdbeschuldiging t e 

Fincennes was opgesi°^n j 
„ zag men hem bijna dagelijks 
| aan dezen doorluchtiger), ge* 

vangene, de vertroostingen 
der vriendschap brengenden 
later (1812), toen Pius vil te 

Foniainebleau, zijnen uioedi* 
gen tegenstand, tegen de wil
lekeurige maatregelen van oO' 
ÏUPARTB kwam boeten, ging 
de hertog DE ROHAN, meer 

http://Febr.ua
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«hrislen dan hoveling, zijne 
godvruchtige hulde aan den 
algemeeneh Vader der geloo-
vigen aanbieden. Tegen de 
Jaatsle tijden des keizerrijks, 
deed hij eeöe reis door Ita-
li'è, van waar hij eerst in 
1814 terugkwam. De restau
ratie opende voor hem eene 
schitterender loopbaan. Met 
een bevelhöhberschap in de 
roode compagniën belast, ver
kreeg hij , na de ontbinding 
van dat corps, den rang van 
kolonel, Eene zijoen rang 
waardige verbindlenis veree-
nigde hem met mejufvrouw 
DE SERENT , even zoo beroemd 
door hare bevalligheden als 
door hare deugden. Blaar 
eene verschrikkelijke gebeur
tenis kwam deze naauwelijks 
gevormde banden verbreken, 
en twee over het geluk der 
jonge echtelingen opgetogene 
familiën in den bittersten 
rouw dompelen. De hertogin 
DE ROHAN , getooid voor een 
bal, hetwelk de graaf D'AÊ-
POJJT, gezant van Oostenrijk 
gaf, had zich onvoorzigtiglijk 
te na bij het vuur geplaatst, 
hare kleederen geraakten in 
brand, en zij was eene prooi 
der vlammen , alvorens men 
haar hulp kon aanbrengen. 
Dit verschrikkelijke toeval, 
dat hem eene geliefde echt-
genoote ontnam, veroorzaakte 
den hertog DE RÓHAN de diep
ste smart, en bragt hem nog 

C 

nader lot de Godsdienst, die 
alleen in staat was eene zoo 
wreede wond te verzachten. 
Weldra deden de ongelukken 
der monarohia hem zijn eigen 
lijden Vergeten. Nadat de in
val der honderd dagen de ko
ninklijke familie verspreid 
had, volgde de heer DE RO
HAN den hertog van Atfaou-
LêHE naar het zuiden, en 
vervolgens naar Spanje. Kort 
na zijne terugkomst in Frank
rijk, had hij de smart zijnen 
vader te verliezen j die den 
8 Februarij 1816 overleed, 
en dien hij in zijnen titel van 
hertog en pair opvolgde. Zij
ne familie trachtte hem nieu» 
we verbind tenissen te doen 
aangaan; Ï/ODEWJJK XVIII 
wilde hem zelfs met eene 
Saksische prinses vereenigen. 
Maar reeds opeqbaar.de hem 
eene geheime stem > den nieu
wen stand, welken hij moest 
omhelzen. Zijne zedigheid 
alleen hield hem nog van het 
priesterschap terug, hetwelk 
hij al? eene verhevene be
stemming beschouwde, In-
tusschen bepaalden godvruch
tige en verlichte raadgevingen 
langzamerhand zijne beslui» 
teloosheid, en , na verschei
dene dagen in het gebed te 
hebben doorgebragt, besloot 
hi j , ondanks alle legenbe-
denkingen zijner familie , den 
nieuwen weg te volgen , wel
ken de Voorzienigheid vo<K 

c 4 
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hem opende. Deii 19 Mei 
1819 in Saint-Sulpice ge
komen , onderscheidde hij 
zich aldaar door zijnerijver, 
zijnen-egelmatigheid, en zij* 
ne vlijt voor de theologische 
-studiën., Den 1 Junij 1822 
tot Priester gewijd, werd 

-hij kort daarna tot groot
vicaris van Parijs benoemd. 
In 1828 werd hij tot den 
Aartsbisschoppelijken Stoel 

-van Juch beroepen, en ging 
in 1829 tot dien van Be* 
sangon over, alwaar hij voor 
de eerste maal den 2 Fe
bruari} deszelfden jaars pon
tificeerde, Alvorens bezit van 
zijn diocees te komen ne
men, had hij het kasteel la 

Hocheguyon, de woonplaats 
zijner voorvaderen, verkocht, 
ten einde, zoo als hij zulks 
zelf zeide, meer goed aan 
de armen en aan zijne kerk 
te kunnen doen. Een zijner 
eerste zorgen was, de hoofd
kerk te verfraaijen, welke hij 
met smaakvolle sieraden en 
met, in den Goihischen stijl, 
geschilderde glazen, zeer 
voordeelig voor de stille aan
dacht des gebéds, verrijkte. 
De hertog DEgRoBAtr kweet 
zich van zijne verhevene be
dieningen met den vurigsten 
ijver, en verliet zijn diocees 
enkel, om in 1829 en 1830 
2itting|tè gaan nemen in de 
kamer der pairs. Door LEO 
XII met het pallium ver- II 
sierd , werd hij in het comis» f 

torie van den 5 Juhj 1830 
tot den rooden hoed verheven. 
De Julij-omwenteling verras
te hem te Parijs, alwaar 
hij door woesteJingen, die 
hem voor den Aartsbisschop 
van Meims hielden , in hech
tenis genomen en mishan
deld werd. Smartelijk gelrof* 
fen over den val des troons 
van KAUEI, X, begaf hij zich 
naar Zwitserland, en later 
naar Home, alwaar hij me
dewerkte tot de verheffing 
van GBEGORiusXVIjdieden 
2 Februari] 1831 op den 
Pausehjken troon werd ver
heven. Gedurende den tijd, 
welken hij in Italië doot-
bragt, leefde hij in vertrou
welijke gemeenzaamheid met 
den heiligen Vader, die zelfs 
tegen de gebruiken zijner, 
voorgangers, hem óp liet 
landgoed, hetwelk hij gedu
rende eenigen tijd \Q Jlbu-
no bewoonde, ging bezoe
ken. Het verlangen van den 
kardinaal DE ROHAIC was om 
naar zijn vaderland terug te 
keeren, en toen hij verno
men had, dat zijn diocees 
door de cholera bedreigd 
werd •, Weifelde hij niet lan
ger om er zich naar toe te 
begeven* flij vleide zich dat 
de herinnering van het goe
de , dat hij er gestichthad, 
den partijgeest zou bevredi
gen, waarvan zijne oude ge
negenheid voor den oudsten 
tak der BooitBOfls hem de 



R O H . 4 4 1 

aanvallen scheen te woelen 
doen vreezen, Maar een za* 
menloop van ongelukkige om
standigheden , bereidde hem 
voor zijne terugkomst te Be» 
sangon; e ene wreede beproe
ving. Onder voorwendsel dat 
zijne terugkomst in Frank' 
rijk in verband stond met 
de verschijning der hertogin 
van BEERT in de Fendée, 
kwamen jonge heethoofden, 
gedurende de drie dagen, 
•welke op zijne aankomst volg
den, onder zijne vensters, 
hoogst beieedigende kreten, 
door vuile gezangen afgewis
seld, aanheffen. Het open
baar gezag maakte een einde 
aan deze ongeregeldheden, 
waarvoor de prelaat niet on-
gevoelig kon blijven. De zorg 
voor zijn. diocees bood hem 
eene afleiding aan, van de ver
drietelijkheden, welke zijne 
ziel verscheurden, Hoogst be
scheiden , hoogst eenvoudig, 
vreemd blijvende aan de staat
kundige tijdsomstandigheden, 
wijdde hij er zich meteenen 
nieuwen ijver aan toe om 
zijne kudde te verlichten en 
te voeden, Men zag hem 
enkel bezig met de pligten 
van het apostolaat, de god-: 
vruchtige instellingen /aan
moedigen , de ziekenhuizen 
^n gevangenissen bezoeken , 
de afgelegenste deelen van 
zijn diocees doorkruisen , en 
«et woord des Evangelies in 

. . . . . . ; • • . c 

de geringste dorpen gaan ver. 
kondigen. Zijnê  godvruchtige 
werkzaamheden ondermijn
den zijne van natuur zwak
ke gezondheid. Na in de 
opene lucht in het dorp 
CAerfecey gepredikt te heb
ben , werd hij door een ont
stekend rhumatismus bevan
gen .', dal hem naar het graf 
sleepte. Na drie weken lij-
dens, overleed hij. den 8 
Februarij 1833. Zijne lief
dadigheid, zijne zachlmoe-
digheid en zijne christelijke 
onderwerping, schitterden in 
zijne laatste oogenblikken met 
eenen nieuwen 'glans. Twee 
dagen voor zijnen dood , nam 
hij van zijne geestelijkheid 
het treffendste afscheid , en 
even alsof hij door eene die
pere nederigheid, zijne voor
ledene pracht wilde boeten, 
herhaalde hij dikwerf op zijn 
sterfbed j Mijne broeders > 
bidt voor mij, ik ben niets, 
minder dan niets! Bij zijn 
testament, dat een gedenk-
teeken van weldadigheid en 
godsvrucht is, vermaakte de 
kardinaal aanzienlijke legaten 
aan het Seminarie van i?e-
sangon, aan de hoofdkerken 
aan de armen, en hij lega
teerde aan de Aartsbisschop
pen zijne opvolgers, al z|-
ne pontificale sieraden, zijn 
meubilair , zijne kapel, op 
150,000 franken begroot, 
eene rijke bibliotheek en kosl-

c 5 ' • 
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bare schilderijen. De hertog 
Bic RoBUN heeft in het dio
cees van Besangon diepe her
inneringen nagelaten, In de 
tijden, welke de Julij om-
wen leling voorafgingen, was 
zijne Salon, het vereenigings-
jmnt geworden van alles wat 
de stad het meest aanzien* 
lijk aanbod. De jonge lieden 
vooral werden door den pre
laat , met eene bescheidene 
bevalligheid onthaald, die 
hen geheel en al voor hem 
innam. Verscheidenen voöden 
ia. hem eenen ij verigen be-
schermer en sommigen, die 
zonderfortuin waren, ontvin
gen heimelijk uit zijne hand 
edelmoedige ondersteuningen. 
.Wiemand wist beter dan hij 
de godsvrucht beminnelijk te 
maken, door de sierlijkheid 
zijner manieren, de welwil
lende Hoffelijkheid zijner ze
den, en de geheel christelijke 
•verdraagzaamheid, die hem 
onderscheidde. Een vriend der 
kunsten zijnde, moedigdehii 
«P eene krachtdadige wijze 
diegene aan welke dezelve 

•wwane wekte zijne pehèél 
W g d h e i d . e n i o r d 8 do 

& U e s , ' 8 d e hlJ ee t ,e jaar- ,, 
W h rente. Ondanks d L f. 

invloed der staatkundige ge» 
betmenissen > verwekte zijn 
dood in het geheele diocees, 
eene smartelijke en diep ge
voelde aandoening, en bij-
zijne lijkplegtigheid zag men 
ojpregte tranen vloeijen. Laat 
ons hier echter bijvoegen, 
dat de door den prelaat op* 
gevatte ontwerpen, dooreen 
gedeelte zijner geestelijkheid 
niet altijd met sympathie 
werden opgenomen, en dat 
hij hevige tegenkantingen had 
te bestrijden om de door hem 
nuttig geoordeelde verande
ringen te bewerkstellingen, De 
hertog DE RoHAlf heeft Man
dementen en Berderlijkebrie' 
ven nagelaten, en onderden 
titel van Manuel {Handboek) 
een Gebedenboek in het licht 
gegeven, dat een waar mees
terstuk van zalving en gods-
vrucht is. De abbé DE MAR-
eüERiTE , kaüonik, heeft eene 
lijkrede vaa dezen prelaat 
zamengesteld, welke den 27 
Maart 1833 in de hoofdkerk 
Van Besangon is uitgesproken, 

•ROHAÜXT (JACOBÜS), een 
natuurkundige, in 1620 ge
boren , was de zoon van eenen 
koopman van Jrniens, en 
werd naar Parijs gezonden 
om er gijnen wijsgeerigen 
leergang te volbrengen, waar
bij hij zich aan de gevoelens 
van DECARÏES hechtte. Hij 
onderwees-gedurende 10 °» 
12 jaren de natuurkunde te 
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Parijs, en overleed in 1675 
R0B40I.I was geheel tot zich 
zejren en zijne boeken be
paald. Hij sqhejddo nooit de 
wijsbegeerte van dé Gods
dienst , en bragt beide in 
zijne, geschriften en zedqn 
overeen. Zijne: voornaamste 
werken zijn: l f° Traiteetc. 
(Verhandeling over de na<-
tuur kunde), 1671, in 4. t0 

en 1682, 2 dl.» in 12.moj 
hij neemt in dit werk eene 
menigte natuur- wiskundige 
en natuur-, onleedkundige on
derwerpen op. —3.°i Mlè-
piqns etc, {Grondbeginselen 
der wiskunde), — 3,?Jr(j»'r 
té etc {Verhandeling over 
de werktuigkunde), in zijne 
Nagelatene werken,. 1682 , 
2 dl.n in 12.mQ.— A,° En* 
iretiens etc, {Gesprekken 
over de wijsbegeerte), 1671 
— 1675, en andere werken, 
die vroeger nuttig waren. 

* RQISSAUD (N„«. de abbé), 
prediker des konings, heeft 
een goed werk in het licht 
gegeten getiteld; Z(t consola-
tim e/g, [waarvan eene Ne-
derdnitsche vertaliogibeslaat,, 
onder den titel van De troost 
van den Christen of beweeg
redenen tot vertrouwen op 
God in de verschillende om
standigheden, des levens, ver
meerderd en met aanmerkin* 
gen volgens de behoefte des 
l§ds v door ff. BLOM, K. 
Priester, 2 dl.n j n hl, 8.*° 

Grm>.e, 1843] voor de eer
ste maal in 1775 gedrukte» 
later verscheiden malen her-
drukt in 1 dl. en in 2 dl.n 
in 12.mo 

f RQEES (HENÖRIK) , een 
schilder, bijgenaamd Zorg, 
te [Rotterdam'•', in 1621 ge* 
boren» Zijn vader was spheepa.-
patróon , en de oplettend
heid njiet welke hij over dé 
aan zijne zorg toevertrouwde 
koopwaren waakte, verwierf 
hem zijne bijnaam , die,aan 
zijnen zoon overging. De jon
ge HENDRIK was in het be
gin de kweekelingvanÖAVlD 
TENIERS, wiens bewonderens
waardig koloriet hij gelukkig-
Ijjk navolgde. Hij volgde daar
na de lessen van W Ï U E M 
BREIÏENWEG , die in eéuen 
verhevenen trant, datgene 
schilderde, wat men itanien-
spraken noemde., en in al 
zijne «Samenstellingen behield 
hij iets van de behandelings-
wijze van dien grooten mees
ter. Hij bootste ook met het 
beste gevolg den stijl van 
BROOWER na. Men noemt 
vooral van hem twee stuk
ken, waarvan bet eene eene 
Italiaansche kermis voorstelt, 
op den voorgrond van welke 
men eene vrouw ziet, die 
hare kraam met kiekens, 
wild braad , enz, uitstalt; het 
andere is eene vischmarkt. 
Deze beide onderwerpen zijn 
met eene menigte geelde» 
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versierd , die eene treffende 
waarheid uitdrukken , en die 
ten bewijs verstrekken dat 
de kunstenaar slechts naar 
de natuur schilderde. Maar 
de grootste lof, welken men 
aan de voortbrengselen Van 
RoKES kan toezwaaijen , is 
dat dezelve zich na die van 
TENIERS op eene voordeelige 
wijze handhaven. Ondanks 
den roem, welken hij in zijne 
iunst behaalde, wilde hij niet 
het beroep van zijnen vader 
verlaten, en gingvoortsdheeps* 
patroon te zijn, Hij schilder
de slechts in zijne öogenhlik-
ien van uitspanning. Het is om 
deze reden dal zijne schilde
rijen zeldzaam, en niet zoo 
zeer bekend zijn, als zij zulks 
verdienden te wezen. Deze 
schilder overleed in 1662. 

RoUND DE UPlATIERE 
(JOANHES AIARIA), minister 
van binnenlandsche zaken on-
der LODEWIJE X?I en on-
rTJf, »:ePubHek. in 1732. t e ^ / e / > . a K ^ e b i j z 

^ e i n de magistratuur be. 
joelde, doch door de forl 

ï S u P1"g t o t d i e n «taat • gevoelde, n a m hij de eerste 
^ b i e d e n d e ^ e S ; 
* baat : om Z i c n aa°n den» 

«™5)den van zijnen vader, | 

verliet hij zijne bloedverwarr. 
ten, en, ofschoon slechts 
negentien jaren oud, door. 
kruiste hij alleen, zonder 
eenige bescherming, verschei
dene steden van Frankrijk; 
en begaf zich naar Nantès, 
met oogmerk van naar de 
Indien óvertesteken, tea ein
de, er fortuin te zoeken. Ro* 
fcAKD had eéne zeer zwakke 
gezondheid, en toen een 
scheepsreeder, die hem in 

i zijne dienst had gebruikt, 
hem bloed had zien spuwen , 
stelde hij pogingen in het 
werk, welke hem van die 
reis deden afzien, Hij begaf 
zich naar JRouanen, en het 
gelukte hem, aldaar bij de 
administratie der fabnjken 
aangesteld te worden, en in 
die betrekking won hij, door 
zijnen ijver foor den arbeid, 
zijne schranderheid en eco
nomische inzigteö, de ach
ting zijner chefs; hij werd 
beloond door den post van 
algemeen inspecteur, eerst te 
Amiens en later te Lyon, 
ROJLAND begaf zich daarna 
op reis naar Italië, naar 
Zwitserland, Duitschland 
en de grenzen van Spanje. 
Hij deed langs dezen weg 
nuttige kennissen op, be
trekkelijk de kunsten en de 
verschillende takken van nij
verheid , en hij wist er ge
bruik van te maken, bij het 
schrijven van verschillende 
werken, die hem in ver-
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scheiden geleerde genoot
schappen deden aannemen, 
Middelerwijl barstte de Fran-
sche 'omwenteling uit. Ro» 
XAHD , die met eene buiten
gewoon levendige verbeel
dingskracht, eene ©verdre
vene geestdrift voor de Grie
ken en de Romeinen, en 
eene groote minachting voor 
zijne eeuw bezield was, schaar» 
de zich weldra onder de ba
nier der nieuwigheid-invoer-
ders. In 1789 werd hij tot de 
municïpaliteit van Lyon be
noemd , alwaar hij eenen club 
stichtte, dien hij met dien 
der Jacobijnen van Parijs 
in verband bragt. In 1790 
werd hij door eerstgenoemde 
stad, naar de algemeenesta
ten gezonden , om eene on
dersteuning Van 40 mijlioe-
nen: livres te verzoeken, wei-
te zij schuldig was. In de 
hoofdstad aangekomen, maak
te hij aldaar, door tusschen-
komst zijner vrouw (zie het 
volgende artikel), kennis met 
BRISSOI , BARBAROOX enz., 
wier ontwerpen en gevoelens 
hij geheel en al omhelsde. 
Na een verblijf van zeven 
maanden te Parijs, alwaar 
hij in zijne zending geslaagd 
was, in Lyon teruggekeerd , 
ging hij voort met de leiding 
*an den club dier stad, Wel
dra kwam hij in de hoofd
stad terug , om er zijne reg-
ten op eene jaarwedde te 
«oen gelden, eo om er aan 

de voortzetting van het Dic-
tionnaire des manufactures 
een gedeelte der' Nieuwe 
Encyclopédie van PANCKOCC-
KE uitmakende, te arbeiden. 
De kuipergen zijner vrien
den deden hem in Maart 
1792 tot minister van bin-
ne'nlandsche zaken benoemen, 
en hij was de eerste die aan 
het hof durfde verschijnen 
met ongepoederde.haren , met 
schoenen zonder gespen, en 
met eenen ronden hoed. Deze 
-kleeding, toenmaals van een 
heilloos voorleeken, en zijne 
republiekeinsche grondbegin
selen mishaagde billijkerwijze 
aan LoDEWUK XYI, en baarde 
bij het geheele hof ontstelte
nis. Zijn toon, zijne weinigeer-
biedige manieren, zijn bijna 
willekeurig gedrag ten opzigte 
van den vorst, 3e heersch-
zucht van DÜMOÜRIEZ , en 
vooral de ombeschaamde brief 
van den 10 Junij aan den 
koning gerigt, betrekkelijk 
de bekrachtiging, welke hij 
hem wilde noodzaken aan 
het besluit te geven , tegen 
de priesters uitgevaardigd, 
en aan de wet, betrekkelijk 
het formeren eener legerplaats 
beneden Parijs, deden hem 
in de maand Junij 1792 zijn 
ontslag geven, nadat hij de 
portefeuille slechts drie maan
den gehouden had. Van dit 
tijdstip af wijdde hij zich ge
heel aan de dienst der Jaco
bijnèn toe, en werd een der 
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werkdadigste leden hunner 
eomfnissie van correspondent 
tie. ROLAND voedde den diep-
sten haat tegen hét hof, en 
vooral tegen den ongelukki-
gen LODEWIJK XVI; ook kan 
toen hem beschouwen, door 
nu de ontwerpen der Gifon-
dijüen, dan die van DAN ros
te ondersteunen, als een der 
uitlokkers der bloedige ge* 

" beurtenissén van 20 Junij en 
10 Augustus 1792. Na laats-
genoemden verschrikielijken 
dag, stelde de wetgevende ver
gadering hert wederin hét be* 
zit van hetministerièvan bin-
nenlandsehe zaken, en ten èe-
volge daarvan werd hij lid van 
deh provisioneelen uitvoeren-
den raad. Hij deed zich als. 
toëtT opmerken door de in
voering van nieuwigheden 
waarvan hij willigt al de ge
volgen niet voorzag; maar 
noch zijne brieven aan de 
departementen noch zijne late 
toöatregelen konden het bloed 

Tl Tf \dat °P de« 2 
en 3 September stroomde 
aaode woede dPr . f V ' 
«%e beroerh^Vn 0 l a a t k u f t ' 

• ven »;; ° , 0Tergege^ 
^ % vraagde de & . 

S£>nf« e—aad 

wierp hij zich in de ïacïie 
der Girmde, m werd het 
voorwerp der bèschuldi'gin-
getl van de bergparuj (mom 
lagnards). Hij werd desniet-
tegenstaande door het Svmme-
<3epartement tot afgevaardig-
dé bij de conventie benoemd, 
•en scheen in het begin zien 
van het "ministerie Je willen 
verwijderen; maar deze ver
gadering spoorde hem aan» 
de portefeuille niet nêderte-
leggen.' Intnsséhen had hij 
de volksgunst verloren; en•, 
om zich weder in dezelve te 
dringen, maakte bij de ont
dekking bekend der beruchte 
ijzeren kast, in eeneh muur 
van eene der kamers des ko-
nings in het paleis ier Tuüe-
riën, en van een aantal brie
ven , betrekkelijk verscheiden 
geheime kuiperijen des hofs. 
Men zegt dat BÓUJD er die
gene van verdonkerd had/wel
ke LODEWHÊ XYI aan eenig 

'gevaar; hadden kunnen bloot
stellen ; maar ofschoon men 
ia deze stokten niets vond, 
dat verdenkingen tegpen het 
gedrag van dien, vorst kon 
verwekken, dienden zij ech
ter tot voorwendsel om hem 
naar het schavot te voeren, 
en ROLAND moest aich verwij
ten , een der voornaamste me-
depligtigén van dien moord , 
té zijn: hij verkreeg er slechts 
eene zeer noodlottige bêloö- .' 
ning voor, Aan ROBE8HEBBS 
en aan de bergpartij hateli)* 

h 
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geworden j stapelden zich dë I 
schotschriften éö aanklagtffl 
hoven zijn hoofd. Om den 
storm te ofttwijk-en, haastte 
hij zich om zijn ontslag te 
nemen; maar deze vertraagde 
stap kon hem van de vervol
ging zijner vijanden niet be« 
vrijden, die hem in de pros
criptie vatn de afgevaardigden 
der Gironde betrokken. Op 
den 31 Mei, dag vanden val 
dier partij , kwamen ef ge
durende den nacht, geheime 
zendelingen hem in zijn huis 
in hechtenis nemen: hij vond 
het middel om te ontsnappen, 
en begaf zich haar llouunen , 
alwaar een vriend er in he» 
willigde, om hem verborgen 
té houden : maar nadat hij 
vernomen had, dat zijne vrouw 
op het schavot was omgeko* 
men, besloot hij haar niet 
te overleven. Hij beriep zijne 
vrienden bij elkander, en , 
volgens het zeggen van eenen 
schrijver, overlegde hij met 
hen, de wijze van dood, wel
ke hij te kiezen had; te we
ten , of hij zich naar Parijs 
moest begeven, zich bij de 
conventie aanbieden, haar 
nuttige waarheden doen hoo* 
ren, en haar daarna vragen, 
hem op de plaats te doen 
omkomen, waar men zijne 
vrouw had doen sneven. Het 
andere ontwerp was, zich 
eenige mijlen vart Houtenen 
te verwijderen en de handen 
aa» zich zeken te slaan. 

Daar .ROLAND overwoog, dat 
zijn dood op het schavot 
de verbeurdverklaring zijner 
goederen na zich slepen j en 
zijne dochter aan de ellende 
ter prooi stellen zoude, koos 
hij het tweede'dezer ontwer
pen. Hij verliet alzoó zijne 
schuilplaats den 16 Novem
ber 1793 , ten Zes ure des 
avonds, volgde den weg van 
Parijs töt aan het vlek Beau* 
doin, sloeg eene laan in, 
welke naar een huis geleid
de > aan den heer LENORMAISD 
toebehoorend©, en doorstak 
zich met eenen roüirigWe-
gen, waarvan hij zich voof-
zien had. Men vond- het vol
gende briefje bij hem. » Wie 
gy ook wezen moogt, die mij 
hier zult vinden, eerbiedig 
mij ne ov erblij fselen; he t zijn 
die van eenen man* die «ijn 
geheele leven toewijdde.om 
nuttig ie %y}n, en die ge
storven isïzoo als hij geleefd 
heeft i deugdzaam. Mogten 
mijne medeburgers ; zachter 
en menschlievender gevoelens 
aannemen I Be veröntwaardi-
ging legt mij dezen wensch in 
de pen: het bloed, dat met 
stroomen in mijn vaderland 
• vloeil>- duidt er genoegzaam 
de noodzakelijkheid vanaan: 
ik heb niet langer op eene 
door misdaden bezoedelde 
aarde willen blijven." Rö-
IAND had zeer goede studiën 
gemaakt, was zeer ervaren» 
bekend met verscheiden te~ 
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Vende talen , en verpliglend 
jegens zijne vrienden ; maar 
een romanesk, hoofdig en 
heerschzuchtig karakter, deed 
hem meer dan misslagen be
gaan; hij droeg op eeiie kracht
dadige wijze bij tot den dood 
van zijnen vorst, en gaf door 
de invoering van gevaarlijke 
nieuwigheden de aansporing 
tot nieuwe misdaden. Men 
heeft hem voorgesteld als JA
NUS, met een dubbel aange-
zigt; en , in de daad men 
zag hem nu alle middelen in 
het werk stellen om de mo
narchie te doen wankelen , 
dan weder ijdele pogingen 
aanwenden, om de al te 
groote magt der Jacobijnen 
te fnuiken. BRÏSSOT noemde 
hem een' CATO , maar een' 
CATO naar de wijze van BRIS» 
SOT, kan wel niet anders dan 
een arme drommel zijn ge
weest, die noch kracht noch 
genie genoeg had, om de 
monarchie te bevestigen, noch 
karakter genoeg om de repu
bliek daartestellen. Zijne vver-
ken verdienen meer lof dan 
zijne ministeriele handelin
gen, en zijn staatkundig °e-
drag. Zie hier de lijst*derzel-
ve: l.o Mémoires etc. [Fer* 
handelingen over het opbren -
gen der kudden en hel aan* 

kweeken der wol) ,1779 
1783, in 4 > — X* ÜJrt 
etc. {De kunst der drukkers 
van wollen stoffen, van den 
liuweel- en katoen-Frabrij-

\ kant, Van den vêender em.), 
1780 — 1785; deze aanbe
velenswaardige werken, ma
ken een gedeelte uit van de 
Feraameling der kunsten 
en handwerken, door de 
akademie van wetenschap
pen in het licht gegeven, - -
3.° Lettres etc. (Brievenge' 
schreven uit Zwitserland, 
Italië, Sicilië en Malta) in 
1776 — 1778. Amsterdam, 
1782 en 1801, 6 d!.n in 
12,m0 Deze brieven zouden 
eenè dubbele verdiensten be
zitten, indien er niet al te 
menigvuldig eene vaak on
gepaste geleerdheid in door
straalde, en dezelve niet al 
te opgevuld waren met aan
halingen uit Italiaansche dich
ters. Dezelve bevatten intus-
schen , belangrijke inaigten, 
en aanteekeningen, over de 
fabrijken der verschillende 
door den schrijver bezoohie 
landen. Hij adresseerde de
zelve aan mejufvrouw Pflltl-
PON , met welke hij later in 
den echt trad. — W Dte-
tionnaire etc. \W'öordenboek 
der fabrijken en der kun
sten die met dezelve .tu 
betrekking staan), 3 «1. 
in 4. t° ; hetzelve bevat ver
scheiden belangrijke bijzon
derheden , en nieuwe der 
nijverheid zeer nuttige han
delwijzen , en men heeft net 
opgenomen in de £ncyclo^ 
pédie Mêthadiquc; — 5* 
Verscheiden brieven, losse 
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stukjes, verslagen enz. -— 
ROIAAD (DOMIMCÜS), broe
der van den voorgaande, ka-
nonik, en lid der akaderhie 
van fille-Franche, zijne ge
boorteplaats , was, zegt de 
schrijver van de Martyrs etc. 
(de Geloofs - Martelaren), 
een even zoo goede priester 
als zijn broeder goddeloos 
was. Hij werd den 23 Novem
ber 1793 geguillotineerd. Of
schoon men vermoedt, dat hij 
uit haat voor de Godsdienst, 
daar hij den eed geweigerd 
had, veroordeeld is, geeft 
hem het vonnis echter op 
als contra-revolutionnair en 
fcederalist. Wij spreken over 
den kanonik, om te doen ge
voelen dat de ex-minister, een 
dier egoïstische filozofen, zon. 
der Godsdienst en zonder ge
voel was. Ofschoon vier zij
ner broeders tot den geeste
lijken staat behoorden, ver
volgde hij echter met niet 
minder verbittering , degene 
die aich tegen de burgerlijke 
constitutie der geestelijkheid 
verzetten ; en in eenen , in 
den clubs-stijl, aan LODE-
WIJK XYI geschreven brief, 
verwijt hij den vorst, dat hij 
zich van eenen onbèëedig» 
den aalmoezenier bedient. 

4 ROLAND (MANONJOSEFHE 
PHUPON, mevrouw), echt-
?,enoote van den voorgaande, 
berucht geworden door hare 

XXL DEEL. D 

werken en vooral door hare 
gevoelens, werd te Parijs 
in 1774 geboren , en was de 
dochter van eenen graveur. 
Zij ontving eene zeer zorg
vuldige opvoeding,- maakte 
snelle vorderingen in de schoo-
ne kunsten, en openbaarde 
vroegtijdig een vast karakter. 
Opgevoed temidden van schil
derstukken, boeken en mu-
zijk, haakte zij reeds in ha
ren jeugdigen Jeeflijd naar 
eenen rang, dien haar stand 
en hare geringe fortuin haar 
schenen te weigeren. Eene 
levendige verbeeldingskracht 
en een vurig hart gaven daar
enboven aan hare inborst eene 
zonderlinge plooi, terwijl haar 
geest, door leesoefeningen Ge
voed , die het meeste geschikt 
waren om denzelveii te ont
vlammen, haar met die zucht 
voor de filozofie en de on
afhankelijkheid bezielde , die 
niet een der .minste oorza
ken van haren ondergang en 
van dien van haren man was. 
Zij beroemt zich reeds in den 
ouderdom van 9jaren PLÜTAR-
CHDS te hebben willen ontle
den, en 16 jaren oud zijnde, 
bezat zij eene vrij uitgebrei
de geleerdheid, was ervaren 
in de schilderkunde, en munt
te uit in de toonkunst, De 
levensbeschrijvingen van Pi-rj-
TARCHDS hadden haar, vol. 
gens hare eigene bekentenis, 
Republikeinsche denkbeel-

d 
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den ingeboezemd: daarna 
werd zij met godsdienstige 
den&beelden bezield en begaf 
zich onder de zusters der 
congregatie in de voorstad 
Saint-Marceau, In het ou» 
derlijke huis teruggekeerd, 
vatte zij hare eerste oefenin
gen weder op, en beoefende 
de natuur- én wiskunde. Bfa 
hare moeder te hebben ver
loren, belastte zij zich in 
den ouderdom van 21 jaren 
met al de bijzonderheden der 
huishouding haars vaders, 
haren tijd, tusschen deze 
huisselijke zorgeD, en het le
zen der wijsgeeren verdee-
lende. Zij vervaardigde voor 
zich zelve eene.kleine verza
meling harer proeven, stel
de bij wijze van tijdverdrijf 
eene Leerrede, over de lief. 
de tot den naaste, eene cri-
tiet van BODBDALOBB en ee
ne Verhandeling voor de 
akademiè van Besancon za-
men, welke deze prijsvraag 
had uitgeschreven: II oe kan 
de opvoeding der vrouwen 
er toe bijdragen, om de 
mannen te verbeteren ? JVa-
dat ROI,AND D E LA PIATIÈRE 
«iet haar in kennis was ge
komen; was hij verrukt over 
haren geest, rigtte aan haar 
zijne Brieven over Zwit
serland, Italië enz., e n 
trad in 1780 met haar in 
dep echt: bij was alstoen in-
specteur der fabrijfcen. Zij-
Be vrouw volgde hem naar 

dmiens, alwaar zijde kruid-
kunde beoefende, en een 
kruidboek der planten van 
Picardy'ê zamenstelde, Me
vrouw RouNb deed vervol
gens reizen door Zwitser
land en Engeland, vestigde 
hare aandacht op de rege
ringen dezer beide landen, 
ontleedde den geest derzelve, 
en werd van toen af met geest
drift voor de heginselen van 
vrijheid bezield, die er den 
grondslag van uitmaakten, 
De omwenteling had plaats, 
en mevrouw KotAND meende 
er een middel in te zien, om 
in Frankrijk dezelfde begin
selen intevoeren, welke zij 
zoo zeer bewonderd had. JViet 
lang duurde het oi zij deed 
baren echtgenoot, op wien 
zij een onbepaald gezag uit
oefende, hare gevoelens dee-
len. Zij bevonden zich toen
maals te Lyon. Zij nam met 
hem deel aan de redactie van 
den Courier de lyon, en 
leverde onder andere artikels 
in denzelven, de Beschrijving 
der Zyonsche fcederaiie van
den 30 Mei 1790. Tot meer 
dan 60,000 exemplaren werd 
het N.° verkocht, waarin deze 
beschrijving was opgenomen. 
Ofschoon mevrouw ROLAND 
zich niet kon ontveinzen, 
dat de talenten van haren 
echtgenoot zich niet veel 
verder tonden uitstrekken, 
dan tot betgene wat de han-
delnijverheid betreft, wis* 
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zij hem echter te overtuigen, 
dat hij naar een' verhevener 
stand in de maatschappij kon 
dingen; en hij zelf verbeeldde 
ïieh door zijne eigene vermo
gens te kunnen handelen, ter
wijl hij enkel als werktuig, en 
door de inblazingen en raad
gevingen zijner vrouw han
delde. Het gelukte haar hem 
door de stad Zyon, als bui* 
tengewoon afgevaardigde tot 
de algemeene staten te doen 
benoemen, ten einde eene 
subsidie tot de betaling der 
schulden dier stad te beko
men. Op het groote tooneel 
der hoofdstad overgebragt, 
haastte zich mevrouw RO
LAND, om er de rol te spe
len, naar welke zij reeds se» 
dert lang haakte. Zij ontving 
in haar huis al de hoofden 
der volkspartij, en de meest 
in aanzien zijnde afgevaardig
den der Gironde, zoo als 
BRISSOT, BARBAROUX,LOÜVET, 
CLAVIÈHE, VERGNUUD enz. 
Deze trotsche wetgevers, die 
zioh voor het gezag eener 
vrouw bogen, luisterden met 
eerbied naar de raadgevingen 
van mevrouw ROLAND , die 
de ziel hunner overwegin
gen werd. Zij was de voor» 
naacnste drijfveer, die hen 
bestuurde, en de geheime 
niagt, waaruit de nieuwig
heden voortvloeiden, dié zoo 
Tele onheilen voor Frank" 
rijk bereidden. Met zooda-

D d 

nige vrienden koslte het haac 
geene moeite, om haren echt
genoot tot het ministerie van 
binnenlandsche zaken te doen 
benoemen ; maar daar vond 
zij eene klip, waarop zijne 
talenten strandden , wijl hij 
noch diplomaat noch publi
cist waSi ROLAND , door de 
raadgevingen zijner vrouw ge-, 
leid, deed niet anders dan mis
slagen begaan ; terwijl hij het 
hof vernederde, maakte hij 
de Jacobijnen, tot welke hij 
had behoord , vijandig , en 
voerde niets belangrijks voor 
de partij der Gironde uit» 
Het was bekend dat mevrouw 
ROLAND veel bijdroeg tot de 
redactie en alle handelingen 
en ontwerpen van dien mi-
nister, Zij ontveinsde zulks 
niet in hare Mémoires: >>In
dien hij homiliën had ver
vaardigd, zeide zij, ik zou de
zelve zamen gesteld hebben." 
Toen hij door de wetgevende 
vergadering tot het ministe» 
rie teruggeroepen werd, riep 
BANTON uit: » Indien men 
eene uitnoodiging aan mijn
heer doet, moet men dezelve 
ook aan mevrouw rigten.. . . . 
Wij hebben mannen noodig, 
die anders zien dan door de 
oogen hunner vrouwen." Na» 
dat haar echtgenoot voor de 
tweede maal minister was ge
worden , sloot zich mevrouw 
ROLAND, uitsluitend aan de 
partij der Girondijaen aan, en 
2 
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deed aan dezen onvoorzigtigen 
en gedweën echtgenoot nieu
we misslagen begaan, welke 
zijne vijanden weldra aan den 
dag bragten, In de schotschrif
ten, welke reen tegen hem 
in het licht gaf, spaarde men 
zijne vrouw niet; zij was zelfs 
hét Voorwerp eener aanklag-
te , welke haar de gelegen
heid verschafte om hare wel
sprekendheid te doen schitte
ren. Zij verscheen den 7 De
cember 1792 voor de balie 
der conventie, • sprak eene 
lange redevoering uit, en ze
gevierde op hare beschuldi
gers door de bevalligheden 
haref welsprekendheid. In-
tusschen werd de partij, aan 
welke zich mevrouw ROLAND 
had aangesloten, door de Ja-
cobijnen verpletterd; en haar 
echtgenoot betrokken in de 
proscriptie der afgevaardigden 
van de Gironde, zag zich ge
noodzaakt de vlugt naar JVor-
mandyë te nemen. Zij ver
meende in de hoofdstad te 
kunnen blijven, ofschoon zij 
wel moest weten, dat hare 
betrekkingen met de Giron-
djjnen, haar invloed op de 
afgevaardigden, en meer bij
zonder nog die, welken zij op 
haren echtgenoot uitoefende, 
algemeen bekend waren. Ha
re onvoorzigtigheid werd haar 
noodlottig. In hechtenis geno
men en in Saïnte - Pélagie 
opgesloten, reclameerde me
vrouw ROUND vruchteloos 

tegen deze handelwijze, Jfa 
eene gevangenschap van vijf 
maanden werd zij op denzelf
den dag, waarop BRISSOÏ en 
de overige afgevaardigden der 
Gironde (1 October 1793) ge
ëxecuteerd werden naar de con-
ciergerie overgebragt. Toen 
een advokaat, de heer GHAV-
•VEAU I,A- GARDE, gekomen 
was, om met haar over hare 
verdediging te beraadslagen, 
bood zij hem eenen ring aan, 
terwijl zijhemzeide: »Kom 
morgen niet, zulks zou en
kel strekken om u te doen 
vallen, zonder mij te redden: 
neem dit eenige onderpand 
aan, dat mijne erkentenis,u 
kan aanbieden...... morgen 

zal ik niet meer bestaan." 
Voor de revolutionnaire regt-
bank gevoerd, werd zij ten 
dood veroordeeld als hebben
de samengespannen tegen de 
eenheid en onverdeelbaarheid 
der, republiek. Zij onderging 
haar verhoor, en hoorde haar 
vonnis aan met eenen sloi-
schen moed, en ging ^n 
dood met de spotternij en^de 
verachting op de lippen. Up 
het plein Louis Xf geko
men , boog zij zich voor het 
standbeeld der vrijheid, en 
riep uit; » o Vrijheid, hoe 
vele misdaden begaat m e n 

in uwen naam I" Hare vro
lijkheid scheen hij het zien 
van het werktuig van haren 
dood zelfs toetenemen, en 
deed zelfs een aan hare zijde 
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ïittend slagtoffer grimlagchen. 
•Alvorens den noodlotligen slag 
te ontvangen, gaf zij te ken-
ten, dat haar man haar niet 
kon overleven (zie het voor
gaande artikel). Zij werd ge
ëxecuteerd den 8 November 
1793, in den ouderdom van 
39 jaren. Ofschoon mevrouw 
ROLAND ZOO als zij zich zelve 
in hare memoriën beroemt, 
elk godsdienstig gevoel had 
afgelegd, werd zij echter be
schouwd als zuivere zeden te 
bezitten, en dikwijls spreekt 
zij over de onschuld van 
haar leven. Haar onderhoud 
was geestig, haar karakter 
indringend, Zij bezat vele 
scherpzinnigheid des geestes, 
eenen beslisten smaak voor de 
spotreden en de hekelingen, 
terwijl zij hare denkbeelden 
van onafhankelijkheid tot in 
het overdrevene voerde. Zij 
wilde te gelijkertijd schrijf
ster , filozofio en publiciste 
zijn ; en terwijl hare eerzucht 
haar deed vallen, sleepte zij 
tevens in dien val haren echt
genoot mede, die daarenbo
ven in eenen meer beperk» 
ten , maar minder gevaarlij
ken kring, eenen welver
dienden roem genoot. Zij 
mengde zich in de partijen , 
en zag in de afgevaardigden 
der Gironde enkel helden en 
groote mannen, alleen waar
dig om Frankrijk te doen 
herleven. Men zegt dat me-

D 

vrouw ROLAND een gevoelig 
hart bezat: wij willen dit 
denkbeeld niet wederleggen: 
intusschen lieten haar de on» 
gelukken der koninklijke fa
milie, en zoo veler slagtof-
fers door de Gironde-partij 
aangevoerd, onverschillig. Er 
komt in hare Memoriën geen 
woord voor over het hartver
scheurende lot van LODEWJJK 
XVI, en zij beklaagde zich en
kel toen hare partij het slagt
offer van derzélver betreurens
waardige invoering van nieu
wigheden begon te worden; 
Zonder schoon te zijn , bad 
mevrouw ROLAND een zacht 
en indrukwekkend gelaat; 
groote zwarte oogen beziel? 
den een niet zeer regelma
tig, maar aangenaam aan-
gezigt; hare stem was wel
luidend en buigzaam , en in 
hare Memoriën spreekt zij 
met welgevallen over dezelve. 
Zij heeft verscheiden geschrif
ten nagelaten % 1.° Losse stuk
ken over de zwaarmoedig
heid, de ziel, dezedekunde, 
den ouderdom, de vriend
schap , de liefde, de een» 
zaamheid, en over SoctUTEs. 
—• 2.° Foyages etc.\Reizen 
door Engeland en Zwit
serland). Deze werken zijn 
met hare memoriën veree» 
nigd ; de laatste schreef zij 
in de gevangenis en hande
len over haar bijzonder le
ven, over het ministerie vaa 

d 3 
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haren echtgenoot en over hare 
gevangeneming enz.: deze 
werden, na, het schrikbe
wind» het eerst uitgegeven 
door den heer Bosc, onder 
den titel van Appel etc. (Be
roeping op de onpartijdige 
nakomelingschap), Parijs, 
1795, in 8.™f e n i a l e r a0or 
den heer CHAMPAGNEDX, Pa
rij's, 1800, 3 dJ.n in8.voIn 
het algemeen is de stijl van 
mevrouw ROLAND onnaauw-
feeurig, somtijds weispretend, 
dikwerf wijdioopig, maar bij
na altijd krachtvol, Harewze-
moriën zijn welligt haar minst 
wel geschreven werk, uit hoof
de van den neteligen tóestand, 
waarin zij zich op dien oogen-
W'k bevond. Zij spreekt in de
zelve als staalkundige, op een' 
veel bepaalder toon, dan zulks 
Pn-T, Fox, BCEKE en M N 
ÏUBEAU gedaan hadden, en 
schept er vooral behagen in, 
om over zich zelve te spre
ken, en zoowel aan hare ge. 
voelens als aan haren moed 
of toe te zwaaijen. Ofschoon 

dezelve zeldzaam en belan/ 

« f ^ d Z«a, l a t e n ^ e t 
« V door den toon, die er 

f «eerscht, door de o * 
^evenheid^der g e v o e g ^ 
f? gemui • dier kieschheid en 

Oe«ogenheid, welke t ^ 
S D , e t s l r a f f ^os ver-
ind4 e e n e n „ 0 n a a n S f i namen 
ÏÏelnS' HT Memoriën 
Kr*!™ 8ede,e , le "it der 
rto-amelmg, door de ge

broeders BAÜDOIN in het licht 
gegeven , aan het hoofd de-
zer uitgave vindt men eene 
Levensschets vanmevrouxu 
MOLASD , door F, BARRIÈRE, 
die in zijne voorrede erkent, 
verscheiden geschiedkundige 
oorkonden f betrekkelijk: deze 
dame , benevens Memoriën, 
verslagen en redevoeringen 
van haren echtgenoot, in 
vervolg harer Memoriën ge
drukt , aan de verlichte wel-
welwillendheid der heeren 
TAN PRAEÏ en A. A» BAR-
BIEB te danken te hebben. 

* ROUND (PHIWPPCSJLAD-
BENTIOS)» een beeldhouwer, 
den 14 Augustus 1746, te 
Marcy, in den omtrek van 
Mjssel in Fransch-F laan-
deren , geboren i was de zoon 
van eenen geachten hande
laar, zijn smaak voor de kun
sten, belette hem het handels-
beroep te volgen. Hij kwam te 
Parijs de teekenkunde beoe
fenen, en maakte groote vor
deringen in dezelve. Paar 

zijne meesters in hem veel 
aanleg voor het boetseren ont
dekten, zoo raadden zij hem 
aan , zich uitsluitend op de 
beeldhouwkunde toeteleggen. 

Hij kwam daarop in de werk
plaats van den beroemden PA-
Jou, alwaar hij weldra als de 
bekwaamste kweekeling van 
dien meester werd beschouwd: 
hij werd gebruikt in de werk
zaamheden ter versiering van 
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het Palaïs-Moyat, en van de 
sclioutfburgzaal te F'ersaü-
les, ROLANO reisde daarop 
naar Home, om de meester
stukken dier hoofdstad der 
schoone kunsten te beoefe
nen, en bij zijne terugkomst, 
vervaardigde hij twee schoone 
standbeelden (CATO van Utica 
en SAMSON) , welke hem de 
eer deden te beurt vallen van 
in 1779 bij de koninklijke 
akademie van schilder- en 
beeldhouwkunde te worden 
aangenomen, en in 1781 tot 
titulair akademicüs te wor-
den benoemd. Omtrent de
zen zelfden tijd, werd hij 
door den directeur-generaal,. 
den heer D^ANGIVILUERS be
last met de vervaardiging van 
het standbeeld van den groo-
ten CoNDÊ, en hield zich 
vervolgens met verscheidene 
andere werken bezig, die hem 
veel eer verwierven. In 1792 
vervaardigde ROLAND, het ko
lossale model in pleister van 
het standbeeld der Wet, dat 
onder debedekte gaanderij van 
het Pantheon werd geplaatst. 
Bij de oprigling des insli-
tuuts, werd hij tot lid des-
zelven en tot ridder van het 
legioen van eer benoemd. Hij 
was door den koning begre
pen in de organisatie der ko
ninklijke akademie van schoo
ne kunsten, toen eene long
ontsteking hem den 11 Julij 
1816 bijna plotselijk den geest 

deed geven. Zijne voornaam
ste werken zijn het marme
ren standbeeld van den groo» 
ten CONDÈ , een werk vol 
vuur; die van HOMERUS, riaar 
zijne lier zingende (dit is zijn 
meesterstuk), van SoüON,van 
TKOINCHET , het borstbeeld van. 
PAJ0ü,en verscheidene andere 
portretten, waarin hij de küftst 
had aan den dag gelegd, het 
edele des stijls met de treffend
ste gelijkenis te vereenigen. 
Hij was hoogleefaar der ko
ninklijke akademie van schil
der- en beeldhouwkunde. 

* ROIAISD of liever ROL
LAND D'IRCEVILLE (BARTHÖ-
LOME0S GABRIÖL) , te Parijs 
in 1734 geboren. Uit eene 
in de magistratuur beroemde 
familie gesproten , volgde hij 
dezelfde loopbaan, en Was 
achtereenvolgend raadsheer 
en president bij het parle
ment van Parijs. RÓLLAÏÏD 
beoefende tegelijkertijd de let
terkunde , en gaf verscheidene 
geschriften over verschillende 
onderwerpen in het licht. In 
1754 verschenen zijne TM-
tres etc, {Brieven van eenen 
overkeidspersoon aan Mo-
RENJs),xn 12.m 0 , die men 
niet moet verwarren met de 
Brieven van EüSEBiüSPMi' 
LJLETHVS aan MOREN JS, 
1753, een zwaar deel in 12,m» 
de laatste zijn var» dom CXE-
MENT. Twee der door öns 
4 
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'aangevoerde brieven, hebben 
betrekking tot de pleitgedin-
gèri der parlementen: de 
schrijver ontkende dezelve, 
wijl. men eenige veranderin
gen in zijn handschrift had 
gemaakl. Tijdens de staat
kundige onlusten in Frank
rijk , kon hij zich niet ont
houden zijne verontwaardi
ging over dezelve aan den 
dag te leggen. In 1790 prote
steerde hij, zoo als verschei
dene anderen zijner ambtge-
nooten in het parlement, te
gen de handelingen der verga
dering. Zijn stap had in het 
begin geenerlei noodlottig ge
volg voor hem, maar de mui-
telingen , die hunne slag tof» 
fers vooraf bepaald hadden , 
klaagden hem gedurende het 
schrikbewind aan, als ver
dacht en conlra-revolution-
nair. Hij werd in hechtenis , 
genomen , voor de revqluti-
onnaire regtbank gevoerd, ten 
dood veroordeeld en den 20 
April 1794 geëxecuteerd. JEr 
bestaat van hem: ï.o Lettre 
etc. {Brief aan den ahbè 
VELJLX , over hel gezag der 
staten iti Frankrijk) , 1756 , 

%l2'mo ~ 2 . o Compteelo. 
{rerslag der vörhooren, door 
den heer•D'JRGENSON in het 
begin der achttiende eeuw 
aan verschillende gevange
nen der' Bastille of te Fin-
cennes afgenomen, en in het 
ponder der geschiedenis 
v«n den <Mè BLACHE , in 

de bibliotheek der Jesuilen 
gevonden), 1766, in 4.to 
— 3.o Lettre etc. {Brief 
aan den abbé de MAJA/N-
riLLE), 1788, Het onder
werp van dezen.brief dwingt 
ons, om de oorzaak nategaan, 
welke denzelven deed schrij
ven. RotAND had eene zeer 
werkzame rol gespeeld 'm de 
verdrijving der Jesuiten, en 
in 1762 werd hij door het 
parlement met de uitvoering 
der besluiten betrekkelijk de 
vernietiging dier orde, als
mede met de in bezilstelliög 
der universiteit van het col? 
legie van LoüEWUK den, 
groote belast. Middelerwijl 
overleed de heer Rooiué 
DES irrLLETiÈRJES, ztjne bloed
verwanten van zijne goederen 
beroovende, terwijl hij de
zelve aan verscheiden legata
rissen naliet, onder welke 
zich een ex-Jesuil bevond. 
De bloedverwanten bragten 
hunne kiagten voor het par
lement; een hunner was RO
LAND D'JERCEVIUE , neef van 
den heer DES FIUEWÈBKS , 
en het is bij deze gelegen
heid, dat hij den bo pen ver
melden brief schreef. Hfl 
zegt er in dat het testament 
hem twee honderd duizend 
livres benadeelt; dat alleen 
de naak der Jesuiten en col-
legies hem van zijn geld meer 
dan 600,000 livres kostte; 
en dat in de daad de door 
hem verrigte werlfiaarnhe-
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den,'en vooral betrekkelijk 
de fesuiten, die niet uitge
roeid zouden zijn geweest, 
indien hij aan dat werk zij
nen tijd, zijne gezondheid 
en zijn geld niet had opge
offerd,. hetn_ geene onterving 
van zijnen oom behoorde 
te berokkenen. Hij voegde 
bij zijnen brief de stukken 
van het proces, dat de abbé 
DE MAXAINVIX,I.E, voornaamste 
erfgemaakte , won , zoo wel 
door de. deugdelijkheid zijner 
zaak, als door de begaafd
heid van zijnen advokaat, 
den beroemden GERBIER.RO? 
LAND D'EacEVittB deed ten 
zijnen gunste eene memorie 
in het licht verschijnen, ge? 
teekend CONSTANT , DOBIVAI. 
en JADEAÜ, procureur, in 
1781 gedrukt, waarin hij zich 
tegen zijne partij vrij gematigd 
uitlaat, hetwelk hem echter 
niet belette zijne Zaak te ver
liezen. — 4,° Dissertation 
etc. Verhandeling of de in
schrijvingen in het Fransch 
of, in het Latijn moeten ont
worpen zijn), 1782 , in 8,T0 

de schrijver verklaart zich 
voor de laatste dezer ta
len, '— 5.° Recherches etc, 
(ffasporingen over de voor-
regten der vrouwen bij de 
Galliërs), 1787 , in 12.»° 
— 6.° Discours etc, {Per-
handeling in de akademie 
van Orléans uitgesproken), 
1788, in 4 . t 0 , en een aantal 

1> 

verslagen aan het parlement 
over de zaak der Jesuiten. 

* ROIDAN (LOÜISE) , eene 
kunstenares,. te Sevilla in 
1654 geboren, was de doch
ter van eenen in zijne kunst 
beroemden beeldhouwer. Zij 
volgde het beroep haars va
ders, en maakte zulke ver
bazende vorderingen, dat ko
ning PHILIPPÜS IV haar aan 
het hof beriep, en haar eene 
jaarwedde verleende. LODISE 
behandelde enkel godsdien
stige onderwerpen; men 
roemt onder hare voortbreng
selen een heerlijk crucifix, 
dat nog door de kenners be
wonderd wordt,, en dal men 
te Sisante, een stadje in la 
Mancha vindt, en een beeld 
der bitter weenendè Maagd, 
bij het gezigt van haren ge-
kruisten Zoon, een stuk de 
bekwaamste meesters waar
dig. LOÜISE ROLDAN over
leed, te Madrid in 1704. 

ROLEVINCK (WERNER) , som
tijds LAERHJS of XARENSIS ge
naamd, wijl hij in 1425 te 
Laer, een vlek in het dio
cees van Munster', geboren 
is, werd in 1447 karthnizer 
te Keulen, onderscheidde 
zich door zijne iunde, en 
door de stipte opvolging der 
orde» regels. Het aantal wér
ken, dat men van hem heeft, 

1 zoowel gedrukt als in hand-
d 5.' ' 
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schrift bewijzen zijnen ijver 
voor den arbeid* Hij over
leed in 1492, als een slagt
offer zijner liefdadigheid, 
jegens de religieuzen zijner 
orde, die met de pest bestoet 
waren (*). Onder al zijne 
•werken onderscheidt men; 
1.° Fasciculus temporum, 
Keulen, 1474 — 1475, Leu
ven , 1486, in het Fransch 
vertaald door PETRUS FARGET, 
een' Augustijner, 1483 , on
der den titel Tan Bloemen 
der verlpopene tijden. Hét 
is eene kronijk, die i nde 
Leuvensche uitgave, tot het 
jaar 1480 loopt, doch die 
door JtUNNES LINTDRIUS , tot 
aan 1514 is voortgezet. Er 
iestaan uitgaven , waarin men 
de geschiedenis van de ver. 
rijzenis des kanoniks, welke 
men zegt de bekeering van 
den H, BRÜNO te hebben te 
weeg gebragl (Zie DIOCRE) > 
niet vindt. — 2.° Libellus 
de veherabili Sacramento, 
Parijs, 1 5 1 3 , — 3,o j)e 

regimine principum, Mun
ster , in 4»tö _ .̂ 4 J 0 prüa 

et miracula saneü SÈRVA* 
rit, Keulen, 1472* -^ 5.o 
Vxta sanctiffüGotijs, — Q.o 
JJissertationes de marh/ro* 
logio paschctlique luna s 
1472, in 4.to__ 7 é ) ) Z ^ 

reden en Commentari'èn over 

eenige boeken der H. Schrift 
enz. '— Tier der werken van 
dezen geleerden religieus be
staan nog slechts in onze bi
bliotheken , te weten: 8.° 
Paradisus eonsóientioe > in 
f'ol* Keulen , 1475» — 9.° 
Qumstiones iheologiees duo* 
deeim, ib. 1475, —' 10fi 
De laudu PVestphalios r sive 
de moribus et si/u antiquo
rum Saxonum iibri III'« 
In 4.*° zonder jaartal > 2.e 

uitgave, Keulen 1514} en 
Füsciculus iemporum. Dit 
laatste werk, dat voor het 
eerst in 1474 in het licht 
verscheen, zoo als zulks boven 
reeds is opgegeven, heeft eene 
menigte uitgaven gehad* Men 
telt er zeven-en-twintig ^oot 
het jaar 1501. 

.Mtoira (NicoUAs), kan
selier van Bourgondtè te Au* 
iun in de 14.° eeuw geboren, 
en oorspronkelijk van P<>" 
ligny (zie óeMemorïènaiet 
stad door CHEVALIER)»

 w e r" 
in 1419 tot rekwestmeester 
bevorderd, en door den her-
log PBILIPPÜS den goede 
belast met de voortzetting 
der bestraffing van de moor* 
denaars zijns vaders J^N 

zonder vrees. De ijver met 
Welken hij deze zaak behan-
delde, Verwierf hem de g««st 

RoiivKcK \„Slalh'e «•"*»"«»« van MI«HAOD, ze^t dat' W«"»» 
»eniyk*"üWki,,i' **?• 'f02 o^rleed, hetwelk in Ie daad het w* 

•"* mii2 v^" den dood de«e# religieus schijnt te z$n, 
--• Frangche vervolger*' 
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•van Pflitippüs , die hem tot 
ridder verhief, en hem in 
1422 de zegels van Bour
gondië toevertrouwde» De 
kanselier, die zijne verheffing 
aan zijne talenten en aan de 
beoefening der letteren te 
danken had, w^rd de be
schermer derzelve, en nam 
alle maatregelen, die de ves
tiging der universiteit te Bóle 
móesten waarborgen» ROMN 
bezat eene voor zijnen tijd 
weinig gewone geleerdheid 
en welsprekendheid, en hij 
gaf bewijzen van zijne fer-
miteit, door tegen de onder
nemingen der grooté leen
mannen te worstelen, het
welk hem bij den adel gehaat 
maakte. Nadat JOANNES DE 
ÖRANsojf, die tot eene der 
aanzienlijkste familiën van 
Bourgondië behoorde» het 
sein tot den opstand gegeven 
had, deed de kanselier hem 
in hechtenis nemen, en, 
ondanks de dringende beden 
der bloedverwanten van den 
schuldige en Zelfs van den 
graaf DE CHAROLAIS, werd 
hij ten dood gebragt. ROMN 
had deel aan alle verdragen 
van zijnen tijd, zoowel als 
aan de samenstelling van het 
landregt van Bourgondië , en 
handhaafde zich gedurende 
veertig jaren in de hoogste 
fiöist» Hij overleed den 28 
Januarij 1461 te Juiun en 
werd aldaar begraven. Hij 
verzamelde groole rijkdom» 

men, wöaivan hij een edel 
gebruikmaakte. Jutten heeft 
hem de stichting zijner hoofd
kerk te danken * en hij be
giftigde die van Poligny* In 
1443 t stichtte hij te Beaune 
een gasthuis voor de arrne 
zieken , en voorzag in hunne 
behoeften. Men moet niet 
letterlijk aannemen , hetgene 
wat men in het verhaal van 
eenen reiziger leest: » Maar 
van alles, Wat ik gezien had , 
zegt hij , had mij niets meer 
verwonderd dan het prach
tige gasthuis, in 1443 door 
NICOLAAS Rotutr (ROLIN) , 
kanselier Van PffltiFPUs den 
goede, hertog Van Bour
gondië, gesticht» Ik weet 
niet of de stichter het ge
weten werkelijk zoo zeer be
zwaard had, om dezen kwink
slag van LoDEWlJK XI te 
verdienen: Het is billijk, 
dat na zoo vele armen ge
maakt te hebben, hij een 
gasthuis bouwe , om dezelve 
te herbergen. Indien zulks 
zoo ware, zou de kanselier 
het doel hebben gehad ook 
zijnen meester en LODEWIJK 
XI in den grond Ie helpen; 
want hij had zorg gedragen , 
in zijn gesticht eene kamer 
voor den koning van Frank
rijk, eene voor den hertog 
van Bourgondië, en zelfs 
lokalen voor personen van 
aanzien te doen aanleggen,*." 
Reter is het zich aan datgene 
te houden wat PARADIS ia 
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de Annales de Bourgogne 
blz. 885 zegt: » Routr was 
een waardig voorbeeld aller 
kunde, godsvrucht en eer, 
waarvan hij een bewonde
renswaardig bewijs gaf in de 
zaken van den goeden hertog 
PHIHPPUS , die in alles zich 
verliet op de wijsheid, de 
kunde en het gedrag van 
dezen voorzigtigen kanselier." 

R01.1.AND. — Zie ROÜAND. 

Roiüfi (MlCHAët), in 1652, 
te Ambért in Auvergne ge
boren, overleed te Parijs 
in 1719, Zijne neiging voor 
de wiskunde Jokte hem naar 
die stad, alwaar hij lid der 
akademie van wetenschappen 
werd. Zijne verdiensten , zijn 
vreedzaam en geregeld ge<-
drag , dó zachtheid van zij. 
nen omgang en zijne naauw-
gezette regtschapenheid , Wa
ren zij neeenige aanbevelingen. 
Hij heeft eene Verhandeling 
over de Algebra, 1690, in 
4.« nagelaten, die de aan
dacht der wiskunstenaars ver* 
diende, en eene fFyze om 
de onbepaalde vraagstukken 
der algebra op te lossen, 
1699. ' 

ROUER(JOZEF), te ffohen-
stadt in Moravïè, in 1704 
geboren, begaf zich in 1720 
onder de Jesuiten, en onder
scheidde zich in de beoefe
ning der schoone letteren, 

De kansel-welsprekendheid 
hield hem voornamelijk bezig; 
hij onderwees gedurende ne
gen jaren met eenen buiten-
gemeenen bijval, gaf vervol
gens gedurende een jaar lessen 
over de ongewijde weispre* 
kendheid. Op verzoek zijner 
aanhoorders, gaf hij zpe 
verhandeling: Eloquentia sa-
era et prqfana in geminos 
tractatus distributa , in het 
licht, Olmuts, 1752, in 
8.V0 Dit is eene uitmuDtende 
rheiorica, de beste grond
beginselen , en eene goede 
keuze van voorbeelden be
vattende. De schrijver over
leed te Wapormn, in 1767. 

Rotti (PADIÜS ASTONIVS)1', 
een beroemde dichter, te 
Fodi, in Umhrïèi in 1687 
geboren, was de zoon van 
eenen bouwkanstenaar, en 
de kweekeling van GRATOTA, 
die hem den smaak voor _de 
letteren en de dichtkunst in
boezemde. Een Engelscfae 
heer (lord SEMBUCK) , nam 
hem mede naar Zonden, 
verbond hem, in hoedanig
heid van onderwijzer der, los-
kaansche taal, aan de Ko-
ninklijkefamilien.RotO bleet 
in JEngeland lol of &en fort-
der koningin CiROtWA, »üne 

beschermster, In 17*7 kwam.-
hij in Italië terug, vestigde 
zich te Rome, en overleed 
aldaar in 1767, een zeer 
zeldzaam cabinet, en eene 
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rijke en zeer uitgezochte bibli
otheek nalatende. Zijne voor
naamste dichterlijke voort
brengselen zagen te Zonden, 
in 1735 , in 8.™ het licht. 
Het zijn onberijmde Oden, 
Treurzangen, Liederen, elf' 
httergrepige verzen (ffén-
deca-Syllabes), in de manier 
van CATDUDS. Nog heeft men 
van hem , eene verzameling 
van Puntdichten, te Florence, 
in 1776, in 8j° gedrukt, en 
voorafgegaan door zijne Le
vensbeschrijving , door den 
abbé FONDIDI, en het Fer-
loren paradijs van MILTONI 
in Italiaansche verzen, Lon* 
den, 1735 , in fol.; de Oden 
van ANACREON , mede in Ita
liaansche verzen, Londen, 
1739, in 8.vo 

Roui . — Zie RADLIN en 
ROHN. 

Rouw (KAREL) , geschied
schrijver en rector van de 
universiteit van Pari/s, waar 
hij den 30 Januarij 1661 
werd geboren, was de zoon 
van • eenen messenmaker , en 
Werd , nog zeer jong zijnde, 
reeds in hetzelfde beroep als 
meester aangenomen. Nadat 
een benedictijner monnik van 
het huis der Witrmanlels, 
weiken hij de mis diende, 
in dien jongeling eenen ge
lukkigen aanleg had ontdekt, 
verkreeg hy voor hem eene 
heurs om zijne studiën in 

het collegie van Plessis te 
volbrengen. KAREL GOBIMET 
was de principaal van het
zelve ; hij werd de bescher
mer ran ROLLIN , welke door 
zijne inborst de vriendschap 
zijns weldoeners wist te win
nen , en zijne achting door 
zijne talenten, te verdienen.' 
Na zijne schoolwetenschappen 
en zijne wijsbegeerte in het 
collegie van Bressis volbragt 
te hebben, maakte hij eenen 
driejarigen theologischen cur
sus in de Sorbonne, maar hij 
zette de studie niet verder 
voort, en is nooit meer dan 
getonsureerd geweest. De be
roemde HEESAN , zijn hootf-
leeraar der Humaniora , be
stemde hem zijnen post. Rot-
LIN volgde hem werkelijk in 
1683 in de tweede klasse, 
in 1687 in de redeneerkunde , 
en in 16S8 op den leerstoel 
der welsprekendheid in het 
koninklijk collegie op. Tegen 
het einde van 1694, werd 
hij tot rector bevorderd, 
welken post men hem gedu
rende twee jaren liet behou
den ter vereering zijner ver
diensten. De universiteit nam 
alstoen een nieuw aanzien aan. 
ROLMN deed er de beoefe
ning van het Grieksch her
leven ; hij deed de akademi-
sche oefeningen door treur
spelen vervangen 5 hij voerde 
er het gebruik in , sedert 
dien tijd steeds onderhouden 
om aan de scholieren een 
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gedeelte der H. Schrift van 
buiten te doen Jeeren» Deab« 
béVlïïEMENT,coadjutor der 
prinoipaliteit van het collegie 
van Beauvais, aan het hof ge
roepen zijnde , deed dien post 
aan Roum geven, die dat 
Collegie tot 1712 bestuurde. 
Het was in dat jaar dat hij 
zich verwijderde, om zich 
aan de zamenstelling van wer« 
ken toe te wijden,-die zijne 
gedachtenis hebben beroemd 
gemaakt. De universiteit ver
koos bemin 1720 ten tweede 
male tot rector. De akademie 
der schoone letteren bezat 
hem sedert 1701. Rouitf 
overleed te Parijs den 14 
September 1741. Hij was 
voornamelijk achtenswaardig 
wegens de zachtheid van zijn 
karakter en de eenvoudigheid 
zijner zeden. Wel verre van 
zich over zijne geboorte te 
schamen, was hij het eerste 
om er van te spreken, ffet 
is uit de spelonk der Cyclo
pen , zeide hij in een Latijnsoh 
puntdicht aan een zijner vrien
den , terwijl hij hem eenmes 
zond, dal ik mijne vlitgtnaar 
den Parnassus heb geno
men, tfiet dathij te gelijker 
tijd niet eene soort van ijdel
heid bezat, vooral met be
trekking tot zijne werken, 
Waarvan de overdreven lof
spraken zijner voorstanders 
hem een hoog denkbeeld had
den ingeboezemd. Hg zeide 
openhartig hetgeen hij er van 

dacht ; en zijne beoordeelin
gen hoewel al te gunstig, 
waren minder het uitwerksel 
der verwaandheid dan van de 
opregtheid zijner inborst. Hij 
was een dier mannen die ijdel 
zijn zonder hoogmoed. ROL-
MN sprak vrij wel; niaarhij 
bezat meer gémakkejijklieid 
om te schrijven dan om te 
spreken , en men vond meer 
vermaak van hem te lszen 
dan om hem aan te hooren. 
Zijn naam gingdoor allelan
den van Europa. Verschei
dene vorsten zochten betrek
kingen met hem aan teknoo-
pen. Toen FREDERIKI, koning 
van Pruissen nog kroonprins 
was, onderhield hij eene 
briefwisseling met hem en 
zoodra als hij den troon had 
bestegen , schreef hij hem om 
hem zijne verheffing aan te 
kondigen. RotUNantwoorddë 
hem in eenen langen zeer 
stichtelijken, brief, waarin hij 
hem de pligten eens clinstf-
lijken konings omstandigljfk 
ontwikkelde. Het antwoord 
van FREDERIK begon omtrent 
aldus: Mijnheer ^ot!l!N

tJ' 
ik vind in uwen brief ae 
raadgevingen eens wijten, 
de leederheid eener voedster
vrouw en den ijver eens 
goeden vriends. Verder zeide 
hij: Uwe raadgevingen, mjn 
dierbare en eerwaardige 
HOLIIN , %ijn mij veel nut
tiger dan devalsche en dik
werf laffe lofreden der vlei-
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jcrs. Deze uitdrukking vergul
de eenigzing de pil» maar Rot-
uwion de teeder heid eener 
voedstervrouwnie( verduwen. 
Hij Brak alle briefwisseling 
met den koning af, en schreef 
hem dat, daar hij zijne be~ 
langrijke bezigheden eerbie-
digde , hij niet meer de eer 
zoude hebben hem te schrij' 
ven. Wat de letterkundige 
verdienste van dezen schrij
ver betreft, zoo heeft men 
hem in zijnen tijd te veel 
geroemd, en tegenwoordig 
schat men hem te gering. 
Zijne voornaamste werken 
zijn: 1.° eene Uitgave van 
QDINTIUANÜS , in 2 dl.» in 
12.WO, 1715, tot gebruik 
der scholen, met aantecke-
ningen, en eene zeer leer
zame voorrede over de nut
tigheid van dat boek, zoowel 
om den redenaar als om den 
regtschapen mensch te vor
men. De uitgever heeft de 
oplettendheid gehad om uit 
zijn werk een aantal plaatsen 
weg te laten die hij als dui
ster en nutteloos heeft be
vonden. — 2.0 Traite etc. 
(Verhandeling over de wijze 
om de schoone letteren met 
betrekking tot den geest en 
het hart te onderwijzen en 
te beoefenen) 1726, 4 dl.« in 
12.010, verscheidene malen 
herdrukt. Dit werk is aan
bevelenswaardig , wegens de 
godsdienstige gevoelens die 
«et ademt, door den ijver 

voor het algemeene welzijn', 
door de keuze van de schoon
ste trekken der Grieksche en 
Latijnsche schrijvers, door de 
zuiverheid en sierlijkheid van 
stijl: het kan niet dan zeer 
nuttig voor de onderwijzers 
zijn , en dienen om uitmun
tende kweekelingen te vor
men : reeds door zich zelve 
eene goede wederlegging der 
nieuwere pedagogie, is het 
zulks nog meer door de vruch
ten, die het heeft voortgebragt 
en die het altijd zal voort
brengen, wanneer men het tot 
gids neemt. — 3.o Mistoire 
ete, (De oude geschiedenis 
der jEgyptenaren, Cartha» 
gers , Assyri'èrs , BabylonU 
ërs , enz.) in 13 dl.ainl2.mo 
van 1730 lot 1738 in het licht 
gegeven. Weinige schrijvers 
hebben aan de jaarboeken van 
het menscbelijk geslacht met 
meerzuivereen wijze bedoelin
gen , met meer eenvoudigheid 
en met die goedhartigheid ge
arbeid , welke oneindig dier
baarder is, en meer aan zich 
verbindt, dan de verwarde re
deneringen van den schoonen 
geest. Indien de schrijver het 
ongeluk heeft gehad van door 
eene arglistige partij, door in
drukwekkende uiterlijkheden 
verrast te worden, heeft hij 
ten minste in de samenstel
lingen van zijne geschied
kundige werken de indruk-
sels der dwaling weten t? 
vermijden. Men heeft xicJ» 
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behoorlijke geschiedenis wasV 
De schrijver wijst eenige merk
waardige gebeurtenissen enkel 
aan t terwijl hij met eene soort 
van wijdloopighèid in diegene 
uitbreidt, welke hem een vrij 
veld verschaffen om zedelessen 
te geven. —« 5.° De Latijn» 
sche vertaling van verschei
dene godgeleerde schriften 
over de geschilpunten des tijds. 
De schrijver was een der ijve
rigste voorstanders van den 
diaken PABIS; hij bloosde niet 
te zijner eere eene rol onder 
de Convulsionarissen (dvfee-
pers) op het kerkhof van St. 
Médard te spelen. Hij be
roemt zich zeken over deze 
devotie in zijne brieven. Wi 
liet in zijn testament 3,000 
gulden na, aan de kast be
stemd voor de ondernemin
gen en aan de uitgave der 
partij (Zie NICOLE) -~ °> 
Opusouhs etc. [kerkjes > 
verschillende brieven, reae
voeringen , verhandelingen 
lofredenen bevattende em.)> 
Parijs, \m,2 ^ n . ^ 
eeneweinigbelangrijkevera-

meling , en die «e*-k-ow 
vereischthad;deabbeTAltHÉ 

stuk vDanltn5J re r ,van <¥ GeM *«• Chri,lendoms,iï° eeJ?id
h°S* 
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Werk San d e n T°em van Ror,uN heeft t ° e S e % t a ", 
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dLlen dPr n e / e A v e i ; f i " a a i d e hii Egypteen Griekenland. »e
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heid liiSuUde
1P

e8cMe'leni» vïoeijfn over van den geest f«r °£iR 
•• e H r f 2 i W h S a ! 0 0 V a " d e n deugdsamen rector is ™ V T 3 

het hem ?PJ f fV '* h e t «M«tendbin,- «J™ P™ veT,tetAlfn 
: :a l !e2„ s d aV d , ) '"««wanden ontroert. Zijne geschriften a 0 e " 9 , 
vilLni H. t s l ^ ^ e - n m a n > ^ens hart een aanhoudend *«•*$,'• 
kêinln « •beWOj»dwenswaardi»e-uitdrukking der H. Schrift- « •' 
««•nnengeen werk dat de ziel zachter beweegt. 

echter met grond beklaagd, 
dat de tijdrekening nochnaau-
wkeurig, noch aaneenhan-
gend is; dat er vele onnaauw-
keurigheden in de daadzaken 
voorkomen ; dat de schrijver 
de overdrevenheden der oude 
geschiedschrijvers niet genoeg 
onderzocht heeft;; dat zijn 
stijl niet gelijkmatig is , en 
deze ongelijkheid komt daar
uit voort dat de schrijver uit 
nieuwere werken van 20 tot 
30 bladz. achtereenvolgend 
heeft overgenomen. Niets is 
edeler en meer gezuiverd dan 
zijne aanmerkingen, maar zij 
zijn niet spaarzaam genoeg 
verspreid (*). •.—4,o tfis-
toire etc, \Romeinsche ge
schiedenis , van de stichting 
van Rome tol den slag van 
Aetium)i De dood belette 
hem dit werk ten einde te 
brengen, hetwelk CBEVIER 
zijn leerling , van af het 9 
dl. heeft voortgezet. (Zie CRE-
VIER). De JSomeinsche ge-
schiedenis vond minder bij
val dan de Oude geschiede
nis. Men vond dat het eer
der eene zede- en geschied-
kundige verhandeling dan eene 

file:///Romeinsche
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heeft een kort begrip van de 
Oude geschiedenis in het 
Jicht gegeven, met platen 
te Lausanne en Geneve in 
5 dl.» in 12,mo gedrukt. De 
Oude geschiedenis, de Mo* 
meinsc/ie geschiedenis en de 
Verhandeling over de stu
diën , zijn herdrukt in 16 
dl.u in 4.to,.i745, In 1782, 
heeft BASSOMPIERRE , Xe Luik 
eene zeer schoone uitgave van 
de Romeinsche geschiedenis, 
met de voortzetting, in het 
licht gegeven, 16 dl.n in 
8.vo (Zie BELLENGER). [De 
heer LETRONNE heeft eene 
nieuwe uitgave der Werken 
van ItoLLiN in het Jicht ge
geven , vergezeld met aan~ 
teekeningen en geschiedkun
dige aanmerkingen, Parijs, 
1821, 30 dl.n in 8.vo, met 
een' Jtlas, De heer L E -
QütEN heeft er ook eepe uit
gave van geleverd, van 1820 
tot 1827, in 30 dl.n fa 8.vo 

met de aanteekeningen over 
de voornaamste tijdvakken der 
Bomeinsche geschiedenis en 
van de Oude 'geschiedenis 
door den heer Goizot. In 
1818 heeft de Fransche aka-
demie aan den advokaat BER-
viLtEden prijstoegekend, dien 
zij voor de Lofrede van ROL-
lm had uitgeschreven; deze 
lofrede komt voor aan het 
hoofd van de uitgave van den 
heer LETRONNE. Men heeft 
vao den heer BOUSSON DE 

XXI, DEEI. 

MAIRET eene Proeve over het 
leven en de werken van ROL-
ZIN, een stukje in 8.v o , te 
Lons'le-Saulnier gedrukt. 
Deze proeve vindt men aan 
het hoofd van de Oude ge' 
schiedenis vanRO££iif,Re* 
sangon , GAÜTHIER, 1826, 
16 dl.«> i„ 12.mo] R, CoFFINv 
hoogleeraar aan de univer
siteit van Parijs, bekend 
door geachte Latijnsche voort
brengselen (zie COFFIN) en 
opvolger van onzen geschied
schrijver , als principaal van, 
het collegie van Beauvais, 
vervaardigde de volgende 
dichtregelen om onder zijn 
portret geplaatst te worden. 

Illo est formandm solors cupidiisciuo jit-
. . . , . (vontco 
Assiduus morura cultor et ingomi, 

Vivua adhuc homiuum volitat Tegnöcme per 
( i n 

Famce idem testis spretor et ipse.siim . 
Unica pertentat genorosuui gloria poctus 

Spargcro doctrine qaas curaulavit opes, ö>-

ROUON, ROEL, Row, 
Rou, HAOUL of HAROÜL of 
ROBERT , eerste hertog van 
Normandijë, was een der 
voornaamste hoofden dier 
Denen of Noormannen, welke 
in de 9.e en 10.e eeuw zoo 
vele invallen in Frankrijk 
deden en ér zoo vele ver
woestingen aanrigtten. Hij 
was de zoon van ROGWALD , 
vorst of heer, in het noor
den van Noorwegen geves
tigd, die wegens de uitge
breidheid zijner staten, zijne 
rijkdommen, zijne oorlogzuch-

E e 
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tige en moedige inborst ver
schrikkelijk voor de koningen 
van Denemarken was gewor
den, (Zie de Omwenteling 
van Noorwegen door CAT-
XEAU CALLEVIILK , éérste deel, 
bladz. 48), Na verscheidene 
togten op de Oostzee 'la.JSn-
gelanden Frankrijk, maakte 
hij zich meester van Roua-
nen,waarvan hij de muren 
weder deed opbouwen, en 
daarna Parijs kwam belege
ren. Hij snelde daarop naar 
Engeland om zijnen vriend, 
loning AIFRED te helpen, 
die toenmaals met zijne ei
gene onderdanen in oorlog 
was, hij kwam in Frankrijk 
terug, en overal waar hij door
trok liet hij dood en brand
stichting na. Koning KAKEL 
de Eenvoudige , sloot, om 
vrede met hem te hebben, 
in 912 te Saint-Clair-sur' 
JEpte een verdrag, waardoor 
hij aan RoitoN zijne dochter 
GISIB of GISELIE ten huwelijk 
gaf, met het gedeelte van 
JVeuslrie sedert naar hunnen 
naam Normandij'è genaamd, 
.onder voorwaarde dat hij leen-
pliglig worden, en de chris
telijke Godsdienst omhelzen 
zoude. ROIXON stemde er in 
toe, werd gedoopt, en nam 
den naam van ROBERX aan, 
naardien ROBERT , hertog van 
Frankrijken Parijs,hem bij 
°e plegtigheid tot doopheffer 
diende. Maar toen hij de hulde 
moest bewijzen, waarbij eene 

der formaliteiten was om den 
voet des konings te kussen, 
versmaadde de trotsche Rot» 
ION het om zulks in persoon 
te doen. De officier, die het 
voor hem deed , hief den voet 
van den vorst zoo hoog op 
dat hij hem achter over deed 
vallen. Frankrijk: was toen
maals in eenen zoo treur/gen 
toestand dat men deze onbe
schaamde moedwilligheid voor 
eene onhandigheid veinsde te 

•nemen, waarover men slechts 
moest lagchen. De nieuwe 
hertog van Nofmandijè toon
de zooveel regtvaardigbeid op 
den troon als hij moed in de 
gevechten had ten toon ge
spreid. Zijn naam alleen uit
gesproken maakte de wet uit, 
en noodzaakte om zich voor 
de regters te vertoonen. Het 
is volgens sommigen, de oor
sprong van de beruchte kreet 
ffaro, die nog voor de om
wenteling in Normandije in 
gebruik was, en waarvan in 
alle edikten en verklaringen 
der koningen van ftf*% 
gewag gemaakt wordt. *» 
zijn echter geleerden die üet 
woord ffaro van het oude 
Hoogduitsch woord har ai-
leiden, da,t geschreeuw o» 
getier beteekent, en dat m 
het algemeen 

de.klagtenoe 
ontevredenheid der volken te
gen eenige nieuwe wet aan
kondigt. Maar de twee ge
voelens komen daarin overeen 

m uuuicu uw»»--- j , 
als zij zeggen dat die 
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volkskreet eene kracht en een 
bijzonder gewigt aannam, als 
hij de goedkeuring van her-* 
tog ROLLON had. Men schrijft 
ook aan dien vorst de inrig-
ting aan het geregtshof (in 
Normandij'è — echiquier), 
of plaatsverwisselend parle
ment toe, dat in het jaar 1499 
blijvend te Houanen werd 
overgebragt. Door vermoei-
jenissen en jaren uitgeput, 
deed ROLLON in 927 ten gun
ste zijns zoons WILLEM afstand 
van. den troon en leefde nog 
5 jaren daarna , volgens WIL
LEM DE JÜMIÈGE, Het is dus 
eene openlijke dwaling in OR-
DERICH YISAL, zijnen dood, 
zoo als hij doet in den loop 
van het jaar 917 te plaatsen.' 

ROLLWINCK (WERMERDS) — 
Zie ROLEWINCK. 

* ROMAN (de abbé JOAN-
NES JOZEF THERESIA) , een 
letterkundige te Avignon in 
1726 geboren, kwam in den 
ouderdom van 25 jaren te 
Parijs, werd als desservitor 
aan de parochie van St. Meri 
verbonden, en beoefende de 
letteren met vrij goed gevolg. 
Tot Vicaris-generaal van het 
diocees van Vence benoemd, 
hield hij zich in de nabijheid 
der fontein van Vaucliisevg, 
waar hij zijne letterkundige 
Werkzaamheden voortzette, 
Hij ondernam met lord Fixz 

R O M . ' 467 

WILLIAM verschillende reizen 
door Italië , Duitschland t 
Zweden, Denemarken, enz., 
werd in verscheidene geleerde 
genootschappen aangenomen 
en overleed in 1787 in zijne 
geboorteplaats. Hij heeft nage
laten : 1.«'JE'ssai etc.(Proeve 
over de kunst om ie verta
len) ;•''— 2.o La Mort etc, 
(De dood van ADAM) , een 
treurspel uit het flöogd-van 
KLOPSTOCK, met eene voor
rede, Parij's, 1762, in I2.»»o; 
T— 3.° V Inoculation (de In
enting) , een dichtstuk in 4 
zangen , Parijs, 1773 , in 
8.vo, waarin men bevallig
heid en losheid opmerkt.-— 
i.° Le Génie etc. (De Geest 
van PETRARCBA, of Navol* 
ging in Fransche verzen 
van pijne schoonste gedich
ten , voorafgegaan van„ het 
Leven van dien man, wiens 
daden en geschriften een der 
zonderlingste tijdvakken van 
de geschiedenis en de nieu* 
were letterkunde &§n), Par» 
nia, (Parijs), 1778, in 8^° 
Deze uitgave is te Avignon 
in hetzelfde jaar in 12.mo 

nagedrukt. Het Leven van 
PETRARCHA, dat aan het 
hoofd van dat werk is, met 
de vertaling van den Brief 
van dien dichter aan de na»,, 
komelingschap, door Txssöï 
BE MORNAS, zijn te Avignon 
in 1804 in 12.**° gedrukt, 
door de zorgen van den heer 
2 ' ' . ; - • • • • •' ' ' 
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FoRTIA d'ürbano, en onder 
de bescherming van het athe
neum van Vaucluse, — 5.° 
LesEchecs etc. {Het Schaak
spel) , een dichlsluk in 4 
zangen, Parijs, 1807, 1 dj, 
in 8.v° Dit gedicht wordt 
als het beste beschouwd van 
diegene, welke ovelr hetzelfde 
onderwerp door VIDA in het 
Latijn , door DBCHI in het 
Italiaansch en door- CERUTTI 
in het Fransch zijn zamen-
gesteld ; • de verzen van den 
abbé ROMAN zijn welligt min
der sierlijk dan die der hier 
boven aangehaalde schrijvers: 
maar hij heeft boven hen de 
verdiensten van deze stof met 
meemaauwkeurigheid en dui
delijkheid behandeld te heb
ben, De heer AÜG. CODVRET 
heeft de uitgave, die hij van 
dit werk bezorgd heeft, door 
Mecherches etc. {Geschied
kundige nasporingen over 
het schaakspel) doen voor
afgaan. Hij heeft daarenbo
ven een ander handschrift 
nagelaten , dat even als het 
voorgaande, na zijnen dood 
gedrukt werd;, en dal ten 
titel voert: - 6.o Mémoi
res etc, (Geschiedkundigeen 
pnuitgegevene verhandelin
gen over de omwentelingen 
m Denemarken en Zweden , 

durende de jaren J77o' 
f?7S en J772 voorgevallen \ 
gevolgd-van bijzonderheden 
«ver Paus GAN.GAXELLI en 
net conclave na zijnen dood 

x 
ge> 

gehouden, en van een ge-
schiedkundig verslag, over 
den afstand van FICTOR* 
AMEDEVS, koningvan Sar
dinië , door wijlen den abbé 
ROMAN , ooggetuige en vol
gens zijne aulographische 
handschriften gedrukt, ver
sierd met het portret van 
GüSTAAF) 1807, ia 8.vo 
Hoewel de schrijver geen oog
getuige van deze gebeurte
nissen is geweest, zoo als de 
titel zulks aankondigt, naar
dien hij eerst drie of vier. ja
ren daarna in de gewesten 
aankwam, waarde gebeurte
nissen plaats hadden, kon 
hij zich goede berigten over de 
omwentelingen verschaffen, 
die hij bij personen zelve, 
welke er getuigen en zelfs 
deelgenooten van geweest wa
ren , beschreven heeft. D'{ 

werk is zeer belangrijk;maar 
de schrijver houdt zich een 
weinig te lang op met schil
deringen van huisselijke er
gernissen die dikwerf de pa
leizen der groolen onleeren. 
De eerste dier omwentelin
gen is die, welke van 17W 
tot 1772 Denemarken bijna 
tot den hoogsten rang ver
hief , den geneesheer SmvM-
SÉE , die later op een scha-
vót omkwam , en die de gun
steling van CAROHNA-MATHII.-
DA, zuster van GEORGE,W, 
koning van Engeland,^ 
vrouw van CHRISTIAAN yli 
was, een vorst aan de ver-
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.maken overgegeven, welker 
misbruik hem tot bet bestuur 
zijner volken ongeschikt maak
te, De andere omwenteling 
is die van Zweden, waar het 
aan GUST AAF III, door Frank
rijk bijgestaan, gelukte zon
der een droppel bloedste ver
gieten zich van de magt mees
ter té maken, die de senaat 
sedert den dood van KAKEL 
XII en gedurende de rege
ring van UJCRICA , zuster van 
dien vorst, zich aangematigd 
had. Datzelfde onderwerp was 
behandeld door den abbé Mic-
GHEtEsi, SHERIDAN en den 
graaf HORDT. De abbé RO
MAN spreekt vervolgens over 
den afstand van VICTOK-AME» 
DEUS,koning van Sardinië. 
Deze Perhandelingen zijn in 
eenen beknopten , vluggen en 
warmen stijl geschreven. De 
anecdoten betrekkelijk Paus 
GANGANELLI wekken niet vele 
belangstelling, en schijnen 
zelfs in dat werk zeer onge
past. De abbé ROMAN heeft 
ook geschreven: 7.° verschei
dene Verhandelingen over de 
letterkunde, Lossedichtstuk-
jes, voor de dagbladen en 
den Muzenalmanak. Zijne in
borst was zacht, en hij had 
het geluk van zich door zijn 
gedrag en zijne werken veel 
voorstanders en bijna geenen 
enkelen vijand te maken. 

* ftoauNA (don PEDRO CA-
.•. E 

RO T SÜREDA markgraaf DB 
IA) , een Spaanseh veldheer 
den 3 October 1731 \Q Pal'-
ma op hel eiland Majorka, 
uijt eene op dat eiland be
roemde familie geboren, was 
de zoon van eenen vader die 
in dezelfde plaats geboren 
was, en die eenen hoogen 
rang onder de Spaarïsche troe
pen had verkregen , toen hij 
in 1775 in den oorlog tegen 
Algiers sneuvelde. In den ou
derdom van 10 jaren , werd 
hij naar het collegie van-het 
Oratorium te Lyon gezonden 
om er 2ijne eerste studiën te 
volbrengen, die hij aan de 
universiteit van Salamanka, 
en vervolgens in het semina
rie der adellijken te Madrid 
ging voort zetten. In 1775, 
in het koninklijk corps der 
gardes - mariniers getreden , 
was het eerst in 1778- dat 
hij de aan dezelve verbon
denebedieningen begon waar-
tenemen, en dat hij zich in 
die hoedanigheid naar Car~ 
thagena begaf, waar zich een 
hunner akademiën 'bevond. 
In 1779 tot officier benoemd, 
werd don PBDRO, in het vol
gende jaar, adjudant van den 
generaal don YENTÜBA MORE-
NO. Bij het beleg van Gibral
tar , in 1782 , onderscheid
de hij zich op de kanoneer-
sjoepen en op de drijvende 
verschansingen, en keerde 
niet voor 1783, toen de vre« 

e 3 
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de gesloten werd , naar Va-
lencia terug. Hij kwam in 
vriendschapsbetrekkingen met 
den graaf DE XÜMIARÈS, en zij 
legden zich te zamenop de 
beoefening der nieuwe talen , 
op de geschiedenis en oud
heden toe. De markgraaf JDE 
IA ROMANA bragt in zijn huis 
eene rijke bibliotheek en een 
kabinet van natuurkundige 
werktuigen tot stand , door 
middel van welk laatste hij 
gezamenlijk met LÜAIIARÈS , 
verschillende proefnemingen 
voor verscheiden van hunne 
vrienden deed. De markies 
met een verbazend geheugen 
begaafd, had bijna alle weten* 
schappelijk en letterkundige 
geschriften van Europa, welks 
talen hij met gemakkelijkheid 
sprak:, doorgeloopen of er ten 
minste eenige oppervlakkige 
kennis van genomen. Hij door
reisde in 1785 , Frankrijk, 
-Italië en Luitschland en j 
hield zich eenige maanden 
ie Berlijn op, om nieuwe 
bekwaamheden in de krijgs
kunst te verkrijgen. Bij zijne 
terugkomst 'm Spanje, diende 
hij onder dén admiraal GRA-
VIJÏA, en, in 1790 werd 
hij tot fregats-kapitein be
noemd ; maar hij beminde 
zoo als hij zelf zeide, de 
zeedienst niet, waarin hij 
slechts was om aan de be
velen zijns vaders te gehoorza
men. Toen Spanje (in 1793) 
aan Frankrijk den oorlog 

had verklaard, verzocht en 
verkreeg hij om in de land
legers , onder de bevelen van 
zijnen oom don YENTÜRA CA-
RO, die over het leger van 
het Noorden bevel voerde, 
geplaatst te worden. Die veld
heer stelde hem aan het hoofd 
van een corps van 2000man, 
waarmede XA BOATANA op 
den 80 April, tot de inne
ming der legerplaats Sare 
bijdroeg; en zich in den slag 
van Chateau-Pignon, waar 
men den Franschen veldheer 
GENETIÈRE gevangen nam, on
derscheidde. Nadat MULIER, 
den laatsten vervangen had, 
sloeg hij; de Spanjaards, en 
bedreigde Pampeluna. CARO 
vereenigde aan de Bidas-
soa 12,000 man, in vier co
lonnes verdeeld, waarvan de 
tweede door IA RoMANA werd 
aangevoerd, die de Franschen 
van den berg Diamant en 
van den Groenenberg ver
dreef, en er zich vestigde; 
maar nadat twee dier colon
nes teruggedreven waren, 
trokken zij al wijkende tol 
die Tan EA RoMAW en Es-
CAXANTE terug, die de eerste 
met gelijke voordeelen als die 
van IA ROMANA aanvoerde. 
Het geheele léger in wanor
de zijnde, trokken de Span
jaarden weder over de Bi-
dassoa, werden te St. M<M'~ 
tial verslagen, en de Fran
schen maakten zich van Fon-
tarabië meester. CARO werd 
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teruggeroepen , en LA ROMA
NA ging naar het leger tan 
Katalonïè over, onder de 
bevelen van den graaf der 
Unie. Ondanks wonderen van 
dapperheid, kon hk ROMANA 
de nederlaag der Spanjaar
den te Monte-Negro niet be
letten ; zijn corps bescherm
de nogtans hunnen af logt, 
en was het eenige dat in 
goede orde afweek. Naardien 
de graaf der Unie den dood 
in den strijd gevonden had, 
werd hij ad interira opgevolgd 
door den markgraaf DES 
AMARIH-AS , tot dat don JO
ZEF URRÜTIA hem kwam ver
vangen, LA ROMANA werd tot 
den rang van veldmaarschalk 
verheven. URRDTIA vond eene 
geheele wanorde in het leger, 
en het fort van Figuïeres 
in de magt der Franschen, 
Hij werd niet moedeloos poer
de eene gestrenge krijgstucht 
in, en vormde het plan om 
den vijand te overrompelen. 
LA ROMANA begaf zich , vol
gens de bevelen van URRD-
TIA , tot voorbij Crispia , 
viel de Franschen heviglijk 
aan , en wierp hen overhoop, 
Maar de onvoorzigtigheidvan 
eenen korporaal, weJke het 
Spaansche wachtwoord had 
doen hooren, had in de leger
plaats der Franschen reeds 
de ontsteltenis verspreid, zoo
dat deze zich vereenigden en 
u ROMANA trok in goede 

orde naar Besalu terug, In 
de bloedige gevechten van 
den 28 Maart en den 5 Mei, 
waarin de beide legers zich 
de overwinning toeëigenden, 
legde hij hetzelfde beleid én 
dezelfde dapperheid aan den 
dag. LA ROMANA droeg bij 
tot de' bezetting van het Fran-
sche Gerdagne, door UR-
RDTIA uitgevoerd ; maar de
ze veldtogt werd niet verder 
voortgezet, daar den 22 Ju-
lij 1795 te Bmèl de vrede, 
tnsschen de Fransche repu
bliek en Spanje gesloten 
werd. LA ROMANA begaf zich 
naar Alicanie met den rang 
van luitenant generaal. Daar 
de Engelschen zich in 1798 
van het eiland Minorka mees
ter gemaakt hadden, werd 
hij met de herovering van 
hetzelve belast, maar deze 
onderneming had geen voort
gang ten gevolge der neder» 
laag door de Spaansche vloot 
op de hoogte van iaap Tra-

falgar ondervonden. In 1800, 
"werd hij tot kapitein-generaal 
per interim van Katalonië 
benoemd, waar hij zich even
zeer deed beminnen als eer
biedigen. Hij was lid van den 
oppersten krijgsraad, toen 
men hem het opperbevel van 
een leger van 15,000 man 
gaf, fdie de koning van Span
je, op het verzoek van BO
NAPARTE, naar ffanover zond, 
om voor de Engelschen de 

e 4 
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monden van den ffezer en 
Elbe te sluiten (1807), 5,000 
Spanjaarden, die KA REL IV 
aan aijné doch ter MARU-LOUI-
ZA (zie dat artikel) koningin 
van Helrurïè had verleend, 
vertrokken van Toshane, om 
zich met de andere voor het 
Noorden bestemde troepen te 
vereenigen. Zij trokken de 
laatstgenoemde vooruit en leg
den bij de inneming van 
Straalsund eenen grooten 
moed aan den dag. In het begin 
heerschte er de .beste ver
standhouding tusschen BERNA-
DOXTE (thans KAREIXIV ko
ning van Zweden), generaal, 
en-chef der Franscheen Spaan
sche legers en den markgraaf 
PE LA ROMANA. Deze werkte 
in overeenstemming met den 
Franscheq generaal in den 
aanval tegen Zweedsch~Pom-
meren, waar zijne troepen 
zich door hunnen moed en 
hunne krijgstucht onder
scheidden. Toen na den vre
de van Tilsü in Julij 1807, 
tijdstip waarop Groot-Brit-
tatmiè met Denemarken in 
oorlog was, NAPOLEON be
sloten had om Zweden te 
overweldigen, werden de 
Spaansche troepen, die de. 
voorhoede van BERNADOTTE 
moesten uitmaken , in Jut
land, en op de eilanden 
Zeeland en Funen gelegerd. 
LA ROMANA bevond zich op 
Jaatstgenoemd eiland , toen de 
Fransche generaal hem hel ' 

bevel aankondigde om aan 
JOZEF BONAPARTE, welken 
NAPO&EON op den troon van 
KARE£ IV had geplaatst, na
dat ^ hij dien vorst en zijne 
familie er van verdreven had, 
den eed af te leggen. LA 
ROMANA bevond zich in eenen 
neteligen toestand, die hem 
noodzaakte te veinzen: zon
der zich bepaald aan het 
bevel van BERNADOTTE te on
derwerpen, ontweek hij het 
in zeker opzigl, daar hij te 
kennen gaf dat hij in deze 
omstandigheid, de wenschen 
zijner natie zonde volgen. 
Middelerwijl een Spaansch 
geestelijke lot hem gekomen 
zijnde, deed deze hem den 
waren toestand .van Spanje 
kennen. Kort daarna, ont
ving hij omstandiger beschre
vene bijzonderheden. D. VIN-
CENTIÜS toBO, een officier 
door de junta van Sevilla 
afgezonden en eenen brief 
van den veldheer MoRU, 
onderrigtten hem van den in
val der Franschen en van den 
opstand derSpanjaarden legen 
BONAPARTE, die hun met 
geweld eenen koning had °P" 
gedrongen. Intusschen, ant
woordde LA ROMANA ontwij
kend op de ver wijtingen, wel
ke BERNADOTTE hem deed, 
van slechts eenen voorwaar-
delijken eed te hebben af
gelegd, en zond in het ge
heim aan verschillende chefs 
der Spaansche corpsen eenen 
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nadrultkehjken rondgaanden 
brief, in welken hij hun den 
waren toestand van Spanje 
ontsluijerde, en hen allen 
uitnoodigde om zich op de 
eilanden Funen en Lange' 
land te vereenigen, Eene Ën-
gelsche vloot, op welke zich 
D. YINCENTIÜS LOBObevond, 
kruiste in de Oost-Zee; na
dat LAROMANA met den schout 
hij nacht KEATS in verstand
houding was gekomen, zag 
hij met genoegen de getrouwe 
troepen op de tot de bijeen
komst bestemde plaatst aan
komen. Er ontbraken echter 
bij de 4000 man ; te Roes-
kilde en in de omstreken 
gestationneerd en tot de re
gimenten van Asturië en 
van Guadalajarabehooren» 
de, en twee eskadrons van 
dat van Almanza in Jutland 
gelegerd. Zij hadden hard-
nekkiglijk geweigerd om aan. 
JOZEF BONAPARTE den eed af 
te leggen, en waren tot op
stand overgeslagen. Genood
zaakt om zich aan de over-
magt over te geven , werden 
zij ontwapend en in het tuig-
huis van Koppenhagen opge
sloten. Om alle hinderpalen 
te verwijderen , deed LARO* 
NUHA , op een voorgewend 
bevel van BERNADOTTE , drie 
Deensche kompagniën die te 
ffyborg en op het eiland 
funen waren, aftrekken , en 
bezette hetzelve ondanks den 

E 

tegenstand van den Deenschen 
gouverneur. Hij deed in de 
Deensche kanonneersloepen 
en de kustvaartuigen , die zich 
te Nyborg en te Langeland 
bevonden > zijne'troepen, ten 
getale van 10,000 man, welke 
hij onder de bevelen van den 
graaf DE SAN ROMAN stelde, 
inschepen. Hij haalde dezel
ve te Gothenburg weder in, 
vanwaar zij op Engelsche 
schepen overgingen, die hen 
naar Spanje terugvoerden. 
LA ROMANA begaf zich naar 
Zonden, om hulp jn te roe
pen , en kwam na den slag 
van Mspinosa (H Novem
ber 1808), door den generaal 
BlAKE verloren, in Spanje 
terug. Hij werd tot opperbe
velhebber van Biscaye, Ga-
lici'è en Asturië benoemd. 
Hij behaalde in 1809 voor-
deelen te Pilla Franco, Fï-
go, Lugo ,San-Jago,San-
Payo, en noodzaakte de le
gers van NET en SorjiT de 
Noordelijke provinciën van 
Spanje te ontruimen. Daar 
hij in de junta v&nAstitrië 
geen ijver genoeg ter verde
diging van het land meende 
te zien, verving hij dezelve 
door eene andere. Deze daad 
van gezag mishaagde aan de 
opperste junta , die hem be
val voor haar te verschijnen. 
LA ROMANA gehoorzaamde 
om den burgeroorlog te ver-

I mijden. Hij verklaarde zich 
e 5, 
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tegen het democratische stel
sel , dat de junta tot aan 
de vereeniging der Cortes 
scheen na te volgen , en stel
de voor eenen raad van re
gentschap op te rigten, uit 
drie of vijf personen zamen-
gesteld , maar men sloeg geen 
acht op dezen raad. Na de 
nederlaag van BALLESXEROS , 
te dlba-de-Tormes, werd 
hij in 1810, aan het hoofd van 
25,000 man geplaatst, üit 
vrees dat Badajoa aangevallen 
inogt worden , begaf hij zich 
naar Mstramadura; maar op, 
den oogenblik dat hij hoopte 
de Fransche uit hetzelve te 
verdrijven > riep de hertog 
van WELLINGTON hem naar 
Portugal, om gezamenlijk 
met hem tegen de Franschen , 
door MASSENA aangevoerd, te 
strijden. In Julij 1811 , te 
Cartajo aangekomen , Werd 
hij er gevaarlijk ziek, en hij 
overleed den 23 dierzelfde 
maand ia den ouderdom van 
50 jaren. De schoonste lof
spraak , welke men van dezen 
veldheer kan doen, bevindt 
zich in de volgende zinsne
de van den staatsbrief dien 
lord WÏXUNGTÓN den 26 Ja-
nuarij 1811 aan den graaf 
van Ziverpöol zond. a Zijne 
deugden (zeide hij van IA 
ROMANA sprekende), zijne ta-
lenten en zijn palriotismus 
waren bij het bestuur zijner 
Brüsche Majesteit zeer fae. „ 
«end, Het Spaansche leger I 

heeft in hem zijn schoonste 
sieraad ; zijn land, het zui
verste palriotismus; en de 
wereld, den dapperstenen 
ijverigsten verdediger derzaak 
waarvoor wij strijden, ver
loren. Ik zal altijd met dank
baarheid den bijstand erken
nen, dien ik fan hem ont
vangen heb, zoowel door 
zijne krijgsverrigtingen als 
door zijne raadgevingen, sinds 
hij aan dit leger is toege
voegd." 

RoMANEtn(JOANNEsFKAIf. 
CISCDS), een schilder te Vi-
terboin 161V geboren, kwam 
in de school vanPmTRO DR 
CORTONA. De kardinalen BAR-
BERINI . en FiLOMARWO bevo
len hem den Paus aan, die 
zijne dienst tot verscheidene 
belangrijke werken gebruikte. 
ROMANEUI werd tot prms der 
akademie van ST.LDCAS ver
kozen, De kardinaal BARBE-
BIRI zich genoodzaakt iwM 
de wijk naar Franlmjk^ 
nemen, stelde dezen schilder 

aan den kardinaal Mm^ 
voor, die hem dadelijk ont-
bood, en hem gelegenheid gat 
zijne talenten te doen schu
ieren. De koning benoemde 
hem tot ridder van deöi n. 
MlCHAët, en oreerde nero 
groote geschenken. Del? 
voor zijn vaderland, ei» 
aanzoeken zijner, familie üa -
den ROMANEUI twee m*w 
naar Fiterbo, »ijne geooor-
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plaats teruggeroepen; einde
lijk maakte hij zich gereed 
Om weder naar Frankrijk 
te keeren, toen de dood hem 
in 1662 in den bloei zijner 
jaren wegmaaide. Hij was 
een groot teekenaar, een goed 
colofist; hij had edele en ver-
herene denkbeelden, die hij 
met een zacht penseel uit
drukte ; zijne hoofdhoudin-
gen zijn bevallig; er heeft hem 
enkel meer vuur in zijne za-
menstellingen ontbroken. Het 
museum van Parijs bezit ver
scheidene schilderijen van de
zen grooten schilder. 

•'" RÓMANELLI (de abbéDoMl-
Nicos), een Italiaansche gees
telijke en oudheidkundige, te 
Fossaseoa, nabij Zanoiano, 
in Jbruzao, in 1756 gebo
ren, trad in den geestelijken 
staat, zonder,zegt men, veel 
smaak voor dien stand te heb
ben. Men beweert dat het 
was om het ledige aantevullen 
hetwelk hij ten gevolge zijner 
godsdienstige onverschillig
heid ondervond, dat hij zich 
met de oudheidkunde bezig 
hield. In 1805, begaf hij zich 
naar Napels, cm zijn eerste 
werk getiteld: Scoverlepatrie 
di citta distrutte e di altre 
antichita nella regione Fren-
tana, Napels, 1805, 2 dl." 
in 8.?°, dat hem voordeelig 
hekend maakte, te laten druk
ken. De aartsbisschop van 
Tarente, directeur van het 

buitenlandsch ministerie, ver
schafte hem den post van be
waarder van eene nieuwe bi
bliotheek, die men voor de 
dienst van zijn departement 
opriglte, en die, een weinig 
later, aan den vorst behoor
de. De abbé ROMANEI.I.1 gaf 
zich alstoen vrijelijk aan zij
nen smaak voor de oudheden 
over, en verzamelde talrijke 
bouwstoffen om Gidsen voor 
reizigers te vervaardigen, die 
zeer nuttig zijn voor de vreem
delingen >diein menigte teNa-
pels komen. De opgang, dien 
zij maakten, vras voor hem 
eene aansporing om grootere 
werken te ondernemen. Maar 
een werk, dat hij in 1815 in 
het licht gaf, mislukte, om
dat het uitgebreider kunde 
vorderde dan die welke de 
schrijver bezat; dat werk 
heeft tot titel: Antica topo-
grafia isiorica del regno di 
Napoli, Napels, 1815 en 
volgende jaren , 3 dl.» in 4. t o , 
die ten koste Tan het Napo-
litaansche bestuur gedrukt 
werden. Zijne Mengelingen, 
in de toenmalige tijdschriften 
opgenomen, bieden echter eene 
zekere geleerdheid aan, die de 
belangwekking niet' schaadt, 
RÓMANELLI is in 1819, in 
den ouderdom van 63 jaren, 
te Napels overleden, behalve 
de reeds aangehaalde werken, 
de volgende voortbrengselen 
nalatende: 1." Memoria so-
pra alcuni porti antiehi 
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nella regione Frentana, (aan" 
deze zijde liggend Mbrmzo) 
Napels, 1807, in 8.vo; — 
2,° Reis naar Pompei, Poes-
turn en fferculanum, Nar 
pels, 1811 i n 8 j ° —tweede 
uitgave, vermeerderd met 
eene Reis naar Pou%%oles, 
Napels 1817, 2 dl.» in 8.v° 
•—• 3.° Ricerche sulla litte-
ratura bibliografica de tempt 
barbari nelle provincie del 
regno di Napoli, Napels, 
1811, in 8.v°: —. 4,° Belle 
celle, de vasi vinari, e del 
iorculare usato degli anti» 
chi, Napels, 1812, met pi. 

— 5.° Napoli antica e mo-
derna, Napels, 1815, 3 dl.» 
in 12,»»° met platen. — 6.o 
Isola di Capri, Napels, 
1816, in 8.vo met platen. 
— 7.° Viaggio da Napoli 
a Monte-Casinoed alla cas-
cata d'acqua nelV isola di 
Sora, Napels, 1819, 1 dl. 
in 12.W0 niet platen. 

ROMAMOWITSCH (GABRlët 

DEBJAVINE}.—ZieDERJAVINE. 

ROMANPS (heilige), een der 
stichters van de abdij van Si. 
Claude, in het Jura geberg
te, te Isernore in Bugey, 
in het begin der 5.« eeuw-
geboren, leefde langen tijd 
in het klooster van Jinay, 
te tyon, waarin hij vroeg
tijdig getreden was, verkreeg 
daarna verlof om zich in eene il 
woestijn in het midden der J 

engten van hei Jura geberg
te , optehouden. Hij bouwde er 
eene cel, en onlginde en be
bouwde een klein stuk gronds. 
Nadat zijn broeder LOPICINÜS, 
na éenige jaren zich bij hem 
gevoegd had, voerde de roem 
hunner heiligheid in weinig 
tijds hun zulk een aantal leer
lingen aan, dat zij in de nabuur-
schap drie kloosters en andere 
gestichten bouwden, die de 
oorsprong waren van de te? 
genwoordige stad St, Clhude. 
De beide broeders bestuur
den gezamenlijk deze ver
schillende kloosters .met de 
grootste eensgezindheid, hoe
wel hunne vrij verschillende 
inborst ROMANÜS bewoog om 
de zachtste, enUncwwde 
strengste middelen aangewen
den. ROMANOS overleedin het 
jaar 460, en werd.-m het 
vrouwen-klooster van la Bau-
me, waar men de naauw-
keurigste klooster-geloflen in 
acht nam, en dat evenzeer 
zijnen oorsprong aan deze 
vrome kluizenaars te danken 
had , begraven. .Het #«•«»-, 
sche martelaarsboek g«>" 
het feest van den H. KoMA" 
NCS op den 28 Februanj op. 

RÓMANÜS (heilige)>™üxll 
geslacht der koningin van 
Frankrijk gesproten, *a 
in 626 tot het aartsb.sdo» 
van Rouanen benoemd. W 
deugd en zijne geboorte ver
wierven hem de achting a« 
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volken Hij' overleed in 639. 
De kerk van Rouancn had 
tot gebruik om alle jaren op 
Hemelvaartsdag een' misdadi
ger vrij te laten. Dit regt, 
hetwelk zij van onheugelijken 
tijde genoot, is, zegt men 
gegrond op het voorregt dat 
haar door een der Eransche 
koningen werd verleend, ter 
gedachtenis dat de heilige 
ROMANÜS de omstreken van 
Jtouanen van eenen verschrik
kelijke» draak had verlost, die 
.de menschen en beesten ver
slond. Men weet dat deze 
om het leven gebragte dra
ken dikwerf het zinnebeeld 
en de uitdrukking der plagen 
en openbare rampen zijn, door 
den moed, het beleid of de 
heiligheid van eenigen wel
doener der menschheid op
geheven. 

ROMANÜS, Paus na STE-
PHANÜS VII-, in 897 , deed 
de regtspleging te niet van 
zijnen voorganger tegen FOR-
MOSÜS en overleed op het 
einde van het jaar, waarin 
hij tot die waardigheid ver
heven was. Men heeft eenen 
Brief van hem. HijhadTHE-
ODORCS II tot opvolger. Zijn 
naam was GAUESIN. 

ROMANOS I , bijgenaamd l i -
CAPÈNÜS, keizer van het Oos-
tersche rijk, in Armenië uit 
eene «iel zeer aanzienlijke fa
milie gesproten, droeg met 

roem de wapens en redde het 
leven van keizer BASILIUS in 
eenen slag tegen de Sarrace» 
nen. Dit was de oorzaak van 
zijne snelle bevordering. Hij 
werd eerste minister van KoN-
STANTIJN PORPHYROGÉNÈTES, 
opvolger van LEO den wijsgeer, 
die BASILIÜS had opgevolgd, 
en; deed zijne dochter HELENA 
met KONSTAMTIJN in den echt 
treden. Deze vorst verklaarde 
hem in 919 tot zijn' ambtge
noot in het rijksbestuur. Wel
dra had ROMANÜS alle gezag 
in handen en KoNSTANXlJN hacL 
slechts den tweeden rang. Met 
groote talenten geboren, be
vestigde hij den vrede met de 
Bulgaren, hakte de Muscovi* 
teri, die in Thracië gevallen 
waren, in de pan , en dwong 
de Turken het Oostersche rijk 
in vrede te laten. Met deze 
heldhaftige hoedanigheden, 
paarde hij de menschlievend» 
heid, hij verligtté de lasten 
zijner onderdanen, en in eenen 
tijd van schaarschheid had hij 
altijd eenige armen aan zijne 
tafel. ROMANÜS wilde door 
zijn testament, aan KONSTAN-
TIJN X, zijn' schoonvader, 
den eersten • rang, waarvan 
hij hem beroofd had, terug 
geven; SÏEPHAHÜS , een der 
zonen van ROMANÜS , wegens 
deze schikking gebelgd, deed 
hem in hechtenis nemen en 
naar een klooster voeren, 
waar hij in 948 zijne levens
dagen eindigde. 
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ROMANÜS IJ, bijgenaamd de 
Jonge, zoon van KONSTANTIJN 
PORPHYROGÉNÈTES , kleinzoon 
van den voorgaande, werd in 
939 geboren. Hij volgde in 
959 zijnen vader op, na hem, 
naar men zegt, vergeven te 
hebben» Hij verdreef* zijne 
nioeder HEMWA en zijne zus
ters uit het paleis, die zich 
aan de ontucht overgaven ten 
einde een middel van bestaan 
te vinden, Daar de Sarrace-
nen het rijk van alle kanten 
bedreigden, werd NicEPflo-
KÜS PHOCAS, groot kapitein 
in 961 tegen die van het ei
land Crela opgezonden, en 
hij. zoude zich van het geheele 
eiland meester gemaakt heb
ben, indien hij niet genood
zaakt vvare geweest om te 
Lep tegen andere barbaren 
van dezelfde natie aan land 
te gaan. Hij overwon hen in 
twee achtereenvolgende ge
vechten, terwijl de eerlooze 
ROMANUS zich aan ongebon-
denheden overgaf, waaraan 
hij na eene regering van drie 
jaren en eenige maanden in 
963 overleed. 

•jJtoHABrps. Hf, bijgen aamd 
Jrgirus, zoon van LEO , veld
heer der keizerlijke legers, 
geraakte door zijn huwelijk 
met Zoi dochter van Ko*r-
STASIIJN den Jonge tot het 
rpsbewind. Hij begon in 
November 1028 te regeren. 
Mij onteerde den troon door 

zijne zorgeloosheid, en zag 
gerustelijk aan, dat de Sar-
racenen zich van Syrië mees
ter maakten, ZoÉ maakte zich 
zijne achteloosheid ten nutte. 
Op MICHAÖI , bijgenaamd de 
Paphlogonier, rijks - schat
meester , verliefd geworden, 
besloot zij hem de keizerlijke 
kroon op het hoofd te plaat
sen. Zij vergaf ROMANOS; en 
daar het vergif te langzaam 
werkte, deed zij hem na vijf 
jaren en eenige maanden ge
regeerd te hebben in April 
1034 in eene badkuip worgen. 

ROMANOS IV, bijgenaamd Di-
ogenes, was een der dapperste 
officieren en de schoonst-ge-
vormde man van het keizer
rijk. Ïïijregeerdeinl068,na 
KONSÏAKTIJNDÜCAS, die dne 
zonen naliet onder vóogdij-
schap van de keizerin EÜDO-
XIA. Deze vorstin had hem 
beloofd niet te zullen her
trouwen ; maar zij verbraK 
haar woord en gaf hare hand 

aan ROMANÜS IV. »" s.arra
n" 

cenen rigtten verwoestingen 
aan op hét grondgebied ctes 
r i jk s rh i j t ro t t e senhe»^ 

en overwon hen. » a a r , " ; 
1071, viel hij in de handen 
van AS4N, hoofd der onge-
loovigen. Nadat deze veldheer 
hem gevraagd had hoe; hijmet 
hem zoude gehandeld hebben 
indien hij zijn gevangene ware 
geworden, antwoordde hem 
ROMANÜS: Ih zouden M' 
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hen doen doorsleken. —< Ik 
aal antwoordde ASAN, men-
schehjker dan die aanvoerders 
van Arabische of Turcoman» 
sche struikroovers gewoonlijk 
waren , éene wreedheid zoo 
geheel tegenstrijdig met het-
gene «/. C. uw wetgever u 
beveelt, niet navolgen en hij 
zond hem met vele beschei
denheid terug. Bij zijne te
rugkomst te Konstantinopel, 
was hij genoodzaakt zijnen 
troon -aan MlCHAëi, zoon van 
KONSTA.NTIJN DüCAS te be
twisten , welke gedurende 
zijne gevangenschap als kei
zer erkend was. Men kwam 
te wapen: ROMANOS werd 
overwonnen, eö men stak 
hem de oogen uit. Hij over
leed in October 1071 aan de 
gevolgen dier foltering, na 
eene regering van drie jaren 
en acht maanden. 

ROMANOS (de kardinaal), —. • 
Zie BLANKA van Kastilië en 
LODEWIJK. IX. 

ROMANÜS (JOMÜS), een schil
der , waarvan de familienaam 
GIULO PIPPI, was, in 1492 te 
Rome geboren, was de wel
beminde leerling van RA-
PHAët, die hem tot zijnen 
erfgenaam maakte. Joiios 
ROMANIJS hield zich langen 
tijd bezig om volgens de tee« 
keningen van zijnen beroem
den meester te schilderen, 
die hij met veel naaüwkeu-

righeid en sierlijkheid üaboot-
ste. Zoo lang als Jvtivs slechts 
navolger was, openbaarde hij 
zich als een wijze, zachte 
en bevallige schilder; maar 
toen hij zich eensklaps aan 
de vrijheid zijner genie over
gaf , bragt hij verbazing te 
weeg door de stoutheid van 
zijnen stijl, voor zijnen uit
stekenden smaak door de 
teekenkunst, door het vuur 
zijner zamenstellingen, door 
de grootheid zijner dichter-
lijlce denkbeelden, door de 
trotschheid en het verschrik
kelijke zijner uitdrukkingen. 
Men verwijt hem de beoefe
ning der natuur te veel ver
waarloosd te hebben, om zich 
aan die der oudheid toe te 
wijden, van het aanbrengen 
der kleeding niet te verstaan, 
van geene verscheidenheid in 
zijne hoofdhoudingen te bren
gen , van een koloriet te heb
ben, dat naar donker-bruin 
en zwart overhelt, zonder 
kennis van het licht-donkerj 
maar geen meester bragt in 
zijne schilderijen meer ver* 
nuft, genie en kunst. Jo
lles was daarenboven een 
uitmuntend bouwmeester; 
verscheidene paleizen, welke 
men in Italië bewondert, 
werden volgens de ontwerpen 
die hij er van gaf tot stand 
gebragt. Deze heroemde bun-
stenaar werd door hertog FBE-
DERIK GONZAGA van Mantua 
zeer bezig gehouden. Dez» 
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vorst overlaadde hem mét 
weldaden, en zijne bescher
ming was hem zeer nuttig 
tegen de navorschingen die 
men ten zijnen opzigtedèed, 
wegens de twintig téekenin-
gen, die hij volgens een gelijk 
getal zeer wellustige platen 
had zamengesteld, die MAR-
CÜS ANTONIÜS RAIMONDI gra
veerde, en die PETROS ARA
TIN met niet minder verfoei» 
jelijke klinkdichten deed ver
gezeld gaan. De geheele storm 
viel-op den graveur, die zonr 
der de bescherming van den 
kardinaal DE MEDICUS het le
ven zou verloren hebben, in 
een' tijd waarin de zeden als 
het wapenschild van den staat 
en het onderpand van het 
algemeene heil werden be
schouwd. JÜLIOS BOMANÜS 
overleed te Mantua in 1546. 

ROMAKZOFF (PETRUS, AIEX-
ANDROWITSCH graaf van), een 
beroemde Russische veldheer, 
in 1730 te St. Petersburg 
uit een oud en beroemd huis 
geboren, omhelsde zeer vroeg
tijdig de loopbaan der wapens, 
en begon in 1761, door de 
inneming van Colberg. Na 
vervolgens verscheidene legers 
onder zijne bevelen te heb
ben gehad, voerde hij in 
1770 het bevel over dat 
van Ukraine, toen hij bevel 
ontving aan de Turken het 
hoofd te gaan bieden, die" 
verscheidene voordeden op 

de Russen hadden behaald, 
Hij ontmoette hen aan de 
oevers der Pruth, daar waar 
PJETER de grooie op het 
punt stond de vrijheid te 
verliezen , en dezelve mis
schien zoo wel als het kei
zerrijk zou verloren hebben, 
zonder de tegenwoordigheid 
van geest van zijne echtgc-
noote CATHARINA I. ROMAN-
ZOFF leverde hun. slag , en 
hoewel de Turken, aange
voerd door den chan van Cri' 
méa, ten getale van 80,000 
man waren , sloeg hij hen, 
en noodzaakte hen naar dea 
Donatt terugtetrekken. _Hij 
vervolgde hen tot aan Ka' 
goul, maar, te ver voortge-, 
trokken zijnde, zag hij «ch 
door hun leger van lBO.üüU 
man omsingeld* Hoewel hg. 
slechts 18,000 strijdbare man
nen had , werd hij met ont
moedigd : op zijne Qoeae 
krijgskunde rekenende, -uw 
hij °hen , ondanks h e t ^ r 

van hunne talrijke artillerie» 
met dapperheid aan. Ve v» 
jonet en de n a a u ^ * ' 6 

tucht zegevierden op het aan. 

tal, en de Turken, op hunne 
beurt van alle zijden door de 
vierkante bataillons der R«B 
sen, in het naauw u 
verlieten hunne l e f T K s ' 
CATHARINA II wijdde- aan de-
herinnering van -d» Sede°J 
waardige overwinning e^ 
m a r m e r < g e d e n ^ » ^ 
hetwelk zij te -jaafKo * 
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deed opriglen. De overgave 
van Bender en van andere 
belangrijke plaatsen, zoowel 
als het bezit van den weg 
aan den linker oever van den 
Donau, waren de gevolgen 
van den slag van Kagwl, 
In het volgende jaar bele
gerde en maakte ROHANZOFI?. 
zich meester van Giurgewo. 
De vijandelijkheden werden 
in 1772 en gedurende de 
drie eerste maanden van 1773 
geschorst. Gedurende dien 
tijd- ving men onderhande
lingen aan } en ROMANZOFF had. 
verscheidene zamenkomsten 
niet den groot-visir MÜSSEIM 
OGLOC. Maar daar de eischen 
der keizerin voor de Porte 
te drukkend waren, begonnen 
de vijandelijkheden op nieuw 
met eene gelijke verbittering 
van weerszijden. Na eenige 
geringe voordeelen , werden 
de Turken bij voortduring 
door ROMANZOFF geslagen t 
die den Donau overgetrok;» 
ken zijnde, tot Schumla 
voortrukte, waar hij den 
groot-visier van het gros zijns 
legers gescheiden , en in eene 
nadeelige stelling vond. Hij 
sneed hem de gemeenschap 
met zijne magazijnen en het 
overige zijner troepen af, en 
noodzaakte hem alzoo den 
vrede te vragen. De vooraf
gaande vredespunlen werden 
den 21 JulijJ774in de tent 
'an ROMANZOFF op eene trom 

XXI. DEEL. F 

onderleekend : de Ottomani-
sche Porte stond aan Itus-
landde onafhankelijkheid van 
Crimea, de bezitting van 
A%of, de vrije zeevaart op 
de Zwarte Zee en den door-
togt door de Dardanellen 
toe. CATHARINA II noodigde 
ROMANZOFF uit om met haar 
de eerbewijziiigen van eenen 
zegevierenden togt te deelen, 
dien men te Moscou had 
voorbereid; maar de zedige 
generaal bepaalde zich met 
zich in een eenvoudig solda
ten kleed voor de keizerin 
aantebieden, om haar ver
slag te geven van de krijgs-
verrigtingen zijner luisterrijke 
veldtogten. De czarin schonk 
hem eene epaulette van dia
manten , en de plaat van de 
orde van den heiligen G£-> 
ORGE , met eenen hoed", waar
op een lauriertak van edele 
gesteenten , op 30,000 roe
bels geschat, eenen prachti-
gen veldmaarschalks-staf, en 
een landgoed 5000 boeren 
bevattende, en zij wilde dat 
hij den bijnaam van Zado-
naïskol (iransdonauer) zoude 
aannemen. Na,deze zamen-
komst, vertrok ROMANZOFF 
naar zijn landvoogdijschap van 
Ukraine, Hij vertoefde er 
niet lang; CATHAKINA II deed 
hem terug komen om den 
groot-Vorst PAÜX PBTKOWITZ 
(later PADI> I) naar Berlijn 
te vergezellen, die met de 
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prinses van /Wurtemberg in 
den echt ging treden. Zij 
zond hem bij die gelegenheid 
den vleijendsten brief:» Het 
is , schreef zij hem, slechts 
aan den ijver van den be* 
roemdsten steun van mijnen 
troon dat ik besluiten kan 
mijnen zoon toetevertrou-
iwen." In Pruissen vielen 
aan ROHAÜZOFF de meest on
derscheidene eerbewijzen ten 
deel. Toen FRKDERIK II den 
maarschalk ontdekte , ging hij 
hem te gemoet en zeide hem 
op de minnèlijkste wijze! 
» Overwinnaar der Ottotaa-
nen, wees welkom; ik ben 
verheugd dengenen te aien, 
wiens naam tot de laatste 
nakomelingschap moet over,* 
gaan." Bij de feestdagen aan 
den groot-Vorst gegeven , ver* 
gat de koning van Pruissen 
RoMAKZQFF niet; en, bij de 
trijgsverrigtingen van het gar
nizoen van Potsdam deed hij 
zijne soldaten in vierkante 
bataillpns rangschikken,' in 
navolging der Russen bij den 
slag ™« Kagoul, Intusschen 
scheen zijn inyJoed bij de 
cüann, z o o wel als de er
kentelijkheid dier vorstin te 
verminderen, toen zij hare 
geheele gunst aan POTEMKIÏJ 
Verleende; dit was in het 
begin van eenen nieuwen oor-
Jog met de Turken (1787). 
Men durfde aan den over
winnaar, met lauweren en 
lidteekens bedekt, aanbieden 

om als ondergeschikt aan den 
gunsteling, meer 'va hofkui-
perijen dan in de militaire 
kunst ervaren, bevel Ie voe* 
ren. ROMANZOFF verontschul
digde zich wegens zijnen ou
derdom , en verzocht te ge-
lijkei- tijd ontslag, dat men 
hem oogenblikkelijk verleen-, 
de. Hij overleed in 1796. 
PATJI. I deed te zijner eer op 
het plein van het marmeren 
paleis te S/. Petersburg eene 
pyramide opf iglen, ên keizer 
ALEXANDËR heeft hem een 
standbeeld , met dit opschrift 
doen oprigten j Jan de over* 
winningen van ROMANZOFF* 
Men vindt belangrijke [bijzon-
derheden van dezen beroem
den maarschalk, in de Ge
heime gedenkschriften over 
Rusland door KAREI>FRAN* 
CISCÜS-PHIUPPUS-MASSON. «o-
MANZOFF was een der grootste 
veldheeren zijner eeuw; flü 
verwierf de liefde en den 
eerbied zijner landgeDOOlen 
en soldaten, en de achting van 
alle vorsten van Europa, 

* ROMANZOFF (de graaf M-
OOIAAS DE) , zoon va»dea be
roemden generaal van die.n 
naam, die de regering van 
CATHARINA II beroemd maaK-
te , volgde de loopbaan van 
het openbaar bestuur, e» 
werd minister van koophan
del. Hij bespoedigde de uit
voering der vergrootuigsen 
voorspoedsplannen, welke Kei-
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«ér ItfixiNDER'koesterde be
trekkelijk de Russische meer-
aitlingen van •ödessa eö van 
de aangrenzende kusten , 
waarvan het beheer aan den 
heer DEiRiCHEUEO werd toe* 
vertrouwd. Later scheen hij 
het, dooT BONAPARTE voor
gestelde vastelands-stelsel aan-
tenemen, welke vorst hem 
dan ook van zijnen kant, 
verscheidene blijken zijner 
achting gaf, en hem de sie
raden van groot adelaar van 
het legioen van «er toezond, 
De graaf DE ROMANZOFE werd, 
tijdens de aftreding van den 
graaf DE KoisCHODBEr met 
de portefeuille van buiten-
landsche zaken belast en ver* 
eenigde die werkzaamheden 
niet die van' het ministerie, 
van/oorlog» waarmede hij'reeds 
belast was. Het Engëlsche 
kabinet stelde alles in bet 
werk om. dien minister het 
vertrouwen van AMXANDER 
te doen verliezen; maar ge
durende langen tijd kon de 
Britsche invloed nietde over
hand op dien van Frankrijk 
bekomen. Toen deze keizer 
eindelijk besloot om zich tegen 
die mogendheid te verklaren , 
verzocht graaf ROMANZOJT, ón
dervoorwendsel eener zwakke 
gezondheid, om zijn ontslag 
*an al ïijne betrekkingen; 
dit ontslag werd hem ver
leend ", met eenen zeer vlei* 
jenden brief van AUXANDEU. 

•• F . f 

RÓMASZOFF hield zich daarop 
enkel met de kunsten en 
wetenschappen bezig, en deed 
in 1817 en 1818, verschei
dene reken' door het Russi
sche rijk, om handschriften 
en andere bewijsstukken voor 
de geschiedenis van zijn va
derland te koopen, Hij is 
den 26 Januarij 1826 te Sb 
Petersburg overledene Hij 
verdiende met volle regt den 
naam van Russisbhen MiücÈ* 
NAS. Hij had talrijke verza
melingen bijeengebragt, die 
kostbare voprwerpen van al
lerlei aard bevatten , en hij 
veroorloofde het gebruik van 
zijne verzameling aan dege
leerden die hij beschermde. 
Hij verschafte hun zelfs som
men gelds voor de drukkosten 
der werken, die hij nuttig 
oordeelde. Het is aan zijne 
milddadigheid dat men de 
uitgave te danken heeft Van 
het verslag der Reis vdn 
kapitein JCoTZjEBUB, v-aö 
de Meis van eenen Duitscher 
door Rusland, en verschei
dene andere ondernemingen. 
Hij deed op zijne kosten te 
Parijs, als eerste proef van 
de verzameling der Bizan-
tijüsche geschiedschrijvers, 
LEO DIACONUS in het licht 
geven, waarvan de geleerde 
professor, de heer HASE , uit
gever is geweest. Deze ver
zameling moest in de hoofd
stad van Rusland iri het 
2 • 
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licht vërschijrien. Weinige j 
dagen voor zijnen dood,, had 
h-iĵ aan den heer KBOGJ Hd 
•van de akademie, de aan
vulling van 25,000 roebels 
overhandigd, die hij tot de 
uitgave van oude 'Russische 
kronijken onder het toezigt 
en volgens de keuze van de 
akademie bestemd had. Die 
som is in de bank van Bus-
land gedeponeerd, ten einde 
volgens de bedoeling van den 
testamentmaker aangewend te 
•worden. Als diplomaat heeft 
hij aan verscheidene openbare 
besluiten medegewerkt en 
.voornamelijk aan dat waar
door het groot hertogdom 
Warschau als koningrijk 
Polen werd erkend. 

* ROMAS l^** DE) , een 
natuurkundige, in de eerste 
jaren der achttiende eeuw te 
JVérac, een stadje in Gas-
cogne, geboren , openbaarde 
reeds in zijne jeugd eénen 
bijzonderen aanleg voor de 
wiskundige wetenschappen ; 
de regtsgeleerdheid was het 
voorwerp zijner studiën, en 
hij werd landregter zijner ge
boorteplaats. De wetenschap
pen , voornamelijk de natuur
kunde , waren niet minder 
het voorwerp der studie van 
ROMAS, die in Mei 1753/te 
Nérac eene proeve met eenen 
elektrieken vlieger nam. Hij 
gaf, in eene zeer belangrijke 
memorie, aan de akademie 

van wetenschappen, ve; 
dezer proefneming, welke de 
eerste van die soort was, in 
Frankrijk uitgevoerd, en het 
was hem onbekend, dat een 
jaar te voren JfiutiKXiN eene 
dergelijke te Philadelphia 
had bewerkstelligd. Zijne 
proefneming had daarenbo
ven, gr ooter uitwerkselen ge
had ,' wijl hij de koord van 
zijnen vlieger met eenen me
talen; draad had voorzien. De. 
akademie van Bordeaux nam 
hem in haar midden op, en 
die der wetenschappen van 
Parijs benoemde henvtot 
haar corresponderend lid. Ro* 
sus overleed in 1776, als 
luitenant - bijzitter van net 
Iandsgeregt van Nérac. M 
bestaat van hem: \,° fe-
moiré etc. (Ferhandelmg, 
waarin aangetoond worWy 
dat hoe meer een geisoleera 
electriek ligehaam, boven de 
oppervlakte der aarde £• 
verheven, hoe overvloedig® 
het elektrieke vuurt*) >J" 
deTerzameling der akademie 
van wetenschappen,/' • 
der werken van vreemde ge 
leerden. Het is i" d l\ s '"„ 
dat ROMAS verslag geeft van 
den elektrieken 7 h e l e r ' , M 
2.0 MêmoireetcAf/rhanr 
deling over de middelen om 
%ich binnen's huis voor den 
bliksem te behoeden),r.ge
volgd door eenen Brief om 
de elektrieke vliegers, &'°J" 
deaux, 1776, irt l 2 'm ' 
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waarin men vele belangrijke 
waarnemingen vindt. In den 
brief over de vliegers, doet 
Ron&s ziju regt op deze ont
dekking gelden, tegen PRIEST-
LET en de andere natuur
kundigen, die er de geheele 
eer van aan FRANKIHÏ wilden 
toekennen. Hij heeft nóg ver
scheiden onuilgegevene ver-i. 
handelingen, over verschil
lende natuurkundige onder
werpen nagelaten. Sommige 
derzelve zijn bij uittreksels 
in de verzamelingen der aka-
demie van Bordeaux opge
nomen. 

ROMBAÜD {Heilige). — Zie 
RoMÜAtDÜS. I 

f ROMBERG (BERNARD) , 
werd in 1770 te Denklage, 
in hel oud-bisdom Munster 
geboren, en was de neef van 
den in 1821 gestorven ver
maarden violist en componist 
ANDREAS ROMBERG. Toen BER-
NARDÜS zeven jaren oud was, 
trad hij reeds in het openbaar 
op, en in 1784 op veer
tien jarigen leeftijd, droeg hij 
de bewondering en toejui
ching der Parijsche, kunst
wereld in ruime male weg. 
Daarna doorreisde hij geheel 
Frankrijk, liet zich in de 
voornaamste sleden hooren, 
en deed vervolgens ook een' 
togt naar Turkije' tot in Per-
*ië toe, Van daar terrugge-

keerd, schreef hij voor de" 
Opera Leijdeau zijn Don 
Mendoze, die grooten op
gang maakte. Later werd hij 
aan het Conservatorium van 
Parijs met het violoncel-on* 
derwijs belast, en bleef die 
betrekking waarnemen tot in 
1803 als Wanneer de koning 
van Pruissen hem benoemde 
tot Directeur zijner hofkapel. 
Die plaatsbekleeddehij slechts 
twee jaren, en in 1805 ver
zocht hij zijn ontslag omeene 
reis te gaan ondernemen in 
het zuiden van Europa, be
paaldelijk door Spanje en 

\Portugal. Daarna vestigde 
hij zich voor goed te Mum* 
burg, welke stad hij niet 
meer verliet dan om jaarlijks 
kleine uitstapjes in de om
streken te maken. In 1836 
begon hij aan het borstwater te 
lijden,-waardoor hij meer en 
meer ondermijnden eindelijk 
den 16 Augustus 1841 ten gra-
ve gevoerd werd. In 1837 gaf 
hij zijn laatste openbaar con
cert , en ofschoon toen reeds 
67 jaren oud , bespeelde hij 
zijn schoon instrument met 
al de kracht, met al het vuur 
en met al den nadruk der 
volle jeugd van zijn bedrijvig, 
woelend kunstenaars leven. 
BERNARD ROMBERG heeft veel 
instrumentaals gecomponeerd, 
bepaaldelijk ^oor de violon-
cel, maar toch ook voor de-

i opera's van FFeenm,Mun~ 
f 3 
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c/ien en Gotka schreef hij s 
Het; hervonden Standbeeld, 
Middertrouw en VLYSSES en 
CJRCJS , drie stukken , die , 
in weerwil van het veelvul
dig schoon, dat er in be
sloten is, echter koel ont
vangen werden. De laatste 
levensjaren des kunstenaars 
zijn toegewijd geweest aan 
het ontwerpen van eene 
groole Methode voor de Fi* 
oloncel, die dan ook nage-; 
noeg geheel afgewerkt onder 
zijne nagelaten papieren ge
vonden is,. 

ROHBOÜT& (THËODORUS) , 
een SGhilder in 1597 te Jnt-
werpen geboren , bezat een 
zeer schoon koloriet; doch 
al te zeer met zich zèlven in
genomen , vergeleek hij.steeds 
zijne voortbrengselen met die 
van den beroemden ROBENS , 
zijn? tijd* en stadgenoot. Deze 
vergelijking, welke bijvoor-
zigtigheidshalve had behoo-
ren te vermijden, kon niet 
tot zijn voordeel zijn, Hij 
reisde naar Home, alwaar 
hij weldra voordeelig be* 
fcend, werd. Door den groot
hertog van Toskanen beroe
pen;, begaf hij zich naar 
ƒ torenee, alwaar hij verschei
den geschiedkundige schil
derijen vervaardigde. JVa ern
stige en majestueuse onder-
Werpende hebben geschilderd, 
ontspande hij zich met het 
voorstellen van bijeenkomsten. 

van kwakzalvers, drinkers, 
straat-muzijkanten enz. Hij 
overleed te Antwerpen, \oU 
gens HOÜBRAKEN in 1637, en 
volgens Wjey/ERMANsin \UQ. 
Zijne belangrijkste schilderijen 
zijn: de Heilige FRANCIS* 
cus r de wonde'teekens ont
vangende % het Offer van 
ABRAHAM, en TaENiSmet 
hare minnebeelden, welke 
laatste in het geregtshof te 
Gend gevonden wordt, en 
zelfs RUBENS met bewonde
ring trof. 

ROME (ESPBIT JEAJS DE), 
heer van Ardene, te Mar' 
seille, in 1687 geboren, 
volbragt zijne eerste studiën 
te Nancy, en na een vrij 
lang verblijf te Parijs, teer
de hijnaar zijne geboorteplaats 

I terug, alwaar hij in 1748 
overleed. Men heeft in 1767 
zij ne Nagelatene werken , 
in 4 dl.» kl. in 12.m in het 
licht gegeven, onder welke 
men moet onderscheiden zijne 
Fabelen, en de oordeelkun» 
dige Verhandeling, v*,aar" 
mede hij dezelve deed Ter-
gezeld gaan. Indien hij «e 
nai vi teit van XAFONWOT

 ffiist> 
kan men hem echter vele 
bevalligheid, fagchende beel*-
den, een' landelijk-filbzofi-

schen smaak, en aangename 
natuur-tafereelen niet ont
zeggen. Men vindt in deze 
'verzameling, Redevoering®1 

ëji Oden, die door verschil-
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lende akademiën bekroond 
werden. Hij was lid van die 
Van Marseillei De meeste 
der overige stukken dezer 
verzameling hadden gevoe
gelijk iri de portefeuille des 
uitgevers kunnen blijven, 

RoMÉ DE J,'ISI,E (JOANNE? 
BAPTISTA LODEWIJK) , een na
tuur- eri delfstofkundige, té 
Gray in Franche-Comtè,den 
26 Augustus 1736 geboren , 
overleed te Parijs den 10 
Maart 1790. Reeds vroegtij« 
dig legde hij eénen bepaal
den smaak voor de waame* 
mingen en nasporingen aan 
den dag. Na zijne studiën te 
Parijs volbragt te hebben, 
vertrok hij naar Indi'è, en 
werd te Pondichéry door de 
Engelschen gevangen geno
men. In 1764 'm Frankrijk 
teruggekeerd, beoefende hij 
onder SAGE de natuurlijke 
historie, en legde zich voor
namelijk op de delfstofkun-
de toe, waarvan hij later 
eenen leergang opende, die 
door talrijke kweékelingen 
gevolgd werd. RoHÉ DE t'Is-
IE gaf over deze wetenschap 
een aantal Proeven en Ver* 
handelingen in het licht, 
die in 1783 gevolgd werden 
door de Cristallographie 
öl Beschrijving der aan alle 
ligchamen uit het mineraal-
Tijk -eigene vormen, der in 
den staat van zout* steen-

• ; • • • • F 
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of metaalachtige verbinding, 
met beknopte afbeeldingen 
en platen van alle bekende 
kristallen, Parijs, 4 dl.? 
in 8.v° Dit groote werk ver
meerderde zijnen roem aan* 
'merkelijk , en trok de aan
dacht der natuurkundigen tot 
zich. Hij beweert in hetzelve 
dat de kristallisatie het uit
werksel eener aan alle lig
chamen uit het mineraalrijk 
gemeene eigenschap'is; van 
eene veelzijdige, vaste en 
in elke soort bepaalde ge
daante aantenemen ; dat zulks 
een der zeldzaamste verschijn^ 
selen der natuur is, en een 
dergenen , waarvan men kan 
zeggen, dat de ontdekking 
niet meer schijnt betwist te 
kunnen worden, uithoofde 
van het groot aantal waar
nemingen , die dezelve be
krachtigen. Hij beschreef de* 
zelve aldus: Éene grondwet 
der natuur, krachtens wel
ke , de lot de wezenlijke of 
gelijksoortige deelen eens 
ligchaams, door tusschen-
stelling eener vloeistof ver* 
zwakt, ontbonden, en van 
elkander gescheiden zijnde, 
geneigd zijn om zich weder 
te verhinden, en om vaste, 
veelzijdige, regélmatigemas-
sa"s te vormen. Het vierde 
deel bestaat uit platen, waar
op meer dan 500 afbeeldin
gen voorkomen: alle soorten 
-van kristallen worden er vol» 

f 4.'~' 
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gens het, getal en de plaat
sing van derzelver hoeken 
in, gerangschikt. Niets be
wijst meer dan het gezigt der-
zelve dé oneindige en moei-
jelijke nasporingen des schrij
vers, zijne vlijt en zijn ge
duld om de natuur in ha
re kleinste en geheimste 
bijzonderheden waartenemen 
en te volgen. Men kan zeg
gen dat het daar is dat zijn 
groot beginsel, betrekkelijk 
den bepaalden en on veran
derlijken vorm der kristallen, 
in zeker opzigt de bekrach
tiging der zintuigen en oogen 
erlangt, meer geschikt, om 
in de natuurkunde te over
tuigen , dan de meest licht
gevende redeneringen. Intus-
schen -— en de schrijver ont
veinst zich zulks niet— wordt 
zijn stelsel, of, als men wil, 
zijne ontdekking door groote 
tegenstrevers bestreden , en 
wat het merkwaardigste hier
bij is, door beroemde oa-
tuurkenners, die beweren 
zich door hunne eigene oogen 
van eenen staat van 'zaken 
overtuigd te hebben, geheel 
in strijd met dien, welben 
nONÉ DE i'IstE meent ge
zien te hebben, l.o- l„ het 
volgende jaar gaf hij in het 
licht Des caracteres etc, 
{Over de uitwendige hoe-
danig heden der delf stoffen), 
Parijs, 1784, 4dl.nin8.vo 
eene soort van aanhangsel tot 
bet voorgaande werk, Nog 

heeft men vaö hem; — 2.o 
Mètroiogie of Tafeldienen
de tot goed verstandvan de 
ge wigten en maten der ou
den , en voornamelijk om de 
waarde der Grieksche en 
Monieinsche munten volgens 
derzelver verhouding met de 
gewigUn te bepalen, — 3.° 
Lettre etc. (Brief aan den 
heer BMRTRMD over de 
zoetwater veelvoeten— po-
typen—), 1776 in 12.WO 
— 4.0 VJction etc. {De wer
king van het centraal-vuur 
van de oppervlakte des aard-
bols verbannen en de zon in 
hare regten hersteld) ,1779 
en 1781', in 8.v° De schrij
ver wijkt in dit werk afvan 
het gevoelen van Bvwan, 
betrekkelijk het vaur in het 
middelpunt der aarde. Hij 
ondersteunt het zijne _ met 
ontegensprekelijke bewijzen, 

zonder echter in den eerbied 
te kort te schieten, aan groo
te mannen verschuldigd. 
5.o Versch ijlende #?re*«eer-
de Catalogussen, van ver
scheiden rijke verzamelingen 
van delfstoffen, kristaüsatien 
en Madréportfs, onder wel
ke men die van het kabinet 

van DAVIU onderscheidt; net, 
geheel 3 dl.* in 8.v° Hij W 
een dier zedige en vlijtige ge
leerden , voor wien de studie 
meer aanlokkelijksbezat»dan 
het gerucht der beroemdheid. 

, KOMIUON (EHZABBTfl) » v a n 
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Lisle, in het Fr, Tarn-de? 
parlement, verloor haren 
echtgenoot en hare kinderen 
in eenen weinig gevorderden 
ouderdom ; uit haar huwelijk 
bleef haar slechts ééne doch
ter over FRANCISCA genaamd, 
in 1573 geboren, die zich 
met haar vereenigde, om eene 
instelling van religieuzen te 
stichten, onder den regel 
van de derde orde van den 
H, FRANCISCUS. Zij overleed 
in 1619, zonder den troost 
te hebben genoten, dit ge
sticht tot volkomenheid te 
zien gebragt. Hare dochter 
FRANCISCA DE BARTHEMER , 
legde er de laatste hand aan. 
Zij gaf orde-regels aan hare 
dochters en noemde dezelve 
Jteligieusen van de heilige 
ELIZABETH. Na verschei
den kloosters harer orde te 
hebben gesticht, keerde zij 
naar dat van Parijs terug ; 
alwaar zij in 1645 in den 
geur van heiligheid overleed, 

' ROMILLT (JoANNES E D M Ü S ) , 
een predikant, in 1739 te 
Geneve geboren, en in de 
kleine parochie van Sacco-
nai den 29 October 1779 
overleden, heeft verscheiden 
artikels aan de encyclopedi
sche compilatie geleverd, on
der anderen de artikels ver
draagzaamheid en deugd. 
Hij heeft ook Leerreden over 
verschillende teksten der ff. 

,F 

Schrift in het licht gege
ven. De groote waarheden 
worden er bondig in voor
gedragen. Wij zijn echter 
niet van het gevoelen van 
den uitgever, die er het 
handboek der Calholijken 
van , wil maken: 1.° wijl 
wij in dat vak leerreden 
bezitten, die dezelve verre 
overtreffen, leerreden doop 
de grootste redenaars der 
verloopene en tegenwoordige / 
eeuw zamengesteld , leerre
den, waarin de zedeleer met i 
het dogma is vereenigd, dat ! 
aan dezelve de bekrachtiging \ 
geeft, en volkomen met de- j 
zelve overeenstemt; — 2.° ! 
wijl men, zoodra men voor ! 
eenen schrijver op eenigerlei \ 
wijze ingenomen wordt, al ; 

ware het slechts voor den 
stijl,., men iigtelijk dezelfde 
iogenomenheidvoor de al
gemeenheid zijner gevoelens 
verkrijgt, zelfs voqr diegene, ! 
welke wij voor het overige j 
openlijk verwerpen. lotus- j 
schen zal de betoovering des 
stijls van den heer ROJIILIT 
niet zoo ver gaan. Zijne kun- , 
steloozé en koele voordragt | 
biedt te gelijkertijd een vrij j 
zonderling contrast aan van 
gezochte uitdrukkingen en 
van aanmatigingen om den 
schoonen geest te spelen. 

* ROMH.LT (Sir SAMOex), 
een Engelsche regisgeleerde, 

f 5 
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in 1758 te Londen geboren j 
stamde uit eene protestant-
sche familie, die bij de in
trekking van het-edikt-van 
JVaHtes, zich te Geneve in 
Zwitserland ging vestigen. 
De vader van SAMOët had 
zich in 1740 in Engeland 
gevestigd, om er het beroep 
van juwelier uitteoefenen, en 
hij was gedurende verschei
dene jaren die deshofs; Na 
zijne studiën te Londen 'vol» 
bragt te hebben, Werd de 
jonge RoMlMT tot advokaat 
bevorderd, en weldra we
gens zijne talenten en zijn 
voorbeeldig gedrag zeer ge-
ü.öcht. Zijne zwakke gezond
heid deed hem besluiten op 
het vaste-land te reizen; hij 
bevond zich in Frankrijk in 
het begin der omwenteling, 
en verbond zich bijzonder aan 
MIRABEAÜ. Na Zwitserland 
bezocht te hebben, kwam hij 
in Engeland terug, om er 
zijne regtsgeleerde bezigheden 
Weder optevatten; hij ver
wierf eene aanzienlijke for
tuin, m deed zich onder
scheiden door zijne verkleefd, 
heid aan de grondbeginselen 
der whigs. Toen Fox en lord 
GaBNviütK in 1806 aan het 
hoofd van het ministerie wer
den geplaatst, werd ROMIUT 
gekozen om den post van Sol' 
licitor of algemeen gemeente-
advokaat te beklëeden, ver
volgens werd hij benoemd tot 
«a ™»hetlager-huis,cnkort 1 

daarna tot ridder verheven. 
Daar de dood van Fox, in 
hetzelfde jaar voorgevallen, 
de Ontbinding had na zich 
gesleept van het ministerie, 
waartoe hij behoorde, zoo 
verloor RuMlUï zijnen post 
eri plaatste zich in de ran
gen der oppositie. Jffij hield 
zich voornamelijk bezig met 
de verbetering van het cri-
mineele Wetboek, en in de 
zitting van 1808, stelde hij 
eenige veranderingen voor, 
in de bepalingen, betrekke-
lijk de gewone diefstallen, 
Hij wilde ook dat men nieuwe 
maatregelen name, om het 
lot der beschuldigden te ver
beteren, die enkel op aan-
klagt of vermoeden in hech
tenis waren genomen. Sedert 
dat tijdstip sprak hij bg een 
aantal gelegenheden, voor
namelijk in de debatten die 
plaatshadden betrekkelijk de 

emancipatie der Iersche U-
tholijken, te gunste van welke 
hij zich met nadruk verklaar
de, zoowel als voor eene par
lementaire hervorming» e" 
dikwerf verhief hij «B e*Sï 
tegen èmJlien-biU.™ l°™. 
gaf hij een werk in bei n ^ 
over de lijfstraffelijke wetten 

ens 
van Engeland, hetwelk v ^ 
opspraak verwekte. *^ e , 
de onlusten die in 181» * 
tfismes plaats hadden, «P»* 
RontatT in het Uset:m$

B 
onderscheidene redevoer,0S® 
uit, ten einde het Engelse^ 
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bestuur té bewegen, om ten 
gunste der protestanted van 
het zuiden van Frankrijk 
tusscben beide te treden, doch 
deze voordragten werden door 
de meerderheid afgestemd. Na 
zijne vrouw in 1818 verloren 
te hebben , kon hij de le
vendige smart, welke hem 
die gebeurtenis veroorzaakte, 
niet wederstaan, drie dagen 
daarna (2 November) bragt 
hij zich zelven om het leven. 
Sir SAMUëL RoMiur heeft in 
het licht gegeven: l.o Aan-
merkingen op de lijfstraffe
lijke -wellen, in zoo verre 
zulks de doodstraffen betreft, 
Zonden, 1810, in 8.v°j — 
2.o Optoerpingen legen het 
ontwerp orn een onder-kan-
sélier van Engeland te be-
noemen, ibid. 1812, in 8.?° 
(naamloos). -— 3.° Redevoe*-
ring in het Lager-huis uiU 
gesproken, over het Pre* 
des-verdrag betrekkelijk den 
slavenhandel, ibid. 1814, 
in 8.vo. BENJAMIN CONSTANT 
heeft de Lofrede van Sir 
SAMÜÖL ROMILL? 'va. het 
licht gegeven, Parijs, 1819, 

*• in 8.vo,, welke hij ia het 
Atheneum van Parijs, den 
26 December 1818 had uit
gesproken. 

* B.OMMB (KAKEL), een meet
kundige, te Riom in 1744 ge« 
boren , volbragt zijne studiën 
te Parijs, en ontving sterre-
kundig* lessen van L&.ums, 

die hem den post van onder
wijzer der scheepvaart leRo-
cheforl bezorgde. In 1771 
vond hij eene wijze uit, om 
op zee de lengte te meten. 
Dei belangrijke waarnemin
gen, welke hij maakte,; ver» 
wierven hem de goedkeuring 
dér akadèmie van wetenschap-» 
pen, welke hem in 1778 tot 
haren correspondent benoem
de, later werd hij lid van 
het Instituut en van het le
gioen van eer. Hij overleed 
ifl 1803 te Rochefort. B.OM-
at* had zich hét eerst mét 
roem bekend gemaakt door 
het volgende werk: l.° Me
thode etc, (Wijze om op %ee 
de lengten te vinden), la 
Rochelle, 1777, in 8.vo i a . 
ter gaf hij achtereenvolgend 
in het licht; — 2.» f Art 
etc, (Re kunst van het be-
masten van schepen}, met 
PKRBIN 1778, in fol. opge
nomen in de Rescription des 
arts et métiers» — 3.° VArt 
eto. (Re kunst van het aeiU 
tuig), 1781 in fol. — 4.» 
/ 'Art eto. {Re zeevaarthmde, 
of Grondbeginselen en al-
gemeene voorschriften der 
kunst om schepen te bou
wen, te bewapenen, ie ma
noeuvreren en ie bestieren) 
la Rochelle, 1787, in 4 . t o , 
met platen. ~- 5.° Riction-
naire etc* (Woordenboek der 
Fransche zeevaart kunde), 
la Rochelle, 1792, in 8.w; 
Parijs, 1813, zelfde for-
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maat. — 6.° Dictionnairèetc. 
(Woordenboek der, .Engel' 
sohe %eevaartkunde\, Parijs, 
1B04, 2 dl,n in 8.V0 Deze 
tlrie werken strekten aan ROM
ME, zoowel als zijn Modèle 
etc. {Foorbeeld der bereke
ningen om op zee de lengte 
en breedte ie vinden), 1800, 
in 4.t° , tot eer. Hij bestrijdt 
de wijze door BORDA voorge
steld,en bewijstdeonaanneme-
lijkbeden derzejve in verschei? 
den omstandigheden^ -— In 
zijn werk over de Kennis der, 
tijden, 1804, neemt DELAM-' 
BRE zijn gevoelen aan. Nadat 
de akademie in 1789 als prijs
vraag , bad uitgeschreven de 
Verklaring der proefnemingen 
op, den tegenstand der vloei
stoffen in Frankrijk , Italië, 
Zweden en elders gemaakt, 
en nadat het zelfde onder
werp in 1791 Was herhaald, 
trad ROMME in bet strijd
perk , en deelde den prijs met 
den heer GERLACH ; hoogleer-
aar der wijsbegeerte aan de 
akademie van ingenieurs te 
Ftenne, LALASDE heeft in 
de ,; geschiedenis der wis
kundei van MONTÜCEA, 4.e 
dV.bls. 454, en volg. de 
ontleding en het resultaat der 
proefnemingen van ROMME 
medegedeeld. , ' ' 

4
 ROMME (GIIBERX), broe

der van den voorgaande ' te 
-fitom in 1750 geboren, legde 
z'Ch in het begin op de be-

oefening der wiskunde tóe j na 
verscheiden jaren onderwezen 
te hebben, en huisonderwijzcr 

; bij den graaf STUOGONOFF te 
[:,zijn geweest, kwam hij in 

Frankrijk terug, en hij had 
zich naar Gineaux begeren , 
alwaar hij zich bezig hield 
met de verbetering zijner land
goederen , toen de staatkun
dige onlusten van zijn vader
land zijne eerzucht opwekten. 
Hij verklaarde zich te gunste 
der, nieuwigheden , en werd 
een der vurigste Jacobijnen, 
In 1791 werd hij door het 
dept. Pmj-de-Mme \ol af
gevaardigde bij het wetge
vende ligchaam, én later bij 
de nationale conventie ver
kozen. In deze beide verga-
deringen toonde hij zich de 
verklaarde vijand der pries
ters en der-monarchie, slem-
de voor den dood van LODE-
WUK XVI, en nam alle ge-
legenheden te baat, om de 
grondbeginselen der bergpar-
tij te verdedigen en voortte-
pJanten. Zijne onaangename 
stem, zijngrof gelaat en zijne 
grove gestalte, iipe onbe
schaafde manieren, deden 
hem door MERCIEH , in W 
Nouveau Paris, Aen Muil
ezel van Juvergne noemen. 
Den 19 Mei 1792 klaagde 
hij den vrederegter h&ni' 
VIÈRE aan, die, betrekkeljjK 
de Oostenrijkschecommisste, 
het in hechtenis nemen van 
BAZIRE, MBRWN en CHABOT, 
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beschuldigers dier hersen-
sohimmige commisse, bevo
len had. Den 31 Mei 1793 
verklaarde hij zich tegen dè 
Girondijnen, en werd naar 
Cherbtirg gezonden, om de
zelve te bewaken , maar. zij 
namen hem in JUDÏJ in hech
tenis, en deden hem te Caen 
opsluiten; als gijzelaar der op 
den 2 derzelfde maand met 
proscriptie getroffene afge
vaardigden (zie PRIEVR-DU-
VERNOIS). Zijne zegepralende 
partij gaf hem de vrijheid 
weder, en in September stel
de hij deri Republikeinschen 
Kalender, dien hij met FA-
BRE D'EGÜNTINE , volgens het 
plan van den sterrekundigen 

XALANDE had zamengesteld , 
voor, en deed denzelven aan
nemen. Hij was het, die den 
post van directeur der akade-
mie van Frankrijk te Rome, 
en het opvoedings-gesticht 
van Saint" Cyr deed vernie-t 
tigen. In de maand Novem-
her zat hij in dè conventie 
voor, waar hij eenigen tijd 
te voren het verslag over de 
uitvinding van CHAPPE had 
gedaan (zie CHAPPE), zoowel 
als verscheiden andere over 
het openbaar onderwijs. ROAI-
ME bewerkte de oritbinding 
der normaal'school, welke 
hij van kwakzalverij beschul
digde. De val van ROBESPIER> 
RE, den 9 thermidor (27 Julij 
1794), en die der bergpartij, 
noodzaakten hem om gedu-» I 
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rende eenigen tijd zijne ware 
gevoelens verborgen te hou
den ; maar in dé zaak van 
CARRIER , kon hij dezelve biet 
meer ontveinzen; hij trachtte 
de verdediging van dien bloed-
dorstigén man te ondernemenv 
en verklaarde zich tegen het 
stelsel van terugwefking [re
actie), hetwelk toenmaals 
Frankrijk beheerscbte. Hij 
was in November tot een" der 
twintig leden benoemd , die 
belast waren om het gedrag 
van CARRIER te onderzoeken, 
en in het verslag, dat hij er 
van gaf, helde hij over'te 
zijrfé gunste, en trachtte zelfs 
zijne misdaden te verschoo-
pen. De conventie zond hem 
daarop naar de havens van 
Normandij'è, ten einde er 
de vreemde koopwaren te 
onderzoeken, welke men er 
in beslag genomen had. In 
Parijs teruggekeerd, sloot hij 
zich weder bij de Jacobijnen 
aan, ondersteunde hunneont» 
werpen tegen de conventie, 
en vertoonde zich aan het 
hoofd der muitende voor
steden, die dezelve den 1 : 
Prairial, jaar 3 (20 Mei 1795) 
gingen aanranden. Nadat zijne 
partij voor dè tweede maal 
bezweken was, werd hij op 
denzelfden dag in hechtenis 
genomen, men leverde hem 
aan eene militaire commis
sie over, die hem ten dood 
veroordeelde. Toen men hem 
zijn vonnis voorlas, doorstak 
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hij zich niet genen dolk; zijne 
vijf lotgenooten DDQÜESNOT , 
GODJON, BODRBOXXE, DUROY 
en SoDBRANT gingen op de
zelfde wijs te wer i ; drie 
derzelve, en daaronder ROM-
MB , kwamen «ogenblikkelijk 
om het leven: de drie ove
rigen werden geheel bloedend 
naar het schavot gesleurd. Dit 
viel voor op den 18 Jqnij 
1795. Men kent van Gil.-
BERT ROMME 4nnuairè etc, 
(Jaarboek voor den land
bouwer) , 1795 , in 8,T°i 

* ROMNET (GEORGE)., een 
beroemde Eugelsche schilder, 
den 2S December 1734, te 
Dalton in het graafschap 
Lancaster geboren, was de 
zoon Van eenen pachter, en 
had eenen rondzwer venden 
schilder tot meester; maar 
hij had meer aan zijnen na
tuurlijken aanleg dan aan de 
lessen van zijnen onder wijzer 
te danken. Na , nog zeerjong 
zijnde, eene schilderij te heb-
ben vervaardigd, dendoodvan II 
den generaal WOLF voor
stellende, kwam hij te un„ » 
* * 7 bood zich bij d a aka. 
demjevanschilderkufldeaan, 
en behaalde den tweeden prijs 
**U verkocht deze schilderij 
«eer duur., e n wendde den 
prijs derzelve aan, tot het 
doen_ van reizen in ƒ ,„ /# . . 
J ï hield zich meer bijzon, 
tiw te Florence en ie Home II 
°J»> alwaar hij de groote I 

voorbeelden beoefende,' en 
zich in zijne kunst bekwaamde. 
In Londen teruggekeerd, on» 
derscheidde bij zich in de 
portretten; en vooral in die
gene, welke hij voor miss 
HASÏE , later lady HAJiaftw 
(zie dat artikel), vervaar-
digde. Toen deze a/s gezond-
heids-godin op de stel/aadjen 
van den kwakzalver GBAHAM 
verscheen , lokte haar ROM
NET tot zichten zij verliet 
hem weder voor! den neef 
van lord HAMIIION. Behalve 
een aantal portretten, noemt 
men nog van dezen kunste
naar , verscheiden geschied
kundige schilderstukke^ door 
kenners grootelijks op prijs 
gesteld. Men noemt met lol 
zijne Schipbreuk, ui' den 

Storm van SHAKESPEARE ont
leend , Cassandra, volgens 
Troilus en Cressida van 
denzelfden dichter, enz. RoM* 
NE? had van kindsbeen at 
eene groote begaafdheid voor 
de industriële kunsten aan 
den dag gelegd: hij bootste 
alle voorwerpen na, die on* 
der zijne hand vielen; op 
deze wijze vervaardigde hij 
eene viool, welke hij gedu
rende zijn geheele leven be
hield. Hij overleed te Ken-
dal , den 15 Pfovb. 1802. 

ROMDAIDPS (ffeilige), s i n 
ter en eerste abt der camal-
dulenzer-orde, te Ravenna, 
in 952 uit de hertoglpe 
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familie der HONESTI'S gebo
ren. Door deaanlokselen des 
wellustes , verleid, gaf hij 
zich aan alle bedriegelijke 
bekoorlijkheden der wereld 
over. Eindelijk door de ge* 
nade getroffen, sloot hij zich 
op in het klooster van Classe, 
bij Ravenna, waar eenige 
niet zeer regelmatige mon
niken, die zijne deugd b c 
schaamde, hem boven van 
eene terras wilden werpen. 
Hij zag zich genoodzaakt, 
de wijk naar eenen kluize
naar te nemen, MARINUSge
naamd , die in den omtrek 
van F"eneti'è woonde. Deze 
kluizenaar las dagelijks de 
Psalmen, en daar ROMIULDUS 
naauwelijks kon lezen, sloeg 
hem MARINÜS , om hem op
lettend te maken en de vruch-
ten der lessen te bespoedi
gen , welligt meer nog om 
zijne standvastigheid te be
proeven, met een stokje aan 
de linkerzijde des hoofds. 
Nadat de jonge kluizenaar 
zulks langen tijd had uitge* 
staan, zeide hij hem einde
lijk ; Sla mij toch aan de 
regier zijde, wijl ik met 
het linker oor bijna niet 
meer hooren kan. De grijs
aard bewonderde zijn geduld, 
en behandelde hem mét meer 
zachtheid. ROMÜAIDUS bouw
de verscheiden kloosters, en 
zond religieuzen om het Evan
gelie aan de ongeloovigen van 
Hongarije te gaan verkon

digen. Hij vertrok te dien 
einde zelf, maar hij werd 
op weg opgehouden, door 
eene magteloosheid, die hem 
belette verder te gaan. De 
heilige ROMÜAMES stichtte, 
in 1012, het klooster van 
(Jamaldoli in Toskanen; het 
is van daar dat zijne orde 
den haam van Camaldulenzer 
heeft aangenomen. De heilige 
ordestichter gaf in 1027, bij 
Fal-de-Ga$tro, zijne ziel 
aan God over. Zijne deugden 
hadden hem een, groot aan
zien verworven. Keizer HEN
DRIK II beriep hem in 1022 
aan zijn hof; maar nadat de 
vrome kluizenaar hem wijze 
raadgevingen had medege
deeld , keerde hij naar zijne 
geliefkoosde afzondering te
rug. De bedillers van het 
Christendom vragen, of het , 
om zich te heiligen, noodig 
zij, zich in de woestijnen afte
zonderen? Ongetwijfeld, neenl 
» maar die zucht, zegt een 
wijze en regtvaardige schrij
ver, welke God aan zeer 
deugdzame personen heeft in
geboezemd , is voor de wereld 
niet nutteloos geweest. Zij 
hebben vrucht- en bewoon
baar gemaakt, plaatsen die 
geheel woest waren ; de roem 
hunner deugden heeft dik
wijls menschen uit hunne 
ongeregeldheden getrokken , 
die anders onboetvaardig zou
den zijn gestorven; de een
zaamheid is noodzakelijk voor 
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diegene voor welke de we
reld een gevaarlijk verblijf 
is, en het zou onregtvaardig 
zijn' hunne neiging te dwars-
boomen." De H. PETROS DA* 
MIANDS' heeft zijn Leven be
schreven; JOANNES BENEDIC-
TDS MlTTARELU en ANSEt-
J»us CoNSTADlNij camaldu-
lenzer religieuzen, hebben 
de jaarboeken • dier orde in 
9 dl.n in fol. in het licht 
gegeven^ Fenelïèt 1755 — 
1773. Men ziet aan het hoofd 
derzelve het plan van het 
klooster van Gamaldoli, in 
eene woeste en schilderach
tige ligging, boven op de 
Jppenynen. 

den werden doorFi'üsrbics, 
opziener van de herders des 
kónings, die hen door XAC-
RENTIA , zijne echtgenoote; 
deed opvoeden. Deze was 
éene vrouw, die zich door 
hare wulpschheid, den bij
naam van wolvin had be* 
rokkend. Van daar de .fabel 
dat zij door het dier hetwelk 
dien naam draagt, gezoogd 
werden. Zoodra de beide broe
ders : zich. in staat zagen 'om 
te strijden, verzamelden zij 
dieven en struikroorers, dood
den AMÜLIOS, en herstelden 
NÜMITOR in het" koningrijk 
Jlba. fioMUtus stichtte ver
volgens de stad Rome in het 
jaar 752 vóór J. C. Wijl 
het zijnen onderdanen aan 
vrouwen ontbrak, vierde hg 
feesten, gedurende welke hij 
de dochters der Sabijnen en 
van verscheiden andere volken 

! deed schaken.' De naburige 
natiën'snelden te wapen, om 

zich over dien hoon te wre» 
ken ; maar zij werden over
wonnen en gedwongen den 
vrede te sluiten. Rosroxcs 
stelde vervolgens eenen senaat 
aan , maakte weiten, eater-
dween , terwijl hij zij» Je8er 

monsterde, bij de moeras van 
Caprea, gedurende een zwaar 
onweder, het zij door den 
bliksem getroffen, hëlW t ed 

dood gebragt door de Sena
toren , die zijne magt begon
nen te haten en te vreezen; 
zulks had plaats; in het jaa»' 

EoMDtüs, stichter en eerste 
koniug van Home, was de 
broeder van REMCS , en de 
zoon van RHÉA-SYLVIA , doch-

,,ter van NÜMITon, koning 
van Jlba. Nadat deze laatste 
vorst door zijnen broeder 
AMOLIDS was van den troon 
geworpen, werd zijne doch
ter onder het getal der Ves< 

Men waande haar te beletten 
^ » . t e . M o « e n ; „aar 
*'J bevond zich weldra zwan
ger, en om hare oneer te 
bedekken, strooide zij uit 
toen ztj van tweelingen was' 
evallen, dat zijde'vrucM 

Z Cer,ugen ieenschaP «et 

«W het dezelve op d e n d e r 
«betten, alwaar^zij g e v 0n-
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715 vóór J . C. Kort te vo
ren had de stichter van Rome 
de telling van al de burgers 
dier stad laten doen. Er be
vonden zich slechts [ 3000; 
man te voet en omtrent300^ 
ruiters. Zie daar de baker-j 
mat van het Romeinsche rijki 
JACOBUS, GRONOVIÜS gaf in 
1684 eene verhandeling 'in 
het licht, in welke hij tracht 
te bewijzen , dat de oorsprong 
van RosiüLUS , zijne geboorte, 
zijne opvoeding en de Sa-
bijnsche vrouwenroof slechts 
een roman zijn, door eenen 
Griek, DIOCLÈS genaamd , 
uitgevonden. Dit gevoelen 
schijnt vrij waarschijnlijk. De 
fabels verfraaijen , of liever 
ontsjefeö; eh ofschoon een 
verstandige geschiedschrijver 
aan dezelve geen geloof hecht,'•• 
is hij echter verpligt dezelve 
aantevoeren omdat hij dik
wijls door dwazen beoordeeld 
wordt. Na zijnen dood werd 
aan- ROMÜLÜS goddelijke eer 
bewezen. Men noemt hem 
ook QDIBIIÜS , als stichter 
der -Romeinen, die hij Qui" 
riten noemde. Men kanover 
ROMÜÜÜS raadplegen: de 
Griekscke Geschiedenis van 
HULLMANN en zijne verhan
deling de Con&ulibus, de 
Geschiedenis der Romein
sche republiek door FËRGÜ-
sotr, de Romeinsche geschie
den s van NlEBBHR , ofrevan 
SÏDART; de Tijdrekening 
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der oude koningrijken, door 
NEWTON verbeterd; Ver
handelingen en cfitische aan* 
merkingen over de geschie
denis enhetbestuur van het 
oude Rome, door HOOKE; 

; de Levensbeschrijving en van 
• Rómazüs en van NÜMA , 
' door PLÜTARCHÜS j de Proeve 
otier de duurzaamheid der 
regeringen der koningen van 
Rome, door AIGAROTÏI ; de 
Onzekerheid van de vijf* 
eerste eeuwen der Romein-' 
sche geschiedenis y door L, 
DE BEAUFORT, enz. '•/ 

* RoNCAGMA ( K O N S T A N T I J N ) , 
een Italiaansche godgeleerde,' 
XeLucca, in 1677 geboren, 
begaf zich, nog Zeer jong 
zijnde, in de congregatie der 
M'oeder-Gods, en volbragt in 
dezelve zijne studiën met zoo 
veel roem, dat hem weldra 
een leerstoel voor de wijsbe
geerte en godgeleerdheid werd 
toevertrouwd. Na de gewig- ' 
tigste posten der orde te : 

hebben bekleed , werd hij tot 
dien van Vicaris-generaal, 
de verhevenste derzelve, be
vorderd. Hij overleed te Luc-
cat den 24 Februarij 1737, 
evenzeer om zijne deugd als 
om zijne kunde betreurd. 
Van zijne talrijke werken 
willen wij slechts aanvoeren; 
1.° Natalis Mexandri Eis-
toria ecclesiastica veieris 
novique Testumentï, notis 
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et etnitnadversipnibus aticta, 
et illv.stra.ta, opera et siu^ 
dio CpNsr. RQNCAGIJA , 
Lucca, 1734» ,9 'dl.» in fol. 
Dit commentaren» der kerr 
kelijke geschiedenis van pater 
ALEX^NBER maafeie zulk een 
opgang» flat pater MANiSi, 
er in dezelfde stad er eene> 
tweede uitgaye van in het... 
licjit deed verschijnen. Het 
werk werd ook herdrukt te 
Nagels en te parijs {Pene* 
tijê), 1740, }8 dl.? fo,'4,tó.. 
— 2,° fstoria della vqri* 
azioni delle cftiese protestant 
ti, Lucca, '1712,, in 8.vo 
—•<• 3,° Ifyiversa morqlis 
iheplpgia , Litcca,, 1730-, 
2 dlrB in ,fol> en Venetië 
1736. Men vindt aan het 
hoofd der tweede uitgave van 
den ISlatalis Alcopafidtri etc, 
eene Levensschets des schrij
vers» welke men ook aan» 
treft ?n het werk getiteld:., 
De scriptorikus congrega* 
tiones clericorutn regulari-
urn, van SARXKSCHI, bis;, 278. 

naar Maastricht t ajïvaarhij 
hoog, bejaard in 1713 oj?er-

; leed. * Er, bestaat van hem : 
l>?&Vie ejö> (Leven van JE pi* 
GÜftffs) „. Parijs ,1679 > 'P 
l;2im(> ,--?;- 2,°, Qmwra e/c,; 
{Verhandeling) overhet ka» 
piüel van THJBOFHBMIÜS , 
dat pyer bet, bijgeloof'han
del 't, jim sterdam , ; 1683, 
in 1 2 ^ 9 , enz, en^., twee 
werken , waaruit \vejuig nut 
te.itrekfcen is. 

RONPEI. (JACOBPSPE), een 
protestantsche schrijver, on* 
derwees. JaRgen tijd dg schppne 
letteren ie Sedan, alw 

aar hij met den beruchter BAYLE 
in vriendschapsbetrekkingen 
iwam | die zijne kpnde op 
prijs stelde, en hem het ent* 
werp van zijn Woordenboek 
mededeelde. Nadat de akV 
demie dier stad in 1681 ver* 
nietigd was, begaf hij zich 

RoNPEtRX (WIUEM), te, 
Montpel(ier ia 1^07 gebo-
ren , onderwees er met roem 
ide -geneeskunde. Het is op 
zijn verzoek, dat koDingHEN
DRIK I I , , de ontleedfcundige 
«aal of snijkamer zj^er ge
boorteplaats liet bouwen, flij/ 
legde jsich metzpo veel ijver 
of Jiever woede op:de ont-« 
leedknnde toe, dat hij zelf 
het ligcjhaam Tap een zijner 
kinderen opende; eene den 
kannibaal waardige operatie» 
en die het denkbeeld zo»ae 

kunnen doen ontslaan datöe 
anatomie somtijds onmen? 
schelijk kan maken, w«n»» 
indien roet Ml tooneel wet 
andere vergejpt, die^S Brtt? 

weiijker zijp.,., ip den- lo.?P 
dezer zich noemende; wijs* 
gèerige eeuw uitgeoefend op 
levende kinderen tan armen 
en vreemdelingen. Deze ont* 
aarde vgder overleed te U^ 
almont i> het 'Walden*** 
land, inï566,3andegfiïOl-

http://illv.stra.ta
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gen ran een onmatig gebruik 
van vijgen. Er bestaat van 
he/n i l,o Bistoire etc, (Ge
schiedenis der vergiften), 
in het Latijn 1554» 2 dl,a 

in jol, en in het JYansch, 
1558 , in fpj. Be president 
DE THOIJ zegt dat hij deze 
geschiedenis heeft onjieefid 
uit de Vomnienlariën op 
PtlNïüS van WIWEM PJÉXJCIEB, 
bisschop van Montpellier, 
die Hooit het licht hebben 
gezien. -~s 2.° yerscheiden 
•geneeskundige perken, Pö-
zëlve beantwoorden niet aan 
den roem .welken hij ver
worven had. Hij is het Riet 
wien RABELAIS zich vermaakt 
heeft, onder den naam van 
ROÏU?IBII.IS, Zijn Jevén komt 
voor in de JVerksn van 
LAÜBEHTIÜS JOUJBERT;, zijnen 
kweekeling. 

* RONDELET (JOANNES), een 
bouwkunstenaar, te Lyon in 
1743 geboren, yolbragt zijne 
studiën in het Jesuiten colle-
gie zijner geboorteplaats. Pe 
lessen van den heer XorER, 
ontwikkelden in hem den 
smaak voor de bouwkunde , 
en hij werd vervolgens een 
der beste leerlingen van den 
beroemden SOUFJXOT. In het 
begin belast met het opzigt 
der werkzaamheden : van de 
Sx. GfiifovEVA^kerk, werd hij 
laler door zijnen meester be
stemd , om dezelve voortte* 

: G. 

41 zetten, SOOTFIOÏ had niet 
anders tot stand kunnen doen 
brengen dan het portaal, den 
buik, de lage zijden en de 
torens van dit gebouw ï na 
zijnen dood in 1780 voprge-
yajlen, begon RONDEÜET den 
koepel of het helmdak. Be 
hekejaars van djen tijd had
den beslist dat de uitvoering 
deszelven cnmogelijte wa?. 
RpNpEtET zette de kroon op 
den roem van SoüFFtox^ met 
door de oprigjing zelyp het 
tegendeel te bewijzen t • en 
men zag door zijne' zorg, de 
dubbele zuilen-ry, en den 
drievondigen koepel, welke 
dit oorspronkelijke tot de 
hoofdkerk der beschermhei-
Jjge van Parijs bestemde mo
nument, zoo sierlijk kroonen, 
zich verheffen. Onder be
gunstiging ?an het goavernör» 
„ment, deed RONDELET , in 
1783 eene rejs door Italië 
met oogmerk,- ooi tot zijne 
kunst betrekkelijke nasporin-
gén te maken. De waarne
mingen, welke h|j gedurende 
de twee jaren, welke deze 
reis duurde, dienden tot de 
zamepstelling eener !frailé 
etc. (Theoretische en prak
tische verhandeling over de 
Bouwkunde), flij gaf ver
volgens in het licht verschei
dene Verhandelingen, over 
hef wederopbouwen van het 
heljndak der koren-hal> over 
de Zeevaartkunde dép ou* 

8 2 
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deh, zijne Comnientarïèn op 
TROÜTIN, en zijn werk over 
de Waterleidingen van Sb' 
me. Hij bekleedde tegelijker
tijd verscheiden belangrijke 
bedieningen: zoo bad hij deel 
aan de directie van alles wat 
in frankrijk, onder het op-
zigt van de commissie der 
openbare werken, in 1794 
en 1795 ten uitvoor werd 
gebragt: omtrent dezen tijd 
droeg hij bij tot de oprigting 
der polytechnieke (alles om» 
vattende) school," en voorna
melijk aan dé organisatie van 
het geheele gedeelte betrek
kelijk de civiele werken en 
de nijrerheidscholen. Hij was 
hoogleeraar aan de konink
lijke school van schoone kun
sten , en lid van het Insti
tuut, RONDELET is te Parijs , 

, den 25 September 1829 over
leden : de Heeren YAÜDOTER 
en BiLTAKD hebben bij zijn 
graf redevoeringen uitgespro
ken. Men vindt in de En
cyclopédie mèthodique, een 
aantal artikels van dezen 
bouwkunstenaar. 

_ RbÏDJEUT (GEMIKIANO), een 
beroemde Wiskunstenaar, den 
2 Augustus 1651, te Bon. 
co-di-Scaglia, in de staten 
van Modena geboren. . Hij 
Volbragt zijne studiën aan de 
universiteit van Bologna, 
alwaar hij de leerstoelen voor 
de wiskunde en de wijsbe
geerte bekleedde, uitmunten

de kweekelingen formde ,• die 
later meesters werden, zoo 
als ZiisroTTi, - CANIERZANI , 
HALCANI enz. Men heeft van 
hem verschillende werken, 
waarvan men de volgende 
aanhaalt: 1.° Jqudrumjlu-
entiurn mensura nova »ie» 
thodó inquisita> Bologna, 
1691, io 4.*°. — 2.o Pla-
norum et solidorum Eucli' 
des elementafacilioribus ole-
monstrationibus explioata, 
ibid, 1693 , in 4.*> ~ 3.° 
üniversale trigonometria li-
neare o logarilmica, ibid 
.1705 in 4.0 —Hij is in 1735 
overleden^ 

ROXDEÏ (LArjRBMiirjs STE«. 
PHANÜS), de zoon vaneenen 
boekdrukker te Parijs, en 
de klein-zóon van JOANNES 
BOÜDOT, van wien er een 
zeer bekend Latijnsch-Fransch 
woordenboek" bestaat, werd 
den 6 Mei 1717 SehoT^' 
en overleed den 1 April1785» 
Hij heeft zich voornamelijk on
derscheiden in de beoefening 
der Hebreeuwsche **8,»,en 

heeft eene uitgave bezorgd der 
Bebreeuwsche Spraakkunst 
van FtEüRï-, koninklijk hoog
leeraar , onder den titel van 
Grammatica Bebraic^oom' 

• pendiosüm exemplaft 17**> 
in fol. RONDJJT is voorname
lijk bekend door de uitgave 
des bijbels, dien hij onder 
den titel Van Scdnie Bt^ 
etc. {Beilige Bijbel, *'« m 
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Latijn] en in het ffranseh 
met aanteekeningen, voor-
reden én verhandelingen), 
Parijs, 1748—50, 14 ..dl.» 
ïn 4.t0 en die gewoonlijk be
kend : is onder den naam van 
Bijbel van den abbéDEVEN? 
CE, ofschoon deze ergeener-
lei deel aan heeft gehad , en 
de uitgever uit de werken 
Van dien kundigen leeraar , 
slechts een klein getal ver
handelingen ontleend heeft. 
Het grootste gedeelte der voor
reden en verhandelingen zijn 
van dom CAMIET : dezelve 
zijn geheel behouden doch 
herzien , verbeterd en som
tijds meer ontwikkeld. De 
vertaling (in het Fransch) met 
eene letterlijke omschrijving, 
in cursijf-letter, tusschen de 
vertaling ingelascht ,v is om
trent dezelfde als die van 
pater DE CARRIÈRES. RONDEÏ 
leverde eene nieuwe uitgave 
van dezen bijbel, uivignon, 
1767 — 74 in 17 dl.a-.in 
4. t0 ; hij herzag dezelve met 
eene: nieuwe zorg, vergeleek 
zijne aanteekeningen met die 
van pater HOBBIGANT, en 
voegde er verscheiden ver
handelingen bij, die de vrucht 
van zijnen arbeid zijn. Deze 
uitgave is te Nimes in 17 
dl.a in 8.v° herdrukt. [Ein
delijk is er in 1828, te-Pa» 
r$8 bij MEQPIGNON-rlAYARD , 
eene vierde uitgave, in 25 
<üfl in 8.VÖ, met een atlas, 

' 'G 

in 4.t° in het licht versche
nen], RONDET heeft verder 
in het licht gegeven: 1.» 
Dictionnaireetc, {Geschied» 
kundig en Critisch wopr» 
denboek des bijbels). ~ 2.° 
eene tweede uitgaaf des bij
bels ,. door den abbé LK GROS, 
volgens de oorspronkelijke 
teksten — in het Fransch — 
vertaald, 1756, 5 dl." in 
12,mo -_ 3.° eene andere 
uitgave van hel Nieuwe Tes
tament, door MESENGDT ver* 
taald, 1754, in 12.m° — 
4.o twee uitgaven van den 
Bijbel door SACT vertaald, 
1758 en 1776. — 5.o tW e e 
uitgaven van den brevier 
van Carcassonne, van den 
brevier yan Gahors , van den 
brevier van Mans, van het 
rituaal van Soissons enz. AI 
deze uitgaven , en de aantee
keningen, die dezelve vérge
zellen, bewijzen de vlijt, de 
nasporingen en den smaak 
van RONDET* voor de kerke
lijke wetenschappen j het is 
te bejammeren, dat men pp 
meer dan eene plaats, jan-
seniste inzigten en sporen zij
ner betrekkingen met deagen-
ten eener sekte ontwaart, 
die verwarring in de theolo
gische wetenschap sticht, ter
wijl zij tevens beproeft, om 
de hierachie, en de Catholijke 
éénheid te verdelgen, — 6.° 
Een aantal Verhandelingen, 
waarin de schrijver meestal 

g 3 
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hèt minst gevolgde en het 
meest geschikte gevoelen aan-
Kleeft, om nadeelige iridruk-
selen voor den gewijden tekst 
te onderhouden. Datgene, 
Hetwelk liij heeft ontwikkeld 
betrekkelijk de sprinkhanen 
van het boek der Openba* 
ring, is de vrucht van de 
dolzinnigste dweepzucht, van 
eeneh woedenden haat, eenen 
Christen, en zelfs een ver
standig inensch onwaardig 
(zie het Journ. kist. et Hit. 
van den 1 Junij 1784 blz. 
173), Men heeft zulks om
gewerkt in lesSeptetc, {De 
%eveit tijdperken der kerk 
of Gissingen over de vöor~ 
zeggingen van hèt boek der 
Openbaring van den heili
gen JojNlfES), 1783, 2 
dl.* in 12.»*» — 7.° , Men 
ontwaart denzelfden geest, 
in het vervolg dat hij heeft 
geleverd , öp de Continuation 
etc. (Voortzetting der Ker
kelijke Geschiedenis van 
FLEUR?), doorFABRE (Zie 
dat artikel). Het is daaren* 
boven slechls een wansialljV 
geraamte dat nérgens toe 
deugt ^ 8.o Zijn préci$ 
ete.JKbft begrip der Ker
kelijke Geschiedenis) wordt 
weinig op prijs gesteld. «— 
f*? Nog heeft RoNÖÈxinhet 
licht gegeven ; Fieetc. (Ze-
veH van den IteerBESOGNM), 
de lofrede van ëenen man der 
secte, door eenen mau der-
zelfde secte voorgedragen, enz, 

KOtfSARD (PfiTBrS DE) , 6 6 0 
Fransche dichter, in het kas* 
teel la Poissonnibre in Fen-
doniois, in 1524 uiteeneadel
lijke familie geboren, werd 
te Parijs in het cöllegie van 
Ifavarre opgevoed. Daar de 
wetenschappen hem slechls 
doornen aanboden , verliet hij 
dit cöllegie en werd page 
van den hertog van Orléans, 
zoon van FRANCISCÜS I , die 
heöï aan JACOBDS SIÜARÏ , 
koning van Schotland gaf, 
welke vorst in Frankrijk 
was gekomen, om met MA
RIA vaö Lotharingen in den 
eoht te treden. RONSARD bleef 
meer dan twee jaren in Schot* 
land ibij dien vorst, en k#am 
daarna in Frankrijk terog, 
alwaar hij door den hertog 
van Orléans in verschillende 
onderhandelingen werd ge
bruikt. Hij vergezelde LAZA
RUS BAÏF naar den rijksdag 
te Spiers. Nadat dié geleef
de hém den smaak voor de 
schoone letteren had • inw* 
boézemd, leerde hij «ét den 
zoon van BAÏF , onder MV-
RAT het Grieksoh, efl beoe
fende met zoo veel roem de 
Muzen, dat men hem den 
Prins der Dichters van zij
nen tijd noemdek (2ie SAM* 
GEÏVAÏS). H R N D R t ó H , ^ 

CÏSCDSII, KAREI IX en HEN
DRIK III overlaadden nem 
met -weldaden en gtinstbevv ij
zen. Nadat RONSARD den eer
sten prijs in de bloemspelen 
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behaald xhad, beschouwde 
ftieri de beloofde bélóoning, 
als beneden de verdienste 
des \verks, en den roémdes 
dichters. De stöd Touloüêe, 
liet dus eene MINERVA vart 
massief zilver en van e'enê 
aanmerkélijke waarde vervaar
digen , welke zij hem toe
zond, Bet geschenk ging ver
gezeld van een; bósluit,- het
welk RONSARD den FravL-
sóhen diéhter bij uitnemend' 
kèid Verklaarde. MARIA Sïcr-
ART, koningin van Schotland, 
even zoo gevoelig foor" zijnö 
verdiensten als de Toulousa-
nen, gaf hem eeti! zeer rijk 
buffet, tfaarin zicheönétfaa's 
beVónd in den vorm van 
rozenstruik, den Puïnassus 

•.voorstellende., op den top 
van welk eneén Pegasüs wras, 
met dit opschrift; 

A KONSARD r £'Arab£X.o2r tin la* sriurco dos 
(Muses. 

Uit beide deze-trekken Ean 
men dèn róeïh afleiden, welken 
deze dichter genoten en dien hij 
tot op den tijd van MAtHËRBfis 
gehandhaafd heeft i maat1 zijne 
zucht ön) in'alles deri geleer
de te Speleö, e»om' wöbrd<Sn 
te vormen, uit het (xfiéksch, 
het Laf ij ri, en uit d« verschil
lende plat'É'ransche (patois) 
tongvallen heeft' zijne versi
ficatie hard, en soms onver
staanbaar gemaakt, Hij Hëèft 
nagelaten Lofzangen, Oden, 

G 

eèn drchtsttA getiteld: U 
Franciadé,Merdérsxangén, 
Punt- etf klinkdichten enz. 
Hij overleed in de priorij yari 
Saint^Cosine-lez-Touré, éeh 
zijöer benificiên iü 1585, Hij 
was buitengemeen ferwaahd; 
sprak slechts over zijn huis, 
over zijhe: gewaande betrek
kingen met gékrooftdé lioöf-
•den. Hij was', in' hetzelfde 
jaar geboren, waarin ÏSAN-
CISCÜS I voor P'avia de' ne
derlaag bekwam; et)è«, zeide 
hij : alsof de herriél, ctadr* 
door Frankrijk voóV- aijnè 
verliexen had Willen ècha-
dèlooé stellen. ]>e Dichtwer
ken van RÓNSARD verschenen 
te Parijs, ia 1657, in 6 
'dl'.a ïn'. fc.to', èn in 1604, in 
KMI.1* i n l 2 > o j n het licht. 
Uit al deze boekdetelen héb*, 
bén de Jtittales Poètiqués 
slechts drie stukjes kuriiién 
overnemen, waarop nog" véél 
aftedingén valt. . 

*' RONSÏN (KA'REL PHÏUP-
FÜS), een répüblikeinsöh-gé-
neraal, in 1752 teSoissons 
geboren, kwani Vroegtijdig 
ïè' Parijs waar Hij <3e let
terkunde beoefende. Hij be
gon* "in" de eerste jafeti dèr 
omwenteling1 waarvan hij zich 
een dét; öötstuimig'ste v'óbï-
4taridei's1 föonde. doóV yer« 
scHeidenë naar" den geest' des 
tijtfs zaniengesteföe Treur
spelen in liet licht te geven, 

file:///verks
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die slechts eenen voorbij-
gaanden opgang maakten, ajs 
een gevolg der staatkundige 
grondbeginselen die hij open
lijk predikte: het zijn Lo-
JDSWIJTK Xll, het verbond der 
dweepers en dwingelanden, 
ARETOPHYLOS of de dwinge
land van Gyrene, een ver
schrikkelijk stuk dat niette
min op het Fransche tooneel 
werd toegejuicht, waar het in 
October 1703 werd uitge
voerd. Men Haalt ernogeeni-
ge verzen van aan, welke 
men slechts behouden heeft 
omdat zij belagchelijk zijn. In 
het jaar 1791, sloot zich 
RoNSijraan DANTON, MÜRAÏ 
en andere hoofden der volks
partij , wier ontwerpen hij 

. begunstigde. Na den 10 Au
gustus 1792, deden de pro
testanten hem tot krijgs-com-
missaris bij het leger der 
Nederlanden benoemen, Hoe
wel hij zich zeer slecht van 
dien last kweet, werd hij 
niettemin onder BODCHOTIE 
aan het ministerie van oor
log toegevoegd, waar hij de
zelfde onbekwaamheid aan 
den dag legde. Hjj. had den 
militairen stand omhelsd, 
.waarin hij geene andere be
kwaamheid toonde dan ver
metelheid en wreedheid. In 
minder dan twee jaren tot 
den rang van generaal van 
het revolutionnaire leger ver
heven, begaf hij zich naar il 
Meaux, en bestuurde in ze- I 

ter opzigt de moord toonêe-
lender gevangenissen. Men 
zond hem vervolgens naar Ly 
on, tijdens het beleg dier 
stad, .van waar hij aan den 
club der Cordeliers schreef: 
» Wij gaan spoedig werken
de middelen gebruiken om 
ons in massa van de tegen-
omwentehngsgeïinden te ver
lossen; en de Mdne met 
hun bloed gevcrwd, zal aan 
de fcederalisten van het Zui
den hunne vernietiging aan
kondigen." jHij: werd kort 
daarna in den oorlog van de 
Fèndèe gebruikt, waar hij 
zich een even zoo bekwaam 
veldheer openbaarde als hij 
een goed dichter en wijze 
beheerder geweest was. Ge
durende den geheelen tijd 
dat hij er het̂  bevel voerde, 
telde hij slechts nederlagen, 
voerde den oorlog als een 
wreedaardige beul, en zijn 
naam maakte hem waardig 
om naast die van WESÏKR-
MANJÏ en RossiGKOL te prij
ken. Nadat iemand hem was 
iomen Idagen over de kae-
velarijen van zijnen staf en 
zijne soldaten die het land 
verwoestten, de inwoners 
plunderden en hen vervolgens 
om het leven bragten, ant
woordde hij: » Wat wilt gij 
dat ik er aan doe? ik weet 
zoowel als gij dat het een 
hoop rooversis, maar ik heb 
deze schurken voor mijn le
ger noodig; vind eens eer-
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dan deze.'partij' van godver-
zakers, Van alle middelen be
roofd die tot de "gro'ote pos
ten doen gerakéb , bezat RON-
sitï eene bovenmatige eer
zucht en had , naar men zegt, 
CROMWEI tot voorbeeld ge
kozen,'wiens stoutmoedigheid 
hij navolgde en zich voor
stelde in geluk te zullen'eve-
naren. Maar andere meer 
behendige muitelingen wis
ten zijne ontwerpen te ver
ijdelen ; ROBÈSPIERRE deed 
hem op nieuw j op dê be
schuldiging dat hij eenen 
dwingeland aan Frankrijk 
had willen geven, in hech
tenis nemen. Voor de revolu-
tionnaire regtbank gevoerd en 
aan den wreeden FOUQBIJSR 
TAINVIIXE overgeleverd, werd 
hij ten dood veroordeeld, 
en den 24 Maart 1794, in 
den ouderdom van 42 jaren 
geëxecuteerd. Verscheiden 
tooneelstukjes van RONSW zijn 
gezamenlijk onder den titel 
van Tooneelwérk van fioif-
SIN , Parijs 1796, in 12.™» 
in het licht gegeven; de heer 
A. A. BARBIER schrijft hem 
nog in zijn Woordenboek der 
ongenoemde schrijvers de 
vertaling toe van den Val 
van Jtunirf-liÜO, in 8.v<> 

lijkë lieden 'die dit beroep 
willen uitoefenen," Het was 
het beroep dat hij zelf uit
oefende , en waarbij hij het 
eerste voorbeeld van roof-
zucht gaf. In Parijs terug
gekomen , kwam hij voor de 
balie der conventie verslag 
van zijne zending geven • bij 
deze, gelegenheid verklaarde 
hij dat sedert de%e verga' 
dering de verschrikking aan 
de orde van den dag had 
gesteld, het volk %ich tot 
de hoogte van de omwentc 
ling had verheven, en te 
gelijkertijd deed hij een be
knopt verhaal van de gru
welen, die hij zelf bevolen 
had. Deze openbaringen brag-
ten eene gèheele andere uit
werking te weeg, dan die, 
welke hij er van verwacht 
had , hij werd met VINCENT , 
een andere adjunct van den 
minister van oorlog, in hech
tenis genomen, en verkreeg 
eerst na eenigen tijd de vrij. 
heid terug, op de aanzoe
ken van zijne vrienden Col-
I O I D'HERBOIS , CARRIER en 
DANXON. Intnsschen maakte 
hij zich later los van de par
tij van dezen laatste en werd 
een der chefs van de heber-
iisien, die hij boven de ge
meente en zelfs boven de 
conventie wilde verheffen. 
Terwijl hij aldus handelde, 
dacht hij zijne bijzondere in-
*'gten te begunstigen liever 

G 

* KOÖKE (LAORENÏIDS), een 
sterre- en Engelsche meet
kundige, werd in 1623 te 
Depford in het graafschap 

8 5 
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Kent geboren* Hij voïbragt 
zijne studiën te Cambridge 
en beoefende de stelrekunde 
te Oxford, in het collegie 
Wadham t waar hij den heer; 
§KTH WARD , dien hij ge-: 
darende eenigen tijd werd 
toegevoegd, tot meester had. 
Hij had ook; de Wiskunde 
beoefend* én hij hielp den 
heer BOYLE in zijne navor» 
schingen. Hij verkreeg in: 
1652 den leerstoel detf ster-
rekunde bij het collegie vafl; 

Gresham; hij verwisselde 
denzelvett , tegen dien- der 
ifléetkunde. LAüHEimGS Roo~ 
KE gaf: zich eene bijzondere, 
moleite, om de instellingen: 
der koöinklijke maatschappij-
van;; Zonden te verbeteren * 
Vfaarlpe hij in 1660 deneer-; 
sten grondslag legde. Hij was 
een der stilzwijgendste nsen-
schen vanEngeland; hij' 
wmijdde de eenigzins lange 
beraadslagingen en; gesprek
ken j teneinde niet te veel te 
spreken, wilde hij zelfs zijn 
testament niet schfiftelijk ma
ken ' ' 
W ^ n ° k - ? e n o e n ^ doctor: 
WARDbjsechop YnnMxeter 
zyam algemeeöen erfgenaam' 
t ^ h f voor een'notad™ 
«n getuigen deze weinige 
gorden ïeide: „ I k ] a a t ° u 
al hetgeen wat ik heb." H'n 
overleed den 27 Junij in 1662 
in den ouderdom van veer. 
J'gjaren; Men heeft van hen*. 
J. beschrijving van 'eme 
proefneming, £ e d a a n ^ 

eene Jarige buis tol olie, 
waarin die vloei-stof daalt 
als de zon" schittert, en waar* 
in zij Stijgt als dit heiiiellïg-
chaam door eenige wolk ver*< 
duisterd: is of als zij naar 
haren ondergang helt} -*» 
2,0 Raadgevingen aan de 
Zeelieden die naar de Oost-

[' en W'ëst-Indiën gaan ,• <«• 
3.o Waarnemingen oveï de 
komeet' Wn S52 ; > - 4.» 
Wijl? om de maansverdui
steringen waaftenemen i •" 
5«°'J^erhandelingen over de. 
waarneming betrekkelijk dè 
verduisteringen der'trawdn*< 
ten van de mhy enz. 

* RoOKrê.-(sic GE<mGÈ),eeri 
Engelsche vice-adnsiraal, in 
1650 te Kent gehdrenv was 

; nog zeer jong loen hij. in 
de, zeedienst trad; weldra 
onderscheidde hij 'zich' zoo 
wel door zijne bekwaamheid 
als; door zijne: dapperheid* 
Hij: leefde onder de regerin
gen van .WittPM. en AifKiy 
en werd niet verscheidene on
dernemingen .belast, waaroy 
hij bewijzen van moed ea be* 

leid aan den dag leg*.. »ff 
Was commodoor toen hij net 
smaldeel, bestemd om Ierland 
te onderwerpen, n a a r datel" 
land geleidde. De vloot van 
Smirna in dé magt der Frafl-
scben gevallen zijnde, gelukte 
het hem na eeneh bloedige» 
slag hun een gedeelte te oöt-
weldigen. In de oorlogen over 
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de Spaansche erf-opvolging, 
bevond;hij zich bij de ver
overing of liever bij de fee-
zetting., van Gibraltar y dat 
de bevelhebber dier stad Voof 
eenê groote som aan de En-
gelschen overgaf. Bij den slag 
van la jffogue en bij dien 
van Malaga, onderscheidde 
hij zich door eene buitenge
wone dapperheid. De stad 
Portsmoutk beriep hem naar 
het parlement; maar met 
eene onafhankelijke inborst 
geboren,; kon hij niet aan 
de rriinisttérs behagen, deze 
zochten: hem bij iööing Wit* 
HAM te benadeelen, en men 
drong er bij dien Vorst op 
aan, hem van he.t bureau van 
het admiraalschap te verwij-, 
deren; maar hij antwoordde 
hén; » Ik zal het nimmer 
doen; ROOKÉ heeft mij op 
Zee met getrouwheid gediend, 
ik zal hem niét beletten, om 
volgens zijn eigen doorzigt 
ten gunste van zijn land in 
het lager huis te handelen." 
Nadat hij in 1701 voor de 
toelating van den heer HAR-
LET tot de bedieningen van 
redenaar der kamer gestemd 
had , haalde hij zich de vij
andschap "van de parlij der 
Whigs op* den hals, die door 
aanhoudende vervolgingen er 
in slaagden om hem te nood
zaken zich te verwijderen. 
Dusdanig was de belooning 
Tffelke deze dappere officier 
n a wjne langdurige diensten 

verkreeg. Hij eindigde' zijne 
loopbaan in de afzondering 
den 24 Augustus 1708, 
in den ouderdom van 58 
jaren* Men vond , bij hem 
slechts eene zeer middelma
tige fortuin. >> Ik Iaat weinig 
na, zeide hij aan diegene 
zijner vrienden, welke bij 

i zijn testament tegenwoordig 
waren,: ik laat weinig naj 
maar" het weinige c|at ik heb *, 
heeft nooh eenen traan aan 
mijne matrozen, noch eeneri 
penning aan mijn land ge
kost." Deze gevoelens waren 
zijöe inborst waardig, Waar* 
van de regtschapenheid zich 
nóóit logenstrafte.; Hij is drie 
malen gehuwd geweest; maar 
hij had slechts eenen eenigen 
zoon , bij zijne tweede vrouw 

' verwekt.:' .••"_. v\, •. 

f RoONHttYta (HENDRIK 
VAN) , een beroemde vroed-
kuridige, die in het midden 
der 17.de eeuw te dmster* 
dam bloeide, was niet alleen 
met de kunst der verlossingen 
bekend; maar ook irt de prak
tijk van alle heelkundige ver<> 
rigtingen ervaren. Hij heeft, 
bij voorbeeld, de oordeel-
kundigste raadgevingen be
trekkelijk den hazenmónd ge
geven. Hij was een der eersten 
die de neusnijpers voorschreef, 
waarvan men in zijnen tijd 
bij deze operatiën gebruik 
maakte, en toonde aan hoe 
nutteloos en ongerijmd dfr 

i 
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insnijdingen der wangen zijn, 
welke THEVENIER heeft aan
geraden , ten einde de toe* 
nadering der randen van de 
yerdeeling gemakkelijker te 
maken. Hij verhaalt verschei
dene waarnemingen van kei
zersneden met het beste ge
volg uitgeoefend, maar eene 
derzelve alleen op hèt ver
haal van eenen knecht, en 
zonder dat men weet door 
wien zij gedaan is , aange
haald , verdient geen ver
trouwen. ROONHUTZEN maakte 
ook gebruik van hetJepel^mes 
Tan BARTISCH voor de uit-
haling van het oog. Zijne na
gedachtenis zoo wel. als die 
van RAÜ is in den geest der 
edelmoedige menschen ge. 
irandmerkt, door het geheim 
dat hij langen tijd van zijnen 
hefboom maakte. Dit werk
tuig , door hem met het 
beste gevolg aangewend, in 
geval van insluiting van het 
hoofd van het foetus in de 
naauwten van het onderlijf 
werd slechts voor veel geld 
aan een klein getal deskun
digen medegedeeld. HAUER 
Jeweert dat de hefboom, 
<»e den naam Tan RooNHor-
m draagt van RÜTGER zoon 
vaö HENDRIK is, die het 
onderwerp v a n d i t a r t i k e ] 

uitmaakt; maar men weet 
wet op welk hewijs^hij deze 
bewering grondt. Men heeft 
J»n Raoraorm de twee I 
ogende werken; l.o ffeeim 

konstige aanmerkingen ie-
treffende gebreken der vrou' 
wen, Amsterdam, 1663, 
in 8.vo —. 2.0 Historische 
heelkuren, Amsterdam, 1672, 
in 8.vó Dit tweede werk is 
slechts het vervolg of het 
tweede deel van het eerste 
en bevat de geschiedenis ran 
veertig genezingen van ver
schillende ziekten door de 
behandeling des schrijvers te 
weeg gebragt. Deze werken 

| zijn in het hóogduitsch ver
taald , Neurenberg 1674, in 
8.vo, en in het 'Engelsen, 
Londen, 1776, in 8J° Men 
heeft ook. aan HENDRIK WK 
RUÖNHÜTZÊN •: eene Holland-
sche vertaling van de verhan
deling van J. ROEF te danken. 
De tumoribks quibusdam 
phlegmaticis non nalunali* 
biis, ex veteribus et reeen-
tioribus collectus, eene ver
taling die in 1662, in '8.w. 
in het licht versoheen. 

f ROORE (JACOBÜS), een 
schilder in ; 1686 te Ant
werpen geboren , was k wee*: 
keling van TAN OPSTAL Zijne 
moeder, hoewel eene zuster 
van den schilder DIRK TAN DER 
HAGEN , verzette zich .in net 
begin tegen de neiging/3» 
haren zoon, dien het einde
lijk gelukte haar te bewe
gen; maar daar hij het on
geluk had van haar voor zijne 
meerderjarigheid te verliezen, 
noodzaakten hem zijne voog-
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den hel beroep van goudsmid 
te leeren:,hij gehoorzaamde , 
maar hij hield niet op al 
zijne ; oogenblikken van uit
spanning tot. teekenen aan-
tewenden. Het was alstoen 
dal TAN OPSTAK zijn meester 
werd. In korten tijd werd 
RoORE een zijner beste,leer
lingen, en werd, door hem 
bekwaam geoordeeld om voor 
het hof van Frankrijk eene 
copie van den H, CHRistolTEii 
van RUBENS te vervaardigen. 
De jonge kunstenaar, kweet 
er zich. zoo' wel van, dat 
zijn meester slechts weinig 
aan dat Werk te verbeteren 
had; RooHE meende van'dien 
oogenblik af zich aan zijne 
kunst, zonder anderen gids 
dan de " natuur, te kunnen 
overgeven. Hij deed zich 
weldra door fraaije schilde
rijen in dén smaak van TAN 
OBBY en TJSNIBES kennen; 
hij was slechts negentien jaren 
oud, toen hij in het schil-
dersgild van Antwerpen werd 
opgenomen. Daar zijne for
tuin aanmerkelijk begon te 
worden,. wilde hij Italië 
zien: hij nam dus met geest
drift het aanbod aan , hem 
door TAN LENT gedaan om 
hem tol gids en tolk op die 
reis te dienen; maar daar 
ROOBE niet meerderjarig was, 
kon hij zijnen voogd niet j 
noodzaken hem zijne afreke
ningen over te leggen, en 
z |n ontwerp misluk te. Hij f 

]ion het nooit vergeten Rome 
niet gezien te hebben. In 
den ouderdom van vijf en. 
twintig jaren , schilderde hij 
gezamenlijk met VAN OPSTAL J 
verscheidene schilderijen ,die 
naar verschillende Duitsche 
hoven gingen. Hij werd, om
trent denzelfden tijd belast 

" niet de schildering van het 
plafond: der schatkamer, van 
het stadhuis van Antwerpen, 
en andere werken in den
zelfden smaak, door. hem te 
Leuven , te Rotterdam \ te. 
s'Gravenhage, te: Amster
dam en te Leijden uitgevoerd, 
vermeerderden zijnen roem. 
In 1728 vervaardigde hij voor 
den heer FAGEI. zijn beroem
de schilderij van het Capitoól 
door BREÜNUS belegerd. In 
1740, schilderde bij, voor 
HASSE&AER schepen van Am* 
sterdam, vjer panfteeleb en, 
het plafond van eene ' der; 
zalen van zijn hotel, waar 
hij de geschiedenis, van PAN-
DOBA voorstelde; ditplafopd, 
waarvan het onderwerp is 
PANDORA in den raad der 
Goden , is een uitgebreid stuk 
datjneer dan honderd beel
den bevat. De groole zamen-
stellingen beletten hem niet 
eene menigte schilderijen van, 
kleineren omvang te vervaar
digen , die men met geest
drift zocht, en die men hem 
zeer duur betaalde. Hij be
zat een ander talent dat nog 
meer bijdroeg om hem te 
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verrijken, bestaande in het 
herstellen en zelfs in het ver* 
grooten van oude schilder
stukken. Het was onmogelijk 
te onderscheiden hetgeen hij 
er bijgevoegd had; en men 
noemt vijf schilderijen van 
HONDEKOETER op eene zoo
danige wijze vergroot, en waar 
het bekwaamste oog de bij-» 
gebragte deelenniet kan her
kennen. Hij vond ook in den 
handel der schilderijen , eene 
nieuwe bron van rijkdommen. 
Nadat hij twee malen gehuwd 
was, overleed hij den 17 
Julij 174-7» zonder kinderen 
natekten.' Deze schilder bezat 
de genieizijher kunst; zijne 
zarnénsteiling isrijk en over* 
vloedig: aan zijne teekeniog 
ontbreekt fijnheid en sier-, 
lijkheid'j maar zij is naaüw-
keurig en vrij van wansmaak 
omdat hij steeds de natuur 
raadpleegde: zijn coloriet is 
goed en de losse schilderijen 
die hij op het einde zijns 
levens vervaardigde Onder
scheiden zich door eene vol
lediger afwerking en minde* 
hardheid in die schakeringen ; 
«ijne tinten zijn meer plaat-
selfjk; zijne samenstellingen 
zijn vrij. wel geregeld, onge
dwongen , en munten uit door 
de keuze én het gevoel; en 
de uitdrukking zijner beelden 
is altijd geestrijk en naar 
waarheid. •• 

„* ROPER (MAGARETHA MO-

BE., Mistriss), dochter van 
THOMAS MORE of MORCFS (zie 
dit laatste artikel), werd in 
1508 geboren, en trad in 
den echt met WIIXIAM RO-
PER , advokaat-generaal van 
koning HENDRIK VIII, en 
schrijver van een Leven van 
THOMAS MORDS. Daar zijzich 
reeds vroegtijdig aan de stu
die had toegewijd , had zij 
uitgebreide kundigheden op> 
gedaan in de Xatijnsche en 
Grieksche talen, en was daar
enboven bekend met de rhe-
torica, de logica f de wijs
begeerte , de meetkunde, de 
algebra, de geschiedenis, de 
toonkunstenz. Ook beschouw
de men haar als een wonder. 
Hare letterkundige bezighe
den trokken, haar niet af van 
hare huisselijke pligten. ,Mis* 
triss ROPER was eene even 
zoo goede echtgenoote als 
teederlievendë dochter, en, 
toen haaf vader in den Ip« 
wer van Londen werd op
gesloten , stelde zij alles m 
het werk,, om hem te be
wegen , den eed af te leg
gen, welken de koning^ 
hem vorderde. TROJIAS Mo-
RÜS weigerde zulks Slahdws-
tiglijk. Weldra ontnam men 
hém elk middel yan b » e t " 
wisseling en hij schreef haar 
met houtskool. Zijne dochter 
Wachtte hem op de straat, 
op den oogenblik dat men 
hem naar de strafplaals roer
de, baande zich eenen weg 
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door de menigte, en hield 
hem langan hare armen ge* 
kneld, THOMAS isprak eenige 

' woorden" tot haar * zag, haar 
al.', weenende aan, zonder, 
echter'zijne onverschrokken-
heid te verliezen ,: en 'zeide 
haar einde'ijkhet'laatste vaar
wel. Zij liet. het .lSgchaam. 
van haren vader Begraven, 
en daar zijn hoofd gednren* 
de veertien dagen op de 
brug van. Zonden moest uit-
gesteld- blijven , kocht zijne 
dochter het van den b>ul. 
Hierover toor den raad ge
roepen :\ zeide zij , datzij.het 
hoofd van haren, vader ga» 
kocht had > opdat het niet 
door de visschenmogti ver
slonden worden. In hechte
nis genomen en in den ker
ker opgesloten zijnde, ver
kreeg zij hare vrijheid weder, 
op de dringende bede van 
harm echtgenoot, aan vvïen 
het gelukte den: toorn des 
konings te ontwapenen. De 
dood haars vaders had haar; 

de diepste smart veroorzaakt., 
en hare gezondheid onder
mijnd. Zij bewaarde zijn hoofd 
in eëne lood en doos, wel-1 

ke zij verscheidene malen des'> 
daags, bezocht. Haar smarte
lijk en ontroostbaar leedwe-i 
zen sleepte haar weldra in. 
het graf, en zij overleed in^ 
1544 slechts 36 jaren oud 
z pde . Zij w e r ( j volgenshare 
laatste beschikkingen Begra-
Tei> > het •hoqfd va» haren 

yader in den arm houdende. 
Mistriss ROPER heeft dè 
volgende, werken in hel La« 
tijn nagelaten: 1 .oBrief.«—. 
2.9 Verhandelingen en dicht* 
stukken.— 3.9'Jiedevoering 
in antwoord op die,: waar* 
in QaiKTiziJNüS eenen: rij
ke beschuldigd de bijen van 
eenen arme , met vergiftige 
bloemen in zijnen tuin gen 
plant'; v.vergeven te hebb.ent 
-— 4.°! Kerkelijke geschie» 
denis ivan •EMSEBJÜS,? uit 
het Grieksch vertaald. *»5I;

C* 
Verhandeling over de vier 
laatste stonden des men* 
schen, (THOMAS MORUS had 
ondernomen, om over het* 
zelfde onderwerp te schrij
ven" j hetwelk hij liet varen, 
toen hij , na de verhandeling 
zijnet dochtengezienite heb
ben j bevond dat dezelve de 
zijne ofertrof. Al de wer.^ 
ken van mistriss ROPER zijn 
metdiepzinnigheidj ineehen 
krachtvoilen! en tnaau wkeuri* 
gen stijl geschreven.^ 

ROQÜE (GlLLES ANDREAS 
DE.IA), heer•<van la Zon-
tiere> een Normandijnscb. 
edelman, en geleerde ken
ner van Wapenschilden\ in 
15Ö7 , in liet dorp :Cormél* 
les, bij C«ew, geboren , en te 
Parijs in 1687 overleden, 
heeft zich eenen naam ge
maakt door verscheidene wer
ken over de geslachtrekenin-
gen en over de wapenschild-
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kunde. De voornaamste zijn s 
1.° Traite etc. Nieuwe ver* 
handeling over, den adel, 
en deszelfs verschillende soor
ten, in 4.f° Mouanen,165i; 
*-. 2.° Généalogieetc. (Ge-
slaphtregister van het huis 
MARCOÏÏRT) , in fol. k dl.a 

belangrijk door het aantal 
titels welke het aanvoert. •— 
3,° traite etc, (Ferhande-
fingover de namen enbijna-
men), in 12.mo oppervlakkig. 
*~ 4.° Hisloire e/c.) , Ce-
slachthundige geschiedenis 
deradellijke huizen vanNor-
tnandyë), Caen, 1654, in 
fol. De schrijver bezat een 
verbazend geheugen , hij ken
de al de genealogische be
driegerijen, waarvan men zich 
had bediend , om zekere fa-
miliën beroemd te maken, 
en hij schepte er vermaak 
in , dezelve te ontsluijeren. 

ROQDE (AHÏONIDS DE JU) , 
een Fransche dichter, te 
Marseille, in 1672 gebo
ren, en te Parijs, in 1744 
overleden, ridder der mili
taire orde van den H. I<o-
mmjtt was gedurende 23 

jaren met de redactie van 
dea Mercure belast. — Jo-
Ajums JBE LA ROQÜE, zijn 
broeder j lid der akademie 
van schoone letteren te Mar-
seille , te Parijs, in 1745 , 
jö den ouderdom van 84 
jaren overleden, had ver- II 
scheidene reizen in den Ze- •» 

vant gedaan, Hij werkte met 
zijnen broeder, wiens smaak 
en talenten hij deelde, aan 
den Mercure, Beide zijn 
door werken bekend. Men 
heeft van den eerste de 
woorden tot twee zangspe
len : Medée et Jason en 
Théonoé, treurspel, waarvan 
de muzijk van SALOMON is; 
en van den tweede j 1.° 
Foyage etc. (Reis door ge
lukkig Jrabi'è).— 2.° V oy 
age etc. (Reis door Pales
tina) , in 12,»° — 3.o Foy-, 
age etc. {Reis door Syrië 
en over den berg Libanon, 
met eene Beknopte levens
schets van CBASTEU1L), 2 
dl.n in 12.^° 

ROQÜE. — Zie ROQDES. 

ROQDE. — Zie LARROQUE. 

ROQÜEIAÜRE (ANIONIOS, 

vrijheer van), uit een adel
lijk en oud, reeds sedert de 
twaalfde eeuw in de geschie
denis bekend huis in Jr-
magnac geboren, werd tot 
den geestelijkenstaat bestemd, 
dien hij bij den dood van 
den oudsten zijner beide broe-
ders verliet, om den mili
tairen stand té omhelzen. Jo-
AMKA D'ALBRET , koniogm 
van IVavarre, haalde hem 
over tot de partij Tan d e n 

prins, haren zoon, die hem 
tot luitenant van de com
pagnie zijner lijfwachten be« 
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noemde, De Koning van Na-
varre., onder den naam van 
HENDRIK IV, koning van 
Frankrijk, geworden zijnde, 
beloondezijnedienstenen zijne 
trouw, in 1589 door den post 
van groot-meester zijner gar
de-robe, in 1589, doof de 
sieraden der orde van den 
H. Geest, en door verschil
lende gouvernementen, waar
onder hèt belangrijkste dat 
van Guyenne was. ROQÜBXAU-
RE was de eerste,die aan HEN
DRIK. IV den raad durfde ge
ven, GABRIÖUE D'ESTRÉES 
van zich te verwijderen. Hij. 
bevond zich in hel rijtuig 
des konings, toen diegroote 
vorst door RAVAILLAC ver
moord werd* LODEWIJK XIII 
voegde in 1615 bij deze wel
daden den maarschalkstaf van 
Frankrijk. ROQUELAÜRE sliep 
op zijne lauweren niet in, 
bragt N'èrac, Clairac en an
dere plaatsen tot haren pligt. 
Hij overleed plotselijk te Zee» 
toure, in 1825, in het 82.e 
jaar van zijnen ouderdom. 

RoQUELAURE (GASTON J o -
* ANNES-BAPTISTA , markgraaf, 

later hertog van) , zoon van 
den voorgaande in 1617 ge
boren, onderscheidde zich 
in verscheidene belegeringen 
en gevechten, werd in 1641 
in den slag van Marfée en 
in 1642 in dien van Hon* 
necouri, gekwetst en krijgs-

XXI, DEEÜ, l 

gevangen gemaakt. Bij het 
beleg van Grayelingen, in 
1644 , en dat van Kortrijk, 
in 1646 , diende hij als veld* 
maarschalk. Hij werd vervol
gens luitenant - generaal van 
de legers des konings, en 
bij het beleg van Bordeaux 
gekwetst. De koning evenzeer' 
te vreden, over zijne diensten 
als ingenomen met zijne boer
derijen , verhief hem in 1652 
tot hertogen pair vanFrank-
rijk, in 1661 tot ridder zij
ner orden , en ih 1676 tot 
gouverneur van Guienne. De
ze heer overleed in 1683. Het 
is aan hem dat het volk eene 
menigtekwinkslagen en kluch
ten toeschrijft de eene al plat
ter en belagchelijker dan de 
andere. Men heeft er onder 
den titel van FranschenMo* 
mus, eene verzameling van 
in het licht gegeven. Keu
len , 1727, in 12.mo zeer ge
schikt om de lakkeijen. te 
vermaken, r— Zijn zoon Atr-
TONIOS GASTON, hertog van 
ROQÜEI,AÜRE , te Parijs , in 
1738, in den ouderdom van 
82 jaren overleden, "voerde 
het opperbevel in Languedoc, 
en werd in 1724 tot de waar
digheid van Maarschalk van 
Frankrijk verheven. Door 
zijnen dood ging zijn huis te 
niet, daar hij slechts twee 
dochters naliet, de prinses 
van Ponts, en de prinses 
van Lèon. 

.h , . 
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* ROörjEIAüRE (JoANNES AK-
MANPDS DE BESSDEJOÜLS DE) , 
Aartsbisschop van Mechelen, 
in 1721, te Moquelaure, in 
het diocees van Jtode% ge-
horen, behoorde niet tot de 
familie der ROQÜELAÜRES van 
Armagnac (zie de beide voor
gaande artikels), maar tot 
eene adellijke familie van Rou~ 
ergue, die een landgoed van 
denzelfden naam in dat gewest 
bezat. Tot den geestelijken 
staat bestemd, werd hij in 1744 
tot doctor in de godgeleerd
heid bevorderd ; hij werd ver
volgens in 1754 tot bisschop 
tan Senlis benoemd , en den 
26 Junij deszelfden jaars ge
wijd. Nadat de post van eer
sten aalmoezenier des konings 
was komen open te staan, 
raadden zijne vrienden hem 
aan denzelven te koopen. Die 
betrekking paste hem ; maar 
de daartoe vereischte som van 
100,000 kroonen bezat hij 
niet. Zoodra LODEWIJK XV OJJ-
derrigt was van de beweeg
redenen , die hem beletteden 
naar dezen post te dingen, 
dee4 hS hem 100,000 francs 
Seven^erwijlhij hem aanraad-
de te onderhandelen, er bijvoe
gende, dat hij het overige wel 
m de beurs zijner vrienden 
zou vinden; hij werd in 1764 
met die waardigheid bekleed, 
foen er in 1767 eene commis
sie werd zamengesteld, ter 
nervormmg van de re3igieü2e II 
orden, werd'debisschop van f 

Senlis tot Jid derzelve -be* 
noemd, terwijl aan hem de Cis-
terzienser orde ten deel viel. 
Hij was bij het algemeen ka
pittel tegenwoordig,. hetwelk 
bij deze gelegenheid werd ge
houden. De oversten en leden 
dier orde prezen de welwil
lendheid zeer, roet welke hij 
zich te hunnen opzigte ge
dragen had. Kort daarna 
werd hij, als gewoon raads
heer in den staatsraad beroe
pen (1767). In 1770 werd 
hij in de plaats van MOIJCRIF 
bij de Fransche akademie aan
genomen , en de koning be
noemde hem in 1779, tot 
commandeur der orde van 
den H. Geest, Hij was de 
eenige prelaat commandeur 
der orde gebleven, die vol
gens de oude formulieren was 
aangenomen. Bij de omwen
teling weigerde hij met bijna 
al de bisschoppen, zijne ambt-
genopten, den eed. Hij behoor
de echter tot het gering getal 
dergenen, welke Frankrijk 
niet verlieten. De beweegre
denen , welke hem aanspoor
den , om daar te blijven zijn f 
onbekend , maar hij had er 
groote gevaren te trotseren. 
Hij had zich naar Jtreoht 
begeven, de geboorteplaaj8 

van den abbé BEKTOUD, «Ö" 
nen groot-vikaris, voormalig 
Jesuit, en den getrouwen 
medegezel van zijnen toor-
en tegenspoed. Hij werd er 
in hechtenis genomen door 
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JOZEF iEBON, en door dezen 
revolqtionnair bestemd, om 
een der slagtoffers der woede 
van dit noodlottige tijdvak 
te worden. Middelerwijl werd 
hij dagelijks voor den wree-
den landvoogd gevoerd ,. die 
hem openlijk met beleedi-
gingen overlaadde. De re
actie, welke bij den dood 
van ROBESPIERRE plaats had , 
redde ROQDBLAÜRE van eenen 
gewissen dood. Aan de vrij
heid teruggegeven, kwam hij 
zich te Crèpy in Falois, 
een stadje van zijn diocees 
vestigen. Hij leefde aldaar in 
de diepste afzondering met 
eene nicht, en een' achter» 
neef, dien hij zelf de moeite 
nam te onderwijzen. In 1797, 
deed hij eene reis naar Sen* 
lis s-officieerde er en bediende 
het H. Sacrament des vorm
sels. Den 4 September 1801 
zond hij den afstand van zijn 
bisdom in , en werd in 1802 
tot aartsbisschop van Meche» 
len benoemd, Hij bevltjtigde 
zich om in dat diocees de 
orde en de kerkelijke tucht 
te herstellen , en bestuurde 
hetzelve tot in 1808 , in welk 
jaar hij door den abbé DE 
PRADT vervangen werd. Om
trent dezen tijd tot Kanonik 
van Si. Denis benoemd, leef
de hij te Parijs met den 
abbé BERÏOCD, totdat deze, 
die hem nooit verlaten had 
kwam te sterven. ROQÜKEAÜ-

. H 

RE , ofschoon zeer doof gewor
den , bezocht tot in zijne laat
ste jaren , vlijtiglijkde acade
mie. Zijn gezigt was ook zooda
nig verzwakt dat hij bezwaar
lijk personen kon herkennen, 
met welke hij betrekkingen 
had gehad. Hij overleed zon
der ziekte noch smart, even 
gelijk men inslaapt, den 24 
April 1818, den vollen ou
derdom, van 97jaren bereikt 
hebbende. Zijne hjkpleglig-
heden hadden den 27 der
zelfde maand in St. Sulpice 
plaats. Zijn stoffelijk hulsel 
werd naar Senlis vervoerd, 
alwaar hij gewenscht had be
graven te worden: Hij had 
dit diocees 47 jaren bestuurd 
en telde bij zijnen dood een* 
episcopaat van 64 jaren. Er 
bestaat van ROQÜEÏ,AÜRE : 1 .o 
Oraison etc, (Lijkrede d&r 
koningin van Spanje), 1761, 
in 4.t° —. 2.o Sermon etc. 
(Leerrede bij het afleggen der 
gelofte van mevrouw Loui-
SE , in het karmelitersen-
klooster van Saint-ïïenys), 
1774 , in 4.to — 3.o Orai
son etc. (Lijkrede van Ló-
ÜEWUKXF), ie Saint-De-
nys uitgesproken, 1747 , in 
4.to _ 44o Discours etc. 
(Toelatings>rede bij de Fran-
sche akademie). Nog bestaat 
er van hem als Aarts-bisschop 
van Meckelen, een Brie/aan 
zijne geestelijkheid, bij welken 
hij de onderteekening beval 

b 2 
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van een formulier, overeen
komstig de uitdrukkingen van 
een Pauselijk bevelschrift, 
betrekkelijk den eed van haat 
aan het koningschap. Dit res
cript beval aan degenen wel
ke denzelven hadden afgelegd, 
zich aan de uitspraak van 
den H. Stoel te onderwer
pen , welke dezen eed veroor
deelde, en diegenen laakte, 
welke denzelven niet afge
legd hebbende, de eerste als 
scheurmakers beschouwden. 
De Rede bij zijne Hjkplegtig-
heid door den heer DARU, 
kanselier der Fransche aca
demie uilgesproken, is opge
nomen in de Annales ency-
clopédiques van Junij 1818, 
3.e dl. hlz. 327. 

," ROQÜES (PETRUS) , een pro-
testantsch godgeleerde , te la 
Caune, een stadje van Op-
per-Languedoo, in 1685, van 
calviniste ouders geboren, 
werd in 1710 predikant der 
Fransche kerk te Bazel,al
waar hij door zijne regtschar 
penheid en zijne geschriften 
de achting van alle welden-
kenden verwierf, Hij overleed 
aldaar in 1748. Men heeft 
van hem een aantal werken, 
alle met orde geschreven , en 
van eene diepe geleerdheid 
overvloeijend^ , doch in eenen 
niet zeer befcuischien stijl 
vervat, de voornaamste zijn: 
1,° Tableau etc. (Tafereel 
Mh het gedrag des Chris-

I tens). f— 2.o Ie Pasteur etc 
(De evangelische herder), in 
4. t 0 door de protestanten op 
prijs gesteld, en in verschil
lende talen vertolkt. — '3,° 
Zes èlemens etc. (De grond
regels der geschiedkundi
ge, leerstellige en zedelijke 
waarheden, welke de gewij
de schriften bevatten). — 4.° 
Xe Frai etc. (Het- ware 
pietismus),— 5,° Sermons 
(Leerreden) vol van eene 
naauwkeurige zedeleer, maar 
welker welsprekendheid niet 
zeer hartroerend is, en dat 
doordringend vuur, die zach
te zalving mist, welke uit
sluitend aan de taal der ge-
heele waarheid schijnen ver
bonden te zijn (Zie KENFIS). 
— 6.o Les Bevoirselc. (De 
pligten der onderdanen).— 
7.° eene vermeerderde.uitga-
Ye van het Woordenboek van 
MonÈni, Bazel, 1731 , 6 
dl.n in fol. — 8.o de eerste 
Voortzetting der redevoerin-
van SACRIN over den Bijbel. 
—- 9.o de nieuwe uitgave des 
Bijbels van MARTIN, 2 dJ.n 

in 4.to# _ lO.o verscheiden 
stukken in het Journal Bel-
vétique en in de Bibliothe* 
que germaniquei Indien men 
in deze verschillende werken 

datgene uitzondert wat de 
dwalingen der secle van CAL-
TIJN bevordert, kan men den
zelven niet anders dan lof toe-
zwaaijen. Het leven van PJS-
TRUS ROQUES is door FBET be-
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schreven, Bazel, 1784, in 4.fc> 

RoQÜESANÉ (JOANNES), of 
liever ROKYSANA , een aanhan
ger der hussiten en hoofd der 
calixtinen, werd in 1432, 
met verscheidene zijher leer
lingen naar het concilie van 
Baael gezonden , alwaar men 
de dwalingen van JOANNES 
HÜSS veroordeelde. Hij toonde 
gedweeheid en onderwerping 
aan de besluiten dier verga
dering , onderteekende de
zelve , en deed ook zijne leer-
lingen onderteekenen, onder 
voorwaarde echter dat men 
hun de communie onder de 
beide gedaanten zoude laten ; 
het concilie stemde er in toe, 
en beloonde hem, door hem I 
als Aarts-bisschop van Praag 
voor te stellen. In die stad 
teruggekeerd zijnde, legde 
hij zoo vele ijdelheid en over
haasting aan den dag, om 
in het bezit der aan die waar
digheid verbondene voorreg-
ten te treden, dat de keizer, 
die er door geërgerd was, hem 
de bullen van den H. Stoel 
deed weigeren. Hij verbande 
zich zelven van spijt, en be
gon op nieuw de verdeeld
heid en zijne dwalingen, in 
Bohème uittestrooijen, tot 
aan zijnen dood in 1471 voor
gevallen. 

RORARIO (HIERONTMÜS), een 
leUerkundige, in 1485, te 

Pordenone, in Wrioul, gebo« 
ren, nuntius van Paus CtE-
MENS VII, aan het hof van 
FKRDINAND, koning van Hon
garije , heeft zich bekend 
gemaakt,door eene verhande
ling getiteld: Quod anima-
lia brula raiione utantür 
melius homine, Amsterdam, 
1666, in 12.mo Men .kan 
dezelve in zeker opzigt als 
eene zedelijke tegenstrijdig
heid beschouwen, die den 
mensch het misbruik der re
de verwijt, terwijl de-rede-
looze dieren hunne bestem»; 
ming vervullen, zonder van 
den weg af te wijken, wel
ken de Schepper hun heeft 
voorgeschreven. Het is daar
enboven waar dat het instinct 
der dieren, in de werkingen 
der natuur zekerder en on
feilbaarder is dan de rede 
des menschen. Maar indien 
de beweringen van RORARIO 
naar de letter werden opge
vat , zouden dezelve eene wal
gelijke ongerijmdheid bevat
ten; zij zouden bewijzen dat 
de sterren , die met eene zoo 
meetkundige en zoo onveran
derlijke regelmatigheid rond-
wentelen, dat de planten, 
die zich met zoo vele even
redigheid rangschikken, die 
zulke aangename en nuttige 
bloemen en vruchten dragen, 
vol vernuft en oofdeelvermo-
gen zijn. Zijn boek is voor 
het overige niet slecht ge* 
3. 
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schreven en men vindt ié 
hetzelve verscheidene zonder-
li'nge voorbeelden, betrekke-
kejijk het vernuft der dieren 
en de boosaardigheid der men-
schen. Hij had vroeger za-
roengestcld zijn Pleitgeding 
der Motten, in 1648 in 
Graauwbunderland gedrukt» 
Men kon hem den advokaat 
der dieren noemen. 

* ROSA (SALVATOR), een 
schilder, graveur en dichter 
den 20 Junij 1615 , lejre-
nella , een bekoorlijk dorp, 
in de omstreken van Napels 
gelegen, geboren, was de zoon 
van eenen armen landmeter, 
die hem voor de pleilzaal 
bestemde. Rij de paters So-
MASQOES geplaatst, om er de 
eerste gronden des onderwijs 
te ontvangen, duurde het 
niet:;'lang of de jonge SAJ> 
VATOR openbaarde eene on-
wederstaanbare neiging voor 
de schilderkunst. Daar zijn 
vader bij zijn overlijden eene 
talnjke familie i n behoeftige 
omstandigheden had nagelt 
S ^ J 0 ^ ' S ' ^ r o e p i n g 
dpch onder de treurigste roor-
*mm. Hij had slechtslenl 
r lessen van eenen moeder-
Jflken;oom ontvangen, GRÉ-
co genaamd, een zeer mid
delmatig kunstenaar; hij werd 
vervolgens gebruikt door Ri. 

™g nnttig9 lessen van Es-

- R O S . 

PAGKOtEX. De bekrompen toe
stand , waarin hij zijne moe
der en zijne zusters zag, en 
waaruit hij dezelve niet kon 
redden, verklaart welligt die 
sombere zwaarmoedigheid, 
welke hij sedert dien lijd be
hield , en die altijd zijn pen
seel bestuurde. Hij werkte 
sedert eenigen tijd voor de 
k wantselaars van Napels, toen 
LANFRANC , door de Jesuiten 
naar die stad beroepen, om 
de kerk van Gesii nuovó te 
versiereü , met verbazing, op 
een der pleinen der stad, 
schilderijen zag, welke men 
er te koop had uitgesteld, 
en die, aan den voet met 
eenen onbekenden naam ge-
teekend, een zeldzaam talent 
verraadden. Hij was karig 
noch -in aanmoedigingen, 
noch in belooningen» SALVA-
TOR, door de goedkeuring 
van dezen beroemden kwee-
teling der CARRACCIO'S* leg
de zich met meer ijver op 
de studie toe. Op den raad 
van F. LANFRAXVC , kwam hij 
in 1635 IQ Rome; de ver-
moeijenissett en ontberingen, 
aan welke hij onderworpen 
wa», haalde hem eene ziekte 
op den hals, die hem nood
zaakte dé geboortelucht we
der te komen inademen, W 
verliepen eenige jaren alvo
rens hij de gelegenheid kon 
vinden , om de hoofdstad der 
schoonei kunsten weder te 
«ien : hij wendde dien gehee* 
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len tijd aan om veldslagen te 
schilderen, welk genre hij 
bij voorkeur beminde en die 
met zijne vurige en zwaar
moedige verbeeldingskracht 
strookte, Nadat hem eene 
plaats in het huis van den 
kardinaal BRANCACGIO was 
beloofd , begaf hij zich naar 
Rome met een reeds gerijpt 
talent: toen zijn beschermer 
tot den bisschoppehjken stoel 
van Viterbo was beroepen , 
volgde hij hem naar die stad 
waar hij onder anderen voor 
eene kerk de schilderij van 
den heiligen TBOMJS ver
vaardigde, leggende den vin.' 
ger in de wonden des Ver
lossers, Zijnen al te afhanke-
lijken toestand weldra moede, 
verscheen de schilder ander
maal te Napels,van waar 
hij bijna dadelijk weder te 
Rome terugkwam. Daar hij 
zich nog geenen naam kon 
maken , en niet kon hopen, 
de aandacht des publieks tot 
tot zich te trekken, hetwelk 
zich uitsluitend bezig hield 
met DoMlNiQüicfO, GUIDO , 
ALBANI, LANFRANC , GEOR-
SINO, beroemde leerlingen 
der school van Bologna; met 
PIEIRO BERETINO of CQRTO-
NA, den eenigen en waardigen 
vertegenwoordiger der school 
van Florence; met tE Poos* 
SIN, VOÜET, RüBENS» VAN 
DIJK , CLAÜDIÜS LÖRRAIN enz, 
besloot SALYAÏOR van de vas« 

H 

tenavonds- vermakelijkheden 
(1639) partij te trekken, en 
zich onder de vermomming 
van eeaen kwakzalver te doen 
kennen. Hij doorliep de ver-' 
schillende wijken van Rome, 
onder den naam van FORMI
CA , en onder het masker van 
CoviELto, den nieuwsgieri
gen , die zich onophoudelijk 
rondom hem schaarden , om 
zijne lazzVs aantehooren , de 
verschillende geneesmiddelen 
tegen allerlei ongesteldheden 
uitdeelende; dat is te zeggen 
zedekundige voorschriften» en 
meestal bijtende hekelingen 
tegen de verschillende ver» 
keerdheden, welke in de 
maatschappij bestaan. Hij 
bleef daar niet bij rusten: 
na eenige jonge lieden ver-
eenigd te hebben, trad hij 
met hen te voorschijn op een 
klein gezelschapstooneel, op 
eenigeh afstand dér stad, en 
in korten tijd lokten zijne 
voorstellingen de aanzienlijk-
sten van Rome uit. Toen 
hij van de goedkeuring des 
publieks verzekerd was, durf
de hij in'eene inleiding, wel
ke hij voor een zijner beste 
stukken vervaardigd had, on
der wijze hekelingen, van 
den kwaden smaak van het 
Italiaansche tooneel van dien 
tijd, eenige scherpe uitval
len wagen tegen vrij slechte 
kluchten, in het Vatikaan, 

l onder het opzigt van BBR-
h 4 
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NIJSI , toenmaals den eersten 
leider der schoóne kunsten te 
Home voorgesteld. SALVATOB 
ROSA stelde zich alzoo aan 
groote gevaren bloot; men 
beantwoordde zijne kwink
slagen met hevige beleedigin-
gen , en slechts de ijver zijner 
bewonderaars was )n staat, 
hem aan de wraak der ver
mogende mannen te onttrekt 
ken, welke hij gewaagd had, 
te verbitteren; maar van dien 
oogenblik af werd hij be
kend als dichter, toonkunste
naar , tooneeJspeler, èn ook 
als schilder; hij zag zich van 
alle kanten gezocht, en zijne 
fortuin bleet bij zijnen roem 
niet achterlijk. Weldra kwam 
hij op het denkbeeld om zijnen 
rijkdom in de stad ten toon 
te gaan spreiden, waar hem 
kortelings, vergeten , aan de 
•werkzaamheden van FAICONE 
verbonden, na eene schilderij 
te hebben verkocht, naau-
•welijks zoo veel overbleef, 
om een nieuw doek te koopen. 
Het is gedurende dit ver
blijf te Napels, dat de volks-
opstand uitbarstte, waardoor 
de visscher MASSAMEUO tot 
de hoogste magt werd ver-
heven. Be val van dezen 
kortstondigen vorst nood
zaakte SALVATOK , die zich 
een zijner warme voorstan
ders had getoond, naar Mme 
»erug te keeren. Nog onder 
den invloed der aandoening, 
WeJ,ce hem de gebeurtenissen 

veroorzaakten , waarvan hij 
een slagtoffer was, vervaar
digde hij zijne beroemde schil
derij der fortuin, hare gun
sten blindelings uildeelende 
(thans bij den hertog DEBEAU-
FOBT in Engeland). De nood
zakelijkheid, om zich aan de 
vervolgingen te onlirekierj, 
der vijanden, die hij' zich 
andermaal door zijne voort
brengselen had berokkend, 
leidde hem naar Florence, 
alwaar de kardinaal JOANNES 
KAREL DE MEDICIS hem gun
stig onthaalde. Hij kwam 
eenigen tijd daarna van daar 
terug, om zich te Home te 
vestigen, alwaar hij den 15 
Maart 1673 overleed. Hij 
heeft voornamelijk uitgemunt 
in het schilderen van gevech
ten, zeegezigten, landschap
pen, stukken van eigenvin-
ding, dieren en soldaten, zijne 
penseelstreken zijn geestig en 
ongedwongen; zijie ' a°"" 
schappen en vooral de blade
ren zijner boomert zijn van 
eenen uitgelezen smaalt. «S 
schilderde met zulk eene snel
heid , dat hij dikwerf eene 
schjlderijopéénendenzelljen 

dag fcegon en eindigde. Me» 
ontwaart in al zijne vwrken 
eene eigenzinnige genie, een 
door zich zelven gevormd ta
lent, reusachtige beelden en 
eenige onnaauwkeurigMen, 
Men heeft verscheiden door 
zijne hand gegraveerde «inte
ken , die eene bewonderens* 
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waardige zachtheid bezitten; 
0. ANXOSINI heeft eene an
dere verzameling zijner schil
derijen gegraveerd , Rome, 
1780infol. SALVATOR veree-
nigde het talent der dichtkun
de met dat der schilderkunst; 
hij heeft Hekeldichten zamen-
gesteld {Amsterdam,. 1719 
in 8.vo-, en Florence, 1779, 
mede in 8.v°), in welke 
scherpzinnigheid doorstraalt 
en zeer, geestige kwinkslagen, 
voorkomen (over de toon-
schilder' en dichtkunst en 
den oorlog). Dezelve zijn 
dikwijls herdrukt, zoowel als 
zijn schoon dichtstuk over den 
nijd. Een aantal Italiaansche 
levensbeschrijvers (BALDINÜC» 
CI, PASSERI, SALVINI, PAS-
cotl enz.) hebben levensschet
sen aan SAXVAÏOR toegewijd. 
Men heeft Leven en eeuw 
van SAIVAIOR ROSA, door 
lady MORGAN, 1824, 2'dl.V 
in 8,v° De schrijfster heeft 
aan het einde van haar boek, 
gemeenzame brieven van de
zen grooten schilder geplaatst. 
Maar dit laatste werk is veel
eer een roman dan eene ge
schiedenis, zoo als lady MOR
GAN zulks in hare voorrede 
zelve bekent. 

ROSA (heilige) ,,te Vilerbo 
geboren, was in de 13 eeuw 
beroemd door hare deugden, 
e n door de genade , waar
mede de Hemel haar over-

H 

laadde. Zij omhelsde den 
derden regel van den II. 
FRANCISCÜS , en bragt in den 
zelven haar leven in het ge
bed en in de gestrengheden 
der boelvaardigheid door, en 
overleed in 1261. De stad Fi~, 
terbo behoudt eene levendige 
herinnering van haar heilig 
leven , en eenen gróoten eer
bied voor hare nagedachtenis. 
Men ziet haar standbeeld bo
ven eene der poorten der stad. 

ROSA (heilige), een reli» 
geuze van de derde orde van 
den H. DOMINICCS, in 1586 
te Lima in Peru geboren , 
was de heilige THERESIA der 
nieuwe wereld. Zij werd nu 
vertroost door geest-verruk
kingen , dan beproefd door 
inwendige kwellingen, Hare 
verstervingen waren buiten
gemeen ; op haar voedsel 
goot zij gal of alsem; hare 
zachtmoedigheid, hare nede
righeid , hare liefdadigheid , 
en hare overige deugden lie
ten geenen twijfel achter om
trent den geest, die haar in 
haregestrengheden bestuurde. 
Zij overleed den 24 Augus
tus 1617, en werd in 1671 
heilig verklaard. Haar Leven 
is beschreven door pater HAU« 
SEN , een' dominikanër. Pa
ter PAütüs OLIVA sprak , bij 
gelegenheid harer heiligver
klaring (door CUMENS X), 
hare lofrede uit, 
• 5 ••'. • 
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BOSALBA.— ZieÜARRIERA. 

ROSAIIE. .—- Zie ANGE DE 
SAINTË ROSAUE. 

ROSAMONDE. 
MONDE. 

Zie RÓSE-

RoSCEUN DE CoMPIÈGNE , 
dus genoemd , wijl hij kano-
nik, van de Sx» CORNELIDS-
kerk dier stad was (het woor
denboek der kelterijen noemt 
hem eenvoudig geestelijke 
van Compiegne, ofschoon 
een Bre.tagner van geboor
te), was een der beroemd
ste leeraars van zijnen tijd, 
maar veel meer ervaren in 
de redekunst dan in de god» 
geleerdheid. Hij was een groot 
voorstander, en, volgens 
sommige schrijvers , een ijve
rig hoofd van de sekte der 
nominalen , door de realisten 
met een vuur bestreden , dat 
tot in het vijandelijke over
sloeg. Ondanks zijne natuur
lijke gematigdheid, zeide de 
H. ANSELMOS , van hen dat zij 
in het smk T a n wijsbegeerte 
minder wijsgeeren dan ket
ters waren, Daar RoscEtm de 
spUsvinnigheden zijner school 
op de verhevene onderwerpen 
der Godsdienst wilde toepas-
sen, zooverviel hij werkelijk 
in dwaling, of ten minste in 
die profane nieuwigheid van 
«IWrukkingen die op eene 
nieuwe <?n onaannemelijke 
*"jze, het geheim der aller-

heiligste drieëenheid voor
draagt, In het concilie van 
Soissons, in 1093 veroor
deeld , nam hij de wijk naar 
Engeland, kwam in Frank-
rijk terug, bewoonde Pa
rijs , en dogmatiseerde op 
nieuw. Naarhet schijnt, door 
de christen-liefde vim Tvfis 
DE CHARTRES tot hetCatho-
lijke geloof terug gebragt, 
overleed hij in 1107 als ka-
nonik van den H. MARTINUS 
van Tours. Dij ten min
ste schijnen de benedictijnen, 
schrijvers der Hïstoirelitté
raire deFranee, tegelooveo. 

ROSCIÜS (QUINTCS), een 
oorspronkelijke Galliër m het 
grondgebied van Lamvium, 
in het jaar van Rome 625 
geboren, was in de- W » -
léu, de beroemdste tooneei-
speler van zijnen tijd. CICE
RO heeft met geestdrift over 
zijne talenten gesproken :̂ iw-
ze redenaar zegt, » di|t hlJ 
zoo zeer op het tooneel be
haagde, dat hij hetzelve nooit 
had behooren té verlaten, 
en dat hij zoo vele deugd_ en 
regtschapenheid bezat, dat mj 
hetzelve nooit had behooreft 
te betreden. Hij belastte zich 
met zijne verdediging tegen 
CANNÏÜS CHÉRÈS, on het 
bij deze gelegenheid dat mj 
zijne schoone redevoering jp 
JHoscio voordroeg. De repu
bliek verleende hem eene jaar
wedde van 20,000 kroonen, 
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en ofschoon hem dezelve ge
durende 10 achtereenvolgen-
de jaren niet betaald werd , 
hield hij échter niet op voor
stellingen te geven, De too-
neelspeler iEsoPPs, zijn tijd
genoot, had, volgens PuNius , 
een jaarlijksch inkomen gelijk
staande met omtrent 75,000 
guldens. Roscius zoude zich 
een veel aanzienlijker inko
men hebben kunnen verschaf
fen , indien hij van zijne be
gaafdheid gebruik had willen 
maken, want CICERO zegt 
uitdrukkelijk in zijne rede
voering voor dien tooneel-
speler d a t hij jaarlijks bijna 
8%5>000 guldens kon win
nen , eene bijzonderheid, die 
alleen bewijst, hoever het bij 
de laatste Romeinen, met 
dedolle zucht voor de schouw
spelen, de ledigheid en de 
ligtzinnigheid was gekomen. 
» De kluchtspelers en ande
re poetsemakers, zegt een 
nieuwere schrijver, wilden 
den roem der keizers dee-
len. Iedereen kent het ge
beurde van den fluitspeler 
PRINCEPS , die terwijl hij de 
lofreden aan AUGUSTUS toe* 
gezwaaid op zich toepaste, 
het parterre, met betuigingen f 
de diepste zedigheid waardig, 
bedankte. (Zie PH^EDRUS, 
Ub, 5 fab. 7). Eene soort 
yan onbegrijpelijke razernij, 
doch welker vernieuwing zich 
voorbereidt, voerden dedef* 
H^ matronen achter de 

schermen, om er in de be« 
dvvelming eener wulpsche 
dwaasheid, de maskers en* 
kleederen der kluchtspelers 
te kussen. Deze hevigheid 
van eenen hartstögt, weinig 
verschillend van eene volsla
gene woede, bedaarde eerst 
toen het Christendom over 
de aarde het gebied der on* 
schuld en der zeden ver
spreidde." (Zie JÏSOPUS > BA
REN, FRESNE, GARRICK). Het 
is ten onregte dat men be
weerd neeft, dat Roscics 
de eerste was, welke zich 
van het momaangezigt bediend 
heeft; het is waar, dat zijne 
oogen hem eenigzins scheef 
stonden , maar deze wanstal-
ligheid, belette hem niet bij 
het declameren een bevallig 
voorkomen te hebben. Deze 
toonëelspelef overleed in het 
jaar 61 vóór J. C. Hij had 
eene Fergelijking Zamenge-
steld van de bewegingen des 

. iooneels met die der wel
sprekendheid; dit werk is 
niet tot ons gekomen. *— 
Men moet hem niet verwar» 
ren met SIXTÜS ROSCIOS AME-
RINUS, van vadermoord be
schuldigd , met wiens verde
diging zich CICERO belastte, 
en voor wièn hij de schoa-
ne redevoering vervaardigde 
pro sexto Roscio Jmerinoé 

ROSCOMMON (WENXWORTH 
DILION , graaf van), uit een 
oud en beroemd huls van lef' 



524 H O S . 

land, alwaar hij 1633 gebo
ren werd. Toen gedurende de 

- onlusten , welke . Engeland 
beroerden, de graaf van 
STRAFFORD, zijn oom, in 
staat van beschuldiging was 
gesteld, begaf ROSCOMMON 
zich naar Frankrijk, en vol-
bragt een gedeelte zijner stu
diën te Caen, onder de lei
ding van den geleerden Bo-
CHARï. In Engeland terug, 
gekeerd "zijnde, bragt hij ver
scheiden jaren aan het hof 
door; maar een geschil, waar
in hij met den lord geheirn-ze-
gelbewaarder geraakte, nood* 
zaakte hem de wijk naar Ier-
land te nemen. De hertog 
van ORMOND , onder«koning 
des lands, verhief hem tot 
bevelhebber zijner lijfwacht. 
Hij werd vervolgens schild
knaap der hertogin van York, 
die hem met dé dochter des 
graven van BüRLiNGTON in 
den echt deed treden. De be
valligheden van zijnen geest 
en van zijne inborst wonnen 
hem de vriendschap van DRY-
DEN en andere geletterden van 
Engeland. Hij overleed in 
1684. Zijne werken zijn l.o 
eene vertaling, in Engelsche 
verzen van de Jrs poëtica van 
HORATIDS — 2.o een dicht-
stuk, getiteld: Proeve over 
de wijze om in dichtmaat 
te vertalen, Deze beide wer-
«en zijn gedrukt met de ge-
dichlenvanRocHESTER,Zo«- II 
den,tni,m 12.™° In zijne i 

Proeve over de criiiek zwaait 
POPE hem lof toe. 

ROSÉ (WltiEM), hof-kapel
laan van HENDRIK III, bis-
schop van Sèiilis, en den be« 
ruchtsten eedgenoot (ligueur), 
die in Frankrijk bestond, 
werd in 1542 te Chaumont 
in Bassigny, uit eene adel
lijke familie geboren. Door 
zijne kansel-welsprekendheid 
tot den post van hofprediker 
en aalmoezenier van HENDRIK 
III benoemd, dreef hij ten 
opzigte van dien vorst tot in 
den hoogslen graad , de ver
getelheid, van 'eerbied, waar-
mede de persoon des konings 
vooral bij openbare plegtig-
heden steeds moet omringd 
zijn. Tijdens de vaste van 
1583, beantwoordde HENDRIK 
slechts door een geschenk van 
300 kroonen en èené onbedui
dende berisping op de hevige 
uitvallen van zijnen prediker. 
RosE werd tot groot-meester 
van het collegie van Navar-
re, en in het volgende jaar 
tot bisschop van Senlis be
noemd. Het schijnt dat de 
gestrengheid des prelaats niet 

altijd op zijne eigene zeden 
invloed had. Wat hier ook 
van wezen moge, RoSE droeg 
er toe bij, om de bevolking 
van Parijs, in den opstak 
tegen HENDRIK IV te onder
houden, en hij behoorde tot 
het getal dergenen, aan vreiKe 
die vorst hel bevel deed ge-
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ven de hoofdstad te verlaten. 
Zijne nieuwe kuiperijen om 
de ligue weder optewekken, 
Jokten tegen hem eene gereg-
telijke vervolging uit, ten ge
volge van welke hij den 25 
September 1598 veroordeeld 
Werd , om in de eerste ka
mer, met zijn bisschoppelijk 
gewaad, hetwelk hij niet wil
de afleggen , openlijk boete 
te doen. Men schrijft hem 
toe: De justa reipublicos 
chrislianoe in reges impios 
aucloritaie , JParijs , 1590 , 
in 8.vo . Het is deze pre« 
laat, welken de schrijvers van 
het satire Ménippée, aan'bet 
hoofd van de gewaande pro
cessie der ligue stelden. Hij 
overleed in 1602. — 

* ROSÉ (LODEWIJK) , een 
letterkundige, in 1704 te 
Mjssel geboren, en in 1776 
in dat gewest overleden, heeft 
twee werken nagelaten, geti
teld : 1.° Le bon etc, {De 
goede pachter of De vriend 
der landbouwers) in 12,»10 

Het letterkundige Frankrijk, 
dat hem als oud schepen van 
Beihune aanduidt, schrijft 
hem ook La bonne etc. (De 
goede pachtster of Huis
houdkundige grondbeginse
len) toe. ERASIE etc, {ERAS-
Tffs of De vriend der jeugd) 
ö»et FitASSiER in 8.v.° Dit 
laatste werk strekt den talen
ten der schrijvers tot eer; 
de stijl is zuiver, sierlijk, 

duidelijk en h/et gedeelte dat 
de geschiedenis van Frank-
ryk betreft is zeer wel sa
mengesteld. 

" ROSÉ (JOANNES B A P T I S -
TA) , een geestelijke en let
terkundige , in 1714 te Quin-
gey, een stadje van Franche 
Comté, geboren, wijdde zich 
toe aan de studie .der godge
leerdheid , en werd tot doc
tor bevorderd. Hij breidde 
verder zijne studiën uit tot 
de geschiedenis, de berg-, 
stof kunde, de wis- en sterre-
kunde. Zijn lang en leergie
rig leven werd niet door de 
beroerten der omwenteling 
verontrust. Hij had in 1766 
den prijs behaald door de 
akademie van Dijon uitge
loofd wegens eene Verhan-
deling over de grondbegin
selen der Zedehinde, welke 
hij later heeft doen drukken, 
1767, 2 dl.» in 12.*° Don 
GRAPPIN , kanonik van Be-
sancon heeft in 1810 aan 
de akademie van die stad het 
Lofschrift van den abhéRosE 
voorgelezen, die te Quingcy 
den 12 Angustus 1805 was 
overleden. Men heeft van 
hem :< 1.° La morale etc, 

'{De Zedeleer des Evange
lies met die van de verschil
lende sekten van Godsdienst 
en der tvysgeeren, vergele-
ken), 1772, 2 dl.» in 12.mo 
— 2.° Traite etc. {Verhan
deling over de Vt>or%ienig* 

X 
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heid); •*- S.° Esprit efc, 
(•Geest der Kerkvaders ver
geleken met de beroemdste 
schrijvers over de belang~ 
rijke onderwerpen der wijs
begeerte en der Godsdienst), 
17.90,-3 dl.* in 1 2 . w _ j t . a 
Qpuscule$ etc, (Losse stukjes 
over de organisatie dergees* 
lelijkheid) in hetzelfde jaar; 
'— 5,° Mémoire etc. {Fer* 
handeling over de algemeene 
staten der Franken en Bour* 
gondïérs onder dé verschil
lende stammen hunner for
sten) , 1788, in 8.TO, zonder 
drukoord ; — 6.° Mémoire 
etc. (Ferhandeling over eene 
kromme lijn mei eene dub
bele kromte), Besangon, 
1779, in 4.t°. Men zegt dat 
de abbé ROSÉ den gevoelens 
van PORT-ROTAI. was toege* 
daan j hij legde den eed op 
de burgerlijke constitutie der ' 
geestelijkheid af. 

ROSEU,I of liever ROSSEILI 
(Cosinus) , een dominikaner 
religieus,inl540te#/Ore«ee 
geboren, werd na den Span-
jaard FONCE, de eerste, on-
der de nieuwe schrijvers, die 
regels vaststelde betrekkelijk 
de kunst om door middel der 
vingers, te spreken hetwelk 
de Romeinen digüalio noem
den, fleze ontdekking ver
dierf hem in Italië veel 
r°em, waarover hij in ziin 
werk getiteld: Thesaurus ar-
tyiciosce memoriw, Fene-

tië, 1B79> ii) 4,t» zeer breed
voerig spreekt. Dat boek is 
zeer Zeldzaam, en men vindt 
het slechts in de voornaamste 
bibliotheken van Italië, de 
leerwijze, welkehij in hetzelve 
aanvoert, om het geheugen te 
oefenen is duidelijk en gees
tig. FABRICIPS heeft dezen 
schrijver in den Catalogus 
vergeten, welken hij van die
gene geeft, welke dat onder
werp behandeld hebben, 

.* RÖSELIJ( JOZEF), een Kapo-
litaansche gelukzoeker, werd 
in 1652 van arme en onbe
kende ouders geboren. Een 
oom van moeders zijde die 
voor zijne opvoeding zorg 
droeg, liet hem studeren; en 
wijl hij hem aan zijn klooster 
wilde verbinden, deed hij hem 
de gewade wetenschappen be< 
oefenen; maar de.neigingen 
van ROSELU strookten in gee-
nen deele met die, welke 
zijn weldoener wenschte. Hij 
ontvlugtte het klooster, door
kruiste JEuropa, Mn\b» 
allerlei handwerken uitoeten-
de, werd in de voornaam e 

loges der vrijmetselaren ais Ja 
opgenomen, en tot de eerste 

rangen der orde verheven, 
het was met zijn vrijmetselaars 
patent dat hij ten onkoste van 

zijne medebroeders reisde, ug 
bezat de onbeschaamdheid en 
de woordenrijke welsprefeena-
heid, welke later de berucnte 
CAGUOSïRoaandendPglegde. 
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Even als de gelukzoeker van 
Palermo, beroemde zich de 
JVapolitaan van wonderbare 
geheimen te bezitten, alle tot | 
de wetenschap der vrijmetse
larij behoorende: maar hij 
had en zocht slechts weinige 
gelegenheden om er bewijzen 
van te geven, daar hij liever 
voor een geleerde en voor een 
mensch, die buitengewone 
lotgevallen had gehad, wilde 
doorgaan. Nadat hij gedu
rende verscheidene jaren een 
zwervend leven had geleid , 
begaf hij zich haar Holland, 
en vestigde zich te 's Gra-
venhage, waar hij aan de 
overheden om eenen leerstoel 
voor de Ooslersche en Wêster» 
sche, de doode en levende 
talen, voor de geschiedenis, 
de wijsbegeerte en godgeleerd* 
heid, of wel om de vergun
ning verzocht een koffijhuis 
te mogen openen. Dit laatste 
verzoek werd hem toegestaan, 
en hij zag zijn huis door een 
aantal lediggangers, hetzij 
door hunne ambten, hetzij 
door hunne talenten in aan
zien staande personen be
zocht. Daar deze wilden we
ten tot hoeverre de bekwaam
heid ging, die ROSELU be
weerde te bezitten, zoo hiel
den zij niet hem verscheidene 
geleerde onderhandelingen, 
daaruit hij zich bijna altijd 
"W eer redde. Het was zoo-' 
oerling te 8 i e n dat dezelfde 
m a 'Mie een kop koffij,, slemp 

en limonade voordiende, te 
gelijkertijd over eene wijsgee-
rige thesis, over een twijfel
achtig voorstel, en over eene 
:plaats van de brieven van den 
H, PADLÜS redetwistte. Hij 
behield zijnen smaak voor het 
wonderbare tot op zijn dood
bed. Hij beval bij zijn testa
ment • dat men zijn lijk in 
eene looden doodkist, met 
eiken planken bedekt zou 
plaatsen; dat men hetzelve 
18 mijlen in zee, tusschett 
Holland en Engeland zou 
vervoeren , om het aldaar in 
de golven te doen nederstor-
ten. Deze beschikking schijnt 
te bewijzen dat ROSELU , 
hoewel Catholijk, geenerlei 
Godsdienst was toegedaan; 
men verzekert dat hij een 
aanhanger van PYTHAGOBAS 
was, en aan de zielsverhüi* 
zing geloofde; hij hoopte na 
verloop van eenige jaren, in 
de gedaante van visch , zee-
vogel, of onder welke andere 
gedaante ook , veranderd te-
verrijzen. Hij overleed in 
1779 te 's Gravenkage, waar 
hij in zijn koffijhuis vele rijk
dommen verzameld had, of-
schoon' hij er behagen in 
schepte, dezelve aan zijne 
geheimen der vrijmetselarij 
toeteschrijven. Men heeft van 
hem Lo sfortunato NapoU' 
tano (de ongelukkige Napo* 
lilaan), 1722, 4 dl.» in 
12,ma De titel van dit werk, 
dat een aantal uitgaven heeft 
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gehad, is valsch, zoowel als 
de meeste lotgevallen , die 
bij verhaalt. Een man die 
gedarende zijn geheele leven 
al zijne hartstogten- bevre
digd , die ten koste der een-
voudigen bestaan heeft, die 
de rol van geleerde en van 
een buitengewoon wezen heeft 
weten te handhaven, en die 
hij zijn overlijden verschei
dene rijkdommen heeft na
gelaten , was zekerlijk niet 
ongelukkig. Zijne romaneske, 
geschiedenis is soms iri eenen 
welsprckenden maar meer in 
eenen genaakten en eéntoo-
nigen stijl geschreven; de ze
den zijn er bijna niet in ont
zien, en de schrijver heeft te 
dien opzigte zelfs geen ontzag 
voor zijne naaste bloedver
wanten, en hij stelt zijne 
zuster (RQSAME) voor,ineene 
plaats van ontucht en aan 
het publiek prijs gege7en. 

ROSEMONDE, ROSAMÜNDE of 
RQSMONDE, koningin der Lom-
bardijnen was de dochter van 
COKIMONDÜS, koning der Ge-
piden, "en in 560 geboren. 
Haar vader door ALBOIN ver
slagen, en op bevel van dien 
vorst ten dood gebragt zijn
de, werd zij ia het paleis 
van den overwinnaar opge
voed. ItBoiN trad met haar 
in den echt, ondanks den te
genstand dien zij langen tijd 
tegen die vereenjging open
baarde. Zij kon noch de on

gelukken noch het ongeluk
kige uiteinde haars vaders 
vergeten ; AtBOlN ontdekte 
zulks, en,wilde haar op eene 
zijn wreed hart waardige 
wijze straffen. Hij gaf op ze
keren dag te Ferona, een 
prachtig feestmaal aan zijne 
officieren, toen hij een bek
keneel deed brengen, terwijl 
hij aan ROSAJIÜNDE zeide, 
dat het dat van haren va
der was, en haar noodzaakte 
uit dezen VerschrikkelijkeO 
beker te drinken. Deze trek 
van ongehoorde wreedheid 
wekte de wraak van ROSA
MÜNDE op, 'die besloot om aan 
haren echtgenoot het leven 
te ontnemen. Te dien einde 
vestigde zij de oogen op ALBAJ 
CHILDÜS , een Lombardynsch 

edelman, aan veien zij ter 
belooning voor die noodlot
tige dienst, hare hand e" 
de kroon der Lombardijnen, 
waarvan zij erfgename was, 
beloofde. Na nieuwe aanzoe
ken , gaf AtMACHliDüS ein
delijk toe; maar hij venoch 

eenen medepligtige om «eker. 
van zijnen slag te zij". « o s 

MOND* gaf hem ftHiowy 
een' soldaat van geringe ai-
komst, dien zij omkocht door 
hare eigene eer opieofferen. 
Eens dat ALBOIN na zijn maai 
tijd in zijne vertrekkensliep, 
sonden AiKAOBitDüS en WW • 
DEDS, vooraf onderrigle moor
denaars, die, door de koningin 
bij haren echtgenoot mg« 
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laten, Jiem met' dolksteken 
doorboorden. ROSAMBNDE gaf 
dadelijk hare hand aan ALMA» 
cmtpps, en na zich van de 
schatten van ALBOIN te heb
ben meestergemaakt, vlogtte 
zij met hare dochter ALBIS-
WINDE en haren nieuwen echt
genoot naar •Ravenna. Het zij 
dat de laatstgenoemde als on
afhankelijk beer wilde rege» 
ren, het zij dat de koningin 
hem slechts als het werktuig 
van hare wraak had be
schouwd; zij leende het oor 
aan de aanbiedingen van LON-
GINÜS ., een Romeinsch land* 
voogd, die op zijne beurt 
beloofde met. haar in den 
echt te treden, indien zij 
het middel vond om A£-
MACHU,DUS van het leven te 
bërooven. Het stadhouder
schap van Ravenna, dat ten 
gunste van LONGINÜS was 
daargesteld, vleide de ijdel
heid van ROSAMÜNDE, De 
eerzucht, gevoegd bij den 
alkeer, dien zij voor haren 
echtgenoot had opgóvat, deed 
haar besluiten er zich van 
te ontdoen: zij had eene 
eerste misdaad bedreven, eene 
tweede kon haar weinig af
schrikken. Zij bereidde ver
gif, en gaf het zelf aan 
AtMAcHiLDOS toen hij uit het 
bad kwam. Deze drank had 
eene te snelle uitwerking dan 
dat hij niet nieuw verraad 
van den kant van ROSAMÜNDE 

XXI. DEEÜ. I 

erkende ; daar hij wilde dat 
zij hem in het graf vergezel
de , viel hij op haar aan , 
en terwijl hij fijnen degen op 
haar hart hield , dwong hij 
haar, datgene wat van het 
vergif overbleef, intezwel-
gen, en beide garen onder 
de hevigste pijnen den geest 
(573). De schatten van den 
koning van Italië met de 
prinses ALBISWINDE en FERI-
DEUS werden door LONGINÜS 
naar Konsiantinopel gezon
den. De bijzonderheden in 
dit artikel verhaald zijn ver
scheidene malen op het treur-
tooneel gebragt, namelijk door 
AMTERÏ, en bij de Franschen 
door BARO , DESCROIX , T A -
CONNEX , en onlangs door den 
heer AMPÈRE, zoon. 

ROSEN (KOÉNRAAD TfQTf) , 
graaf van Bollwïller in den 
Elzas , uit een oud, uit Lijf-
land oorspronkelijk:, huis ge-
sproteh, nadat hij drie jaren 
cadet bg- de lijfwacht der 
koningin CHRISÏINA was ge
weest , begaf h.ijt zich incog
nito naar Frankrijk, en dien
de,in het begin als eenvoudige 
ruiter bij het regiment van 
BRINON. :Zijne verdienste en 
zijne geboorte weldra bekend 
zijnde, werd hij van rang tot 
rang bevorderd, en verkreeg 
in 1703 den maarschalkstaf 
van Frankrijk, JACOBDS II 
benoemde hem tot veldheer 

i . '-•-' •• 
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^j«é£ troepen* fiijï ovéïléèd 
h*':-ï715>'in dien oifdërdönV 
TIÖ»' 87 jar^tf, nadat hïj zieh 
•ifl iüö' oorlogen^ w3ariö» hij 
gebruikt werd* KadJ bëïoërtiid 
gèin8a!tt. -: Hijf \^s* éen inan 
iarï óorèeel érï vati eehe éf-
MMe tfa'jyjpierbètd. 

' ?••;.-<-* HósM >!*'•• K^óSEiié'tètó 
(NlèöÉAüsf, eeö Zwéed;sch 

"g%hèesheér ,• werd iri 1706 
nébijGolhéhburg gebóreri'; 

r\n bét begin" te f den: geeste'-
ïijKetf staat Bêatémd j beoe
fende hij riadërhahd de gé-
itëë&küödè te Sund, daarna 

" ié' l/psdl ï en tiadaf hij ddtfr 
lïuitiscMdtidi Frankrijk én 

" Holland gereisd na dl, önt-
'ving Mj hét döctdraat iè Hat3-
derzoijk.- Itiiièi aari $e 
faculteit der geneeskunde van 
Upèal to>géf tfe'gtt , tfërkréég 
hp drie jaren later den titel 
van Koninklijk geneesheer, 
en Wfcjrd ïü Ï74Ö hoö'gléérSér 

* dëFoMéedlÉnude , iri v^rtaü-
ging vari BDDÊÈCK» De ëef-
Betreïki^éfii StafpeMéÜ zïch ' 
bij hehï op^ëlltaödèr, De ko-

; mng Kti ;&M,#m ^ ^ > 
hetó inJ7è2 ödël-brieveö, 
b-eriöëmdé hém fót aarts-

• dialëö f ah zijne katiël en tot 
; ridder m dePötffcStef'hij 
' Werd Hd vèri dë aladerüiën 

vüii Upèal, van Stockholm 
ën ïiiidifé gëlëêrdë genoot-
'schèppèil, en overleed iri dé 
eerstgenoemde dézèr stëdën 
den 16 Julij 1773. Er bé-

sfaët- tanl;hëriï; k° fluïssë-
l$M Artéeiivj'bétéidkitndfr, 
StocMötytj 1765, in&.vö, 
welke hij op bevel d er konfn* 
giri! wédüwè Zamënstëldè; -"-<• 
'£«. Handboek, der Ontleed* 
'Minde, 1736} — 3<» Fèr* 
handeling óver' de' kèidër* 
Ziekten, Stockholm, 1764, 
1771, in1 d;t°i bijria in alle 
Èiiiropei&he talen vertolkt i 
höt tó dóór i . % «LEFEÉÜÉ 
DÉ 'VïhlEÈÊVSÉ in net Fransen 
vértaöW, Parijs, ilÜOi in 

'S.Vo? RÖSEN droeg bij ÖIÏÏHI 
gïdedèh' hét gebruik dèr Ko'ë* 
pWiriëriiing^ intévoerenV 

* RoSM3ici.i.ÈR (JóiS-NKS 
GKdRGivs)i eèistehooglee-, 
raar dér godgeleerdheid eö 
óppérbewiridhebbef fé letp-
m, denl8Deciembëfl736, 

\iüihmtsmi,më\^ 
stèd faö het friösdom/'««-
bufghaum, waar zijö vader 
lèken^Mkötit was, gebtf-
ren; werd onderwijzer te 
Êildbitïghausen, en in 1774 
te Éóningèbergèn^Mj™' 
dfkariï beroepen.. » 177°> 
tiël hem de titel VW hpog-
Jëëraar dei* godgeleerdheid <e 

met dè'doctorale W&ardiglléd 
Werd b e l e e d . B p s » £ n 
begaf zich in l ^ S i i ^ ^ " 
•«é2, drn e* den Pf J * 
höogleeraar der g ^ 8 e , e T " héid en van dlfec ö«r dë 

scholen té betleeden; H 
ging in 178ötiaar i c ^ * ^ ' 
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alwaar hij leeraar van de 
kerk • van ST. TnoJUs , op-
perbewindhebber en vierde 
hoogleeraar der godgeleerd
heid , en later eerste hoog-
ïeeraar dier facDlieit werd. 
Hij'overleed den 14 Maart 
1815, als deken van alle 
hoogleeraars in de gödge» 
leerdheid der Duitsche uni
versiteiten , en was te Leip* 
zig, de bewerker van eene 

| verbetering in de liturgie door 
l de afschaffing van het exor-

cismus, én door dfe invoering 
der openbare bevestiging. 
ROSENJIÜLLER heeft een aan
tal werken nagelaten, de 
iheeste tot het onderwijs der 
jeugd bestemd. Wij halen 
de volgende aan: 1.° Eenige 
vertroostingen voor den te-
genwoordigen tijd, Leipzig, 
1786; — 2.° Herderlijke 

'< onderrtglingen , 1788 ; — 
3.° Aanmerkingen over de 
merkwaardigste gebeur te' 
nissen der achttiende eeuw, 
met betrekking tot de gods» 
dienst en de zeden , 1801} 
— 4.o Onderzoek der belang' 
rijkste waarheden van de 
godsdienst, 4. dï.«, 1801) 

"•*— 5.° Historia interprëta-
tiónis librorum saoforunt in 
•Bedes, CHRIST. Leipzig i 
1'95,181 i r 5 dl.ttln 8.v°, 
een werk door protestanten 
°P ptijs gesteld;: — 6 > On-

; detyijs betrekkelijk dé wijs
heid volgens SENJEOA , Leifi* 

f zig, ,1816, met eene voor
rede van- DoiT. — 7.° Ge
schiedenis ' der godsdienst 
ten gebruike der kinderen, 
1804. 

* RoSENJIüLlER (JOANNES, 
CHRISTIAAÜT) , een beroemde 
ontleedkundige, zoon vanden 
voorgaande , en broeder van 
een1 beroemden oriëntalist 
(ERNÉST. FREDERIK KAKEL), 
die zich tegenwoordig onder 
de geleerdste Duitsehe letter* 
kundigen onderscheidt, werd 
in 1771 , te #essfie»-£, nabij 
Hildburghausen geboren, en 
ontving eene zeer beschaafde 
opvoeding. Hij volbragt zijne 
studiën te Giessen en te Leip. 
zig, en beoefende vroegtijdig 
de teekenkurist met een geluk
kig gevolg, waarvan de beel
den , waarmede zijne werken 
versierd zijn, en die voor het 
meerendeel door hem zelven 
zijn geteekend, getuigen. Na 
te Leipzig den rang van mees
ter in M t r | e kunsten te 
hebben bekomen, begaf hij 
zicht naar Erlangen om er 
de geneeskunde te beoefenen , 
waaf hij twee jaren doorbragt, 
en er; zich -veel met de na
tuurlijke geschiedenis bezig 
hield. Hel is op'dat tijdstip 
dat hij nabij het dorp Mug" 
gendorf, de natuurlijke spe
lonk ontdekte, die zijnen naam 
behouden heeft, In 1704, als 
prosector1aan de snijkamer te 
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leipzig verbonden, verkreeg 
hjj in 1797, den rang van 
doctor, en werd twee jaren 
lalër, tot geneesheer van het 
garnizoen benoemd. In 1802, 
hoogleeraar der ontleed- en 
heelkunde aan de universi
teit geworden , behield hij 
die plaats tot,aan zijn over
lijden , den 28 Februarij 1820 
voorgevallen. Men heeft van 
hem : .1.° Quwdam de os-
sibus fossilibus animalus cu-
jusdam, kistoridm ejus el 
cognitionem accuralienem il' 
lustrantia, leipzig, 1794, 
in 4 . t o ; door den schrijver 
zelven in het hoogduitsch ver
taald , Leipzig1795 in 8.y°; 
—- 2.° Teekeningen en be
schrijving der merkwaar
dige spelonken in deomstre-
ken van Muggendorf, in hei 
hooge land van Bayreuth , 
Mrlangen , 1796 , in fol. ; 
— 3.° Organorum lachry-
malium partiumque ex'terna-
rum oculi humani descriptio 
anatomica (met ISEMFIAM) 
leipzig, 1797, in 4 > , .—.' 
4.o Aanhangsel tot de na
tuur -geschiedenis der aar-
de, leipzig, 1799—1805, 
10 8 r v o ; - 5.0'Quwdamde 
ovams embryonum et fce-
iuum humanorum, Leinzie 
1800, in 4 > } _ 6.o Pro. 
gramma de nonnullis mus-
culórum corporis humani va-
rietatibus, leipzig, 1804 
in 4.tó; ,__ %to üissertaul 
de singularibus et nativis 

ossium corporis humani va-
rietfttibus, leipzig, 1804, 
in 4.to; — 8.o Merkwaar' 
dige voorwerpen uit de om
streken van Muggendorf, 
Berlijn, 1804, in fol.; — 9.°; 
Teekeningen en beschrijving 
van opgedolven beenderen 
uit de Meeren - Spelonk, 
Wèimat, 1504, in fol.} 
— 10.° Ontleed-heelkun
dige platen voor de genees-
en heelkundigen f Weinar, 
1803—1812, in fol., in drie 
deden. Dit werk is ook in 
het Latijn onder den titel van: 
ïcones chirurgico-anaiomi-
cos in het licht gegeven. De 
platen doorden schrijver ge-
teekend zijn door SCHROETER 
gegraveerd, en de tekst die 
bij dezelve gevoegd is ver
meerdert er nog de verdien
ste van. — H.° Handboek 
der ontleedkunde, Lei^ig_* 
1808, in8.vo, ib. 1813, m 
8.vo en' l8l9, mede m 8.̂  5 
— l2.o' Parlium externarum 
oculi humani, imprimis or
ganorum lachrymalium» des
criptio anatomica, f*P*& 
1 8 0 9 , i n 4 . t ° ; - I 3 ' O j ^ r 

vi obturatoriinionogrfhia, 

leipzig, 1814 in.*»1'?."" 
14.o % viris quibusdatn 
aui in academa IAfsieni 
anaiomes peritid i™1"™*' 
runt, leipzig, 1815—181^ 

heeft in het Hoogduitsch ver
taald de Ferhandelingo®^ 
de ontleedkunde van JOM" 
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HBS BËLL; Zeipaig, 1806 
—• 1807, Verhandeling over 
slijmblazen van MANRO , 
Zeipzig, 1800 in föl. Ein
delijk • heeft hij - verschei
dene artikels 'in het Woor
denboek van PIERER, de Ver
handelingen van het genees-* 
kundige genootsohapvanEr. 
langen, en in verschillende 
periodieke verzamelingen van 
Duilschland geleverd. 

ROSENROTH (CHRISTIAAST 

KüfORR D E ) — ZieÉNORRIÜS. 

* ROSER (MATHÏAS, BAR-
ÏHOLEMEUS), een schilder, den 
24 Augustus 1737, te Hei-
delberg' in het Paltsgraaf* 
whap van den Rijn geboren , 
had LOÜTHEKBÖRG tot mees* 
ter; zich later naar Rome 
begeven hebbende, leerde 
hij er de kunst om de schil
derijen te herstellen , eene 
kunst reeds in het begin 
der achttiende eeuw in Ha
lte bekend. Rij zijne terug* 
komst in zijn vaderland , waar 
hij slechts kortstondig ver
bleef, kwam hij in 1765? te 
Parijs, ^a^ hield er zich uit
sluitend . met de herstelling 
van beschadigde schilderstuk-
ken bezig. Hij was zoo be
kwaam in dat vak , dat hij 
dikwijls bij de schilderijen 
*an groote meesters geheele 
deelen had bijgevoegd, welke 
wen zoude gezegd hebben 

tot het oorspronkelijke te be-
hooren ; vooral deed hij zulks 
bij verscheidene groote za-
menstellingen van CORKÈGGIO, 
TITIAAN enz. Het is in het 
museum van Pary's dat men 
de talenten van ROSER in 
deze genre bewondert, en 
dat hij met zooveel geluk in 
de schilderijen van de Ge" 
daanU-verandering, van de 
E. Maagd', van Foligno ge* 
naamd , van RAFHAëti uitoe
fende. Hij muntte evenzeer 
in de copïén uit, en hij heeft 
er van verscheidene meesters 
vervaardigd, als van DATID., 
TENIERS en PHIMPPOS Woü-
WERMANS, enz, , die voor 
oorspronkelijke schilderijen 
zijn doorgegaan zonder ech
ter dat ROSER er in had toe* 
gestemd. Deze kunstenaar is 
te Parijs den 6 April 1804 
in den ouderdom van 67 ja* 
ren overleden, 

* ROSILT-MESROS (dë graaf 
FRANCISCÜS-STEPHANÜS DE), 
vice-admiraal, werd den 13 
Januarij 1748, te Brest, 
waar zijn vader met den titel 
-van schout bij-nacht het be
vel voerde, geboren. Hij trad 
in den ouderdom van;veer* 
tien jaren in het corps der 
gardé-marinë; snel doorliep 
hij de rangen van vaandrig, 
vau luitenant, van scheeps-
kapitein, werd den \, Ja
nuarij 1793 tot schout-bij-
3 . ••. - ' < 
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nacht benoemd, en verkreeg 
den .23 September 1796 den 
rang van vice-admiraal» Zijn 
eerste 'isyapenfeit strekit^ ziipji 
uit tot het jaar 1778, en her-
zelvezou alleen voldoendezijo, 
om zijnen naam met Per onder 
die der officieren te plaatsen, 
welke gedurende den onaffoan* 
kelijkhéids«-oorlog *ah Jttner 
riha de Fraosche zeemagi be
roemd maakten. Toen de heer 
BE ü CLÜCHETEJRIE, bevelhpb-
her van het fregat > la belle 
Poule, tegen bet ÜJngelsche 
fregat* PArèthme den ge? 
denkwaardigeri sjag leverde i 
die "hét begin der vijandelijfe-
heden .was, y«erde , Rosiiïr-
MESROS hei bevel over den 
logger Ie Coureur, slechts 
met acht twee-ponders steen
slukken gewapend. Met zulk 
een zwak vaartuig weiiel-
de hij niet om den Engel* 
schen kotter Alerte, met 
14 zesponders, gewapend, 
die zich bij de Arëthuse 
ging voegen om la helle 
Poule te verdelgen, aan 
te vallen. Ondanks de on
evenredigheid der sterkte, 
valt hij zijn' vijand bij 
de aanklamping aan, belet 
deszelfs doorvaart en door 
deze trouwe en moedige daad 
'Ontkomt la belle Poule aan 
de.gevaren tan eenen dub
belen worstelstrijd waaron-
der zij zekerlijk zou bezwe» 
'ken 2ijn. Deze waarlijk held
haftige daad overlaadde hem 

met roem en Yerwierf hem, 
hoewel nög jong, het kruis 
van den H, LOPEWHK (1779). 
DE ,'RosiLr verkreeg tegen het 
einde van 1782 het bevel over 
het fregat Cléopd(re•', te //e* 
de- Ffanoe en kwam zich 
met het leger •vereenjgeo» 
door den heer DE SÜFFJRBJT 
aangevoerd» die, een regt-
vaardig waardeerderVan mili
taire verdienste zijnde j DE PO-
SILT op den gevaarlijken post 
der voorhoede van het leger 
plaaiste» waarin bij; hem lot 
aan den vrede liet. RosiiT 
kwam met den heer de Stn?-
ra&N . in Frankrijk terug i 
maar begeörig om den vrijen 
tijd desK vredes Aot voor
deel der wetenschappen aan-
tewenden;, duurde het met 
lang of. hij aanvaardde het be
vel over het fregat de * W > 
waarmede hij de k»st«o der 
Indische ?ee gibg onderzoe
ken. Zijn voornaamste doei 
bij deze ondernemiRg was» 
om de kaarten van den Uos' 
lerschen Jfeptunus te wtw-
teren, t e n o p z i g t e ^ n ^ e 
hij meer dan iemand ^ders 

in staat was geweerf,-om 
-zelfs grove dwalingen te om 
dekken. Het was geiende 
deze. reis, die zeven ]»'«« 
duurde,, dat onze °»Te;_ 
moeide zeevaarder de * » 
bare bouwstoffen -üf^l 
volgens welke hij het •*?* 
•samenstelde dat hij l f ' * D , 
der den titel van Ja***"* 
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tot den Oosteï'schen Meptu-r 
nus m het licht .gaf; Ditt 
werk' is belangrijk voor«hjat 
tgdr.a"k ïwaarin ahet ïs juïjtge,*; 
v.oecd.in den loop wan "dezen 
ajrheid heeft .hij een zeer oor*-
deel kundig gebnuik .ge maait 
tan de : zee> uur werken «van, 
FBRDINAIfD ÏBERTHOAD , l OOI. 

de {lengten' van de Ivoornaariif 
ste jpiittten d,er busten *an de 
lAdisahe pniSineescke zeeën 
te bepalen , en hij heeft&e-
wezen dat indien de handel wij
zen̂  welke tegen woord igin de 
werken van dien aard wórdt' 
gevolgd, in zijnen tijd ware 
bekend getweest, hij d-eitvol-
ledigste oprikoflde :over de 
kusten die hij onderzocht 'had ^ 
zoude vefsc.hyft»bebben. Toen 
de eerste berigten -van'de ge
beurtenissen dèr Firansche om-: 
wenteling ïn Indië aaftkwae 
métt , had Ulij moeite om 4e 
tuch«t -aan boord te handha
ven; !hij kwam mét hel fregat 
M-edmd', waarever hij toen
maals het 'bevel voerde ;-in 
zijn 'Vadeland terug, «n %&t* 
pijkte ~het depot der ;maririé 
tnet Jiydrographiscri.e óori«n* 
den^ die hij Tan «ijhen logt 
medebragt, iaƒ1795 w-erdliij 
tot directeur >an hét &lge* 
i»een dèpét dei marine be
noemd , en -hij nanï'oriafge-
hrpken dé 'bedieningeó van 
dien belangrijken post tol in 
3§27 waar, Jffet is aan Aten» 
•dst men dé èepaaMe org^n*-

|satie'«an 'de hydrograpfeisèTie'' 
ikrtjgsboUtWmeésfeps dèr m a 
rine te danken 'beeft, en 'het 

I1 was op z-ijn voarstél, dattneh: 
• in 51816j dooi* de'kïijgsb.oUiW-
!; küridigén vafl dat corps jëerien 
"aanvang «deed -maïcen mét de 
|; erkenning der 'Ftónseiië-kïis-; 
l ten, «en veelomvattend wei'ky 
i; waar-v-an» de Pilote Ft'angais^ 
;; reeds iteii cd^ele !£in het* liéfet; 

gegeven»hèt vo&rnaariïste rëv 
stfltaat^moest zijö, DË-RoSfiÈt' 
bëkl eed dé V sed er i'lWSj't'ér •. * 
scheidene hetrelftittgeh ̂  van 
groot belang; in 1805> werf: 
hij gekozen om te sCêdïiï\ï.et 
bevel te voeren over de vjérü 
eenigde yloot van Frankrijk 
en Spanjei Mei moedige ge-
drag dat h4j in die brnsta-n. 
dighlid; aan d-eö dag legde, 
werd ïöpenlijk'door wPöLEoti 
tóëgej uicht. fIn l'S'ï 2, zat Ro-
slt-T in den krijgsraad voor,' 
dié üeri 'kapitein 'S^-^GtHcè' 
tot 3 jarige gevarigéhschap 
veroordeelde f en détt 5 'Fe-' 
brtiarij 1813 :vterd Jhïj "tot' 
voorzitter van>den ;raad' der 
scheepsbouwjngeh bèhöemd. 
In 1814, gaf hij zgnö goed*' 
ke»ring aan dè handelingen 
van 'het vobrioópig bestemr. 
En tijdens de restauratie werd 
fiïj totiêënder léflehbenoemd 
van iïë cpmuïiss'ie j öjbgerjgt 
volgens het bevelschrift van 
de maand Iflei 1814, om d;e 
titels' der oude zèe-offieieren, 
die een ambt of pensioenen 

i * - : - ' : , - ; " - • • "•• '<•••• • ' • • * • • - • 
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verzochten,, te onderzoeken* 
Den I Mei 1Ö31 op de re
serve- en den,:, 1 Hei' van 
het volgende jaar op de ont
slag-lijst geplaatst, isROSILY 
MESROS te Parijs den 14 
November. 1832, aan eene 
verschrikkelijke beroerte over
leden. Hij was lid van de 
akademie1 der -wetenschap
pen van het instituut en 
van het bureau der astro» 
monische lengten, van het 
groot-kruis der orden van den 
H. LODBWIJK van het le
gioen van eer, en van de 
Deensche orde van Dane-
brog, 

Rqsiw (JOANNES), in het 
hoogduitsch ROSZFEID, een 
oudheidkundige, in 1551, te 
ÈisenachmThuringen gebo-
reu, was predikant te JVaum-
hurg, en overleed in 1626 
teyischershben aan de;pest* 
Hij is bekend door zijne ver
handeling over de Romein-
sche oudheden, in het Latijn 
Be eerste uitgave verscheen 
"> 1581 l e Regensburg™ 
M j f c ^ .^ t werk ferd 
f'M*, nfol te Parijs 
S u k t

n " ' ^ bijvoegsels van 
1BOMA8 BBMPSTER. In 1645 
gaf pater ANDREAS SCHOTX té, 
Keulen er eene nieuwe en 
nog vermeerderde uitgave van 

"| het Jicht,- eindelijk is 
die van 1701, in ^ t o , t e 

%£*>£*, de beste uitgave van; 
dat geleerde werk, Het is eene 

i over vlóeijende bron, waaruit 
i vêrscheideneschrijvers,zonder 
het te zeggen, geput hebben. 
ROSIN gaf onder andere uitga-

' ven Werkjes van LÜTBMR , 
van de Ifronijkvan WOIFG. 
DRESCHLER in het licht. Het 
Leven van ROSIN is door 
J. G. FISCHER als een ver
volg van dat van J. IVENA-
RIÜS in het hoogduitsch be
schreven, Naumburg, 1708, 
in 8.vo, 

ROSMONDE. — Zie ROSÉ-
MONDE, 

* ROSMINI (JOANNES KAREL 
JUMOS, Ridder DE),een gods
dienstige letterkundige, den 
28 October 1758 , te Rové-
rédo in Tyrol aan de gren
zen van den yenetiaanschen 
staat, uit eene adellijke familie 
geboren , volbragt ïijne stu-
dien gedeeltelijk te Jnspritck 
en gedeeltelijk in het ouder
lijke huis, waar men hem god
vruchtige gevoelens inboe
zemde, aan welke.hij standvas-
tiglijk getrouw bleef, van T<; 
teederite jeugd af hadhysich 
metzijnMandgenootVAifNBXll, 
die hem den smaak T00r 

de letteren inboezemde,ver
bonden, en in den ouderdom 
van 15 jaren, schreef hij over 
de opera van REZZONICO,ge
titeld • Jlessandro e Jttno-
leo, een Brief aan VA«' 
NETTi, waarin hij een bewgs 
van groote kennissen oiet de 
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oude en nieüvve muzyk gaf. 
In 1786 gaf ROSMINIwRové-
fédo, Bedenkingen over twee 
werkjes van D'Jï.EMBÈRT, 
betrekkelijk de dichtkunst, in 
het licht. Dit voortbrengsel 
van eert' jpng'menden open
baarde eene kracht in de 
denkbeelden, die de grootste 
hoop gaf. ' De beroerten die 
Italië ten gevolge der ÏTran-
sche omwenteling, verdeel
den, en de vijandelijke inval 
der Fransche legerbenden in 
de Venetiaansche stalen en in 
Tyrol, deden zijne werken 
staken; hij begon dezelve we» 

" der, zoodra de tijden kalmer 
werden, en in 1803, verliet 
hij Rovèrédo om' zich te Mi
laan.\% gaan vestigen, waar 
hij meer bronnen voor zijne 
geschiedkundige navorschin-
gen vond. ROSMINI zag met 
vreugde de gebeurtenissen van 
1814. Deze achtingswaardige 
schrijver is den9Junij 1826, 
in den- ouderdom van 68 ja
ren , overleden , behalve de 
door ons aangevoerde werken, 
verscheidene voortbrengselen 
nalatende, zoo als • i.o Le
ven vati Orimus, 17891 2 
dl."», in 8,Tó, in 1821 her
drukt'^ — 2.0 Zeven van SE-
NECA , Rovètèdo , 1793, in 
8.v°; __ 3,o Levensbeschrij
vingen van GUARINJ FM 
VE ROSA en van zijne leer
lingen, 1805, 3 dl.» in 8,*°; 
*~ 4,oDenkbeeld van eeneft 

•• l 

goeden leermeester in het 
leven en de grondbeginse
len van FICTORIN DE FEL-
TRE en van zijne leerlingen, 
1801, in 8.vo; _ ö.° Le
ven van FRANC. PMLADEL<~ 
PHÜS iïOxENTENOi, Mi
laan 1818, 3 dl.»», in 8.VÓJ 
—j- 6.° De militaire onder
nemingen en het leven van 
J.J. iRirVJuCEibijgenaamd 
de Gröote , 1805 , 2 dl.» in 
4.to; —-7.Q Leven van Gvi- • 
DO UBALDUS , hertog van 
Urbino, 1821 , 2...dl.*» in 
8.vt>; —, 8.o Geschiedenis 
van Milaan 1820, Milaan, 
4;'dl.»» in 4J» ROSMINI heeft 
ook naamloos in het licht ge
geven: Het Voorbeeldige le
ven en afsterven van MARIA 
JOZEF REPETTE, fenetië, 
1805. Al deze werken vloei-
jen over van navorschingen, 
van critiek, van oordeelkunde 
en wijsheid, èn wanneer hij 
aanleiding, heeft om over de 
godsdienst ie spreken, is zulks 
altijd op éenen den schrijver , 
die het zich tot roem rekent om 
dezelve të eerbiedigen en té 
beoefenen, waardige wijze. De 
heer abbé RABALÖI heeft in 
de Verhandelingen over de 
godsdienst, die te Modena 
gedrukt worden, eene be
langrijke Beknopte levembe-
schrijving geleverd van den 
ridder ROSMINI. De Fransche 
Godsdienslvrimd heeft er 
in het 62.»tó deel, bïiêz. 

i 5 
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68 , een uittreksel van me? 
degedeeld, ener bestaat e^ne 
Zevenssphels van denjsejfden 
schrijver, door de» geleerden 
JLiBOS. 

* HosNy { ANÏONIW JOZEF NI-
coiiA4SDE),een rom3n»en,,dra-
matisch schrijver, Ijd van ver-
spheidene letterkundige aka-
deraiën,, ,werd te Parijs in 
177i, geboren w hegpn aijne 
studiën in de militaire school 
v.aii jgebais. Hij volgde ver
volgens gedurende eenigen .tijd 
de loopbaan de.r wapens, nam 
nog jseer jong zijnde met den 
rang van kjipitiea rijnen tslag7 
en verkreeg eenen post op de 
bnreaux van het .ministerie , 
van binnenlandsche jsakep* 
Overdreven begeerig flaa,r 
roem, waarv,oor hij zich in 
vruchtelooze pogingen uit
putte , stelde hij een aantal 
werken zamen, waarvan hij 
zelf het verslag in het licht 
heeft gegeven en waarvan 
mep As Coialogus, ten ge
tale van ten minste 80 boek. 
•deelen in het Letterkundige 
frankrijk, van ËRSCH vindt. 
Hosjr wa,s niet rijk, aftchoon 
sflij achtereenvolgend boekver.-
iooper qm zijne boeken .te 
verspreiden, en directeur van 
Wi .,to,o,neel was .geworden o,m 
eijne stukken te doen spelen. 
Wij zullen ons beppfcn tot, ,(3e 
aanhaling vapj l,.o ies Jnj'tym 
tunes etc. (de rampen van , 
GALETIÉRE gedurende het, 

decemvirat), Parijs, 1796, 
in §,voj 4,e-uitgave, 1800,3 
dj.», in 1.8^.0; T- 2.» Pi§ 
etc, {Leven van Fï-ORldjt), 
1797j 10,18.^.; — 3,° Je 
tribunal etc. (.De regtbank 
van JjppiLo) , jaar Y1U 
(1800), 2 dl.n.in 18.*»°, een 
zw.akj naar den kleinen Al' 
manak dergroote mannen, 
van 'Riy^PQt gevolgd werk ; 
— 4.° Ie Boph&ir ,etc, (ïïet 
landelijk geluk of Tafereel 
van het landleven), in 12 
afleyer., parijs, 1801 in 
8,,vo j _ , ;5,o ffist.oire ele< 
(Geschiedenis van ,de .stad 
ajutun), duim, .1803, in 
4.t°.» met (3 p.laten; *rr 6.° 
T.ableau etc, (letterkundig 
tafereel van Frankrijk g«* 
durende de dertiende eeuw), 
Parijs, 1809., in 6.™ ^ s " 
sr overleed, in 1.814. 

RosNjr. — Zie SM-W-

-Bp9SBUl.(JUAnBUT8), een 
schilder, werd in J-578 te 
Florence geboren , en ow 
Jped in 1650 in dezelfde stad. 
Hg had zich yopwamehjk ***" 
gelegd op de aehitóerkwwtop 
natte kalk, ijq welk genre hem 
een beredeneerdeiirbeid.vefiJ 
geduld, eeae ,«uiv.er.e teete-
ning en ,egn «eer frisch .coia* 
riet, hebben doen uilJnu»* 
ten, Zijne werken dragen ge» 
weo-olijk bet kewnerk ™D 

zijne hedwde inborst. Z«f€ 

•plaatselijke kleuren zijn niet 
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In den waren tpofl der na
tuur ?- maar hij heeft er eene 
overeenstemming Jn gebragt, 
die behaagt, en zjjne zamen-
stellingen winnen er hij wan
neer dezelve in 4e bijzondere 
deelen beschouwd worden. De 
Geboorte van J. G* welke de 
kerjc van den MvMaetiinus 
bezit;, wordt vopr zijn mees? 
tersluk gehouden, Het ,mu~ 
seum van- het Zouvre bezit 
verscheidene van zijne schil
derijen : de ff. Maagd en 
de engelen aan het kind JE-
SÜS , pp de knieën van den 
heiligen JOZEF gezeten bloe* 
men en vruchten brengende; 
en de zegepraal van Ü4FJD 
op Gozr4Tfft 

ROSSELM. —, Zie ROSELM, 

ROSSET (FRANGISCDS DE) , 
een dichter en romanschrijr 
ver, in 1750 in Provence uit 
eene adellijke familie geboren. ( 
Naauwelijks der kindschheid, \ 
ontwassen , vervaardigde hij \ 
een (aantal klinkdichten, liter 
eere eener,dame, die hijpHïl-
1,15 noernde.Xater kwam hijst? 
.Parijs, waar hij meende eenen : 
tgrooten opgang te zujjen ma* : 
ken; maarKhij werd er bijna 
«iet opgemerkt,,en jhij zond te 
vergeefs eenèn RrïefaanMAfi-

. HERBES om Jrem zijne vriend
schap te verzoeken. ROSSET 
bediende zich van de erva
renheid, die ...hij in de Itali-
aansohe en Spaansche talen 

bezat, omeenige inde eerst» 
genoemde, geschrevene wer
ken , In het Fransch te ver
tolken ; onder anderpj De 
razende ROELJWD en DON 
QUICKOT; doch de ov«r?e^ 
tingen,,die er later van zijn 
gevolgd .hebben de zijne ver
drongen^ Zijne NoodlQftigein 
onzen tyd voorgevallene gs-
schiedeni$/sen,,M}ïlUng9n tyjd 
de lectuur van egn zeker poort 
van .nieuwsgierigfia. ,ge>wee.st. 
Onder zijne rocnans pnderV 
scheidt men; 1.9 Les Ghe» 
valiers elo. {De Ridders des 
raeme), Parijs, 1613 ,' )a 
$.*»; — 2.0 VJdmirable 
etc. (Dg wonderbare geschie
denis van den ridder der zon , 
doffi' dezen schrijver en door 
LoDEWiJK DONET uit het cas-
liHi^ansch vertaald, tpParysf 
in, 1620 en de yplgende ja» 

^reo , in 5 dl.?, in 8.?° ge-
drukt. ., . 1 . 

ROSSET pts. fow (Jm$h 
een beeldhouwex in 1706 4e 
§t»Claudet'm Franvhe Gom 
t<ê gehorenj is den 3 December 
1786, in den onderdpni, van 
80 jaren qyerleden, Een jkwee-
Jieling der natuur zijnde, heeft 
.hij bewezen, dat de -genie al
leen., ondersteund 4°9t rfiene 
bestendige jstndie m eenea 
hardnekkigen arbeid, datgene 
kan bereiken wat het groot
ste is en meeaterstakken fean 
voort brengen. Benige gl&dde 
verhevene beeldwerken, ee«i-
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ge copiën van goede modellen, 
die hij zich had weten te ver-i 
schaffen; wekten zijne vër-; 

beeldingsfci'acht al meer en 
meer op, en deden hem'alle 
wonderen der oudheid radeii, 
Zijne fijne en bevallige voort
brengselen zijn vol uitdruk
king. Bij alle voordeden > die 
de beroem dbeid kunnen ge
ven^ was het hem nooit inde 
gedachte gekomen aan roemof 
aan akademiën te denken. Hij 
had gemeend de genie der 
kunsten té onteeren, met 
dezelve in ijdelej pfaalvertoo-
ning te stellen* Hij beeft veel 
godsdienstige onderwerpen 
behandeld, wijl men hem de
zelve van alle kanten be-
beslelde. Hij wist aan zijne 
hoofden der H. Maagd zulk 
een schoon en zacht karak» 
ter te geven, dat zij gods
vrucht inboezemden/ FREDB-
RIK I I , koning van Pruissen, 
zeide: Er is niemand die aan 
een borstbeeld het leven weet 
te geven, dan de bèeldhou* 
wer van Francke C0mtè. 
Terwijl B>tcoMT-een B 

£ • ' *• werkzijner handen 

™§, «at de maker zekerlijk 
eene reis in itam had ge-
daan,. en er te„ mfoW-Üeh 
jarenide groole meesters moest 
W e n d ' h e b b e n ; hij wiJde 
noou gelooven dat faïj znn 

fadje n l e t verlaten had; Ros- i 
« t behandelde met do.3Se : 

i: bekwaamheid het hout, het 
| marmer en > het albast, hoe 
'! breekbaar en hard het elpen-
j been ook was, werd hetinzij-
\ ne handen" een naar zijnen wil 

week gemaakt deeg. De heer 
! DE VILEITE heeft van dezen 

beeldhouwer eene 'Beknop
te Levensschets geschrei)enf 
welke men in hel Journal 
dé Paris, vaü den 5 Januari} 
1787 aantreft. • ; 

ROSSET (PEIBÜS FDLCBA-
NüSi)E)V een regtsgeleerde, 
werd -te Moittpellier in 1722 
geboren, ön beoefende .met 
vrij goed gevolg de dicht
kunst. ;Mèn heeft van hein 
een gedicht op de Landbouw* 
kunde, n7i—1183, in twee 
deelen in 4. '° , waarvan het 
eerste zeer gezocht is, Het
zelve is herdrukt. Do sóhrij-
Ter beschrijft er alle'lande
lijke handelwijzen in j.eö hoe
wel dit móeijehjk en eenloo-
nige werk door zich zelven 
weinig 'stof tot de dichtkunst 
oplevert, vindt men in dat 
gedicht gelukkige verzen, zo° 
als/ bijvoorbeeld, de twee 

volgende, betrekkelijk de 
toepassing der sterrekunde op 
de laödbouwkuride: 
l o ciol deVint uh-livr. o* la. « « « ' J ï " " ' / . 

Wij zullen nog deze schil
dering des haans aanhalen: 
En amomvori üerli, lecoq ">'»J?o5tt.li!S?; 
Jno eroti, de poarrr* otno «on f«n ' « g •! 
Sou ooil noir limco rntloin dó vive* « " " " ' „J 
Uu pluinnge iSolatant point »on corp» ^ ^ 
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Bom ton col «uperlie Jtfloüo enlonga cjio-

SB jsanglans éperons annont scs p iods nervoux 
Sa queue; ón'Se jouant du dos jus^u'a la oró té 
S'avflneoetserocourbeen ombragoant-jatSte/ 

Een der schoonste gezangen is 
dat op den wijnstok,- hetwelk 
begint met de beschrijving 
van 4en zpudYloed en ein
digt ;met' den vastenavond. 
'De stijl van.RossEX is naauw-
keurig, maar zijne verzen 
schieten soms in sierlijkheid 
en harmonie te kort, In één 
woord, hij heeft zijn onder
werp met nieuwe en .sierlijke 
denkbeelden wetejn te verrij
ken ; maar in het grootste ge
deelte van zijn gedicht schijnt 
zijn dichtvuur uitgeput te'zijn. 
ROSSET volgt in dezelve eenig-
zins te veel pater VANIÉRE na, 
en hij bepaalt zich meestal tot 
eenvoudige naamlijsten , die 
men niet zonder verveling 
kan lezen. Ook is zijn werk 
in vergetelheid geraakt. Na 
een verblijf van eenige jaren 
te Parijs, is hij in 1788 in 
die stad overleden. 

* ROSETÏI (DOMINICDS) , een 
graveur, in 1630 te renette 
geboren, verdiende door zijne 
vorderingen tot bewindheb
ber der muntstempels van de 
republiek benoemd te wor» 
den. Hij was ook zeer be
kwaam in de graveerkunst, 
in koper en hout; de palts-t 
keurvorst hield hem twaalf 
jaren in zijne dienst, en het 
Jas op Jast van dien vorst 

. «at hij de overwinningen van 

ALEXJNDEK den groofe ia 
twaalf bladen graveerde. La
ter graveerde hg voor de ge
schiedenis, van het oude en 
nieuwe Testament 35 pjaten 
in koper, de voornaamste ge» 

! beurtenissén der gewijde jaar-
; boeken voorstellende; dit werk 
is in het Fransch vertaald , 

i Venetië, 1676. Deze kun» 
stenaar hield zich ook met 
de bouwkunde bezig; hij gaf 
verscheidene leekeningen voor 
gebouwen en de schikking zij
ner verschillendq zamenstel-
liogen werd algemeen ge
roemd ; RossETXi overleed in 
1697: te Venetië. 

* ROSSETTI (DONATUS), een 
wiskunstenaar in 1634 teZ«-
vorno gehoren, werd achter
eenvolgend .hoogleeraar der 
wijsbegeerte aan de univer
siteit van Pisa en 'der wis
kunde aan de akademie van 
Piémbnt, Hij heeft een aan
tal ontwerpen van versterkin
gen voor de waterjeidkunde 
gegeven, en deed zich zoo
wel door zijne talenten als 
door zijne geschillen met GÉ-
MINIANO MONTANARI, schrij
ver van het werk getiteld : 
Natuur-wiskundige gedack-
teni (Bolonga, 1667) opmer
ken. ROSSETTI, die, ondanks 
zijne bekwaamheid, zich. al
tijd als een voorstander der 
nieuwste en dikwijls zelfs on-
gerijmdste denkbeelden had 
getoond, bestreed de wijze 
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gevoelens van MoSffitfARr -ia 
zij» • rfntignomè jfi$ico-"ma-
temdtico, èon il tiuövo órbe 
è sistènta ïerrestre p Pisu , 
1668, •waarin men velé'diep-
zinnighëid vindt,maar'Waar
in ROSSETTI ;zich dikwijls aan 
eehe al té levendige verbeel
dingskracht overgaf, die zijne 
geleerde Waarnemingen bena
deelt. Hij overleed te Pisct 
in 168& 

RbssBTrr (JÖANNES-BAPWS-
TA) , een beroemd kunsteüaary 
in 1697 te Paduccgeboren•-,-
werd vén zijne Vroegste jeugd 
aan de drukkéi*|j van' hekse
minarie dier stad verbonden, 
Hrj oéféridè 'er gedurende 
Versöhëideöe1 jaren de be
trekking van létterzettefoii, 
legde* zich vervolgens op de 
studie der teeken- én gra* 
Veerkufist toe, én liet ver
scheidene zeer geachte wer
ken öa. RÓSEÏÏI was met 
smaak voor de schóöne kun
sten bezield en verkreeg zeer 
uitgebreide kennissen * in de 
bouwkunde, 'beeldhouw- en 
schilderkunst; zóó W h i j hët 
in zijn weVkbewijst dat tot 
titel heeft: Desoria&ioHe delle' 
ptUure, éóülturë èd aröhi-
tctture di Padova, conalcu-
në ö$$erva%ioni intemo ades-
see, ed aliïecuriose notfaie, 
Paduu, 1776< een werk dat 
verscheidene uitgaven heeft 
gehad ett dat LAIUNÖE in 
zijoe Reis door Italië met 

löfc aanhaalt. Rdssitïi is in 
J7^tt ïiil déï •oadeïdom; van; 
83'• jaren- in zijne geboorte
plaats nverlédëii. 

Róssi (JOANNJES-BAPIISTA), 
overste der karmelieten-orde j 
werd den 4 October 1507 
te Bai/ehna, Uil de adellijke 
familie vad Rosa van Partita:, 
geboren. ; Hij was onder den 
naam Tan BAKTflotöMEts ge
doopt i hij Verwisselde dètizél-
Veiï,l)ijzpe gelofte voor dien 
vafr -JoANNËS-BiPTisrA. 2ijne 
opvoeding vvërd zeef bezorgd; 
eö hij verzuimde noch dé ge
wijde letteren noch de onge
wijde wetenschappen. Pater 
Rossï ótohelsde de loopbaan 
der prediking', efl verwierf 
zich eenégroóte beroemdheid. 
PAMÜS III die alstoën den 
Paösélpen Stoel bekleedde, 
en; dié er dikwijls vermaalt 

in scheptev P a l e r Ross,! t e 

gaan nöoren; benoemde henl 
in 1564 tot höoglëeraar van-
het aarts-gymnasium Sapien-
oüu Pater NICÖLAAS Atf»"'» 
overste der karmelieten, "> 
1564 overleden stijfide, wem 
pater Rossï verkozen om am 
(e vervangen. Hij besloot 
van toen af alle kloosters zij
ner orde te bezoeken. «9 
begon met Italïè, vanwaar 
hij zich naar Spanje beg»f« 
Hij bezocht er de H.THEB«-
BIA, en hield met haar ver
scheidene zamenspraken. «8 
had de hervorming der kar-
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öléliëtënf rèligféiïZett iü over-
wegïtifH* én- deelde haar out-» 
werp aan pater Rossimede» 
oin" dritlef dfezfe gëdMtich t ige 
dóchtjéri, dëgestfengheïd dés; 
eersten regels té doen 'her-i 
Bloèijerf. Deze? béide beroem» 
tlè peïsóÈfën v'érfiëtéül el
kander mét leedwezen, vol 
wederkeér'ige achting,- Pafèr 
Ross! begaf' zfeft nadr i V -
tugttl en werd door cfen' soa** 
vereïh , zoawelals door den 
éérsten adel Yan dat;fcóning-« 
n ]k , : mèf dë meeste on* 
derscheiding ontvangen. Hij 
kwam in Mei 1568 in Bene 

. lërüg. PiüsTVdietoen'maalè 
regeerde, voegde hem aan 
dé kardinalen JóANiSEs MöRO* 
M, MAKWS ANTÖNIÜS Alilü* 

Ï.IO en WlI.HEJC.MOS SlRiÉTI 
töë, belast omde Vulgata met 
de oorspronkelijke hebreeuw> 
éehe uit grieksche tekstéfa ie 
Vergelijken, om er', indien 
het noodzakelijk werd bevon
den , allé vërvalsching uit te 
èóëti verdwijnen, en er* de 
ZHiVerhéidl van te waarborgen; 
dat werk afgelóöpën zijnde, 
zond GflÈGöiuoS ÏIU pater 
Rossl, iö hoedanigheid vaü 
nuntius naai1 den hertog vah 
Férfare. Hij kweet zich 
van deze ZeMding 1,ét gettoe-
gen vah cien Faïfs. DéZe 
beroemde religieus öVerleed 
ie Bome in 1578, ifi den.' 
ouderdom van 71 jaren. Hij 
heeft onder de regering van 
twaalf Paussën, gelee/d waar

van- dëmeeste hero met hunne 
toegenegenheid hebben ver* 
eer3. Hij is schrijvenvan 
véi>s'ehèfd'erië wecken, waar* 

I ónder me* ©ndéi'seheidt!: 1> 
!' Thontos wëldënsifdódiHnale 
i biim scholiïé, Féketi'é, 1571 
1 3dl .» in fol.j — Z.oCórin 
pendiwht conétitütioniim B. 
MarW dé Mönlë Carmeló^ 
FwèW, 1568 ;"-~ 3.° 'Brei 
viarum CarMelitüHtim, enz. 
Renette, 1568. 

Rö&l (JóMMé ^ïÖTóè), 
JANUS NICIÜS ERTÏÖREUS ', 
een adellijke Romein, in 1577 
geboren, in 1647 overleden; 
was edelman van den Kar* 
diöaal PERETÏI. Na den dood 
van diêtt prelaat, wijdde hij 
Zich geheel 'dan de studie 
toé, terwijl hij zijn eenlgst 
vermaak ëf in stelde om met 
geletterden te vefkeereti. Mèfl 
heeft van hem eert aantal 
geschriften ; dë Voornaamste 
zijn : l.ö Pinaöótkeda Ma* 
ginutii illustriutn virorutn, 
een werk verécheiderte malen 
ift 8.v° herd/üfet, en waar
in men vele zoöderiiögheden 
Vindt. Men Verwijt hem dert 
lof en de berisping met geene 
genoegzame onderscheiding 
te hebben toegezwaaid;';'«* 
2.G Mpiètóloe in 8.v°; —* 
3.ó Üialögi in 8 > j ; , ' - * 
4.° Jëxetnpla. virtutüm ét 
vitiorurni i " ^ Deze vèr» 
zamclibg droeg dé goedkeu
ring weg van het publiek. 

http://WlI.HEJC.MOS
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De naam van NICIUS ERI-
THR^os, dien de schrijver, 
aangenomen"had , beteekent 
in het grieksch dezelfde zaak 
als VITXORIO Rossi in het 
Ijaliaansch. Deze schrijver 
had gevoelens van eer en 
goede wijsbegeerte; maar hjj 
was ligtelijk voor of tegen 
iemand ingenomen, zijn toorn 
ontvlamde tegen de ondeugd 
en het belagchelijke, 

Rossi of RÜJJKÜS ofDERü-
BjKIS (HIKBONTMOS), in 1539 
te Ravenna geboren, was 
geneesheer yan Paus CI.EMENS 
VIII, en overleed den 8 Sep
tember 1607. Hij was een 
man van eene diepzinnige 
geleerdheid , zoo als zulks 
blijkt door zijne Geschiedenis 
van Ravenna, in elf boek-
deelen» Venetië, AtDE, 1572, 
in fol. Dezelve is vrij wel 
in het Latijn geschreven. Er 
bestaat nog van hem: l,o 
De distillatione liquorum, 
Venetië, \604, in 4,*°; — 
2.o De Melanibus, 1607, 
in 4. t 0; —3.o Jnnotationes 
in libres octo CORNEUCEISII, 
de remedica, 1616, in 4.to 
Men moet hem niet ver
warren metJOANNES ANTONMJS 
ROSSI of RCBEÜS, teJlessan-
dria della Paglia geboren, 
te Padua, waarhij hoogleeraar 
in de regten was, in den ouder
dom van 56jaren overleden , 
verscheidene werken over 
de regtsgeleerdheid nalatende. 

Rossi.-—Zie Sitvwn (FRAS-
CISCOS DE) en PROPERTIA. 

ROSSI (JOANNBS AHTONIÜS), 
een beroemde bouwkundige, 
in 1616 te Rpme geboren, 
muntte, in zijne kunst uit en 
wedijverde op eenegelukkige 
wijze met de bekwaamste 
meesters van zijnen tijd, hoe
wel hij nooit het teekenen 
had geleerd,: Hij verwierf; 
eene zoo groote beroemdheid, 
dat al zijne werken op hoo-
gen prijs werden gesteld en 
hij in weinig- tijds eene aan
zienlijke fortuin verwierf; 
hij wijdde' dezelve aan god
vruchtige werken toe, begif
tigde kerken, . kloosters en 
ziekenhuizen. Onder de tal
rijke gedenkstukken, diedeze 

kunstenaar heeft nagelaten i 
noemt men te Rome het paleis 
IssAmendatvanRiNDCCiNl. 
Zonder dat zijne bouwkunde 
bevalligheid en sierhjkheia 
mist, heerscht er in dezelve 
een edeleen mannelijkesmaaK. 
Hij overleed in 1695, md?» 
ouderdom van 79 jaren *r 
zijn verscheidene kunslenaar3 

van dien naam zoo als ANGB-
LODERoss^eenGenueesch 

beeldhouwer, in 1671 e g -
nua geboren , in 1715 te m we overleden, die door de" 

kardinaal OlTOBONl met nei 
beeldhouwwerk van de pracn 

tige graftombe van AM»*a_ 

kerk, werd Belast. Hij W«8l 
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'vervolgens de vlak verhevene 
beeldwerken van het hoofd
allaar der Sx. iGNATIüS-kerk, 
ten uitvoer, hetwelk het 
leven vanJ. C. voorstelt,—-
HIERONYMDS ROSSÏ, schilder 
en: graveur in 1694 te Bo-
logna geboren. Zijne meest* 
geachte werken zijn ver
scheidene met sterk-waler 
gegraveerde platen,' volgens 
de teekeningen van GüER-
OHINO, van CARRACCIQ en 
der beroemdste schilders van 
Bologna. HIERONVMUS heeft 
ook kleine schilderijen na
gelaten, waarin men niets 
belangrijks vindt dan de zui
verheid der teekening. 

<.'* Rossi (NICOIAAS), een ge-; 
leerde boekkundige en dich
ter, in 1711 te Florence 
uit eene oude en geachte 
familie geboren, kwam in 
den ouderdom van twintig 
jaren naar Home, hij werd 
er geheiraschrïjver van den 
kardinaal FAtcoNlERldie hem 
den geestelijken stand deed 
omhelzen, en verkreeg ver
volgens eene rijke kapel, 
welker vergeving aan de fa» 
milie CORSINI , onder welk 
palroooschap hij zich ge* 
plaatst had, behoorde. De ab-
bé JVicotAAS was met de oude 
talen bekend. Zijne uitgebrei
de kundigheden maakten hem 
waardig om aan het hof van 
Home verscheidene beiang-

XXL DEi£. K 

rijke posten -te beileedén. 
Hij besteedde de inkomsten 
derzelve en een groot ge
deelte zijner fortuin om eene 
bibliotheek,rijk in zeldzame 
boeken en kostbare hand» 
schriften te vereenigen. ]\*a 
zijn overlijden, den 3 Mei 
1785 voorgevallen, werd 
deze bibliotheek voor de som 
van 13,000 romeinsche kroo-
nen door den hertog BAR-
TÏIOLOMEÜS CÖRSINI gekocht 
die dezelve met die van den 
kardinaal NERI zijnen oom 
vereenigde, om er het pu
bliek genot van te doen heb
ben. JDe abbé Rossr heeft 
eene Verzameling van Ge
dichten , klinkdichten, drie-
regelige verzen , treurdich-
/ e» , enz. bevattende, be
langrijk wegens de naauw-
keurigheld van stijl, de be
valligheid en de overeen
stemming der verzen, nage
laten. Achtzijner treurdich-
ten werden afzonderlijk, in 
1786 te Home gedrukt. Men 
heeft aan hem nog eene 
goede uitgave der fFefken 
van JOANNESDE LA GASA 
te danken, Rome, 1759 — 
6 3 , 2 dl.» in 8,v°, met 
twee voorreden en verschei
dene stukken toenmaals nog 
onuitgegeven; hij heeft ook 
bouwstoffen in gereedheid 
gébragt voor eene uitgave 
van den Jminie van TASSO. 
Hij was lid van verschillende 

k 
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a^ad^iniën,, pndei anderen 
ipt1 Jppfttisti \m J?lommen» 
de** 4rmdisphe van Rgme , 
enz>, Het leven ys.n den a.bbé 
RpjSiSl ijindt aienj aas hét 
boojfjl uraa 4 l Qatalogus 
zijner bibliotheek- dopr P. 
PAJ,CAJRÏNI: in iet Jkatgn Jn, 
bet jicht gegev.en,* Bopifi^ 

" Rqssii'ViNCE.ifTiüS),» ee.n-
be/oemdejadvokaat, in > 1755; 
te Palmi, k% Nvpeh, uit 
eene. arp^ e.n ^ onbekende 
fanjilje gebojen,. bad aan 
zijnde/talenten en aan. ^ftnen 
ajbeid deR aanz^enlijlen ppst 
töj dan,k.en, dien. hjj- in de 
3^ajpjilaaj)sche pMtzaM be-
Jj|eed<i.e'. ?ij,n# ta-lente? v,er-; 
w<ierven; h-em eenen grooten 
toem; en verschaften, hemt 
G&op ajina^enlgke- fortuin,van 
wel^e bij een edel gebruik 
maakte. Rossi s;toud in grpot 
aanzien, t°eft '&fi Ffansche, 
pmweo.teling uitbarstte. Hij 
toonde %}&% een, der \5iannsAe 
vtoprstandjers derzelveè j [a 
de komst de? Frapsphen te 
iïmeis>, %®A hij een der 

.eers(etbe,wepk^ van den„op*, 
«tand ,a welf e in die- stad weid 
bewerkt» Hij, hield in de 
straten en op de openbare, 
pleinen redevoeringen to.or 
het v;oJk, vereenigde 'de vu-
r%stej inannen rondom zich 
o»». zpide hij, o.vejr de vr§-, 
feid. mn, het vaderland te 
beraadslagen. Rossi werd 

tot lid van het wetgevende 
ligchaam benoemd, waarin 
hj zich; als de petigste ver
dediger, der nieuwe. arde van 
zaken; vertoonde. Hij legde 
zich opjrepubHkeiBseb.e deug
den to.e » verliet zijn, huis, 
en zonderde zich in.een.ar?> 
moedig verblijf af, iegde de. 
toga neder en verscheen onder 
het kleed vaneen eenvoudig 
soldaat. Men zag hem- op 
de sjraten een stuk brftod 
eten, zich onder het volt 
mengen, en deszelfa spelen 
en verma\en met hen deelera. 
Toen de kardinaal RCKO, 
nadat hij de Eranschen ge« 

slagen had, ÏÏ«Pels n a d f * 
de, stelde Rossi al zijne 
pogingen in het werk, om 
zjjne medeburger* tot eene 
dappere verdediging fa^' 
sporen. Maar nadat de kard.-
naal deze hopfdstad heroverd 
had ,. werden alle fff»"1?; 
lingsgezindea doodschuJcüg 
volaard. Met verscheidene 
zijner aanhangers in hechtenis 

genomen en gevangeng<»«» 
wend hij ten dood veroor
deeld. Toen men bem nfl» 
de strafplaat8leidd?, hoorde 

men hem met zf« 0 B |e
n 

lnksgeZeUen enzelf9:»neidea 
geestelijke, die belast «as om 

L m in zijne laatst ° K ; blikken te vergezellen, seliert 

se0. Yoor dat H f^V 
rigtte hij zich naar 4 » » 
rijke aaBschonwers,8nz^ 
hun met eene n a d > ^ W e 

file:///5iannsAe
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stem; » Burgers, neemt 
wraak over mij, ik sterf 
voor het vaderland!" Het (' 

"graauw waarvan hij de afgod 
geweest was, wierp zich, Op j 
zijn lijk, en verscheurde het j 
in: duigend stukken. Hij 
werd in 1799, in den ou
derdom van vier cri veertig 
jaren, geëxecuteerd. 

in het begin en tot op de 
vernietiging der maatschappij 
de schoolwetenschappen en 
de rhetorica te Spoletto<; te-
Macerata én te Florence, 
Vervolgens begaf bij zich 
naaf Rome, waar hij tot hoog
leeraar van bet Hebreeuwsch, 
in de Gregoriaansche aniver-
siteit werd benoemd, waar 
bij 30 jaren verbleef, en hij 
ging voort ,'•' On* zich «>et 
letterkundige werken, en 
Vooral met do Cophtische 
taal bezig te houden. Tijdens 
de herstelling der jesuiten 
door Paus Pms T H , beij
verde hij zich om zich weder 
met zijne orde-broeders té 
vereenigen , en hij is in het 
midden van hen den 25 Ko-
vember 1824, in het Ra-, 
meinsche collegio overleden. 
Men heeft hem te* danken: 
ït° Commentationes Laev-
tianoe, Rome, 1788, in 
8.Ta.- — 2* Mtymologioö 
JBgypliaccot Rome, 1808, 
in 4, t o en veel kleine stuk
ken in dichtmaat en onrijra. 
Hy heeft verbeteringen en 
ophelderingen m handschrift 
nagelaten over de Mvange-
Usche voorbereiding van 
EÜSEBIDS , over oude op
schriften, over vele oude 
Grieksohe en Latijnseheschrij-
vers, en eene Latijnsche ver
klaring van ee» handschrift 
in de Cophtische taal, uit 
de bibliotheek van St, J»" 
2 

Rossi {JOANNBS-BAPTISTA) , 
een Italiaansche geestelijke, 
beroemddoorzijne godsvrucht i 
en de heiligheid zijns levens, ; 
was kanonik van de H, MAMA 
in Cosmedin, te Rome, 
waar hij met eene groote 
stiohling alle deugden; van 
zijnen stand beoefende, Er 
bood zich geen liefde-werk 
te verrigten aan of hij nam 
de gelegenheid tot hetzelve 
met geestdrift te baat. Het 
is op zijne aanzoekingen 
dat het godshuis van den 
fl, AtOTSIUS VAN GONZAGA 

-voor verlatene kinderen geo
pend werd. Hij overleed te 
Rome den 23Mei 1764, in 
den geur van heiligheid, en 
men heeft reeds ondervra
gingen gedaan betrekkelijk 
zijne zaligverklaring, (béati-
ficatie). 

* Rossi (IGNATIOS DE) , 
een Jesait, den 3 Febuarij 
1740 te Fiterbo geboren, 
trad in 1753 in de Sociëteit 
Yan

 JBSÜS. Hij onderwees 
- K 

Rossi (JOANNBS-BAPTISTA) , 
een Italiaansche geestelijke, 
beroemddoorzijne godsvrucht i 
en de heiligheid zijns levens, ; 
was kanonik van de H, MAMA 
in Cosmedin, te Rome, 
waar hij met eene groote 
stiohling alle deugden; van 
zijnen stand beoefende, Er 
bood zich geen liefde-werk 
te verrigten aan of hij nam 
de gelegenheid tot hetzelve 
met geestdrift te baat. Het 
is op zijne aanzoekingen 
dat het godshuis van den 
fl, AtOTSIUS VAN GONZAGA 
-voor verlatene kinderen geo
pend werd. Hij overleed te 
Rome den 23Mei 1764, in 
dert geur van heiligheid, en 
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gingen gedaan betrekkelijk 
zijne zaligverklaring, (béati-
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1740 te Fiterbo geboren, 
trad in 1753 in de Sociëteit 
Yan
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gelo ie Rome ontleend, de; 
kleine profeten bevattende 
vyaarbij,, hij fragmenten dipt 
zalfde profeten : heeft ge-
voegd,, v in Hebrceawsche 
tongvallen die hij; in het 
Latijn vertaalde en mét aan-r 
teeke,n.ingen verrijkte. Men 
.vjnd.t-.eene' breedvoerige Ze-
ven$scAe(s van hem in het 
43 dl.blz. 309 van den Fran-
schen Godsdienst-vriend. 

'. ROSSIGNOI. (ANTONIÜS) , een 
rentmeester, werd den l.eP 
dag van het jaar 1590 te 
Jllby geboren , maakte van 
zijne, kindschheid af groote 
.vorderingen inde wiskunde, 
en. onderscheidde zich dóór 

,zijne tunde in het rekenen, 
waarin hij zich met een,e 

\zeidzame gemakkelijkheid on
derscheidde. In 1626, hij 
liet beleg van Jtealmont, 
eene stad van Languedac, 

;door de protestanten bezet,, 
, verklaarde hij oogenblikkelijk 
den brief, welken de bele-

, gerden aan; hunne broeders 
van Moniauban schreven, 
om hen; kruid te vragen. 
Deze ontdekking aan de stad 
medegedeeld zijnde, gaf zij 

.zich dienzelfden dag over. 

. De kardinaal DE RICHEMEV, 
van zijn talent pnderrigt, 
beriep hem naar het beleg 
van la Rochelle, waar hij 

;op eène wijze diende om 
, de grootste belooningen te 
verdienen. LODEWIJK XIII 

en LODEWIJK XIW.stortten 
hunne weldaden over dien 
nuttigen burger utt. De,eerste 
beval he,m: stervende derfco-
nipgin -aan; en de tweede 
schonk hem eene aanzien
lijke jaarwedde, en gaf hem 
bewijzen der .bijzonderste 
hoogachting. Deze eerbied
waardige grijsaard overleed 
kort daarna in den ouderdom 
van 83 jaren, nadat hij ge
durende 56 jaren den staat 
met e.enen vurigen ij»er en 
eene onschendbare trouw ge
diend had. 

' ROSSIGNOI, ? een beroemde 
schrijfmeester., in eenenniet 
zeer gevorderden ouderdom, 
in 1736 ten gevolge .-wn-
overdreven inspanning over
leden, werd tijdens het re-
gentschap gebrttikt °™ d e 

bank-bilietten te schrijven. 
Men heeft volgens dezen af
schrijver een der eers e, en 
welligt de eerste zijner kanst, 

gegraveerd. Hjj isi°n T$. 
de grootste sehilderjnsch g 
w e r L n , d i e e r i n / ^ f ; ^ 
heeft bestaan£ * * j £ 
zijne geringste J3<3WC».?HJ 

regelmang; ne w 
den bezaten eene wj 
eenvoudigheid, e n " n t , u P . 
heid , wllke het gern.kl« 
jjjker is te gevoelen^ cheD 
beschrijven. -De &va* 
hebben een groot ( J J J 
der stukken van RossiG«<* 

http://vjnd.t-.eene'
file:///zeidzame


R O S. 549 

Weggekaapt-, Waarvoor de 
Franschen, al te onverschil
lig voor de'schoon« schrijf
kunst , niet genoeg belang-
stelling aan den dag legden. 

RoSSIGNOL (JüANNES JOZEF), 
een Jesuit te p'al-JLouise, in 
het diocees van Embrun in 
1726 geboren, onderscheidde ; 
zich door diepzinnige en uit
gebreide kundigheden , een 
bondig oordeel, een doordrin-
gend,ofschodn soms eenigïins 
spitsvinnig verstand. Hij on
derwees achtereenvolgend te 
Marseille, te ff Una, te Mi-
lane, te Turin , en kwam 
ook eenigen tijd den sterre
toren van Wüna bezetten , 
in welke stad hij pater Bosco-
VICH hielp in de uitgave zij
ner Werken,. Nog,jong zijn
de, verdedigde hij te fFar-
schau, werwaarts hij zich na 
de vernietiging der Jesuiten 
in Frankrijk begaf, thesis 
de otnni scibili, met buiten
gewone toejuiching; maar hij 
werd er niet verwaander door, 
daar hij erkende dat dergelij
ke proefnemingen nooit zon
der eenige kwakzalverij wa
ren , en er zich enkel toe 
bepaald hebbende op de drin
gende ;aanzoeken van eenige 
beroemde Polen, die over 
zijne kunde verbaasd stonden. 
(Zie Pic.) Hij begaf zich la
ter naar Milane, onderwees 
er gedurende tien jaren de 

K 

wis- en natuurkunde in het 
collegie der adellijken, ea 
kwam vervolgens in zijn va
derland terug; maar de he
vige tegenkanting, die hij 
-tegen de burgerlijke consti
tutie der geestelijkheid aan 
den dag legde, noodzaakte 
hem om Frankrijk op nieuw 
te verlaten ; in f/alië terug' 
gekomen, vond hij er eenea 
edelmoedigen beschermer ia 
den graaf -van Melzi-, zijnen 
ouden kweekeling, later vice-
president der Italiaansche 
republiek. Daar de abbé 
RossiGMot, zich enkel met 
schrijven bezig hield, leefde 
hij van toen af tot aan zijnen 
dood, in 1807 te Embrun 
voorgevallen, zeer gerust: het 
aantal zijner werkjes beliep 
meer dan 100. Men heeft 
van hemeene F er handeling 
over de kruidkunde f vrij 
geacht, en in 1784 te Luik , 
bij LEMABIK herdrukt; Be
trachtingen over de Eucha
ristie, waarin hij verschei- >• 
dene wijzen voorstelt, om te» 
genwerpen uit de valsche 
denkbeelden der natuurkunde 
geput, te bestrijden; Be~ 
schouwingen over de bewe
ging ; een e Ferhandeling 
over den woeker; enz. 

* ROSSIGNOL (JOAWNES 4tr-
TONIUS) , generaal van de le
ger-benden der Fransche re
publiek, in 1759 te Parijs 
3 
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oren, was er Voorde om
wenteling zilversmids-knecht 
•en had geenerlei onderwijs 
genoten, daar bij zich door 
jsrjne hartstogten Het médeslö-
pen, verscheen hij in de «ölks-
vergaderingen, en matigde 
aich eenig gezag aan onder 
tle nmiteiingeti der voorste
den, door zich als een der 
•^overwinnaars van de Bustille 
te verklaren waar hij zich 
«erst, nadat deze sterkte was 
overweldigd, vertoond had. 
Der partij der Jacobijnen toe
gedaan , vertoonde hij zich 
in alle clubs, was aan het 
hoofd van allé Opstanden, en 
onderscheidde zich voorname
lijk op den dag van den 10 
AugnstüS. Hij was het die 
de leus herhaalde tot den 
moord van MATJDAT , bevel
hebber der nationale garde, 
een moord , die de voorbode 
was van den aanval op het 
kasteel der Tuilèfiën. Hij 
werd tot de hoogste rangen 
Tan het leger verheven, zon
der ooit gediend te hebben ; 
het is minder bewezen dat 
hij aan de tnoördtooneelen 
van September deel nam. 
Maar zijne geheele revoluti-
öhnaire kracht openbaarde 
21'ch óp nieuw óp den dag 
van den 31 Mei 1793, die 
het gezag in de handen der 
razendste Jacobijnen stelde. 
ï ° t belooning hiervan tot 
kolonel van de 33t«e jj, 
deeling der gendarmerie te 

toet , te Mort gevestigd; 
benoemd , trok hij tegen 
de .fendée op-, en bedreef 
er zoo vele knevelarijen e& 
gruwelen, dat de generaal 
BIRON , opperbevelhebber van ' 
hèt ïepublikèinsch legér, hem 
in Junij 1798 te Niótt deed 
opsluiten. Hét duurde niet 
lang of BIB o» moest deze 
bijlijke gestrengheid jegens 
ëen' man die zoo hoog in 
de gunst der anarchisten ge
plaatst was, boeteil, (Zie 
BIRON). De beschermers van 
RossiGNOt, de Jacobijnen, 
deden hem op vrije voeten 
stellen, en verkregen' voor 
hem het beheer over het re» 
publikeinsche leger, en het 
bevel over eeae afdeeling, die 
den naam droeg van leger 
der kusten van la Mochelle. 
Zijne rooverijeo, zij*16 }™~ 
velarijen, en de walgelijke 
zwelgerijen , waaraan hij zich 
overgaf, berokkenden hem 
?elfs de berispende aanmer
kingen van de kommissaris-
sen der conveDtie, die hem 
afzetten; maar de Jacobijnen 
deden hem weder in mn 

ambt herstellen, M ü*f 
het bevel weder op , eo zette 
xlenTendeeschen oorlog voort, 

waarin hij zich meer door 
tnoördtooneelen dan door 
overwinningen kenmerkte. 
Bijna onophoudelijk door de 

koningsgezinden 8esla|?n* 
kreeg hy laatstelijk te M<£' 
tigné (den 10 September 



1793)' d» nederlaag, Hij 
wreekte er ZÏeh bvër tip 'é'enê 
hèm waardige wijze. j d'otir 
allé plaatsen i welke hij dóór-
trok-, -te vUür en te ivVa'ard 
lé verdelgen; Ohdariks 'il 
deze nederlagen en zijne Be
kende Onervarenheid, tët-
krëég hij óp het einde tfaiï 
September hét opperbevel 
over hét legér dër. kusten 
va» Brèsti nu kende zijMè 
wreedheid geenë palen meer j 
en overtrof sielfs dié der ge
neraals WÈSTERMAM én RON-
siSr, zijne ariibtgenootën ; hij 
drééf dé harbaatschhéid zoo 
vêr, dat hij öp de dag-iördër 
dééd stellêtt >> dat hij vöö'r 
élk paar ob'feö dér opstan
delingen dié niëh hém bren
gen' zoude, 10 franken wilde 
Bètalè'Öi'* Niets vraS voor hém 
heilig j tiödH de vfeëdzatiïe 
hutten , noch dé dorpëh, Waar 
men zich niét verdedigde , 
nóch dë kerkenj nóch der-
pelver bedienaars t aan welke 
hïjëèhen onvërzöënbaren en 
woedenden haat had toégé-
zviorèn. Zijne barbaarschè, 
zijner onbekwaamheid i/vaar
dige maatregelen ïn'aSkteh 
hem bij zijn leger verachte
lijk i tje'fwfjTzijrife r'óöVerijen 
ën heiligschendingén de re
publikeinen zeffs, indien men 
er de vurigste Jacobijnen 
van uitzondert, verbitterden. 
Er vèrhievetf zich zoovele 
Magten tegen hém-\ dat" hij 

i's* " m 
eindelijk 'genötidküakt Werd 
het bevëlh'èbbèrschap 4 M 
den 9 Théfmidbr, op den" 
dag van Üën Val der par
tij , die hein ondersteunde j 
neder te leggen. Bij isijHè 
terugkomst te P&rïj's, riaöi 
hij een Zëér werkza&ifi 'dëël 
aan den opstand Van dën* 
\i Gëfiriinal jaaf 3 (1 April 
1795), ën Werd ten 'gë'fi 
völgé ddarVan in staat vMi 
beschuldiging gesteld en ge
vangen gëttornétfi Weinige 
dagen voor dëW 13 Vëfidëi 
miaire (5 Octöbéf 1795) 
verkreeg hij iijrïë löslaïitig; 
en streed ten gnfnltë der 
conventie tégëh de së'ctiëri 
van Parijs, Van de eënè 
zamënipannihg tot de atii 
dërè ovèrgèandé'i hiS&r zich 
altijd öan dë partij, waaraan 
hif zijne verheffing te dSrü-
keiï had , höüdéridë , voëgdé 
hij zich in 1796 bijdè' païtij 
van BifcEüF èh DuoüET. In 
den nacht Van, den 11 op dèn 
i'i Mei óp de plaats waar 
dë zamengefctfórènW bij een 
vergaderden, ih hechtenis 
genomen, kón' hij nog hét 
schavot óntsfrapfpén, ofschoon 
GRISEL, iö zijne g>etuigebis-
sën* hem als dê bloëddörs,-
ligste dezer zamenzlfreërdërs 
kenmëfkté.- Hij véHbönde 
zich verrolgéiis op den 18 
FructidorJaafS (September 

'1797)y aöè het höófd dér 
I troepen mét het gevangen 

k 4 ... 
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nemen van PICHEGBD én de 
andere uit de beide raden 
vogelvrijverklaarde leden. Een 
vurige Jacobijn, zijnde, ver
klaarde hij zich tegen .de 
omwenteling van den 18 Bru-
inaire (9 November 1799), 
en werd op de verbannings-
lijst, dié teil gevolge van dien 
dag verscheen, aangeduid. 
Even alsof een kwade geest 
hem tegen de door het ge-
regt en door de staatkunde 
öitgesprokene straffen scheen 
te beschermen , kon hij op 
nieuw van zijne vrijheid ge
bruik maken. Eindelijk werd 

"hij eerst na de uitbarsting van 
het helseh werktuig, waar-
Tan men zonder grond meende 
dat hij 'een der medepligtigen 
was, in hechtenis genomen. 
In het besluit van balling-* 
schap dat door den consul 
werd uitgevaardigd , begre
pen, werd hij eerst naar de 
eilanden Sechelles, en daarna 
naar het eiland Anjouan 
vervoerd , waar hij in April 
1802 overleed; op deze wijze 
zijn hoofd aan de-geregtjg. 
heid der menschen onttrek-
Jende dat zoo dikwijls ver-
diend had om onder het 
zwaard des beuls te vallen. 
Hij beroemde zich op zijne 
wreedheid, en DANICAN ver* 
zekert in zijne Verhande
lingen dat hij hem eens bij 
een avondmaal te Saumur 
«ad hooren zeggen ï Be
schouwt dezen arm, hij 

heeft 63 priesters 'iH het' 
karmelieten klooster van Pa
rijs omgebragt. Een ander
maal zijne instructiën aan 
GUIGNON, generaal die ondeF 
zijne bevelen stond gevende, 
zeide hij: Welnu brigade-
generaal, zijt gij thans ge
reed om de Loire overte~ 
trekken ; brengt alles om; 
wat gij ontmoeten zult; op 
zulk eene wijze bewerkt men 
eene omwenteling, In de 
zamenzwering van BABBDF, 
en volgens het verslag van 
GnisEL , zijn beschuldiger, 
had hij in de commissie der 
zamengezworenen gezegd: Ik 
wil mij met uwen opstand 
niet inlaten, indien de koof ' 
den- niet vallen gelijk de 
hagel, indien de straten en 
wegen niet met bloed ge-
verwd zijn, en eindelijk :*»•" 
dien wij geene verschrik
king inboezemen, die net 
gansche heelal doel sidde' 
ren. Deze trek alleen is in. 
staat het portret van BossiG-
Mh, een der bloeddorstigstfl 
monsters, die de omwenteling 
heeft voortgebragt, volledig 
te schilderen. 

BOSSIGNOW (BBRNARpDS) , 
een Piemonteesch Jesuit,m 
1613 overleden ,'legde zich 
op de gewijde critiek toe. 
Men heeft van hem verschei
dene werken, onder anderen! 
Historia diSAN MAÜR&I*' 
Hij bewijst in dit werk o»-

\ 
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tegensprekelijk de geschie- , 
denis van den marteldood van 
dit hoofd van het Thebaan-
sche legioen. Zie MAURITIUS. 

* ROSSIGNOH (KAREI-GRE-
GOIUUS), een Jesuit, te Borgo-' 
Manero, in het diocees No-
vare , in 1631 geboren, en 
den 5 Januarij 1707 over
leden is voornamelijk bekend 
door zijn werk over de Keu%e 
van eew' levensstaat, uit het 
Italiaansch vertaald volgens 
de 8.e uitgave, in 1751 te 
Veneti'è in het licht gegeven. 
Hij heeft ook éen Praktisch 
onderrigt voor jeugdige 
biechtvaders zamengesteld, 
in twéé deelen verdeeld, 
slechts een deel uitmakende, 
en verscheidene andere asce
tische werken doorBAGXïONI 
in eene verzameling, voor
afgegaan van het Leven des 
schrijvers, gezamenlijk in 
1720, in 3 deelen in 4. t o 

te F'enêtië in hel licht ge
geven. 

* '> RoSSMN (AtEXANDER 
WËDDERBÜRN, graaf DE), een 
Schotsch regtsgeleerde en-
groot-kanselier van Enge
land, werd in 1733 te Mdim-
burg uit eene oude familie 
geboren , die hem eene uit
muntende opvoeding gaf. In 
1752 tot advokaat benoemd, 
kwam hij in het volgende jaar 
l e Londen en verscheen in 

K 

1757 met roem voorde balie 
dier stad. Zes jare» daarna 
werd hij in "den raad, des ko~ 
nings toegelaten. ROSSLYN be
zat ^ven zpp diepe als uitge
breide, /kennissen,, was on
vermoeid in zijnen ijver, en 
werd een der schoonste sie
raden,-van het Engelsche par
lement, waartoe hij door den 
graaf DE RICHEMONT werd be
noemd. Een oude vriend van 
den heer GEORGES GREENVILIE-
zijnde, schaarde.hij zich' met 
hem in de rangen der oppo
sitie, aan welke hij van groot 
nut was, en door zijne wel-, '• 
sprekendheid en door zijnen . 
.ijver in de verdediging, van ,. 
derzelver zaak. Nadat hij zich; -
gedurende vijfjaren aan deze 
partij had vastgehouden, be
sloot hij offi bet belang van 
het ministerie te omhelzen , 
en nam in 1771 den post van 
advokaat-generaal gan. Bij 
werd daarop achtereenvol
gend benoemd, (1778) tot 
procureur - generaal, (1780) 
tot eersten regter der alge-
meene regtsgedingen, vrijheer 
van Lougboraugh, en presi
dent der commissie voor het 
regt$geding der opstandelingen 
te Soutwark. Men beschul-

I
digdehem, welligt mét grond 
van in dit pleitgedirig verschei
dene personen betrokken te 
hebben, die er vreemd aan 
waren, maar die in de anti-
ministerieele partij vertooning 

k 5 
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ihaaktén. jRösstY» scheen bij-
ha altijd tusscben twee gevoë^ 
iëris tefwéifelen, en tië gunsten 
'dès vórstes wareti dikwijls 
TfUÖ gröót gewigt tër regeling 
vM zijn gedrag, Aati hét 
hof dét <algemeene regtsge-
ding'en -,- töóhdé hij zich 'sotö-
tijds de vöJksy-Herid , ëft vooral 
van dé fceëlledën dié zich ovë^ 
Künné officieren té beklagen 
hadden; hij begunstigde het 
behëër van lord JSfofeTH én 
Van FöXj stemde met hen 
in de Oppositie; maar tot 
de plaats tan kanselier ge
roepen zijnde, vèf wijderdé hij 
zich van Fox, verklaarde zich 
tegen zijne gevoelens betrek
kelijk de Franschë omwente
ling. In 1793, verdedigde 
hij nadrukkelijk de ministers 
ën allé voorstanders Van dën 
oorlog tegen Frankrijk, Hij 
werd ih 1801, ioï graaf van 
ÊossLïtt verheven ; daar hij 
eénigë onaangenaamhedehi vèn 
Wege verscheidene leden dër 
ofbpósitie te Verduren had , 
Mtn hij in hetzelfde jaar'] 
zijn ontslag van zijnen ftitt 
*afl k-anséliéfiiJij legfae 
WD toen af ifl dë afzónde-

•ïtftjfi m oVèfléed plótselijk 
Jli 1805, w den ouderdom 
fan 72 jaren» Er bestaat 
van hém i AaliVhei'Mtigen 6e-
irèkkelijk defi staat dêfge-
vangéMssert vün Eftgetünd 
éti óve?. dê füiddeleti om 
dezelve tëisètbetèrMi 1793 
in 8.vo Ofschoon hij in de 

Brieven v'anJwws Wéiöig 
gesp4aard «órdt, is bij een 
dergënëri waaraan men dit bè-
füchYe^amrjhlet béteft töëgé^ 
schreven, 

RÖSSO (Rosso del), "é&n 
schilder * gewoonlijk Mèesïèr 
MoVX genoemd/ werd in 
1496 T\& Wfotmse geboren. 
Zijn ijver en dë beoefening 
dèf werker» tfan MicflAfit-
MêEtov en tan ÊAMESAHÖ 
verving bij hém 'dé plaais 
vari meester. Frankrijk béj-
zit het grüölste gedeelte zij
ner étukkefii FftANGlSöiJS 1, 
dié hem tbt üiich geroepen 
bod i benoemde hëtwtöt vf-
pëfbëWindhébber déf Werken 
vatt FontainèblèaU. De gröote 
gaaöderij van dat kasteel is 
völgëtfg zijne tekeningen gé-
böüwd j éö dööf dé sch I-
derstükken , friesën en n y 
sieraden van pleisterkalk jö» 
hij vervaardigde, Verfraéiü. 
De koning door zijflë wer
ken bekoord, overhadden 
met weldaden, en -»t.bem 
ëöhkanbhikaat m St. W«* 
pelley Nadat- déze sf}<™ 

ziinëh vriend P B M * ™ ? £ T 
Mé^aardigbëschuldisld ha*« 
^an hem ééne groöte som 
gèldsonistolentë bebbènyen, 

oVrzaak geweest zijöf d e r 

folteringen die bij ÓP . f 
pijnbank had moeten ^ 
ren, kon hij de wroeging w 
uitstaan die deze gebeurten; 
hem veroorzaakte/en daar 
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enböven floot den beschul
digde Jn schadeloosstelling 
verfólgd, nam hij 66b hevig 
vergift in dat hem denzelfdèn 
dag in 1541 te Fóntainë* 
blèaü luit hét leven rukte. 
Meester fttttX ontwikkelde 
veel genie in zijne zameh* 
stellingen, slaagde Vólkoitien 
om dp hartstógten dèr ziel 
Üittedrukken, en gaf eèn 
schoon karakter aan zijne 
grijsaardshoofden ,-en vele be
valligheden aan de vrouwen
beelden welke hij voorstelde; 
hij was de dagschadüw zeer 
wel meester. Maar zijne wijze 
'van teekenen, hoewel ge» 
leerd, was eenigzinS wild; 
hij Werkte naar eigene in
vallen, raadpleegde de natuur 
weinig, scheen datgene te 
beminnen wat een vreemd 
en. bmtengewööü kenmerk 
had. VASARI heeft zijn Lé
ven beschreven. Het muse
um van Parijs bezit van 
dezen schilder eenè uitmun
tende schilderij voorstellende 
de Maagd die dé groetenis-
sen van de JBt. MIÏSAÉBÏB 
ontvangt, GÈRISÏVS in het 
graf, énz. (2ie PRlMAïlCtto). 

HosTöPcHisr (graaf TfiEó-
DORÜS) , gouverneur van 'MöS-
Aau, in 1763 te Zivna in 
het gebied van Orel, uit eene 
onde familie geboren , sloeg 
"üegtijdig de loopbaan der 
Wapens in , en was in den 
ouderdom van 21 jaren lot 

den rang van luitenant dêr 
keizerlijke garde öpgeklom* 
men ', . kort daarna Verliet 
hij de diepst ctth te reizen, 
eh hield eenlgén lijd , zijn 
verblijf të Berlijn , Waar hij 
de toegenegenheid 'vaö graaf 
RókAiizólT'-, broeder des mi
nisters van buiténlabdSdhë 
zaken, en toenmaals afge
zant aan hel Pruisische hof; 
WOn. In het begin der re* 
gering vaö PAUL I töteenet* 
hoögëö graad vaö güfist ge
stegen Verviel hij latèt Vöór 
korte poozen ih órigénadë, 
wegens de vrijmoedigheid 
waarmede hij niet Vreesde 
zijne gevoelens Voortedragéd. 
Het Was eerst sedert de ver
heffing van AtEXANDÉR dat 
de graaf ROsTOPcHiN geheel 
en al als verbannen Op zijne 
landgoederen bleef. Tijdens 
den vijandelijken inval der 
Franschefl in 1812, kwam 
hij echter te Moskau en 
werd tot bevelhebber dier 
stad benoemd. Men weet 
dat die hoofdstad Verbrand 
werd, toen de ÏTraflscheU óp 
hét punt stonden om ér zich 
meester van te maken,' en 
dat het graaf RÖSTOPCHIN 
was dïè dit middel als het 
éenige reddlngshéil,voorstel
de. Den 11 September IftlJi, 
had hij aan de*' Moskoviten 
eene proclamatie gerigl, waar
in hij hen in naam der 
Godsdienst en des vaderland» 
aanspoorde die stad te ver-
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laten'' en zich op de drie 
bergen te vereenigen. Den 
volgenden dagverliet de gou
verneur Moskau, en twee 
dagen later trokken de Fran-
schen die stad binnen > welke 
de vlammen bijna geheel ver
nield hadden. De graaf Ros* 
TOPCHIN legde in 1814 zijne 
betrekkingen neder en nam 
van dien tijd af geen deel 
meer in de ppenbare zaken, 
In 1817, kwam hij te Pa
rijs , van waar hij na verloop 
van eenige jaren naar Mos-
hau terugkeerde; het is in 
die stad dat hij den 12 JFe-
bruarij 1826 is overleden. 
In het geschrift, dat hij in 
1823 in het licht 'gaf, en 
dat ten titel voert: Bewaar
heid betrekkelijk den brand 
van Moskau, Parijs, 1823 
in 8.vo , schrijft hij den brand 
die het Fransche leger te
genhield aan dronken sol-
daten toe. 

ROSWBTDE ( H E R I B E R T D S ) , 

een Jesuit en geleerde levens
beschrijver der Heiligen, den 
22Januarij 15S9 te Utrecht 
geboren, onderwees met roem 
de wijsbegeerte en Godge
leerdheid te Douai en te 
Jntwerpen, ea overleed in 
1629 in laatstgenoemde stad. 
De kennis der kerkelijke oud
heden blinken uit in alhet-
geen er van hem bestaat, Zijne 
«eiken zijn: 1.° eene Uit-
gave van den heiligen PAÜ-

nifos,. -01,8,1aanteekeningen, 
1621; ---» 2.o eene Geschie
denis van de levens der f^w 
ders uit de woestijn, ont
werpen; 1628, in foJ., vrij 
geacht; — 3.° eene uitgave, 
van het Martyrologium van 
ADON , met aanteekeningen 
over het oudroomsche marty
rologium , Jntwerpen, 1613, 
in lol. zeer gezocht;, — 4.» 
Fasti sanctorum, Jntwer-r 
den, 1607, in 8.™; het is 
de uitgave van de levens der 
heiligen .„ waarvan hjj in de 
Zuidelijke Nederlanden de 
handschriften heeft gevon
den. De schrijver deelt er 
het ontwerp in mede van de 
uitgebreide Compilatie der 
bollandisten. (Zie Boinü-
DÜS). — 5.0 Eene % « • 
der navolging van J.C,*, 
met het Zeven van TBonlJS 
a Kempis, en de ontegen
sprekelijke redenen, die W 
onwaardeerbare werk aan 
dezen schrijver moeten doen 
toekennen, enz. Jntwerpen, 
1617; r - 6.° Disputatto 

fide hosreticis serv \anda, 
Y&Ï0; ' ï n8 :vo ; -7 . °eene 
uitgave im de Geestelijke 
weide vanJoAMBsMosCHüS, 
met aanteekeningen , lb.1& 

in fol. Hij heeft ook eenige 
Werken in het Vlaaoischm 

het licht gegeven, onaev 
anderen: - 8 . » £#*»/« 
heiligen, Jntwerpen, 1 b « i 
2 d l* ; - 9.o Kerkelijk 
geschiedenis iot UHS^ 

file:///anda
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Vltt, en de Geschiedenis 
der, Belgische kerk, 1623; 
2 dl.n in fol.; — 10.°'Ze-
vens- der heilige maagden 
die in de wereld geleefd 
hebben 1642 , - irj 8.vo Zie 
ZYP.2EIJS-.>> 

ROSWITA VAN G A N D B S H E I M , 

aldus genoemd wijl zij reli-r 
gieuse was in het klooster 
van dien naam, orde van den 
H. BBNEDICTÜS , nabij Bil* 
desheim, onderscheidde zich 
door haren smaak voor de 
schoone letteren. Er bestaat 
van hflar ». l,o Zes TooweeU 
stukken in jprosa, over gods
dienstige onderwefpen ; — 
2,° Heldendicht op het le
ven van keizer OTTO I ; ' — 
3.° Twee Dichtslukken tot 
lof van de Moeder Gods; 
— 4.° Treuraangen op den 
marteldood van de heilige 
AGNBS, van den H. DTONÏV 
sius, van den H, PKLAGIUS 
van Cordova, enz. Deze 
werken, in het Latijn geschre
ven, zijn door KOENRAAD OBL
I E S , in het jaar 1501, en 
door HENDRIK SCHIIRFI,EISCH, 
PFiitemberg, 1707 in 8..v° 
in het licht gegeven. Ros-
WITA bloeide in het jaar 970. 

* ROTA (MARTINIJS) , een 
beroemde graveur der 16.e 

eeuw, werd in de provincie 
Sabina, of volgens anderen, 
*e Sebénico in Dalmatïé, in 
" e l jaar 1520 geboren, kwam 

te^enetië, beoefende er zijne 
kunst, e& verwierf er nog 
jong zijnde eenen wel ver
dienden roem. Hij heeft eert 
aantal nog in onze dagen zeer 
geachte werken nagelaten, 
en die in de uitgelezenste 
verzamelingen gevonden word
den, De voornaamste zijn r 
het Laatste oordeel volgens 
MlCHAër. ANGÈI.0 , een be
wonderenswaardig meester
stuk, dat later door MiCHAëfc 
GAÜLTIER werd nagemaakt. 
Beide gravures zijn met het 
portret van MlCHAët ANGEtO 
versierd; men kan dezelve 
échter gemakkelijk onder
scheiden, zoowel door het 
verschil Van verdienste, als 
wijl men in "het eerste het 
gezigt van het portret naar 
de linker en in dat van GAÜI-
TIER, naar de regter zijde van 
den aanschouwer ziet gekeerd. 
Twee andete-Laatste oordee* 
len, het eene aan den keizer 

«RüDotF opgedragen , is ge
heel en al van 'ROTA; het 
tweede, door ANSEIMUS DE 
BOODT voltooid \ moet bij het 
eerste onderdoen, maar is 
desniettegenstaande belang
rijk door twee vrouwen-beel
den die elkander omhelsd hou
den, en die.de meeste volle
digheid bezitten. De boel-> 
vaardige JMAGDAZENA ; De 
marteldood van den B. PE
TROS , volgens TIIIAAS ; 
PROMETBEOS door den gier 
verscheurd; verschillende 
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stukken volgens fijPffjëz, 
JBUVS BOMANÜS, en?. RO
TA overleed te Venetië in het, 
jaar 1580* 

* ROTA (de abbé JOZEÏ>, 
werd den 7 Mei 1720 te 
Bassano geboren, Hij om
helsde den geestelijken staat, 
en in 1760 verkreeg hij de 
pastorij va.n Sf. Salvator te 
Bergamo, uit welke stad hij 
oorspronkelijk was, Hij was 
zeer ervaren in de gewijde 
wetenschappen, onderscheid» 
de zich in de prediking, en 
beoefende te gelijkertijd met 
het beste gevolg «Je letter* 
kunde. Behalve onderschei
dene Gritische brieven, lof» 
se diehlstukjes, verschil
lende akademische verhan* 
delingen, en van eenige we-> 
derleggende werken, heeft 
men van hem: 1.° Poëtica 
u ' ORAZIQ , esposta in ot" 
tava rima, Bergamo, 1762 
in -8*TC° Deze Vertaling wordt 
«eer op prijs gesteld, zoowel 
weg«n& de schoonheid van stijl 
als wegens de getrouwheid 
waarmede de schrijver den 
oorspronkelijker* tefcst beeft 
weten te behouden. — 2,© 
JDJMO , poema in Üanti 
VI , Bergamo, 1778, dat 
tot tegenhanger van Be dood 
van 'JËEL door GESNBR zoo 
kunnen dienen. Het dicht-
stuk van denabbé ROTA is in 
acht verzen va» elf lettergre
pen gfesobreren, een metrum, 

bij de Italianen ia de helden» 
dichten in. gebruik. Dit werk 
dat voor altoos den roem des 
schrijvers als een goed dich
ter bevestigde, is vol nieuwe 
beelden, met schoooe ge
dachten, meteene steeds toe
nemende belangwekking, met 
teedere en diepzinnige ge
voelens , en het is daarenbo
ven in- eene» zoowel sierlijken; 
als naauwkeurigen stijl ge
schreven. De abbe ROTA werd 
zoowel wegens' zijne deugden 
als wegens zijne talenten ge
acht, e» overleed te Ber
gamo den 5 Mei '1792, in 
den ouderdom <tan twee» en 
zeveötig jaren* 

*'. ROTABIO in het Ia fff» 
ROTARHJS (SffFASTiAAifj, een 
geneesheer, in 1678 te ™e» 
rona gebaien , had veel ge
luk in zijne geneeskundige 
behandelingen, waarin hij 
den eenvoudigsten regel aan
nam. Hij verklaarde zich te
gen het gebruik der ader
lating, en was een dergenen, 
die in de behandeling van bijna 
alle- ziekten dat va»*etkwk-
zilver invoerde. ^ mees.l.e 

zijner werken , die veel bij
val vonden, handelen over 
deze beide onderwerpen. De 
merk waardigste zijn- s 1«° ƒ 
Medico padre, Ferona 171» 
1720, in 4.*°, waarin ng 
bijzonderlijk over de pleuris 
of het zijdewee heeft gespro
ken ; —.. 2.o Rimedio di non 
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ispregiare nel mal cadueo, 
Feronq, 1722, in 8 .Wlo-
IARIO zoekt in dat boek de 
nattigheid der wrijvingen met 
Jiwik in de behandeling der 
v.allende ziekte te bewijzen. 
Hij overleed in 17 42, en al 
zijne werken werden twee ja
ren daarna in foh gedrukt. 

ROTGANS (LUCAS}, te Am*, 
sterdam in 1645 geboren , 
legde zich op de Hoïfendsche 
dichtkunst toe, waarin hij 
alle dichters, die hem voor-
gegaan waren, overtrof (*). 
In. 1Ö72 in, den oorlog van 
Frankrijk met dé Fereenig*. 
de provinciën, nam h ij de wa-, 
pens op; maar na.twee jaren 
dienst, begaf hij zich naar een 
schoon buitengoed dat hij aan 
4e ff'eoht had , Kromwijk 
genaamd, waac hij de be+ 
kaorlijkheden der dichtkunst 
smaakte. D«ze letterkundige 
o.verleed in, 1710 aan de kin
derpokken in den ouderdom 
van 65 jaren. Er bestaat van 
hem: 1,° het Levenvan Wil,-
LEM I I I , honing van Groot 
Briilannië,, een heldendicht 
in acht boeken, door de Hol
landers op prijs gesteld} maar 
dat nooit door andere natiën 
in den rang der werken van 
HOMERUS, 'van VIRGIMÜS, 

noch zelfs van XÜCAHBS zal 
gesteld worden: — 2.° An«. 
dere Hollandsohe Gedierten 
waaronder vooral1: gedeks* 
sen uit de oude verdiohlse-r 
len, in 1715, in 4.*° te 
Leeuwardengedrukt. 

Rom (Mrcïuëx), in 1721, 
te Illy-xta, een vlek in €oer-
land, geboren , begaf zich jn 
1773 onder de Jesniiten; oe» 
fende het predikambt te Du-
nebiwg ui{, en veJbragti ver
volgens de zendingen in Ut* 
hauèn en Foolseh'Lijftand» 
thans tot Muslund faehoo». 
rende» Na uitgebreide met" 
het beste, gevolg bekroonde; 
werkzaamheden ten uitvoer 
te hebben gebragt, eindigde 
hij ztj.narbeidzaam leven, den. 
3 IXecember 178.5, in het 
dorp Dagda op den feestdag* 
van den H>, FRANCISCUS XA* 
TfiRios, wiens apostolische 
deugden hij ten allen tijde 
getracht had natevolgen. Wei* 
nig missionarissen, hebben heti 
Wik op eene meer geregelde 
ea grondige wijze' ondecwe* 
zen,; hij liet niemand, zelfs 
niet onder de grqoteKifatt het 
koningrijk, tot de paasch. 
biecht toe die al de leerre
den,., welke hij gediuréftdte de 
vaste hield;, niet had bijge* 

(*) Her verdienste van ROTG4NS ah dichter gaarne alle regt /»• 
tende wedervaren., totyynt mij, echter de bewering, dat hff. aUi xoók 
l o ^ al %iin*~ vQqrgatfgert .og den Ne%erlan\dsch,efl zangkem: zftw 

'Vertaler; 
!™ooen overtroffen, als overdreven», Men noeme slechts den eehige» vonael, CM aifè verder hewïj* zal overbodig zijn, """" ' ' J ' 
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woond. De nuttige inrigtin-
gen welke hij tot stand bragt, 
de godsdienstige oefeningen 
welke hij invoerde, de goede 
geschriften die hij in het licht 
gaf, vooral tot ónderrigt van 
het volk, zijn talrijk en eene 
overvloedige bron van voed
zame'vruchten geworden die 
de gewesten, welke hij met 
zijn zweet besproeijde, bij 
voortduring inoogsten. 

ROIHARIS, koning der Lom
barden, in 652, in den ou
derdom van 47 jaren over
leden , regeerde sedert 636. 
Hij gaf het eerst in 643 ge
schrevene wetten aan zijne 
onderdanen. Zijne opvolgers 
volgden hem na, en uit hunne 
edikten ontstond allengskens 
een boekdeel dat men de PFet' 
ten der Lombarden noemde. 
Deze wetten, door LINOEN-
BROG in het licht gegeven, 
werden in geheel Europa, 
door hare regtvaardigheid, 
hare duidelijkheid en naauw-
keurigheid, beroemd. Ro-
TEURIS was een Ariaan; maar 
hij was een vriend der regt
vaardigheid , en een naauw-
gezet opvolger derzelve. 

ROTHEMN (KARE& Van Oti-
IEANS Da), een geestelijke , 
in 1691 te Parijs geboren, 
was de zoon van HENDRIK 
VAH ORUAUSi markgraaf van 
•ROTHEMN , en stamde van den 
dapperen Dimois af. KAREL 

vergezelde den kardinaal DE 
POIIGIUC, naar Rome, en be
zocht de voornaamste steden 
Tan Italië, zijn smaak voor 
de oudheden en de letterkun
de deed hem een rijk kabinet 
van oude gedenkpenningen 
verzamelen, en eene talrijke 
bibliotheek vormen. Hij offer
de alles, zelfsdeprelaturen die 
hem aangeboden werden óp, 
aan het vermaak om de letteren 
in vrede te beoefenen- Deleven-
de en doode talen waren hem 
gemeenzaam. Deze beroem
de letterkundige overleed in 
1744, in zijn 53.ejaar. Hij was 
lid van de Franscheakademie 
en honorair lid van die der 
opschriften. - Daar de kardi
naal de POLIGNAC bij zijn over
lijd en zij n Jnti-LucrèUus nog 
onvolledig , had nagelaten, 
bragt de abbé DB RoTBEHtr 
denzelven in den staat waarin 
wij hem zien, en deed dit werk 
in het licht verschijnen, met 
eene voorrede in eenen rijken 
en welluidënden Latijnschen 
stijl, het werk waardig, waar-
aan dezelve, tot inleiding, 
dient. De Catalogus van 
zijne rijke bibliotheek , door 
GARRIÖL MARTIN zamenge-
steld , is een der meest ge
zochte door de boekenkenners. 
Hij heeft verscheidene hand-
V.„U-.T.„_ „„„.. Aa, «ndeeleera-

Fer-
schriften over de godgeh* 
heid , eene reeks T a n A . . . 
handelingen over de geschil
len tusschen de Griekscbe en 
Latijnsche kerk mede i n 
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«handschrift nagelaten, en 
beeft in, het Jicht gegeven : 
Waarnemingen en bijaon-
der heden over de verzame
ling van groole en kleine 
hizen ; Parijs, 1742; in 
8.vo van 42 bladz.enl768_,.in 
de Handleiding om de aard' 
rijkskunde te beoefenen van 
LANGXET DÜFKESNOT, l.edeel, 
bladz. 324, 361. Hè Lof. 
rede van ROTBMLIN door 
FBÉEEX vindt men in het 

118.e dl. van de verzameling 
der akaderriie van opschriften. 

PiÓTHjlANN (CHRISTOFFEL), 
een geleerde sterrekundige van 
WILHELM, landgraaf van \ffes-
settjin 159.2 overleden. Men 
heeft van hem eene Ferhan~ 
deling over de kometen, en 
eenige aan TVCHO geschre
vene Brieven, welke men in 
het l,e dl. der sterrekundige 
brieven , van laatstgenoemde 
ziet. KOÏHMANN zeide, ter
wijl hij het stelsel van COPER-
HICÜS verdedigde, en het ge
bruikte om de hemel-ver-
schijnselen te verklaren , dat 
het gebrek van de jaarlijksche 
parallaxen (verscheellichten) 
niet toeliet dezelve als in den 
grond verwezenlijkt te be
schouwen, Zie TYCHO. 

' ROTIGNI (dom KoNSTAÜf-
ÏUN), een geleerde benedictij
ner, den 23 Maart 1696, te 
Trescorio , in het landschap 

XXI. DEEL. 1 

Bérgamo uit eene adellijke 
familie geboren , na zijne stu-

'diën in laatstgenoemde stad 
volbragt te hebben , narri hij 
bét religiense gewaad aan in 
het klooster van den H. JDSTI-
NOS te Padua, in de congre
gatie van Monte Caêsinö t 
en legde' er de kloostergelof
ten af. Hij had een vlug ver
stand en eene'n gelukkigen 
aanleg om in de wetenschap
pen vorderingen te maken. 
Hij legde zich bp de • gewijde 
letteren toe, onder het op-
zigt van den beroemden pater 
-BENEDICTÜS BACCHINI, van de-

welfde congregatie, toenmaals 
abt van het klooster van Re.g-
gio. Pater ROTIGNI werd een 
geleerde van den eersten rang. 
Hij onderwees in den beginne 
de wijsbegeerte in het kloos
ter van den H. JÜSTINÜS , 
en vervolgens te Jverse en te 
Florence; daarna het kerke
lijke regt te Ravenna, 'en te 
Rome, werd in verschillende 
kloosters met de zorg 'der 
novicen belast en tot verschil
lende overheidsposten be
noemd, tot dat hij in 1762 

'tot abt en algemeen visitator 
der, cisalpijnscbe provinciën 
werd verheven. Het was 
de tijd j waarin met geest-
drift het geschilpunt wegens 
het Probabilismus werd ge
voerd. Dom ÜóTiGHi mengde 
zich in dat geschil, en on
derscheidde zich door zijne 

1 • 

file:///ffes


562 R O f. 

-wetenschap en zijnen ijsver 
Wen de verflaaiïwde zede
leer. Men beeft vaö hem: 
l.o De canotiibiis vulgo apos-
tolicis, *»» epistola critica 
ad fevërendum P\ Bctymoit-
dum Missoriurn, Venetië 
1734,i ..-—' 2.°, Lo Spirilo 
ddla Chiesa nelf uso de 
salmi y o ampid parafrasi 
di éssi, in forma worazione 
e di esortaaione, 2 dl.» in 
12im 0 ," verscheidene uitga
ven } de 4.e Padua , 1750 
herzien en verbeterd. Men 
heeft beweerd dat de schrij-

, ver in dat werk geene her
halingen had vermeden; nlaar 
hij schreef voor de eenvoudige 
en ongeletterde lieden, voor 
welke breedvoerige verkla
ringen dienstig zijn. *-r- 3.° 
Irattaiö della cónfidenka 
chrisliana 6 delf uso legi-
iimo della verite che rigu-
ardaiio la graaia di Gïesu 
Chrisio, enz., Venetië, 1751: 
dit is de Verhandeling over 
het vertrouwen van FODR-
QÖKVABX; — 4.o Parafrasi 
de eanlici ,0011a spiegaUone 
del pater nosteï, Padua , 
1766; — $S Parafrasi dègV 
Inni secondo la loro lette-
rale, misticaè. mórale intel-
ligema, enZi, Padua, 1752; 
— 6.o Della neeessiia deW 
amor di Dio per essëre con 
lui rioomilidti nel sacra-
menlo dêllapenitèntia^m,, 
•Roveredo, mOi DH werk 
onderging eene critiek van 

wege pater ZACCARÏA , een 
Jesuit. . Dom ROTIÖNI ant
woordde er op* 7.° La con-
cordia della passione di Jf, 
S, con annotazianij Brés-
ciai 1756. Deze geleerde 
benedictijner is de schrijver 
van vele andere gedruk
te en onuitgegeven werken. 
Hij heeft tegen pater BER-
RUTER geschreven; daarenbo
ven heeft hij de Genesis 
van DüGOET en de Herder
lijke onderrigling tan den 
aartsbisschop van Tours, over 
de christelijke regtvaardig-
heid vertaald; hij heeft eene 
verzameling van geestelijke 
werkjes, in hét licht gegeven. 
Dom BÖTÏGNI had het onge
luk van' de leer van Port-
Moyal ie omhehen, ea^ne 
zeldzame hoedanigheden door 
den secle-geest te bevol
ken. Men kan hem veel we
tenschap , de verdienste van 
eeh streng leven, de hoeda
nigheden van een goed reli
gieus niet ontzeggen, liet ge
ducht liep dat hij voor 2 " 
oerlijden, in tegenwoordig 
heid Van zijnen overste' dien. 

hij verzocht er zijnen b.sschoP 
van teondertigten,herroep n 

had ; men gaf er w fc^jen 
verslag van in het hcht.VVat 
hier ook van zij, het w ze
ker dat zijne laatste *jen 
blikken die van een aticni° 
lijk en met de voorbeeldig^ 
vroomheid doordrongen reu 
gieus waren. In d#ze gevoe 



lens gaf hij détt 20 April 
3776»; in den ouderdom van 
80 jaren den geest. Hij had 
een broeder (JOZEE ROÏIGNI) 
kanonik, niet minder een 
geleerd godgeleerde en kaho-
nist als een beroemd predi
ker. Kijvyas vicaris generaal 
van den bisschop van 2?er« 
gaitio, en overleed in 1785. 

ROXROÜ (JOAMÊS m), een 
tooneeldichter, een eter grond, 
leggers van* het regelmatige 
Fransche tooneel, werd te 
JDreux, in 1609 uit eene 
oude en eerwaardige familie 
van fformandyë geboren. Hij 
kocht den rang van gewoon 
luitenant bij hetlandvoogdij» 
schap dier slad , welken post 
hij tot aan J?ijnen dood, den 
27 Juni} 1650 voorgevallen, 
bekleedde, In den ouderdom 
van 19 jaren had hij reeds 
twee malen in hét drama
tische vak grooten lof inge-
oogst. ROTROÜ had zich in 
zijne stukken een zedelijk doel 
voorgesteld, dat hij in de 
uitvoering niet bereikte ; hij 
wilde het tooneel zuimen van 
gewaagde stellingen, van al 
te wellustige boerterijen, van 
de ongebondenheid der zeden 
die toenmaals in alle tooneel» 
stukken heerschte 5 maar zon
der het te willen en bijna 
«onder het te weten, Het 
bij zich door de dwalingen 
zijner voorgangers medesle-
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1 pen. Nadat de kardinaal DE 
RICEEKEÜ de gelegenheid had 
seha om het ontluikend ta~ 
ient van dezen jongen dich
ter te keren kennen, wilde 
hij ROTBOÜ aan de schrijvers 
toevoegen, die mét zijnen let
terkundigen roem; Belast wa* 
ren j tot deze vereeniging be
hoorde ook CoBNEItüE j de-
dichter Tan Dreux erkende 
weldra zijne meerderheid. 
Tijdens da €id in het licht 
verscheen,, was.RoiROirreeds 
bekend door eenige naar het 
Spaansche gevolgde stukken, 
door een naar SOPHOCÜES ge-* 
volgd treurspel, en door dra 
naar PLADÏOS gevolgde blir* 
spelen. CorRNEiLtE, Jbuitea. 
gemeen zedig, drie jaren VOOB 
RoiBor; geboren, noemde 
hem zijn vader; en evenwel 
werden de meesterstukken 
van dezen laatste CHOSKOÈS 
en WÉNCESIAOS voorafgegaan 
door de voorstellingen van den 
CID , van HORATIDS, GflfKfi, 
HERACLIUS en RODOGDNE. Ru* 
XBDO, edeler dan de dichter 
MAIHEI, had den moed, om 
zelfs op het tooneel zijner ze» 
gepralen, in een episodischge
dicht den geheelen voorrang 
van CoRjNElttE, uitteroepen èn 
zijn treurdicht Saint-Genest 
als eene misgeboorte te ver* 
klaren. Hijonderscheiddezich 
van de menigte rijmelaars van 
zijnen tijd, door zijne waar
lijk tragische genie, door «f« 

1 2 • 
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verhevenheid zijner gevoelens, 
door bet gelukkige contrast 
der karakters, en door den 
krachtvollen stijl. Hem ont
brak slechts de naauwkeu-
righeid van taal en de re
gelmatigheid der ontwerpen. 
ROTROÜ heeft zes en dertig 
tooneelstukken, treur- of blij
spelen, zamengesteld. Een 
eenig stuk is op het tooneel 
gebleven, namelijk WENCES* 
XAOS. MARHONTEI. en Co-
LARDEAÜ hebben er zich op 
toegelegd om dit treurspel te 
verjongen; maar de eerste 
heeft ongelijk gehad de ont
wikkeling dooreene andere, 
welke in geenen deele dra
matisch is, te doen vervan
gen. Het is moeijelijk zich 
alle voortbrengselen van RO
TROÜ , die nooit gezamenlijk 
gedrukt zijn, aanteschaffen. 
Eenige zijner stukken komen 
in het Théatrefrangais voor, 
Parijs, 1737 , 12 dl.n, in 
12.»io ROTROÜ overleed als 
slagtoffer van zijnen pligt. 
lene verschrikkelijke besmet»* 
telijke ziekte woedde in de 
stac\Dreux, in zijne hoedanig-
Jieid van overheidspersoon 
achtte hg e r zijne tegenwoor. 
digheid noodzakelijk; en on* 
'danksde tegenkantingen zijner 
vrienden, begaf hij zich naar 
Preux, waar hij na vier da
gen in den ouderdom van 
4 1 jaren' overleed. Er be
gaat slechts eene uitgave in II 
8>Y0> van Z i jn e Werken, I 

Parijs", 1820 — 1822], 5 
dl.1». Men betreurt dat den 
Hr, Yl0UÈT-LEDUC,deschrij. 
ver der Geschied' en. let
terkundige aanteekeningen, 
welke in deze uitgave aan 
het hoofd van elk stuk ge
plaatst zijn, de bewijsreden 
van den schrijver zoowel als 
de Opdragien heeft achter
wege gelaten, en dat hij 
niet altijd den tekst des schrij
vers heeft geëerbiedigd. In 
1811 heeft het instituut aan 
MILLEVOTE den prijs der 
dichtkunst verleend vooreen 
lierdicht dat ten titel voert, 
de Bood van ROTROÜ. 

ROTTIGNI. .— ZieRomm. 

* ROÜARIE (ABMAIfD TAF-
FIN, markgraaf van JU) , een 
edelman uit Bretagne, m 
1756 op het kasteel la tiou-
arie, tusschen St. Malo en 
Mennes, geboren, trad in hoe
danigheid van officier in 
dienst bij de Fransche garde 
en toonde er zich als een 
hekelaar van hel hof. W 
ging een tweegevecht ^«». 
wegens,eene tooneeispeeisi-1 

waarop hij verliefd was, en 
die Wj huwen wilde, en 
deze gewelddadigheden, die 
hem in ongenade des w* 
nings braglen, hadden meoe 
zijn ontslag uit de JiJ/Waclit 
ten gevolge. Hij begal zien 
naar het klooster van lal iap 
pe, verliet hetzelve weder om 
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. de wapens weder optevatten 
en onderscheidde zich in den 
oorlog van Amerika, onder 
den generaal ROCHAMBEAU. Bij 
zijne terugkomst in Frank
rijk , kort voor de omwen
teling, werd hij een der 
twaalf britsche afgevaardig
den , die in 1778 bij LODE-
WIJK XVÏ kwamen om het 
behoud van de privilegiën 
der provinciën te bevorde» 
ren. Zijn tegenstand tegen 
de besluiten van den minister 
bragt hem in de Bastille, 
welke hij later verliet met 
eene soort van ; volksgunst 
omgeven. Het volgende, jaar 
stelde hij zich aan het hoofd 
van den adel van Bretagne, 
en was de eerste die zich 
verzette tegen de dubbele 
vertegenwoordiging van den 
burgerstand bij de algemeene 
staten. Hij voorzag door de 
nieuwigheden, welke men 
ontwierp den val der mo
narchie, en hij hield zich 
met middelen bezig om eene 
tegen-omwenteling te bewer
ken. Hij begaf zich in 1791 
naar Coblenlz, en deelde 
zijne ontwerpen aan de prin
sen, broeders van LODEWIJK 
XVI mede., die dezelve goed
keurden. Bij zijne terug
komst ia Bretagne, kwam 
hij op het denkbeeld , om 
zich van de beide oevers der 
•Loire meesier te maken', 
door Bretagne, Anjou en 

Poilou tot opstand opte-
wekken.: De markgraaf DE 
LA ROÜARIE had weldra een 
aantal aanhangers, en werd 
als de ziel en het hoofd van 
het Bretagnesch bondgenoot
schap. Nadat hij militaire 
en burgerlijke reglementen 
had ontworpen, vereenigde 
hij zijne aanhangers in zijn 
kasteel, maakte hen met zijne 
ontwerpen bekend , en ver
deelde onder hen de ver
schillende commissiën der 
prinseni Nadat de bondgenoó-
ten de grenssteden van het 
noorden van Frankrijk am* 
gevallen hadden, oordeelde 
LA ROÜARIE dat oowenblik 
gunstig om de tegen-omwen
teling tè doen uitbarsten; 
maar zijne handelingen wa
ren, gadegeslagen en aan de 
commissie van algemeene vei
ligheid, blootgelegd , en ; hij 
was genoodzaakt om zich 
aan de vervolgingen zijner 
vijanden te onttrekken. Hij 
dwaalde langen tijd van dorp 
tot dorp, en van kasteel tot 
kasteel rond, overal'nieu
we aanhangers makende. De 
noodlottige dag van den 10 
Augustus, detegenspoeden der 
verbondene troepen kwamen 
daarenboven aan zijne oot-« 
werpen den bodem inslaan. 
Wijl LA ROÜARIE zich daar
door, echter niet liet ont
moedigen besloot hij dezelve 
tot gelegener tijdstip uitte' 
3 • ' • : 
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stellen.' HQ bragt den win
ter in werkeloosheid door, 
en op nieuw van schuilplaats 
tot schuilplaats vlugtende, 
noodzaakte hem eindelijk ée 
vermoeidheid de wijk te Me-
men in het kasteel van Guyo* 
marais in de nabijheid van 
Zamèalle, waar hij door eene 
zware ziekte werd aangetast 
die hem, binnen veertien 
dagen, den 30 Januarij 1793 
in het graf sleepte. De com
missaris MoRtttON, die naar 
Bretagne gezonden was om 
IA ROÜARIE in hechtenis te 
nemen, deed zijn lijk op -
delven om zich te Verzeke
ren of het .berigt van zijnen 
dood waarheid was; kort 
daarna, ontdekte hij in den 
tuin van la Fosse-Erigant, 
alle papieren van dezen chef, 
in eene aarden vaas opge
sloten en begraven. Deze 
ontdekking gaf tot verschei
dene gevangennemingen aan* 
leiding. De pogingen" van 
IA. ROUAKIE bleven echter 
niet «onder gevolg, en in 
de maand Maart van het
zelfde jaar barstte er in een 
groot gedeelte van Bretag
ne, ia Anjou en Poilou een 
opstand uitten voordeele der ' 
koninklijke waardigheid. (Zie 
de artikelen CHARETTE , LA 
RQCHEJAQUEUN, enz). Men 
kan de Geschiedenis van den 
oorlog derFendée door den jj 
««er AtPH, BEAECHAHP, 3.e • 
dl. hoek 2 , 4.« uitgave., 

over dé zanieniwering van 
I>A ROUARIE raadplegen, 

ROUAÜIT, — Zie GAMACHE. 

* RODBAUD (PETRUS JOZEF 
ANDREAS) , een letterkundige 
en geestelijke, in 1730 te 
Avignon geboren, is vooral 
bekend door het werk geti
teld j Wouveaux etc. {Nieu
we Fransche Synonymeri), 
1'785, 4 dl.» in 8.vo,,die 
niet minder is dan die welke 
de abbé GIRARD over hetzelf
de onderwerp in het licht 
gaf. Mönlaaktevenwel in het 
werk van RODBAÜD, eenige 
eenigzins gedwongene over
eenstemmingen én soms duis
tere verklaringen. Hg heeft 
met CAMOS in het ltiht ge
geven het Journal etc. {Dag' 
blad van koophandel van 
J759 tot het einde van dl61), 
Brussel, 24 dl.» in lï,w>ï 
en met DOPOJST van Nemours, 
QüEsiur, de markgraaf DE 
MIRABEAÜ en anderen, «j 
Journal etc. {hei Dagblad 
van landbouw kunde, koop* 
handel en financiën), *an 

1764 tot 1774; hijixsm het 
met AMEILHON weder op, on
der den titel van Journal elc. 
{Dagblad van landbouwkun-
de, koophandel, kunsten_en 

Jinanóiën), van januarij 177» 
tot op het einde van 1783>, 
«15 dl.» in 12.»°. Men heelt 
k m bader anderen te dan
ken: l.o Politiqueete. (/»•" 
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dische staatkunde of Over» 
wegingen over de West-
Indische kolokiën), Am-
sterdam, 1768, in 8.vo; 
•—*. 2.9 Meprèsentations etc, 
{Fertoogen aan'de overhe
den over de vrijheid van 
den' graanhandel), 1769, 
in 8.vo ; —3,o Eécrèations 
etc\{ Huishoudelijke uitspan
ningen , oï Brieven aan den 
ridder ZAN OBÏ) , 1 7 7 0 , in 
8 / ° ; het is eene weder
legging yan de Zamenspraak 
over den graanhandel door 
dei abbé GAMANI; — 4.-° 
jffisloire etc. (Geschiedenis 
van Azië, JtfrikaQii Ame
rika), Parijs, 1770 tot 
1775, 15 dij» in 12.wo.of 
5,- dl." in 4. t0 Zijne Fran-
sehe synonymen, behaalden 
in 1786, den prijs van nut
tigheid in de Fransche aka
demie gesticht. Zij zijn se
dert dien tijd verscheidene 
malen herdrukt. ROÜBAÜD 
was, «oo als men het door 
de lijst zijner werken heeft, 
geiien , het stelsel der eco
nomistentoegedaan , hij werd 
een der ijverigste hoofden 
dier staatkundige sekte wel-, 
ker voor-, en tegenspoed hij 
deelde* Beurtelings door hQt 
bestuur gezocht en verwij
derd , werd hij in 1775 met 
den abbé BAUDEAÜ verban
nen j in het volgende jaar 
teruggeroepen en verkreeg 
een pensioen van 3,000 livres 

op hei bestuur der huishoud
kunde. Ma zich sedert dat 
tijdstip aan verscheidene let* 
ter- en huishoudkundige wer
ken te hebben toegewijd, 
ovserleed hij in 1792 te Parijs, 

* ROÜBO'(JACOBDS-AHDRE« 
AS) , een kundige en bekwame 
schrijnwerker, in 1739 te 
Parijs' geboren., beoefende 
met hst ÜestB gevolg ïde. tee
ken-? en meetkunde, «die hij 
op eene nuttige wijze "op de 
kanst die, hij omhelsd had, 
en die zijq vader ook uitoe
fende , wist toétepassen. In. 
1769 bood hij der akademie 
eene F'erhandeling aver de 
kunst van het schrijnwerken 
aan? en, op het verslag der 
commissarissen, belast om 
dat werk te onderzoeken, 
besloot de akademie dat het 
een deel zou uitmaken yan 
de verzameling der Beschrij
ving van kunsten en hand
werken. Tijdens de oprig-
ting der nationale garde, 
werd B.OUBO tot luitenant 
benoemd; maar zijne reeds 
ondermijnde gezondheid, ge
voelde nadrukkelijk de ver-

I moeijenisseh die hij had uit
te staan met de bijwoning van 
het verbondsfeest in het veld 
van Mars, met zijne com
pagnie, (Julij 1790), en hij 
overleed in het begin van 
1791 in den ouderdom van 

1 62 jaren. Een besluit van 
1 4 

http://12.wo.of
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de conventie'van den 4 Sep
tember 1795 verleende aan 
zijne weduwe eenen onder
stand van 3,000 franken. De 
merkwaardigste werken van 
RooBo'zijn het helmdak van 
de korenhal, de boog die 
aan de lakenhal tot dekking 
dient, en de groofe wentel
trap> van het hotel van MAR-
ROEDF; zij zijn met even zooveel 
naauwkeurigheid als sierlijk
heid uitgevoerd. Behalve de 
Kunst des schrijnwerkers 
1769 ~ 75, 4dl.Bin folio, 
voorafgegaan van Beginselen 
der meetkunde, voor werk
lieden bevattelijk gemaakt, en 
van platen voorzien volgens 
de teekeningen des schrijvers, 
heeft men nog van hemeene 
Verhandeling over hel bou
wen der tooneelen en het 
vervaardigen der tot het 
tooneel behoorende werklui, 
gen, Panjs, 1777, in folio 
met 67 bladz. en 10 platen, 
en de Kunst des kasten, 
makers, Md, 1782, in folio 
met zeven platen door den 
schrijver geteekend en m . 
graveerd, e 

*•• BODCHER ( J O A B M S A N -
IONIÜS), een dichter den 22 
^braarrj.1745 te Monlpel* 
'««•geboren, volbragt zj^e 
«tudiën bij de-je-oitw /Tn 
was eerst voornemens om den 
See3teu]ke„ s[aat te omhe]_ 
zen. ie parijs gekomen om 
d e s t ü d l ë " der Sorbonne te 

volgen , deden de smaak voor 
de dichtkunst, de liefde voor 
de onafhankelijkheid en de 
verleidingen der wereld, hem 
van dit ontwerp afzien. Hij 
verbond zich met verschei
dene letterkundigen, BERQÜIN 
DÜSSIEÜX, IMBERT enz, en 
deed zich door eenige vlag. 
tige dichtstukken, die op
gang maakten kennen. Een ge
dicht, dat hij ter gelegenheid 
van het huwelijk des dauphijis 
later JLODEWIJK XVI met MA
RIA ANIOINETTE aartshertog 
van Oostenrijk vervaardigde, 
verwierf hem de beschermiig 
van den minister TBRGOT, hij; 
verkreeg van denzelven eenïn 
post van ontvanger der zoal-
pachten teMontforl VJmaw 
ry.Be dichter toonde zich de
ze weldaad waardig, door zij
ne teedere verkleefdheid voor 
zijnen beschermer aan wien, 
hij na de ongenade des mi
nisters, deze verzen loezon-i 
in zijn dichtstuk les Moisi 

Tem lilogo, ou cc Jour mo doit dtr° T"1»18' 
fiuand la faveur dos voia lofaisait d»J »iy»' 
Jo mo suis tu : mon vors, suspect dii/»«j-

Eut i5[u' vainomont 1'iSclio do lil P<1[rj?.; „,„, 
Maïs lorsquo tu u'as plus d'autre g * ' / ' ™ 

Urstim do ton poiWoir mou '"f^H'^, 

Jo pui», Iibro de wamm «'•»> ^ „ ^ ' ó ö " 

Bonir mon Monfailour el l'am> io^France. 

KOÜCHER besteedde de ledi
ge uren , welke hem die post 
overlieten , aan de zamenstel-
ling van eenige letterkundige 
werken. Tijdens de omwen
teling, nam hij er in den 



B O ü . 569 

beginne met beperkingen de 
grondstellingen van aan , maar 
ooggetuige van de ongebon-
deniieden van 1792 en 1793 
weifelde hij niet om open
lijk zijnen tegenstand aan den 
dag te leggen, Vervolgd en 
genoodzaakt om zich onder 
het schrikbewind verborgen 
te houden, werd hij in hech
tenis genomen; maar ditmaal 
verkreeg een zijner vrienden 
zijne vrijlating. Toen later 
zijne woning gedurende den 
nacht door de revolutionnaire 
agenten werd overweldigd , 
zou" RÓÜCHER hebben kun
nen ontvlugten ; maar bij 
zou .den vriend die voor hem 
had ingestaan aan gevaren 
bebben blootgesteld , en hij 
liet. zich naar Si. Pelagie 
geleiden, waar hij gedurende 
meer dan zeven maanden werd 
gevangen gehouden, Hij be
hield altijd dezelfde kalmte 
achter de grendels} en ging 
voort aan eene nieuwe uit
gave te werken van zijne 
F"e?taling des werks van 
A. SMITH getiteld : De la 
etc, (Over denrijkdom der 
volken) dat hij in 1790 
in het licht had gegeven, 
Nadat hij den 6Julij 1794, 
vernomen had dat zijn naam 
op de registers der revolu
tionnaire reglbank was ge-
bragt, en dat hij in regten 
vervolgd zou worden, als 
betrokken in de gewaande 

zamenzwering der gevange
nissen , zond hijjzijnenzoon , 
nog een kind zijnde , dien hij 
verkregen had bij ;zich te 
hebben, naar zijne vrouw 
terug, verbrandde zijne^nut-
telooze papieren, verzamelde 
de brieven van zijne dochter, 
en stelde dezelve in handen 
van' eenen opregten vriend , 
zijnen deelgenoot in de ge
vangenschap. Den 26 deed 
hij door eenen kunstenaar, 
even als hij gevangen (LEROT, 
kweekeling van SÜVÉE) zijn 
portret vervaardigen, waar
onder hij deze dichtregels 
schreef, terwijl hij hetzelve 
aan zijne vrouw , aan zijne 
kinderen, en aan zijne vrien
den opdroeg: 

No yous ^tonnozpas, objets sacrus et doux, 
,Si queliiuo uit de tristcsso oljsourcitmon v i -

(sage: 
Qiiand un aavnnt crayon dossinail collo imago, 
On drossait 1'écliufuud, ot je peiisais a vous, 

Den anderen dag in den mor
gen ten dood veroordeeld , 
werd hij met zeven en der
tig andere slagtoffers, des 
avondsuten vijf ure geëxecu
teerd j hij had den ouderdom 
van 49 jaren bereikt. Men 
zag met hem op de noodlot
tige kar ANDREAS CHEMIER , 
de heeren DE MONTALEMBERT, 
CRÉQÜI DE MoNTMORENcr, den 
vrijheer TAN TRENCK , en den 
edelmoedigen LOIRZEROXIES) , 
treffend slagtoffer van va
derlijke liefde (Zie LOISEROI,-
LES), Men heeft van.RoüGER: 
5 
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> l.o Les Mois (De maan' 
den), een dichtsluk in twaalf 
zangen, 17.79 , 2 dl." in 4.9 
en Jk d l n in 8.vo. Dit werk 
niet geestdrift geroemd, toen 
het nog in handschrift was, 

, werd bij deszelfs ïn het licht 
; verschijnen aan de strenge 
; ste critiek blootgesteld. LA 
! HARPE vindt er alle gebrer 

ken in, die het slechtste boek 
kunnen kenmerken. liet heeft, 
volgens hem, noch onderwerp 

; noch aaneenschakeling , noch 
belangwekking; de 'schrijver 
is van denkbeelden en van 
smaak ontbloot j de verzen 
zijn^ prosaïsch , vol -'taalfouten 
en in eene «entoonige opget 

> blazenheid van stijl. Met de 
I beoordeeling des criticus in

stemmende , ontwaart men 
I jechterin dit dichtstukschoone 
\ beschrijvingen, wel ontwor* 

pen beelden , hetzij betrekke
lijk de landelijke vermaken., 
hetzij op de uitwerkselen der 
natuur enz. De stukken op 

\ het gezang van den nachte
gaai, de reis der pest, het 
avondgezelschap van het dorp 
a^dooi enz., zouden de be
kwaamste pen waardig zijn ; 

! maar, het is waar, deze 
schoonheden kunnen de voor
naamste gebreken niet her
stellen, die in «ene boven
matige langdradigheid bestaan, 
«ie de eentoonigheid van het 
onderwerp nog vervelender , 
maakt, in een verward rnen» 1 
Pmoes van veelgodenj, van 

fabelleer., van ongodsdiensti
ge wijsbegeerte, van verbloem
de geleerdheid, en in eene 
ledigheid van gedachten en 
gevoelens. Men heeft in 1826 
eene nieuwe uitgave der 
Maanden in het licht gege>-
ven , met eene Levensschets 
door den heer Baissox- Tm-
VARS, 2 dl." in 12.»° en in 
1827, 2 dl.»-in 32; de ga, 
pingen, die zich in de oude 
uitgaven bevonden , zijn in de 
nieuw-e gedeeltelijk aangevuld. 
Zie de aanteekening vanN.0 

1174 van de Bibliographie 
va& Frankrijk + 1827. T— 2.° 
Recherches etc, [Navorschin> 
gen wegens de natuur en de 
oorzaak van den rijkdom der 
volken), uit het Engelsch van 
Stfixa vertaald; deze niet 
zeer geachte vertaling, heelt 
verscheidene uitgaven gehad ; 
de 4.e verscheen in 1794» 
in 4 dl.»» in het licht, waar
ondereen met aanteekening 
gen door CONDORCET ;«~- Ö«P 

Poèsies etc. (Losse gedlc/t-
ten en brieven), 1797, 
dl.n in 8 j ° ROÜCHEK nee» 
in handschrift nagelaten, ver
scheidene gezangen ran een 
dichtsluk, waarvan het on
derwerp is GOSÏAVE VASA. 
RODCHKR bezat in het alge
meen meer vlugheid dan in
spiratie , en aan al zPe> 
zeer verwarde' dichterlijke za-
menstellingen, ontbreekt or
de en warmte. Men vindt 
eene Levensschets fan J*OB-

• s 
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«HER iri de Wysgeerige de* 
cadeen in hét Bulletin van 
het genootschap der weten
schappen , kunsten en lette
ren van Montpellier1 door 
den heer CARRION DE NISAS. 

ROUELLE (WlUEH FBAN-
CISCDS) , in 1703 te Matthieu 
bij Caen, geboorteplaats des 
vaders vgn den beroemden 
MAROT , geboren en in 1770 te 
Parijsoverleden. Hij wasapo-
theker in die stad, betooger 
in de scheikunde aan den 
koninklijken plantentuin , lid 
van verscheidene vreemde 
akademiën en van die van 
wetenschappen van Parijs, 
Hij vormde verscheidene 
tweedelingen in ' de schei
kunde, van welke wetenschap 
hij de grenzen uitbreidde , 
en waaraan hij hartstogtelijk 
verkleefd was. De Gedenk' 
schrifieri van de akademie 
der wetenschappen bevatten 
verscheiden geschriften van 
hem; en hij heeft Zessen 
over de Scheikunde in hand
schrift nagelaten. Zijn om* 
gang was zacht en aangenaam 
en zijne inborst openhartig 
envasii — Zijn jongere broe
der HitARiüS MARINOSROÜ» 
EUE , heeft zich ook onder
scheiden door zijne bekwaam
heid , en volgde zijn' oudsten 
broeder in den post van be
toger , in de scheikunde in 
den tuin des konings op. Hij 
oterieed den l,e April 1779. 

* ROPGANE (de übbè), ond 
pastoor van Auvergne, be
gaf zich naar den Mont-
Valérien, en werd een der 
slagtoffers van de moordtoo-
neelen van September 1792. 
Hij heeft verscheiden geschrif
ten nagelaten tegen de tijdens 
de omwenteling, genomene 
maatregelen betrekkelijk de 
kerkelijke aangelegenheden', 
zoo als: 1.° Observations 
etc. {Waarnemingen over 
verschillende voordraglen 
van den heer van uépTVN en 
%ym ambtgenooten) ; —. 2.o 
Le Decret, etc. (Bet besluit 
van den 13.e Jpril'doorden 
Bisschop van Avivs in %ijh 
antwoord aan het kapittel 
slecht gerégivaardigd); —*. 

: 3,o £e Masqué etc. (Set 
opgeligte masker) tegen het 
verslag van DDRAND DE MAIJ> 
LANE , over de huwelijksbe-
letselen , 23 bladz. in 8,*°; 
J—4.o' Reflexions etc, (Over* 
wegingen over het verslag 
van MASSWÜ , betreffende 
de wereldlijke congregatien, 
8 blz. in S.vo. — 5.0 j^p. 
tres etc. (Brief aan den 
heer DE CONDORCET, op 
%ijn bevel geschreven), 48 
bladz. in 8."v° deze brief 
heeft betrekking tot zijn Be
roep op de Fransohen, en 
tot het Verslag van den 
heer NEVFCBATEAV tegen 
de Priesters, in Jfovem ber 
1791; —• 6.« Difficullésetc, 
(Moeijelijkheden aande h«Q> 
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ren BARRE ÜL en F o ÏÏTB-
jfjT voorgesteld) 24 bladz. 
in 8.T° Deze geschriften zijn 
geteekend ROÜGAME , oudpas-
toor van Auvetrgne. Men 
haalt nog anderen aan , in 
het licht gegeven om zijn ge
voelen ingang te doen vinden 
dat de ingedrongenen (intrus) 
geene scheurmakers waren , 
en dat men met dezelve ge
meenschap kon houden, ROD-
GANE heeft ook het boek 
geschreven getiteld: Les nou-
veaux {De nieuwe patronen 
des woekers, daaronder be
grepen ,, den laat sten verde
diger van OALFJJN over het
zelfde onderwerp toeder-
legd, aan de algemeene sta
ten opgedragen), Parijs, 
1789, in 12.»° van 66 blz. 
De schrijver antwoordt aan 
LA FORET , aan RDLIÉ, aan 
BEURREY. De wederlegging 
van het geschrift van BEUR-
RET was reeds in het licht 
verschenen. RoDGANE gaf het 
in 1789 op nieuw in het 
licht, met een antwoprd op 
de hem gedane verwijtingen. 
De abbé ROOGAME had den 
moed van zelf na den 10 
Augustus zijn geestelijk ge
waad niet te willen afleggen. 
Hij bezat levendigheid en 
ijver, maar men ontwaartin 
zijne werken eene.n dikwerf 
onnaauwkeurigen.stijl. 

_ RODGEMONÏ (FRANCISCÜS) , 
in 1624 te Maastricht ge

boren*, werd Jésüit, ging 
naar Sina om aan hel heil 
der zielen te arbeiden, waar 
hij in hel jaar 1659 aan
landde.. Gedurende de wreede 
vervolging van 1664 , "werd 
hij naar Pekin gevoerd, met 
ketenen beladen, en vandaar 
naar. Canlon, alwaar hij met 
dé meeste missionnarissen, lot 
het einde van het jaar 1671 in 
eene afgrijsselijke gevangenis 
werd opgesloten. Bij overleed 
in het jaar 1676 van werk
zaamheden uitgeput. Deze 
missionnarïs met eenen hei
ligen ijver bezield, vol vuur 
voor de voortplanting des Ge-
loofs, had door zijne zachte 
en overtuigende manieren Je 
genegenheid der aanzienlijk
ste personen nn Sina ge-
wonnen. Hij schreef m/4]ne 

gevangenis van C to /o» : / ^ -
torta lartaricO-Sinica,com-
plectens ad anno J660mlt\ 
cara bellicamque inter bmas 
discipltnam,Ghristiamier 
ligionis prospew adveisa 

que, etc, ^ven'lfJ' 

dieUt het jaar 1668 loop , 
is met veel . o p ^ f £ e 
schreven, zij is eeneaei" 
stukken ;3n de S i n y h e g 

schiedenis: zij is alléén meer 
waard dan alle verdichte^? 
nijken van die trotschefUe 
'en is door pater StfABTUi» 
MAGALHAENS in het Foriu geesch vertaald volgens een 

handschrift, Lissabon, w 
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in 4. t0 Pater RODGEMONI 
heeft onder andere twee zede
lijke en godvruchtige werken 
in de Sineesche taal zamén-
gestelden heeft deel gehad 
aan de Latijnscke omschrij
ving der aedektindige wer
ken van CoNFücwSf door 
pater COUPLET in het licht 
gegeven. 

,
 ROÜGKX (de Veldmaar

schalk), den 3 April 1770 
te Zons'le-Saulnier uit eene 
aanzienlijke familie geboren, 
was de vader van ROÜGET 
DE L'ISLE, De wet der eerste 
Tequisitie trof! hem op dea 
oogenblïk, waarop'hij in eene 
loopbaan zoude treden .waar
toe hij zich door bondige 
studiën voorbereidde. Het 
6.e bataillon van Parijs de 
Hoogte der Molens (butle 
des Moulins) genaamd , zich 
gevormd hebbende en zijne 
officieren volgens de wet ver
kiezende, benoemde RÜUGET 
tot luitenant. De volksver
tegenwoordigers bij het leger 
van den maarschalk JOTJRDAN 
waren getroffen, bij de aan
komst van. dat bataillon voor 
Arlont van de houdingen de 
bekwaamheid, welke het ge
durende zes gamizoens-maan-
den had verkregen ; het ba
taillon werd in de 181.s te 

half-brigade ingelijfd, Eene 
hijsondere omstandigheid deed 
"1 handen van ROÜGET, bri
gadier geworden , weder eene 

requisitie vallen , die een zij
ner makkers bij de volksver
tegenwoordigers van het leger 
van PICHEGRÜ, die toen de 
krijgsonderneming tegen Hol
land voorbereidde, beriep. 
Hij vertrok voor die bestem
ming, en het is daar dat hij 
zich aan den generaal DAEN-
DELS aansloot. In 1807, was 
hij generaal^majoor in Hol-
landsche dienst, en hij verge
zelde den generaal DAENDELS 
op zijne zending naar Bata
via. Hij werd in 1810 op 
de lijst der generaals van de 
Fransche brigade hersteld, en 
maakte met onderscheiding de 
veldtogten van 1811, 1812, 
1813 en 1814 in Spanje 
mede. Na de gebeurtenissen 
van 1814 , werd hij besten-
diglijk belast met het bevel 
der militaire onder-afdeelin-
gen in de departementen der 
J^endée , der Neder-Loirei, 
van Cóte d'Or en van de 
Rh&ne- en overal had hij de 
achting zijner overheden en 
de genegenheid der'inwoners 
gewonnen. Hij is in de maand 
October 1833 in het 63.ste 
jaar zijns ouderd.oms over
leden. 

* ROÜGNON (NICOLAAS FRAN-
CISCÜS) , een beroemd genees
heer, in 1727 te Morteau, 

•een stadje in Franehe-Comiè, 
geboren, studeerde in de 
faculteit van Besangon, en 
begaf zich vervolgens naar 
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Parijs om er dé leergangen 
der bekwaamste hoogleeraars 
te volgen. Zijn ijver en zijne 
vlijt verwierven hem de on
derscheiding, om onder de 
kweekelingen van het ffötel-
jDieu geplaatst te worden.' Hij 
-verbond zich met MACQUER en 
IiO'RRt, zijne medeleerlingen, 
beoefende naar hun voorbeeld 
in zijne ledige oogenblikkert 
niet zonder snelle vorderin
gen te maken, de ontleed
kunde en de natuurkundige 
wetenschappen. Zijne studiën 
afgeloopen zijnde, ging hij ge
durende eenigen tijd te iVb-
yon de geneeskunde beoefe
nen:; en kwam in 1752 te 
xBesatigon terug • na in die 
stad de doctorale waardigheid 
te hebben bekomen r verkreeg 
hij in 1759, na den dood 
van B1H.ERET een' der leer
stoelen van de faculteit, en 
had ook den post van eersten 
geneesheer der hospitalen. 
Zijn roem als hoogleeraar en 
zeer ervaren arts verbreidde 
zich in korten tijd in Duitsch-
land en tot in Engeland, 
m lokte van alle landen leer
lingen naar hem toe. De al-
gemeene achting kon hem 
niet beveiligen tegen de ra
zernij der revolutionnaire par
tij van den leerstoel beroofd, 
welken hij sedert meer dan 
dertig janen tot sieraad ver
sterkte , werd hij evenzeer 
*an zijnen post van genees
heer der hospitalen afgezet. 

Na den 9 Therniidor, werd 
hij in zijne bedieningen her
steld , en hij overleed te Be* 
sangon aan eene aanstekende 
koorts, den 13 Junij 1799, 
in den ouderdom van 73 ja
ren. Behalve verscheidene 
Verhandelingen, die men 
ia.de.. verzamelingen van de 
akademie van Besancon be
waart, heeft men van hem: 
l.o Letlre étó. (Brief Van 
doctor XORRï) waarnemia-

| gen bevattende, over de 
oorzaken van den dood van 
den heer GHARI.ES , oud kapi
tein der cavalerie, Besancon 
1768 in 8,*° — 2.0 Codex 
physiologicus, ibid, 1776, 
in 8.vo, dat beneden onze 
ervaringen in dat vak is. — 
3.o Considerationespathalo-
gico-semeioticoe de omnibus 
corporis humdni funciioni-
bus, ibid, 1786 r - 8 7 ^ 2 
dl.11 in 4 > ; deze verhande
ling kan als eene uitmuntende 
verklaring der voornaamste 
spreuken van HIPEOCRAÏES 
beschouwd worden ; — *»° 
Observations elciffaf™" 
mingen oVer dé verschillende 
voordeelèn , welke men ml 
den aardappel kanlreMen), 
ibid, 1794, in 8.*°; ~ 5-° 
mdecine etc (Mgemeene en 
bijzondere behoedende en her-
stellende geneeskunde of Ver
handeling over het behoud 
der gezondheid en derbeoefi-
nende geneeskunde), ' ü , ° : ' 
1799, 2 dl." ia & r 0 : Be 

http://ia.de
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heer MARCHANT , doctor van 
Besancon, die zijn kweeke-
Jing was, heeft over hem 
een Geschiedkundig verslag 
in het licht gegeven, Besan-
con, in 4 . t 0 , hetzelve is in 
het 7.e dl« van de Meniorïèn 
over de Militaire Genees* 
kunde opgenomen, blz. 366. 

ROÜILLÉ (WILIEM LE) , een 
beroemde regtsgeleerdè, in 
1494 te Jlengon geboren , 
•wasdezoon vanLöDEWUK JLE 

, ROÜJLIÉ , heer van Hertrè 
en Roze. Hij oefende ge
durende eenigen tijd in zijne 
geboorteplaats het beroep van 
advokaat uit. Nadat zijne 
Verdiensten hem op eene voor» 
deelige wijze bij FR.D'ALEN-
CON , hertogin van Fendóme 
hadden bekend gemaakt, gaf 
die vorstin hem den post van 
luitenant-generaal van Beau-
Montrle^F'icomie, een stadje 
van haar gebied; Dekoning 
en de koningin van Navarre 
(KABEI. D'ALJSREÏ en MAR-
GARETHA van'Falois) begun
stigden hem later met eenen 
post van raadsheer bij het ge-
regtshof\&nMengon;zij ruim
den hem ook eene plaats in 
hunnen raad in. Het jaar zijns 
overlijden is onbekend. LE 
ROÜILLÉ is de schrijver van ver
scheidene regtsgeleerdè wer
ken , die vroeger zeer op prijs 
•werden gestold ; hij gaf onder 
anderen ia het licht eeneF er-
handeling oyer het fandsregt 

van Noréiandy'è, 1534, in 
fol. en in 1539 herdrukt.', 
die zplk een gunstig onthaal 
genoot, en zulk eene groot 
denkbeeld van den schrijver 
gaf, dat het parlement van 
Normandifè hem wildezien , 
en hem deed verzoeken naar 
Róuanen te komen: eene eer
volle uitnotidiging, waaraan hij 
niet verzuimde te beantwoor
den. Men heeft nog van hem 
een werk van een ander on
derwerp getiteld: Recueil 
etc. (Femameling van den 
ouden voorrang van Galli'è 
en der Galliërs) te Poitiers 
gedrukt, 1546 , in 8.vo, in 
1551 Xe Parijs herdrukt; 
en een dichtstuk dat ten titel 
voert: Be nachtegaals uit 
hét park van jlengon, ter 
gelegenheid van de aankomst 
der ' koningin van Navarre 
in die stad, in het jaar 1544. 

ROÜILLÉ (PETRUS JULIA
NUS), een Jesuit in 1681 te 
Tours geboren, onderwees 
achtereenvolgend de godge
leerdheid, de school weten
schappen , de wijsbegeerte, 
en toonde eenen bijzonderen 
aanleg tot verscheidene we
tenschappen. Zijne overheden 
verbonden hem aan de zamen-
stelling der, Romeinsche ge-
schip.de7iis van pater CATROIT, 
in 21 dl.» in 4. t 0 , waartoe 
pater B.ODHI.É slechts de Ver
handelingen en degoede^aw-
ieekeningen waar dit werk 
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vol van is, bijdroeg (Zie 
CATROC). Hij nam met pater 
BRÜMOI deel, aan de herzie
ning en voortzetting der Om
wentelingen van Spanje', dat 
pater D'ORXEANS onvolledig 
Jiad nagelaten. Hij had aan 
het journal de Trevoux ge* 
werkt, van 1733 tot 1737. 
De 2.e brief van het Onder
zoek van het gedicht van 
RACINE over de genade is 
van hem. Deze geleerde Je-
suit overleed te Parijs in 
1740, in deD ouderdom van 
59 jaren , algemeen bemind 
en- geacht. 

ROüUET (JOANNES LuDE» 
-WIJK), een graveur,in 1645 
te\ Arles in Provence gebo
ren, deed eene reis naar Ita
lië, waar zijne talenten hem 
bij kunstenaars en liefhebbers 
toegang deden vinden. ClEO* 
!FERRi,een vermaard schilder, 
verbond zich met dezen be
roemden graveur, en ver
schafte hem verscheidene ge
legenheden om zich te on-
derscheiden. RODUÈT verliet 
Rome om de grootste sleden 
van Italië te bezoeken, en 
overal vond hij gelegenheid 
zijne graveerstift te oefenen. 
De liefde voor het vaderland 
deed hem naar Frankrijk te-
ïugkeeren , waar zijne talen-
len niet. Werkeloos en zonder 
telooning bleven. -.Men acht 
zlJne werken, vooral wegens 
de naauwkeurigheid der tee-

iening, de zuiverheid en sier
lijkheid van zijne graveer-
naald. Hij overleed te Parijs 
in 1699. Men vindt in het 
museum van het Louvre eene 
gravure van dezen kunstenaar. 
De drie MARIA'S bij hei graf 
van J. C.Ï volgens HANNIBAI. 
CARRACCIO; dezelve wordt als 
zijn meesterstuk beschouwd. 

RoüLLIARD (SEBASTIAAK) , 
een advocaat van Parijs, Ve 
Melun geboren, was meer 
bekend in de republiek der let-, 
teren dan aan de balie. Men 
heeft van hem eenige weinig 
bekuischte , maar geleerde en 
zonderlinge geschriften, De 
voornaamste zijn: 1.°Traite 
etc. {Verhandeling over de 
mannelijkheid van een" man 
zonder teelballen geboren), 
1600, in 8 > j r - 2 . e Sits-
toire etc. (Geschiedenis dei-
kerk van Chartres) in 8.J> 
— 3,0 Les Gimnopodes (Ue 
Gimnopodes of te naaktheid^ 
der voeten), in 4, t0-— 4-° 
Mis toire etc. (Geschieden^ 
van Melun) in 4 w — ». 
Privileges etc. (Foorreglen 
van de ff. Kapel van Pa
rijs), in 8 > ; — 6 '° ' w " 
dichten, vrij plat. RoDL"fQ

D 

overleed te Parijs m 1W»« 

— ZieRo-RoUMANZOFF, 
MANZOFF. 

een RoüSSEAU ( J A C O B D S ) , el 
schilder, in 1630 te. F.W 
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geboren, onderscheidde zich 
door zijne kunst om bouw
kundige onder werpen te schil
deren , en om het gezigt te 
bedriegen door de begooche
ling van het perspectief. Lo-
DKWIJK XIV, van zijae zeld
zame talenten onderrigt wist 
er nut uit te trekken. Deze 
vorst belastte hem met de sie
raden van de zaal der werk
tuigen te Saint-Germain en 
Laye, waar men de opera's 
van den beroemden LULU 
uitvoerde. Deze voortreffe
lijke kunstenaar werd nog in 
verscheidene koninklijke hui
zen gebruikt, en men ziet zijne 
werken in eenige huizen van 
rijke particulieren; maar zijne 
perspectieven gewoonlijk be
stemd om eene plaats oif eenen 
tuin te versieren , hebben veel 
geleden door den invloed der 
lucht, hetgene wat er echter 
van behouden is gebleven, 
is voldoende om de schoon
heid van zijne genie, den luis
ter, en de schakeringen van 
zijn coloriet te doen bewon
deren. Deze meester heeft 
ook uitgemunt in het schil
deren van landschappen. Hij 
overleed te Londen in 1693. ; 

BooSSËAü (JüANNES BAP-
TISTA) , de eerste onder de 
Fransche lierdichters, zoon 
van eenen schoenmaker van 
Parijs, werd den 6 April 
1670 in die stad geboren. 

XXI, DEEI. M 

Zijn vader verschafte hem 
I eene uitmuntende opvoedW 

in fde beste collegiën -der 
nooldstad. De jonge JRoüs-
SEAD verwierf zich eenen'naam 
door kleine dichtstukken, vol 
geest en verbeeldingskracht. 

. Hij was naauwelijks 20jaren, 
" oud, toen hij reeds door per

sonen van denaanzienlijksten 
enhoogsten rang en van'den 
meest kieschen smaak gezocht 
werd. In 1688 werd hij in hoe-
danigheid van page geplaatst 
bij BONREPAUX, Franschen 
afgezant h, Denemarken, De 
maarschalk ojt TAIIURD koos 
hem lotmanen secretaris,' 
toen hij ^ n ^ v Hngeland 
begaf. Het. was te Zonden 
dat hij met SAINT EVBEMOMT, 
die de geheele verdienste van 
den jongen dichter gevoelde, 
eene naauwè vriendschap aan
knoopte. B.0DIUÉ, bestuur
der der financiën, nam hem 
bij zich". Eene netelige zaak 
wikkelde hem in de groolste 
onaangenaamheden. Het kofr 
fijhuis van LA LAÜKANT was 
toenmaals de letter- en staat
kundige vergaderplaats der 
lediggangers Van Parijs. LA 
MOTTE en ROUSSEAU waren 
de hoofden van dezen i W -
nassus, toen de opera Mesi-
one van DANCHET in 1708 
het licht zag. Ér verschenen, 
op eene wijze van de inlei
ding dezer opera, vijf cou
pletten tegen de schrijvers 

m 
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der woorden, der muzijk en 
des ballets. Deze eerste cou
pletten , dié tnen meende van 
ROCSSEAÜ te zijn, werden door 
eenè menigte andere gevolgd, 
Waarin alles wat het talent 
door haat, wraak ert losban
digheid aangevuurd , meest 
gedrpglelijks kan voortbren
gen , zich vereenigd vond. 
Vwsailles en Parijs, wer
den door deze afschuwelijk-
heden overstroomd. De regt-
ïranken , de klagten der 
verongelijkte personen moe
d e , zochten den schrijver 
dier schandalen. Er beston
den zware vermoedens tegen 
RöDSSEAUjintusschenzou deze 
dichter nooit veroordeeld zijn 
geworden indien hij er zich 
bij had bepaald te ontken
nen dat hij de schrijver der 
coupletten was. Maar, niet 
te vreden met onschuldig 
te willen schijnen, wilde 
liij daarenboven dat de land* 
meter SAUKIN de schuldige 
aan de misdaad zonde zijn , 
welke mett hem te Jast legde! 
WILLEM AMOÜLD, één jonge 
schoenlapper, met een zwak 
Verstand , was, zegt men , 
het werktuig dat ROIJSSBAÜ 
iö het werk stelde om zijnen 
tijand te bezwaren. Die el
lendeling getuigde dat SAU-
ïUN hem de coupletten had 
overhandigd, en dezelve aan 
eenen kiemen schoenpoetser 
had gegeven om dezelve in an
dere handen te doen over

gaan. Het proces voor het 
Chdtelet gebragt, kwam voor 
het parlement, en de slag 
waarmede ROUSSEAU den land-
meter wilde treffen, viel op 
zijn hoofd terug. SAÜKIN deed 
het contrast zijder zeden met 
die zijns vijands gelden. Hij 
beschuldigde hem alsomkoo-
per van getuigen in het bij
zonder van dien WILLEM AR-
NOüLD, aan wien hij geld 
had gegeven. De bewijzen 
van deze omkooping schenen 
klaarblijkelijk en de verlei
der werd ten eeuwigen da
ge uit hel rijk verbannen. 
Dit vonnis, den 7 April 
1712 uitgesproken, werd op 
het £rè»e-plein aangeplakt. 
RODSSEAÜ begaf zich naar 
Zwitserland, waar de graat 
DE Loc, Fransch gezant Dij 
het Zwitsersch bondgenoot
schap', hem het leven zacht 
ert aangenaam maakle._ lij-
dens den vrede van Bad»» 
in 1714 gesloten, verzoent 
prins EDGENIDS om RODSSEAÜ 

aan den graaf, die hem met 
zich genomen had, en de«e 
heer durfde hem «««"J8* 
weigeren. De Fransche dichter 

ging met den prins, byj wien 
hij bijna driejaren inwoon
de , naar Weenen. BelroK-
ken'in de zaak van den graa 
DEBoMEVAï,,engenoodzaaKi 
het hof van fTeenen te ver
laten , begaf hij zich n^r 
Brussel. Het was in die_sta.a 
dat zijne geschillen m e t v 
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TAIRE begonnen. HOÜSBEAD 
had dien ontluikenden dich
ter gekend'in het collegievan 
LoDfiWiJK den Grooie, en 
had zijnen aanleg foor de 
dichtkunst bewonderd. De 
jonge AROÜBT beoefende eene 
wetenschap die hem zoo ttüt-
tig zijn kon , hij droeg hem 
zijne werken op , hield niet 
op hem të raadplegen, be
trekkelijk zijne proeven, en 
hunne vriendschap werd van 
dag tot dag levendiger. Zij 
zagen elkander dikwijls te 
Brussel, AitOUEï las aan 
ROÜSSEAÜ zijnen Brief aan 
JOLIA , thans aan URANIA , 
voor. Dit werk boezemde den 
laatsten afschuw in , zoodat hij 

, ér hem zijne verontwaardiging 
óver te kennen gaf. De jon* 
geling door deze Verwijtingen 
verbitterd, veroorloofde zich 
ëllerhatelijkste uitdrukkingen 
ten opzigte van dengenen, 
die hem dezelve gedaan had. 
In welk aanzien ROBSSEAÜ te 
Brussel ook slönd , kon hij 
toch Parijs niet vergeten. 
De hertog van örleans, re
gent van het koningrijk , doof 
den groot-prior van Pendime 
èn den vrij heer- DE BRETEÜII. 
aangezocht, verleende hem 
brieven van terugroeping. 
Maar alvorens er gebruik 
van te maken, verzocht de 
dichter dat men zijn proces 
fcöu herzien; hg wilde niet 
uil genade , maar krachtens 

•• • M 

een openbaar vonnis terug
geroepen worde». Zijn ver
zoek werd verworpen. Ota 
zich over deze nieuwe teleur
stelling te troosten, begaf hij 
zich op reis. In 1721 , stak 
bij naar Engeland ovef, waar 
hij te Londen de ^eraame-
ting zijner -werken \n 2 dl.» 
in 4.w. liet drukken. Deze 
uitgave , in 1723 in het liöht 
gegeven , verschafte hem om
trent tien duizend kroohen. 
Hij plaatste dezelve Op dé 
maatschappij van Osieride ; 
maar daar de zaken dief maat
schappij in verval geraakten, 
verloren de bezitters van aan-
deelen hunne kapitalen. Hij 
vond ondersteuning bij den 
hertog Vab Arèmberg, die 
hem té Brussel aan zijne ta
fel toeliet. Deze heer genood
zaakt zijnde om zich in 1733 
naaf het leger in Dttitsoh* 
land te begeven , schonk 
hem eënejaarwedde van Ï50Ö 
livres \ rttaar ROÜSSEAÜ had 
Weder het ongeluk de gunst 
van zijnen weldoender te .Ver
liezen. Hij had de onvoöf-
zigtigheïd van in een dagblad 
openlijk bekend te maken, 
dat TOITAIRE hem bij den 
hertog van JLrüinberg be
schuldigd had, de schrijver 
dér coupletten té zijn waar-
voof hij uit Frankrijk ver
bannen was. YoLlAlfiÉ <3i'e 
deze beschuldiging 11ad be-

' hóoren te rerstaad^,' wi^e 
m2 
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er zich liever aan dien heer 
over beklagen , die RODSSEAU 
van zijne weldaden beroofde. 
De stad Brussel werd , na 
die ongenade, voor hem een 
onverdragelijk verblijf. De 
graaf DE Lrjc en de heer DE 
SÉNOZAif algemeen ontvanger 
der geestelijkheid, van zijne 
rampspoeden onderrigt» de
den hem heimelijk naar Parijs 
tomen, in de hoop van het 
einde van zijne verbanning 
te bespoedigen. RODSSEAU 
verbleef er drie maanden; 
maar daar zijne beschermers 
geen vrijgeleibrief voor een 
jaar konden verkrijgen, keerde 
hij naar Brussel terug, en 
overleed te Gnettet een ge
hucht , tusschen Bergen en 
Brussel, den 17 Maart 1741, 
in groote gevoelens van gods
vrucht. Vpor dat hij dé hei* 
lige teerspijs ontving, ver-? 
klaarde hij dat hij • niet de 
schrijver der coupletten was, 
die zijn leven vergiftigd had
den. Deze verklaring heeft 
aan onpartijdigen als een vol-
ledig bewijs zijner onschuld 
toegeschenen, h het waar
schijnlijk, zeggen zij, dat 
RODSSEAU zou hebben willen 
bedriegen in die laatste oogen-
blikken waarin de waarheid 
steeds hare kracht ten toon 
spreidt ? PmoN heeft dit graf
schrift voor den Franschen 
HoiuTiDS gemaakt: 

f 1 S ? l " " l ' " " " 1 W « W RODsSBATT. te Braham fK' >« '»ml<e ot JParhzan hor-
(cenu. 

Toici l'abrogi' de aa vle, 
Qui fut tto-p longue do moitió? 
Il fut trente ans digne d'enYio, 
Et tronte ans digno de püiiS. 

Het is gemakkelijker in RODS
SEAU den dichter dan den 
mensch te schetsen. Eenige. 
personen hebben hem . als-
onrustig, ' eigenzinnig , on-
voorzigtig, wraakgierig, af
gunstig, vleijend en hekel
achtig voorgesteld, Anderen 
hebben hem afgeschilderd als 
een man vol opregtheid en 
gulhartigheid, als een ge-, 
trouwe en erkentelijke vriend,, 
als een van zijne Godsdienst 
doordrongen Christen. Het 
is moeijelijk om tusschen twee 
zoo' verschillende portretten 
te kiezen. Het schijnt dat 
RODSSEAU niet van de smet, 
te zuiveren is der op. hem 
drukkende beschuldiging, van 
zijne weldoeners te hebben 
aangerand. Men kan hem 
gemakkelijker tegen diegene 
regtvaardigen welke hem be
schuldigen van zijnen vader 
verloochend te hebben, m 
grootste adel eens dichte» 

is, van HoMEKOS, P«W*J?8. ofVmfrlLlüsaftestanjmen.an 

welke behoefte zou RODSSEAU 
gehad hebben om de gering
heid zijner geboorte te ver
bergen ? Dezelve vermeerder
de zijne verdienste, f " j 
bezat te veel verstand • ?m 
zulks niet te begrijpen. " e 

heerSEGUT heeft eene scnoo-
ne uitgave zijner Werken ge
leverd, overeenkomstig 
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bedoelingen welke de dichter 
hem had te kennen gegeven. 
Deze uitgave in 1743, te 
Parijs in* 3 dl.n in 4. to - en 
in 4 dl.n in 12><> in het 
lichtverschenen, bevat slechts 
hetgeen de schrijver als het 
zijne heeft erkend; zij bevat 
1.° vier boeken met Oden, 
waarvan het eerste uit ge
wijde oden, aan de Psalmen 
ontleend , bestaat. » ROÜS-
SBAÜ , zegt FRÉRON, weet 
juist van pas de schoone wan* 
orde van PINDARUS , de be
valligheden van ANACREON , 
de gezonde rede van HORA-
XIÜS en de deftige majesteit 
van MALESHÈRBES lerugtege-
ven." Welk vuur! Welk 
genie! welke lichtstralen der 
verbeeldingskracht, welke 
vlugheid van penseel 1 welke 
overvloed van treffende trek* 
ken! welke menigte Tan schit
terende vergelijkingen I; welke 
rijkdom van rijmklanken! wel
ke gelukkige versbouw ! maar 
vooral welke onnavolgbare 
nadruk! Er komen achte-
loosheden , ongepaste woor
den, onnaauwkeurige spreek
wijzen in voor; maar de 
geestdrift des dichters, die 
in de ziel van den lezer over
gaat, brengt te weeg dat men 
dezelve bijna niet bemerkt. 
— 2.° Twee boeken berijmde 
Brieven, Ofschoon deze niet 
in schoonheid te kort schie
ten , heerscht; er een zekere 

M 

menschenhaat in, die dezelve 
ontsiert. ROUSSEAU spreekt 
te dikwijls over zijne vijanden 
en ongelukken ; hij ontvouwt 
er grondregels in, die minder 
op de waarheid dan op de 
verschillende hartstogten die 
hem bezielden betrekking 
hebben. Dé gramschap deed 
hem dikwijls in schijnbare 
tegenstrijdigheden vervallen. 
•— 3.° Cantatehé iïij is de 
schepper van dit dichtwerk* 
waarin hij niet. is overtrof
fen. De zijnen ademen die 
dichtkunde van uitdrukking 
dien schilderachtigen stijl, 
die gelukkige wendingen , die 
vlugge bevalligheden, welke 
het ware kenmerk van dat 
dichtsoort uitmakeö. Hij is 
nu levendig en onstuimig, 
dan zacht en treffend, vol
gens de hartstogten > die de 
personen bezielen welke hij 
doet spreken. — 4,° Allé' 
gories etc, (Zinspreuken), 
waarvan verscheidene geluk
kig zijn j maar waarvan eenige 
gedwongen schijnen ; Punt' 
dichten die hem MARTIAÜS 
en MAROT hebben doen over
treffen. Men heeft -zorg ge
dragen om in deze uitgave 
degene, welke de ongebonden
heid en ligtzinnigheid hem 
hadden ingegeven, achter we-
ge te laten. Deschrijver heeft 
er later zijn hartelijk leedwe
zen over te kennen gegeven.'— 
5.o Een boek Mengeldichten. 

i '3 
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waaraan soms bevalligheid en 
sierlijkheid ontbreken; — 
6.0 vier Blijspelen in vers
maat, en twee in prosa. In 
het looneelwerk schitterde 
zijn talent niet zeer. ïntus-
schen vyerd zijn blijspel ge
titeld Ï Eet Koffjhuis, ne-> 
gen malen; en een ander 
de Fleijer, in 1696 tien 
malen ten tooneelë gevoerd, 
en is met bijval herhaald. .—. 
7.° Een verzameling van Brie
ven in proza. Men' heeft in 
deze uitgave slechts de be
langrijkste gekozen. Er be
staat in 5 dl.n eene bie-
langrijkere verzameling der-
zelve, die tegelijkertijd zijne 
gedachtenis tot blaam en lot 
x'oeüi heeft versterkt. Roes-
SJJAÜ zegt in dezelve over 
dezelfde personen het voor 
en het tegen. Hij schijnt te 
zeer genegen om diegene, 
welke Hem mishaagden Ie 
brandmerken. Dit daargela
ten, zag men in hem een' 
man vao eene vaste inborst 
en van eene verhevene'ziel, 
die zijne, terugkomst in zijn 
vaderlaDd niet ander» dan aan 
zijne volledige regtvaardiglng 
wilde te danken hebben. Men 
vindt in zijne werken eenige 
anecdoten ,, en naauvvkeurige 
oordeelvellingen over ver
scheidene schrijvers. Een 
boekhandelaar in Holland 
heeft een werk in het licht 
gegeven, dat hém meer ten 
nadeele zoude verstrekken, 

indien de schrijvers verant-i 
woordelijk waren voor de zot-
ternijen die men onder hun
nen naam opdischt; namelijk 
zijne Portefeuille. I r lep-
men , wel is waar, in deze el
lendige verzameling, verschei
dene stukken voor, die van 
RODSSKAU zijn} maar men moet 
er he,m minder over laken dan 
degene die deze werken uit 
de vergetelheid hebben ge-» 
trokken, wajartoe deze groote 
dichter dezelve had verwe
zen. Men heeft in 1741, te 
Parijs in het licht gegeven 
eene zeer schoone uitgave zij
ner Uitgezochte WerKm, 
in 1 dl. in 12.»° klein for« 
maat. Het zijn zijne Oden 
en zijn uitstekende voorrang 
als lierdichter, die hem den 
bijnaam van grooten JloVS' 
SÈJU, hebben verworven, 
ofschoon het te vermoeden 
is dat' men hem deozelven 
heeft gegeven Q«i hem van 
andere schrijvers van den
zelfden naam te onderschei' 
den» De Uitgezochte wer
ken van J , B. RoessfiAP» 
«riet aanteekeoingen van Fo"-
TAiSEs en LEERON voorzien, en 

door BOBCHARUT metnieuwe 
letterkundige aanteekenmgen 
in het licht gegeven,,. «8» 
door de universiteit (25 JU,1J 
1830) onder de classieke ver
ten gerangschikt. EcoccHARD 
LEBRUN heeft getracht den 
roem van ROUSSEAU te, ve-
Hevelen in de uitgave, welke 
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hij van dien dichter in het 
licht heeft gegeven ; LAHARPE. 
schijnt hem met veel onparlij-
digheid beoordeeld te hebbeo. 
Men kan over de verdien
ste van dezen schrijver raad
plegen , ROÜSSJSAO gewro
ken , door den abbé DE GOUR-
CT, Parijs, 1772, in 12.»» 
De eerste uitgave door den 
schrijver erkend is die van 
Sololhurn, 1712, J dl. in 
12 mo De Oden, Cantaten 
en Mengeldichten zijn door 
den heer DIDOT den oude 
voor de opvoeding van den 
dauphin 'in het licht gege>-
ven, 1790, gr. in 4.*>. Het 
40.e en 41.e'deel van de Per* 
aameling der beste Fran
sche schrijvers, door den
zelfden uitgever,'bevatten de 
Uitgezochte werken van J. 
B, BOÜSSEAÜ, Parijs 1818, 
2 dl.» in 8.v° De Uilge^ 
zochle werken van denzelfden 
dichter zijn in 1808 met jlan* 
teekeningen van den dichter 
LEBRUN in het licht versche
nen (Zie boven). De heer 
AMAR heeft in 1820 in het 
licht gegeven OEuvres etc, 
(Volledige werken van Jo* 
AHNES BAPTISTA MOÜS* 
SEAXJ , met eene geschied-* 
en letterkundige verhande
ling , voorafgegaan van eene 
nieuwe proeve over het Ie* 
ven en de geschriften van 
den schrijver), Parijs, 5 
dl."» in 8,vo; deze uitgave 

bevat een gedeelte van de 
Briefwisseling van Rous~ 
SEAÜ. Dezelfde, criticus heeft 
de Dichtkundige werken van 
J. B. BOÜSSEAÜ met eene 
Verhandeling in het licht 
gegeven, Parijs, 1824, 2 
dl.A in 8.vof die een deel 
uitmaken van de F~er»ame~ 
ling der Fransche klassieke 
sehryvers, door XEFÈVRE in 
het licht gegeven. — Een der 
halve broeders van JQANNES 
BAMISTA ROUSSEAD , een on* 
geschoeide karmeliet, onder 
den naam van pater LEON DB 
ST. JOSEPH verwierf veel 
roem als kanselredenaar, en 
overleed te Parijs in 1750» 

BOÜSSEAÜ (JOANNES-JACÖ-
BÜS), den 28 Junij 1712 te 
Geneve geboren, was de 
zoon van een'horlogiemaker, 
terwijl zijne geboorte aan 
zijne moeder het leven kostte» 
Zijne kindsöhheid, zegt hij, 
was desniettemin met de tee-
derste zorg omgeven. Zijn 
vader, een eenvoudig en goed 
man, was er minder op be* 
dacht om den aanleg aante-
kweeken , waarmede hij hen» 
begaafd zag, dan om hem al 
wat Voor zijne jaren onaan» 
genaam was uit den weg te 
ruimen, en ROÜSSEAU henn* 
n.erde zich niet hoe hij had 

, leeren lezen , maar hij herin
nerde zich dat Bomans zijne 
eerste leesoefeningen geweest 

m 4 
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waren, en dat de aandoe
ningen dier zijne kindschheid 
er uit putte hem » over het 
menschelijk leven wonderlijke 
en romaneske denkbeelden 
inprentten, waarvan de on
dervinding en de overweging 
hem nooit volkomen konden 
genezen." Des niettegenstaan
de las hij later eenige goe
de boeken, zoo als dé Ie» 
vens van PLUTARCHÜS. Zijn 
vader, genoodzaakt om ^e-
neve te verlaten, plaatste hem 
in een pensionaat te Bossey, 
bij den predikant LAMBER-
CJER, van waar hij na ver
loop van twee jaren bijna 
evènuzoó onwetend van daan 
.kwam, als hij er gekomen was. 
Een oom van moeders zijde 
die.zich met hem belast;had ~, 
zond hem naar het bureau.van 
eenèn griffier vâ i Geneve om 
akten afteschrgven. Daar hij 
ook hier zijne ongeschiktheid 

, aan den dag legde, zoo werd 
hij voor onbekwaam en te 
naauwernood geschikt geacht 
om de vijl te regeren, waar-
om hij in de werkplaats van 
een' graveur geplaatst werd, 
die hém mishandelde en dien 
hij weldra verJiet. Hij ging 
iijfden abbe DE PONTVERBE* 
pastoor van Confignon , 'in 
Savobije eene schuilplaats 
sspekén rdeze geestelijke zond 
•he'm naar Jnneoy-, waar hij 
voor de eerste maal ïtoevrouw 
WARBNS zag i- die zijne,wel. 
doenster werd, en wier wel

daden hij met de zwartste on
dankbaarheid beloonde. Het 
was door tusschenkomst dier 
dame en op kosten van den 
Bisschop van Jnnecy dat 
ROÜSSEAÜ naar Turin werd 
gezonden, otn er in de Ca-
tholijke Godsdienst onderwe
zen te Worden. Pfaeen ver
blijf van twee maanden in 
het huis der Catechumenen,: 
zwoer hij het protestantis-
mus af. Daar hij uit zijne zoo
genaamde bekeering slechts 
20 franken getrokken had, 
trad hij bij de gravin DE 
VERCELUS in hoedanigheid 
van lijfknecht in dienst: hij 
bedreef alstoen eene schande
lijke fout, daar hij een lint, 
of volgens anderen dan hij > 
die zulks met meer waar
schijnlijkheid bevestigd heb
ben, een1 diamant, ontvreemd
de , en eene jonge dienstmaagd 
van dezen diefstal beschul
digde , die, zoowel als hij , 
weggezonden werd. Hij vond 
weldra eene nieuwe betrek
king; hij werd secretaris van 
den graaf Gouvotf, eersten 
schildknaap van de koningin 
van Sardinië; zijne natuur
lijke wispelturigheid verwij
derde hem kort daarna uit 
dat huis. Hij ging mevrouw 
DE WARENS opzoeken, die 
in zijhe ziel eenige edele ge
voelens opwekte. Op «are 
raadgevingen ging hij in l>et 
seminarie, met het verlan
gen om priester te worden; 
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maar hij werd teruggezonden 
als tot niets geschikt zijnde: 
Desniettegenstaande legde zij
ne weldoenster eenige moeite 
aan hem te koste; zij regelde 
zijne lectuur en deed hem 
de muzijk leeren. Van zijne 
tweede moeder gescheiden 
zijnde, doorkruiste hij Zwit* 
seriand meteenen ge waanden 
Griekschen Bisschop, die voor 
het heilig Graf aalmoezen in
zamelde , en aan wien hij tot 
tolk diende; maar zij werden 
beide te Solothurn in hech
tenis genomen. De Fransche 
gezant, aan wien hij zijnen 
toestand verhaalde, verschafte 
hem de middelen om naar 
Parijs tot diegene terugtekee-
ren , welke hij zijne waarde 
mama noemde. In de hoofd
stad aangekomen, vernam hij 
dat mevronw DE WABENS ver
trokken was: dadelijk begaf 
bij zich naar Lyon waar hij 
al de ijsselijkheden van de 
armoede gevoelde; eindelijk 
vond hij zijne weldoenster 
weder. Zijn verblijf, bij haar 
werd aan ernstige- leesoefe-
ningen toegewijd: maar zich 
verpligt ziende, om zich we
gens ziekte naar Montpellier 
te begeven, vond hij bij zijne 
terugkomst mevrouw DE W A -
RKNS in betrekkingen gewik
keld harer onwaardig. Hij 
gmg te Lyon eenen post van 
onderwijzer bij den heer DE 
MiBtT, hoofd-schout dier 

. M 

stad , bekleeden. Nadat hij 
gedurende een jaar dat be
roep had uitgeoefend/keerde 
hij naar Parijs terug:, waar 
hij in den'herfst van 1741 
met 15 louis en de hoop 
aankwam van eene snelle for
tuin, gegrond om op eene 
nieuwe Wijze muzijknoten 
te schrijven. Daar deze leer
wijze niet gelukte , nam hij 
den post van secretaris van 
den heer DE MOHÏAIGÜ , 
gezant te Venetië , aan. Ge
durende zijn verblijf in Ita
lië, oefende hij zich al meer 
en meer in de muzijk. Hij 
was weder naar Parijs te
rug gekeerd toen hij , in den 
zomer van 1749 , DIDEROÏ , 
wegens zijnen Brief over de 
blinden té Finoennes gevan
gen, ging bezoeken. Hij had 
den Mercure deFrance met 
zich genomen, om hem al le
zende onderweg tot lijdver-
drijf te dienen; hij zager in dat 
de akademie van Dyon eenen 
prijs op dit vraagstuk uit
loofde: Of de kers telling der 
wetenschappen en kunsten 
heeft by gedragen om de ze
den te Huiveren ? Hij dong 
er mede haar, en zijne ver
handeling , die het ontken
nende beweerde, werd in 
1750 bekroond, en moest 
zulks zijn, niet alleen wegens 
de krachtvolle en mannelijke 
welsprekendheid , waarmede 
de schrijver zijne bewering 

m 5 
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verdedigde, maar ook omdat 
indien men de zaak werke
lijk in hare algemeenheid be
schouwt, hij de waarheid 
voor zich had, alhoewel hij 
toenmaals, zoo als hij het 
zoo dikwijls deed, in betover-
drevene verviel. Verscheide
ne tegenstanders verhieven 
zich om hem aantevallen: 
RQÜSSEAÜ verdedigde zich; 
hij had van zijne zijde de 
ondervinding der eeuwen, en 
het licht der geschiedenis. 
De toestand der Franscbe let
terkunde kwam weldra te zij" 
ner hulp. » Indien het valsch 
is , zegt een oordeelkundige 
criticus, dat de letteren , be
oefend volgens de regels en 
de voorzorgen welke het al* 
gemeen welzijn vordert, ge
schikt zijn om de maatschappij 
te benadeelen, is het ten min
ste zeer zeker dat, oordealende 
volgens de ongeregeldheden 
die tegenwoordig onderde let
terkundigen heerschen , de
zelve aan groole zwarighe
den zijn onderworpen. Welk 
voordeelig denkbeeld kan men 
er zich van vormen, \vejke 
vruchten kan men er zich van 
beloven voor de ontwikkeling 
des geestes en de volmaking 
der zeden, wanneer men de 
ware grondregels ziet aange
rand, de regels miskend, de 
welvoegelijkheden . geschon
den » de regeringloosheid en 
de .verwarring gevestigd op 
de bouwvallen van den smaak 

en de rede; als de Gods* 
dienst, de zedeleer, de plig* 
ten, de deugd, de prooi 
worden van eene ongerijmde 
wijsbegeerte, die de eene ver
ongelijkt, de andere 'in het 
bederf stort, over deze naar 
willekeur uitspraak doet, en 
anderen volgens de luimen 
harer eigenzinnigheden of be
langen, wanstallig en onken
baar maakt. Welke achting 
kan men hebben voorde let
terkundigen, bij het zien der 
verdeeldheden, die hen ven 
bitteren en onteeren? Is het 
terwijl men hen elkander «iet 
verscheuren, belasteren., de 
eene den anderen zijneteer 
onlnesnen, in de gezelschap. 
pen met kuiperijen omgaan, 
om hunne mededingers J« 
verdrukken of hunne W* 
wonderaars en hvmne aan-j 
hangers tö roemen; terwijl 
men hen, om zich eenen 
roem te verschaffen, eenqn 
tijd en zorg ziet aanwenden, 
welke nuttiger aart de ver
betering hunner werken zou
den zijn toegewijd, wj 
wijl men hen tegen de w? 
oordeelingen ziet opstfa,fn 
nuttige raadgevingen m , a e n 

wind slaan, terwjjlaienhun-
ne ijdelheid zich met ge
kochte goedkeuring ziet voe
den, zonder zich bm e 

houden om meer regUaarat" 
ge en bondige te verdienen; 
terwijl men hen in de plaats 
van de verhevenheid der ge* 

file:///vejke
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voeJens die hun deel behoor* 
den te zijn, de ïaaghartighe-
den der list en vlijerij ziet 
plaatsen, teneinde steunsels 
aan hunne ijdelheid te geven 
Is het eindelijk in het mid
den eener gevoelige en da« 
gelijksche vernedering, dat 
zij naar den eerbied en den 
roem kunnen dingen, welke 
tot loon der werken van ge« 
nie en bekwaamheid zijn be
stemd ? Het is das niet dan 
al te jammerlijk door de on
dervinding bewezen, dat het 
misbruik der letterkundige 
wetenschappen de gevaarlijk
ste is van al de rampen, 
welke een staat kan onder
vinden, Is de maatschappij 
sedert die gewaande verlich
tingen , wejke men zich„ be
roemt ons te liebben mede* 
gedeeld, g'elukkiger en re
gelmatiger geworden ? Zijn 
de kwade trouw, het ver
raad t de vijandschappen, de 
bedriegerijen, de lasteringen, 
de gruwelen, de misda
den onder ons verdwenen? 
Heeft men er de opregtheid, 
de regtschapenheid , de; edel
moedigheid , het geluk en den 
vrede zien herboren worden; 
of liever, schijnen ondanks 
deze huichelachtige kreten 
van wenschlievend/ieid, van 
weldadigheid, de harten 
niet ingekrompen en oitge< 
dord te zijn en derzelvër 
krachten te hebben verloren ? 
Al hetgeen wij door meer 

onderwezen te zijn gewonnen 
hebben , is, geleerd te heb* 
ben om met kunst slecht te 
worden, en in het kwaad 
eene sport van welvaegelijk-
heid te behouden, die heN 
zelve besmettelijker en ge
vaarlijker maakt, Indien het 
•waar is dat de menschepten 
allen tijde slecht zijn ge
weest, kan men niet ontken
nen , dat ?ij meer gemakke-* 
lijkheid hebben om zulks in 
de verlichte eeuwen te zijn. 
Be hulpmiddelen des ver-» 
stands wenden zich alsdan 
naar den kant van het be
lang der hartstogten. Hoe, 
verstandiger een slecht mensch 
is , hoe meer begaafdheid hij 
ook bezit om het kwaad met 
straffeloosheid te bedrijven," 
(Zie FREDRRIK-WII,LEM I, ko« 
ning van Pruissen, GIRALDI-
Luip GREGORIO). Dit eerste 
welgelukken bedwelmde hem 
en bepaalde zijne bestemmingt 
hij besloot om vrij te zijn, 
en de kluisters der openbare 
opinie te verbreken; en , om 
zich tot deze nieuwe rol voor-
tebereiden , schafte hij de ge
ringe, pracht, welke bij zich 
tot dus v,erre aan zijne tafel 
en in zijaa kleéding veroor
loofd had, geheel en al af. 
Yan de betrekking van kas
sier, die bij bij den heer 
FRANCDEU, soon van; den 
heer DUPIN verkregen had, 
deed; hij afstand vermits de 
bewaring van een' schat zijne 
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rust zoude storen, daaren
tegen deed hij zich als af
schrijver van muzijk tegen 
tien Fransche stuivers per 
blad aankondigen. Zijne Ver
handeling over de redenen 
van de ongelijkheid onder 
de mensclien en over den oor
sprong der maatschappijen, 
vol van valsche grondstellin
gen en ongerijmde denkbeel
den , werd geschreven om te 
bewijzen dat de menschen 
gelijk zijn , dat zij geboren, 
waren om verspreid te le
ven, en dat zij de orde der 
natuur omgekeerd hebben 
door. zich te verzamelen. De 
schrijver een eeuwige lof
redenaar van den wilden 
mensch, stelt den maatschap-
pelijken mensch verachtelijk, 
voor, daar hij zijne krachten 
inspant om, tegen zijne ge
moedelijke overtuiging aan , 
het geluk der deugd, der 
Godsdienst, eener op braaf
heid gegronde, redelijke 
beschaving te doen plaats 
maken voor -den der mensch-
heid vernederendsten staat van 
onleering. Want wat is een 
wilde zoodanig als die van 
Jmerika en in het algemeen 
diegene, welke wij op dezen 
aardbol kennen? » Het i s , " 
antwoordt de schrijver van 
het Maatschappelijk stel~ 
sel (Systeme social), die ook 
groole waarheden onder groo-
te dwalingen mengt. » Het 
is: een kloek kind, van de 

hulpmiddelen, de ondervin* 
ding, rede, en nijverheid 
beroofd; die onafgebroken 
honger en armoede lijdt, die 
zich eiken oogenblik genood
zaakt ziet om tegen de wilde 
dieren te worstelen, die daar
enboven geene andere wetten 
kent dan zijne luimen, geene 
andere regels dan de harts-
togten des oogenbliks, geen 
ander regt dan de sterkte, 
geen andere deugd dan de 
roekeloosheid; het is een 
driftig , onbezonnen, wreed, 
wraakzuchtig, onregtvaardig 
wezen , die geenen teugel 
wil, die den volgenden dag 
niet voorziet, die eiken oogen
blik is blootgesteld om het 
slagtoffer te worden, van zij
ne eigene dwaasheid , of van 
de woestaardigheid der on
wetenden die hem gelijken. 
Het leven van den wilde 
waartoe zwartgallige bespie-
gelaars de menseben hebben 
willen doen terugkeeren, de 
gulden eeuw door de dictt-
ters zoo zeer geprezen, zün 

in wezenlijkheid slechts sta
ten van armoede, ?a« ver* 
standsverbijslering en van on
redelijkheid." Zijnbnefaan 
den heer ^Ji^SERT over 
het ontwerp om te Geneve 
een tooneel op te ngtcn» in 
1757 in het Uoht gegeven, 
bevat, naas* eenige wónder-
spreuken de belangrijkst*i en 
best ontwikkelde waarheden. 

Deze brief zoo belangrijk voor 
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de zeden in het algemeen en 
voor de republiek van Ge-
neve in het bijzonder, was 
de eerste bron van den haat, 
dien VOLTAIRE hem toedroeg, 
en der beleëdigingen waar
mede hij niet ophield hem 
te overladen. Wat men hier
bij het zonderlingste vond , is 
dat deze vijand der schouw
spelen een Blijspel had laten 
drukken , en dat hij aan het 
tooneel een herderszangstuk 
beeft geleverd, de Dorps-
wa,ar%egger [Devin du vil-
lage) genaamd , dat zeker 
niet geschikt was om indruk-
selen van .de deugd voort te 
brengen. Hij vervaardigde 
zelf de muzijk voor hetzelve: 
want hij had die kunst, van 
zijne kindschheid af beoefend. 
Zijn Toonkunstig woorden
boek , benevens eenige on-
naauwkeurigheden , is een 
der beste werken welke in 
dat vak bestaan ; maar men 
ontdekt gemakkelijk dat hij 
zich dat'van den abbé. BBOS» 
SARD ten nutte heeft gemaakt) 
men verwijt hem slechts zulks 
niet te kennen te geven; en 
deze achterhouding doet het 
denkbeeld ontstaan dat hij 
met zijn eigen verstand in 
dat vak zoo rijk niet is als 
men in 't algemeen meende. 
Pè Nieuwe BELQÏRE 1761, 
6 dl.» in 12.mois.een roman 
in brieven, waarvan de ont
wikkeling slecht uitgevoerd 
eD de schikking onregelma

tig i s ; dit werk i s , ge
lijk alle voortbrengselen van 
den schrij ver, vol schoonhe
den en gebreken. Hij spreekt 
er zelfs met walgende lof» 
"spraken over, en met alle tee-
derheid van een blind vader
schap : men heeft moeite om 
te begrijpen dat hij er de in het 
oog vallende tegenstrijdighe
den zoo wel als de valsche 
en ongerijmde zedekunde niet 
van heeft ontdekt. Eenige 
dezer brieven zijn bewonde
renswaardig door het vuur 
der zeggingskracht, maar de 
schrijver Tiert weldra bot aan 
zijnen smaak voor drogrede
nen en aan dé dolle zucht 
om tegen de algemeen als 
waar erkende en aangénome-
ne denkbeelden te veld te 
trekken; van daar die koe
le uitweidingen , die smake-
looze hekelingen , en die stui
tende tegenstrijdigheden. Het 
is in dit werk dat hij het meest 
aan zijne zucht heeft toege
geven om het voor en tegeD 
te verklaren , om onzekerheid 
over alle grondbeginselen te 
verspreiden. De Emile maak
te nog meer gerucht dan de 
Mieuwe Heloïse. Men weet 
dat die zedekundige roman, 
in 1762, in 4 dl.» in 12.»» 
in het licht gegeven, voor
namelijk over de opvoeding 
handelt. RODSSKAÜ wil dat 

. men in alles de natuur volge 
en dat men de hartstogten 
late kiemen en de overhand 
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bekomen, zonder dezelve an
ders , dan wanneer hel te 
laat zal zijn, de indrukselen 
der godsdienstige waarheden , 
der wet en der vreeze Gods 
tegen te stellen. Al hetgeen 
wat hij zegt tegen de-schouw» 
spelen , de ondeugden en de 
vooroördeelen zijner eeuw , is 
altemaal eenen PLATO en TA-
CITÜS waardig. Hij schijnt er 
zelfs de manier en den stijl 
van te hebben. Maar wat 
goed is om te weten, om 
de menschen en de midde
len die hunne beroemdheid 
vestigen te waarderen, is 
dat de stijl van KOÜSSEAÜ 
noch met zijn hart noch met 
zijn genie strookte, en dat 
terwijl de middelmatig gelet
terde eerlijke inan, met kracht 
en met eene welsprekende 
geestdrift over de regten der 
billijkheid en der deugd 
spreekt, ROÜSSEAÜ geenen 
enkelen regel kon voortbren* 
gen zonder zijnen geest op 
de pijnbank te stellen. » Ik 
overwoog, zegt hij zelf, in 
mijn bed, metgeslotene oogen, 
en tk keerde en wendde mijne 
volzinnen in mijne gedachte 
met' eene ongeloofelijke moei
ten j als ik er vervolgens 
toe gekomen was om tevreden 
te zijn , stelde ik dezelve in 
mijn geheugen, tot dat ik 
'*.e óp het papier kon bren
gen.Dik wij Is vergat ik alles 
terwijl ik mij aankleedde. 
De vier brieven aan den heer 

DE MALESHERBES zijn welligt 
het eebige wat ik in mijn 
•geheele leven zonder moeite 
geschreven heb." Ziedaar, zon
der twijfel, degene die over 
de zielskracht van ROÜSSËAD 
volgens de kracht zijner uit* 
drukkingen oordeelden, zeer 
ver vati hunne rekening ge-
bragt; en dan , de voortref*J 

felijke wijsbegeerte die door 
zoodanige gedwongenheden 
den roem van den schoenen 
spreker koopt 1 Hoe ook de 
stijl moge wezen de hoofd* 
inhoud van het werk is eene 
bron van bedorvenheid. Het 
3.e dl. is vol van opwerpingéö 
tegen het christendom. Hij 
zwaait wel is waar het Evan* 
gelie eenen verheven lof toe, 
en schetst een heerlijk beeld 
van deszelfs goddelijken stich
ter ; maar de öiirakelen , de 
voorzeggingen , die zijne zen
ding bevestigen, worden zon
der ontzag aangerand. Het 
is eene verhandeling over de 
meest hersenschimmige op
voeding die een mensch kaO 
uitdenken, eene onafgehro-
kene verzameling van ver
heven- en spitfevindigft̂ den, 
van rede en ongerijmdheid, 
van geest en kinderachtigheid, 
van Godsdienst en goddeloos* 
heid, van menschlievendheid 
en bedilzucht. Hij bewoonde 

sedert 1756 een klein bui* 
tengoed nabij Monimorency, 
bekend onder den naam van 
VErmitage;-een eenzaam ver-
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blijf dat hij aan de edel
moedigheid van èenen alge-
meenen pachter te danken 
had. Zonder in alles de al 
te strenge levenswijze der 
oude cynikers aanlenemen , 
had hij alles afgeschaft wat 
die gezochte pracht kon op* 
Iereren welke het gevolg der 
rijkdommen is en die er het 
gebruik van bederft. Hij zou 
in die afzondering gelukkig 
zijn geweest, indien hij dat 
publiek had kunnen verge
ten hetwelk hij scheen te 
versmaden ; maar de begeerte 
naar eenen grooten naam 
prikkelde zijne eigenliefde', 
en het is die begeerte die 
in zijn'1 Emile zoovele laak
bare zaken deed insluipen en 
die hij zelf meer dan een
maal met nadruk w.ederlegd 
heeft. Het parlement van 
Parijs veroordeelde dat boek 
ïn 1762, en stelde eenecri-
miueele vervolging tegen den 
schrijver in , die verpligt was 
in overhaasting de vlugt te 
nemen. Hij rigtte zijne schre
den naar zijne geboorteplaats, 
die hare poorten voor hem 
sloot. Uit de stad verbannen 
waar hij het eerste levens
licht had aanschouwd , zocht 
hij eene schuilplaats in Zwit
serland, en vond dezelve in 
het prinsdom Neufchatel, 
Zijne eerste zorg was om zijne 
Emile tegen het Mandement 
TAn den Aartsbisschop van Pa* 
njs> die over dat boek den 

vloek had uitgesproken te 
verdedigen. Hij gaf in 1763 
eenen Briefin het licht, waar
in al zijne dwalingen met den 
tooi der welsprekendheid eo 
met eene Soort van cynischen 
hoogmoed op nieuw werden 
voorgedragen. De Xéttres de 
la Montagne zagen kort daar
na bet licht; maar dat boek, 
minder welsprekend , en met 
Vervelende navorschingen be
trekkelijk de overheden en 
de predikanten van Geneve, 
overladen , verbitterde de 
protestantsche predikanten, 
zonder hem met de bedie
naars der Catholijke Kerk te 
verzoenen. BODSSEAÜ had de
ze laatstgenoemde Godsdienst 
op eene reis, die hij in 1753 
naar Geneve gedaan had, 
plegtiglijk ' verlaten ; en het 
vreemde hierbij was dat hij 
besloten had , in Frankrijk , 
in een Catholijk land te gaan 
leven. De protestantsche leer
aars Wisten hem geen* dank 
wegens deze verandering ; en 
de bescherming van den ko
ning van Pruis sen, aan wien 
het prinsdom Neufakatel toe
behoort , kon hem voor de 
kwellingen niet vrijwaren die 
hem de predikant va'n Mo' 
tiers-Travers, een dorp wer-
waarts hij zich had begeven , 
berokkende. Hij ging in^en 
streng jaargetijde eene nieuwe 
schuilplaats zoeken; op het 
eiland S/t Pierre midden in 
het meer \an Bienne gele-
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gen; maar na Terloop van 
eenige weken , kwam een 
kevel van den senaat van 
Bern hem aan die eenzaam
heid onttrekken. Hij koos 
de partij van naar Engeland 
te gaan , en'hij geraakte wel
dra in geschil met den be-
ruchten HÜME , die hem 
met zich naar dat eiland 
had genomen. Wij zullen 
niet in de bijzonderheden 
van dat geruchtmakend ge
schil treden; het bewijst, 
zoo als duizend andere anec-
doten , dat die lieden , welke 
zeggen geboren te zijn om 
té onderwijzen , te bevredi
gen , alle menscheh gelukkig 
te maken , geènétwee dagen 
te zaaien kunnen leven zon
der' hartstogten te doen uit
barsten die de koelste chris
ten zich zoude schamen niet 
te beteugelen. ÏÏUME noemde 
RODSSEAU eene in den boe-
%em der vriendschap ver' 
warmde slang; deze schoot 
in geene woorden te kort om 
hem daarop te antwoorden. 
De wijsgeer van Qeneve keer
de in 1767 'naar Frankrijk 
terug. Bij zijne doorreis te 
Jmiens bezocht hij GRESSET 
die hem wegens zijne onge
lukken en zijne geschillen 

uilvorschte; hij antwoordde 
hem slechts: » Gij hebt de 
kunst bezeten om eenen pa
pagaai te doen spreken ; maar 
met eenen beer kunt gij het 
zoo ver niet brengen (*)•".' 
Nadat de prins DE CoNTl hem 
eene schuilplaals in zijn kas
teel van Trye nabij Gisors 
had aangeboden, leefde JBAU 
JACQÜES er eenigen lijd, on* 
der den naam van RENOU; 
maar wijl hij zich aldaar van 
bespieders omringd waande, 
verliet hij dezelve om in de 
omstreken van lyon, van 
Grenoble , en van Ghambery 
kruiden te gaan zoeken, en 
scheen zich eindelijk teJ/ow-
quin bij Bourgoinie willen 
vestigen, waar hij in 1768 
met zijne THEBESIA in den 
echt trad. Zijne beschermers 
verkregen m 177Ö dat hij te 
Parijs kon wonen 8 op voor
waarde dat hij noch over gods
dienstige noch over «taatkun* 
dige onderwerpen meer zou 
schrijven j hij hield woord , 
en schreef niet meer. flg 
stelde zich te vreden met in 
gezelschap van eenige vrien
den van zijne begoochelingen 
zoo als het scheen, «oen 
eigenlijk niet waar was, te
ruggekomen. Hij overleed te 

a«* antwLrrt ?? S E V E U ? G E S Zweert dat het ten onregte *, *«* ™£ 
Seni d£ „° r d

a
a a" j E A N J^WES ROUSSEAÜ toeschrijft. ^ehl^yer 

viïVE**L*Cht?ns^ar^ffen schrijver wat hij aan den schrijve 
ren iTlf T/TJeAï,twoord ^bben: » Het is'niet te verwona^ 

Meeren Vfêt'te t e
 p a . p a ^ a a « e n z 0 ° w e l , e e r ' s P r e k e n ' 
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• Ermenonyille, een landgoed 
, van den markgraaf DE G I -
BARDIJT , omtrent 10 mijlen 
van Parijs, den 3 Julij 
1,778 , niet zonder vermoe
den van zijne levensdagen 

• door het innemen van vergif 
verkort te hebben. Een zijner 
vrienden, CORANCEZ genaamd, 
heeft in* dit opzigt inlich
tingen gegeven, die naauw-
keurig schijnen. Zijn klein 
geschrift is belangrijk, en 
bewijst de vlagen van ver
standsverbijstering waarin de 
wijze soms verviel. Het ver-

'slag van zijnen dood dat de 
• heeren DE PRESIE en MA--
GELLAN hebben in het licht 
gegeven , om dit vermoeden te 
verzwakken, heeft het slechts 
doen versterken.: Zij stemmen 
toe dat het leven hem tot 
Jast was , en verhalen ver
scheidene omstandigheden d ie 
doen zien dat de wijsgeer, 
zonder eenige schijnbare on
gesteldheid, van zijn aanstaan
de einde onderrigt was. Dit 
alles wordt bevestigd in de 
Brieven over de werken en. 
het karakter van J. J.Mo as~ 
SÉJU, in 1789 door me- ! 
vrouw de baronnesse DE STAÖL 
In heflicht gegeven. » Men 
zal misschien verwonderd zijn, 
zegt zij, dat ik het als zeker 
besóhouw, d&t ROÜSSEAÜ zich 
«elven om het leven heeft ge-
bragt. Maar dezelfde Genever, 
waarvan ik reeds gesproken 

XXI. DEEL. N 

heb ontving van hem eenigen. 
tijd voor zijnen dood eenen 
brief, die dat voornemen 
scheen aaiitekondigen. Sedert 

•dien tijd met eene buitengewo
ne zorg naar zijne laatste 
oogenblikken onderzocht heb
bende, vernam hij dat op den 
morgen van den dag., waarop 
ROÜSSEAÜ overleed, hij in vol
maakte gezondheid opstond, 
maar echter zeide dat hij 
voor de laatste maal de zon 
ging zien , en vóór dat hij 
uitging, koffij dronk, die hij 
«elf gezet had. Eenige uren 
daarna keerde hij terug en 
begon toen ijsselijk te Jijden, 
hij verbood gestadfglijk dat 
men hulp inriep en dat men 
iemand er van verwittigde. 
Weinige dagen voor die treu
rige gebeurtenis had hij bij zij
ne vrouw trouwelooze toege-
negenheden bespeurd voor een' 
man van den geringsten stand, 
hij scheen door deze ontdek
king nedergedrukl, en bleef 
acht uren achter elkander in 
diepe mijmering verzonken, 
aan den kant van het water, 
Het schijnt mij toe dat, in
dien men deze bijzonderhe
den vereenigt met zijne ge
wone droefgeestigheid, met 
de buitengewone toeneming 
zijner angstvalligheden envan 
zijn mistrouwen, het niet 
meer te twijfelen is of deze 
ongelukkige mensch heeft een 

, vrijwillig einde aan zi|n le-
n "• ;'•; . . 



094 R O ü . 

V ven gemaakt." En in een 
antwoord aan mevrouw DE 
VASST voegt zij er bij: » Een 
inwoner van Geneve, secre
taris van mijn' vader (den heer 
NECKEB) i en die het groot
ste gedeelte zijns levens met 
ROÜSSEAU heeft doorgebragt; 
een andere, MODTON genaamd, 
een mensch van veel verstand y 
en de vertrouweling" zijner 
Kaatste gedachten, hebben mij 
verzekerd hetgeen Wat ik ge-
schreveh heb; en brieven, 
die ik kort voor zijnen dood 
van hem gezien heb, kondig
den het voornemen aan van 
een einde aan zijn leven te 
maken.1' Daardoor, zoowel 
«Is door meer andere bijzon
derheden van dezen beruch» 

* ten egoïst ziet men wat de ge
waande geestkracht is, waar
mede mannen i wier afgod 

'het algemeen gevoelen is, ver-
. tooning maken, en die in 

zich zelven niet moeds ge
noeg bezitten, om aan de 
geringste soms geheel her» 
senschimmige wederwaardig
heden het hoofd te bieden. 
Het karakter van RQDSSEAD, 
zoowel als zijne gevoelens, 
was zekerlijk origineel; maar 
de natuur had hem er de 
kiem slechts van gegeven, 
en de kunst had veel bijge
dragen om het nog zonderlin
ger te maken. Hij wilde naar 
niemand gelijken, en daar 
deze buitengewone denk- en 
levenswijze hem eenen naam 

verworven had, legde hij véél 
zonderlings en wonderlijks, 
zoowel in zijn gedrag, als in 
zijne geschriften aan den dag. 
Alles is onder zijnepen raad
selachtig geworden. Van daar 
die redeneringen vóór en te
gen het tweegevecht, de ver
dediging van den zelfmoord 
en de veroordeeling dier her-
senwoede; de gemakkelijk* 
heid om de misdaad van den 
overspeler te bewimpelen, en 
de krachtigste redenen om er 
de afschuwelijkheid van te 
doen gevoelen. Van daar het 
bestaan van God door drog
redenen aangerand, en de 
ongodisten door onwederleg» 
bare bewijzen beschaamd; de 
Christelijke Godsdienst door 
schijnbare tegenwerpingen be
streden en door de voortref
felijkste lofreden geprezen. 
Hij trachtte belang in te boe
zemen door de schildering 
zijner ongelukken en van zijne 
armoede, ofschoon zijne on
gelukken minder groot wa
ren dan hij zeide en gevoel
de, en ondanks hij genoeg
zame hulpmiddelen tegen de 
behoefte bezat. Hij was lief
dadig, matig ,zic|L met het 
enkel noodzakelijke tevreden 
stellende, terwijl hij de mid
delen die hem, of rijkdom* 
men of posten zouden heb
ben kunnen verschaffen, van 
de hand wees. Ofschoon hij 
den wijsgeer speelde, beminde 
hij echter de wijsgeerea niet; 
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door de ppgeblazenheid van 
dienbedriegeljjken naam in, 
het begin voor hen ingenomen* 
verfoeide hij hen, zoodra hij 
hen kende. » Jk beschouw
de, zeide hij, al deüe def
tige schnjverg als zedige, wij-
ie, deugdzame, onberispe«> 
lijke mannen, Jk vorpide mij 
uit hunnen omgang, engel
achtige denkbeelden, en. ik 
zou het huis van een hunner 
niet anders genaderd gijn, 
dan als een heiligdom. Ein
delijk heb ik hen geniën, dit 
kinderachtig vooroordeel is 
verdwenen en dat is de eenige 
dwaling waarvan zij mij ge
nezen hebben." —> » Vlugt 
zegt hij elders, degene die 
onder voorwendsel van de 
natuur te verklaren , in het 
hart der menschen verwees* 
tende leerstelsels zaaijen , eq' 
wier schijnbare twijfelarij 
honderd malen meer bevesti* 
gend en dogmatisch is dan de 
bepaalde toon van hunne te
genstrevers. Onder het trot* 
sche voorwendsel dat zij al
leen verlicht, waarheid-
minnend en te goeder trouw 
zijn onderwerpen zij ons op 
eene heerschzuehtige wijze 
aan hunne laatdunkende be-> 
slqiten, en beweren dat zij ons 
voor de ware grondbeginse
len der zaken , de ondpide* 
lijkste stellingen geven, die 
«jj in hunne verbeelding ge* 
vormd hebben. Yoprhetpve* 

N 

rige, -omverwerpende, ver-, 
nielende, met de voeten tre
dende al hetgeen de men *> 
schen eerbiedigen, weige-, 
ren zij aan de bedrukteq dea 
laatsten troost van hunne el
lende , aan de magtigen en, 
aan de rijken de,q eenigen 
tengel hunner hartstogten;; 
zij rukken uit den grond* d.e,r 
harten de knagingen der mis* 
daad, de hoop der deugd, 
en beroemen zich nog de wek 
doeners van het menschelijk 
geslacht te zijn. Nooit, zeg-< 
gen zij , is de waarheid den. 
menschen schadelijk j ik ge
loof het met hen; en het i s , 
naar mijn gevoelen, een be* 
wijs, dat hetgeen zij onder
wijzen niet.de waarheid jSi« 
(Zie LtJCiANqs.) Men kan hem 
qiet heschuldigen , gelijk ?oo 
vele andere drogredenaars, 
van dikwijls het woord deugd 
iqet eenen gemaakten nadruk 
te herhalen , zonder er het 
gevoel voor in te boezemen. 
Wanneer hij spreekt over de 
pligten des menschen, over de 
tot ons geluk onvermijdelijk 
noodzakelijke grondregels , 
over den eerbied, dien wg voor 
ons zelven en voor onzq eren* 
naasten hebben moeten; is 
zulks jne| eene natuurlijkheid, 
eene bevalligheid en eene 
kracht die slechts ufo het hart 
schijpt te kunnen voortkomen, 
Maar dat alles js doorjmengd 

j met in derselver gro^dbsi* 
n 2 :". 

http://niet.de
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ginseJen, of gevolgtrekkingen 
zoo strijdige stellingen, dat in-; 
dien zij waar konden zijn, elk 
denkbeeld van pligt vernietigd 
zoude zijn. Zijne denkbeelden 
over de staatkunde waren bij
na even zoo buitengewoon als 
zijne paradoxe grondstellingen 
óver de godsdienst. Zijn Maat
schappelijk verdrag•, door 
VoLTAIRE het Onmaatschap
pelijk verdrag van den on-
gezelligen J. J MOUSSEAV 
genoemd , is vol van drogre
denen, dwalingen en trekken 
een cynisch penseel waardig ; 
het is daarenboven duister, 
slecht ontworpen , en zoo
danig met tegenstrijdigheden 
opgevuld, dat de bewerkers 
der nieuwe constitutie van 
Frankrijk er den grondslag 
hunner verrigtingen van heb
ben gemaakt, ondanks dat 
zij er tevens op honderd ver
schillende plaatsen in veroor
deeld/worden. Men heeft nog 
eenige andere stukjes van hem, 
die men in de verzameling zij
ner PVbrken vindt, zoo dik
wijls en in zoovele verschil
lende formaten in het licht 
gegeven. Men heeft de m\* 
tigsté en belangrijkste waarhe
den dezer verzameling in zijne 
Gedachten 1 dl. in 12.mo jjjj; 
eengebragty in welk werk men 
den vermetelen drogredenaar 
en den goddeloozen schrijver 
heeft doen verdwijnen, om en
kel den welsprekenden schrij- „ 
ver en den zedekundigen den- 8 

ker aantebieden. De graaf DE 
BARRUEL BEAUVERT heeft in 
1789 zijn Leven in het licht 
gegeven , 'een verward wijs-
geerig gesnap , , vol roma
neske bijzonderheden/waar
van er sommige enkel door 
den schrijven kunnen zijn uit
gedacht. Hij stemt echter toe 
dat de wijsgeer zich zelveü 
om het leven heeft gebragt. 
BOCSSEAÜ had in,zijn porte
feuille nagelaten Janteeke-
ningen over zijn leven, vr aar-
van riienin 1782 een gedeelte 
onder den titel van Belijde
nissen (Confessions) heeft in 
het licht gegeven. Dit is het 
omstandigste verslag niet al
leen der geringste gebeurte
nissen van zijn leven, maar 
ook .van zijne misdaden en 
laagheden. Eene ongehoorde 
ongerijmdheid, waartoê  de 
zucht om van zich te doen 
spreken dezen man van genie 
gebragt heeft, om volgens de 
uitdrukking van den heiligen 
PAULÜS, werkelijk gek te 
worden, door zich volkomen 
wijs te wanen. Het was zoo 
ver bij hem gekomen dat hij 
geloofde dal de minste bijzon-

derheden zijns levens gewig-
tige aangelegenheden, en wei 
waardig waren om de bliK-
ken- dër nakomelingschap be
zig te houden. Heil hem, 
indien hij, in plaats van een 
oogenbiik in de gedachte en 
in de gesprekken der men-
schen te leven, zich »n d l t 
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verheven gevoelen Tietwelk 
de deugd voortbrengt had 
weten te beperken, in zich 
zelven de vruchten der wijs* 
heid te genieten , het goede 
zonder ijdelen roem te doen, 
hetzelve zonder aanmatiging 
te onderwijzen, in de plaats 
van eene willekeurige en on
gerijmde wijsbegeerte het on
veranderlijke licht der Gods
dienst te stellen ! Vele schrij
vers hebben er zich op toe
gelegd om de tegenstrijdig
heden van ROÜSSEAÜ te we
derleggen. Wij zullen er ons 
toe bepalen met aan te ha» 
len, BERGIER, den kardinaal 
GERDIL , de ontleding der 
voornaamste werken van JEAN 
JACQÜES , door den heer DE 
BARANTE in zijn werk Over 
de Fransche letterkunde in 
de 18.e eeuw, drie artikels 
van den hr. DE BOÜLOGNE, op
genomen in de Mélanges etc. 
(fWysgeerige mengelingen), 
enz. De stoffelijke overblijf
sels van J. J . ROÜSSEAÜ, die 
op het Populieren-eiland, te 
Èrmenonville, waren bijge
zet, werden den 11 Qctober 
1794, opgedoken, om naar 
het Pantheon overgebragt te 
worden. ; 

* ROÜSSEAÜ (PETRUS), een 
middelmatig schrijver, werd 
in 1725 te Touïouse gebo.-
ren en ontving de mindere 
orden, welken staat hij ech

ter weder verliet om de let
terkunde te beoefenen. Efij 
kwam te Parijs, alwaar hij 
op; verschillende tooneelen de 
volgende stukken gaf, waar
van de meeste slechts eenen 
kortstondigen, opgang maak
ten, De meest bekende zijn: 
de: PFieg; — De Vergis» 
singen;—-De Behaagzieke 
zonder het te weten; — De 
verbeterde Losbol; — De 
Geest van den dag; —• De 
dood van BUCÉPHALUS, een 
boertig treurspel, enz. In 
1.756, bragt hij het Journal 
encyclopédique tot stand, dat 
zich door geheel Frankryk 
verspreidde en waardoor hij 
eene aanzienlijke fortuin ver
zamelde. ROÜSSEAÜ overleed 
te Parijs, in Novemb. 1785, 
in den ouderdom van 60 jaren, 

' * ROÜSSEAÜ (JOANNES F R A N -

CISCDS XAVERIOS), een Fran
sche diplomaat, den 16 Oc
tober 1738 , te Ispahan ge
boren, was de zoon van 
JACOBÜS ROÜSSEAÜ, een' ju
welier van Geneve , vollen 
neef van JOANNES JACOBÜS 
ROÜSSEAÜ, die in 1705 in 
het gevolg van het Fransche 
gezantschap naar dziëvras 
getrokken, eochef der juwe
liers van de Perzische kroon 
was geworden. Door de Je* 
suiten van Ispahan in de 
Catholijke Godsdienst opge
voed, maakte ROÜSSEAÜ goe* 
3/ 
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de studiën, en werd vroeg
tijdig met de verschillende 
Oostersche talen bekend; hij 
leefde evenzeer de meeste Eu-
ropesche, legde ïich verfrol-
getis op zeer belangrijke on
dernemingen voor den koop* 
handel toe, vervolgens begaf 
hij zich Van Ispahan naar 
•Bassora, órh zich aan de 
dienst der Fransche natie, 
in hoedanigheid van onder-
fcantoor-chef der Indische 
compagnie te verbinden. Door 
de verscheidenheid zijner k uo-
digheden en het gezag dat 
hij in het Oosten genoot, 
maakte hij zich dubbel nuttig. 
ïft 1773 met dé aangelegen* 
heden firn Frankrijk in Per-
aïë èn in het Pachalik van 
Bagdad belast, betaalde 
ROÜSSÈAÜ de schulden van 
PïRAüJiT, zijnen voorganger, 
ondersteunde de ongelukkige 
uit ïnüië gekomene fïan-
schen, zond op zijne eigene 
kosten, levensmiddelen naar 
de kolonie Mahé, bewees 
groote diensten aan de zen
dingen Tan Ispahan,-'van 
Btissora en van Bagdad, 
en werd, tot belooning tan 
zjjn 'schoon gedrag, door Paus 
ÜMMiifs XIV tot ridder van 
de eGoud&i Spoor benoemd. 
Toen de stad Bassora in de 
magt van SADEK-KHAN, broe- ; 
<*er van den regent van Per- j 
*fê, • vyas gevallen, gelukte 
het aan ROPSSHAÜ om door 
zÜien invloed en de geschen

ken , die hij te regter tijd 
aan den overwinnaar aan» 
bood, de rust der Franschen 
te handhaven, de vrijheid 
der inwoners evenzeer te be
schermen , en het leven van 
den Turkschen landvoogd te 
redden. Maar eindelijk ge
noodzaakt on) eene stad te 
verlaten, die achtereenvol
gend aan alle bezoekingen 
was prijs gegeven, besloot hij 
naar Frankrijk te gaan, al
waar hij in de maand De
cember 1780 aankwam en 
met veel onderscheiding ont
haald werd. Zijne verwant
schap met den wijsgeer van 
Geneve, die juist ten grave 
was gedaald, en de üostersche 
kleeding die hij zoowel als 
zijne vrouw droeg, vestigden 
de algemeene aandacht op 
hem , en deden hehi den geest 
van alle gezelschappen uit
maken, In 1782*. vertrok 
hij weder naar A%ïè, en werd 
met de vereenigde consulaten 
van Bassora en Bagdad b&-
last. In deze dubbele be
trekkingen welke de fransche 
.omwenteling hem niet deed 
verliezen , gaf hij nieuwe be
wijzen ran eenen werkzamen 
ijver. Nadat de inval van 
Egypte in 1798 den oorlog 
lusschen Frankrijk en de 
Otiomansche-Porte had doen 
ontstaan , werd ROPSSEAU ge
durende ëlf maanden in de 
wreedste gevangenschap ge
houden, Aan de vrijheid te* 
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i>uggegevèn,, werd hij in 1802 
door het consulaire bestuur 
tot algemeen agent en diplo
maat • te Bagdad benoemd. 
Lr 1804, opende hij onder
handelingen met Perzië, en 
bereidde aan het hof van Te
heran de zending voor, van 
de heeren JAOBERT en Ro« 
MIEN, RoüSSEAü was de oud
ste der consuls in den Levant, 
toen hij in 1808 overleed. 
Men heeft hem te danken 
verscheidene leerhandelingen 
over den koophandel van den 
Per&ischen zeeboezem, en 
van Bassora; over de pest 
dier stad; over zijne gevan
genneming door de Perzers; 
tfver de onwentelingen van 
Perzië; over de PFahabis , 
enz- Men heeft vaü hem ver
scheidene Brieven , aan den 
heer A. A. BARBIER gezon
den. Zie de Revue JEncyclo* 
pédique. 1828, 2.e.dl., N.° 
515. Zijn zoon, die dezelfde 
loopbaan als zijn vader om
helsde , heeft zijne Geschied' 
kundige lofrede vervaardigd, 
1810,. in,8.v° waarin hij ze
ventien werken die ROUSSKAÜ 
in handschrift heeft nagela
ten , aanhaalt. Op die lijst 
komt ook voor eene Verta.' 
ling der meesterstukhen van 
RACINE , in het Armenisch. 

* ROÜSSEAÜ (JOANNES, graaf), 
senateur onder het keizerlijk 
bestuur, werd in 1740 gebo-

ren, en was de zoon vaïie"enen< 
rjiken eigenaar van wijnber
gen in Champagneé Nadat 
hij • zijne studiën had vol-
bragt, werd hij in de con
gregatie van het oratorium: 
aangenomen, vervolgens werd 
hij onderwijzer der kinderea 
van den hertog D'AiGuiuojr 
en van den graaf DE CHABRII;-
I.ANT, te JVantes, en schreef 
in het Journal de Gènevè, 
In 1792 tot plaatsvervangend 
afgezant van Parijs in do 
Conventie, benoemd , nam 
hij eerst na het proces van 
LoDEWIJE XVI zitting in de
zelve , en verzette zich'den 
25 October 1795, tegen de 
in vrijheid stelling van Ros-
siGNOI, en DAÜBIGNEÏ, die 
LEGBNDRE begeefde. Na de 
zitting in de Conventie, ging 
ROUSSEAÜ over tot den raad 
der vijf honderden , deed ver
scheidene verslagen over de 
geldmiddelen, en werd in 
hoedanigheid van commissa
ris belast om over de natio
nale comptabiliteit te waken. 
Den 21 November 1796 tot 
secretaris dier vergadering be
noemd , bestreed hij de ver
kiezingen van St. Romingo 
welke hij deed vernietigen. 
Den 27 November van het 
volgende jaar!, begunstigde hij 
de voorslagen tegen de adel
lijken en de veradelden; hij 
is de schrijver van den brief, 
in den Moniteur van den 30> 
.4'.. ' 
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germinal 6.e jaar opgenomen, 
een vervolg uitmakende va-i. 
het bij DÜRAND DB MAILLANE 

gevonden stuk, en in den Mo-
niteur; van den 20 germinal 
6. e jaar, geplaatst. Deze stuk
ken ;zijn door levensbeschrij
vers als gruwelijk afgeschil
derd. In de maand Mei 1798 
den raad verlaten hebbende, 
werd RODSSEAO in hetzelfde 
jaar door de kiezers van Pa,' 
rijs tol denzelven herkozen. 
Hij verklaarde zich voor de 
omwenteling van den 18 bru-
mai re , werd achtereenvol
gend senateur, graaf en be
velhebber van het legioen van 
eer , en overleed te. Chatil-
lon, bij Parijs; den 7 No
vember 1813 , in den ouder
dom /van 73 jaren. 

ROÜSSEAU. 
SIÈRE.. 

Zie PARI-

ROOSSEÜ (WIIXEM)» een be

nedictijner van de congregatie 
van S T . MABRÜS van Conckes 
in Normandijè, legde in 1680 
de kloostergeloften af. Hij 
begaf zich naar Parijs, en 
(̂jn talent voor den kansel 

beloofde hem bijval in die 
hoofdstad ; maar eenige re
denen beletteden hem er zijn 
verblijf te houden: hij begaf 
zich naar Reitns, en over
leed te Jrgenteuil in 1717, 
in den ouderdom van 59 ja
ren. Men heeft van hem: 
1.° eene goede Fransche Fer* 

taling van de Brieven van 
de H. HiERONTtics in 1713, 
in 3 dl.n in 8.vo herdrukt; 
— 2.o Eene Lofrede van 
pater MABILION ; — 3.° bij 
had de Letterkundige ge
schiedenis van Erankrijh 
ondernomen, maar naauwe-
lijks had hij er het plan van 
ontworpen, en eeüige bouw
stoffen voor dat werk verza
meld , of {de dood ontrukte 
hem aan hetzelve. Zijn ont
werp werd door dom RIVET 

ten uitvoer gebragt. 

T RODSSEL (PETRUS) , een 
beroemd schrijver werd in 
1742 te Dax in het Fran
sche Landes of Heiden-Ae^. 
geboren. Hij beoefende de 
geneeskunde te Montyelher , 
verkreeg in 1770 den docto-

ralen hoed, en kwam korf 
daarna te Parijs, waar hg 
zich op de beoefening^ zij
ner kunst toelegde. > y n e 

zedigheid was buitengewoon. 
Men zeide van hem: dat mj 
even zoo bevreesd was om 
beroemd te worden als an
deren om onbekend te D J 
ven ; men hoorde hem diK-
wijlsdeze woorden herhalen. 
»TweeeeuWen van beroemd
heid kunnen tegen geenetwee 

dagen van rust opwegen* « J 
werd roet ÏA FoNTAiNB ver
geleken, dienjhij evenaarde 
in opregtheid, goedhartig 
beid', bevalligheid , nalatig
heid , verstrooiingen en on-
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schuldige schalkheid. ROÜS-
SEL had zich sedert eenigen 
tijd »e Chaleaudun afgezon
derd, waar hij in 1802 in 
den ouderdom van 60 jaren 
is overleden; Men heeft van 
hem : 1.° E loge etc: {Lof
rede van BORDMV) ,> 1772, 
en aan het hoofd van het 
werk van dezen beroemden 
geneesheer, herdrukt; —2,° 
verschillende leerhandelin
gen ia de letterkundige tijd
schriften opgenomen; —3.° 
Sysieme etc, \Naiuur- en 
zedekundig sijs thema der 
vrouw), 1777, in 12.^0, een 
•werk dat den roem van PE
TRUS ROUSSEI. heeft gevestigd. 
Hij bewijst dat de geaardheid 
der vrouwen veel overeen
komst met die der kinderen 
heeft; waaruit hij afleidt dat 
beide dezelfde bekommering, 
dezelfde levendigheid, en de
zelfde onbestendigheid in de 
neigingen, in de inborst, en 
dezelfde vaardigheid bezit
ten om zich te bedroeven en 
te troosten , om te begeeren 
en er eenen afkeer van te 
hebben. Ziehier wat.LA-
HARPE , in zijne Letterkun
dige briefwisseling over dit 
werk zegt: » De schrijver 
(ROÜSSEL) schrijft met sier
lijkheid en wekt belangstel
ling, zonder hoogdravend te 
zijn en zonder een geleend 
vuur.̂  Zijne aanmerkingen zijn 
diepzinnig, en zijnstijl iste-

N 

gelijk die van eenen wijzen 
schrijver en van een vreed
zaam mensch. Alhoewel de 
hoofdinhoud van zijn werk 
noodzakelijk eenigziris weten
schappelijk is, leest men Let 
geheel echter met genoegen." 
Men verzekert dat hij in handt-
schrift heeft nagelaten een 
Natuur- en zedekundig Sys-
thema des pians, hetwelk bij 
het door ons aangehaalde werk 
niet behoeft onder te doen. 
Daar de omwenteling hem in
den grond bad geholpen , ver
wierf de minister CHAPTAI. 
voor hem éen geringe jaar
wedde van 800 franken. BtiN 
DE SAINMORE heeft eenen 
Brief aan den lof van ROUS
SEI., die zijne echtgenoote van 
eene zware ziekte had ver
lost, toegewijd. De heer All-
BERT heeft, zijne Lofrede ver
vaardigd, welke aan het hoofd, 
van bijna alle uitgaven zijner 
Werken gevonden wordt. 

* ROUSSEI, (PETRUS JOZEF 
AXEXIS), een advokaat en let
terkundige, in 1740 te Mpi-
nal geboren , kwam vroeg-

' tijdig te Parijs waar hij ge
durende verscheidene jaren in 
de pleitzaal optrad: hij om
helsde de beginselen der om
wenteling, maar het schijnt 
niet dat hij er eene belang
rijke rol in gespeeld heeft. Hij 
werd daarop hoofd-secretaris 
der groote Kanselarij van het 

n 5 
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legioen van eer; mien heeft 
twee werken van hem: 1.° 
Politique etc. (Staatkunde 
vaz al de kabinetten van Eu* 
ropa gedurende de regerin
gen van LOMWIJK XF en 
LQDMWJJK XFI). Parijs 
1793, 2 dj.» in 8.™ Dit 
w«rk is vrij wel geschreven ; 
maar het door hem behan
delde onderwerp gaat de ta* 
lenten des schrijvers te bo* 
ven, en de staatkunde, waar
over hij spreekt, is minder 
die, welke de kabinetten van 
JEuropa toenmaals ten op-
zigte van Frankrijk konden 
hebben dan die , welke hij 
hét geschiktste oordeelde om 
de gevoelens van die ramp
spoedige tijden te billijken, 
*— 2.° Correspondance etc, 
(Briefwisseling van JFABRE 
ÏÏEGLMNTJNE) met een be
knopt Geschiedkundig ver
slag over dezen revolutio
nairen dichter, over zijne 
dramatische werkenden een 
fragment van zijn leven door 
hem zelven geschreven > waar-
by deschrij ver een Hekeldicht 
heeft gevoegd over de schouw
burgen van Lyon enz., Pa
rijs 1796, 3 dl.nin l2.mo. 
-rr 3.o Correspondance etc. 
(Briefwisseling vanden her* 
togvan Qrléan&)\h\é, 1800, 
-in.S.y0,' die belangrijk zoude 
?<tjn .indien verscheidene brie, 
ven niet verdicht waren; «~i 
4.° £e Ghdteau etc. (Het 
kasteel der Tuihriën), ibid, 

1800, 1802, 1804, — 5,° 
Correspondance etc. (Gehei
me briefwisseling van ver
scheidene groote beroemde 
personen op het einde der 
18.e eeuw), 1802, in 8.™; 
— 6.o met PLANCHER,-Ank 
nales etc. (Jaarboeken,der 
misdaad en onschuld of keu* 
ze der oude en nieuwe be
roemde oorsaken, tot dé ge
schiedkundige daadzaken te
rug gebragt), 1813. 20 dU 
in 12,«A° Hij heeft verschei
dene handschriften nagelaten, 
waaronder vooral melding ver' 
dient. Gedenkschriften van 
LODEWUKXFI, die 8 dl.» 
in 8.v° zonden hebben kun
nen uitmaken. RoossEJ/is in 
Maart 1815 te Parijs over
leden. Verscheidene levens
beschrijvers stellen zijn. over
lijden in 1802 of 1803 en 
geven als voorletters van zij
nen naam h. C op, hg zelf 
verklaart in eenen brief op
genomen in het Journal de 
/ ^ e V e v a n den 28 Septem
ber 1812, dat deze letters 
willen zeggen Ie Cttoyenide 
Burger). 

* ROOSSKI. DE B S » ^ f 
(J. H) , een regtsgeleerd u 
U St. Bomer geboren,-wert 
hoogleeraar in de reglsgeleer" 
heid aan de n^etsiwt^ 
Caen, en everleed l a P j e » 
ber 1801 op «S» H g ^ 
La Bemrdiere* de volge» 
de werken nalatende: *• 
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Sur les etc, {Over de mis
daden en de middelen om 
dezelve -voor te komen), eene 
Verhandeling die in 1773 
bij de akademie van Caen 
den prijs behaalde ; — 2.° 
Sur quelques etc. {Over 
eenige door de keizerin van 
Rusland {CATHARINA II) 
voorgestelde vraagpunten): 
deze verhandeling met drie 
andere over hetzelfde onder» 
Werp , werd het daaropvol
gende jaar in- het Italiaansch 
en in het Nederduitsch ge
drukt ; «-« 3.9 Institution 
etc. {Instelling lot het regt 
van Normandij'è), 1782; '̂— 
4*° Plan etc, {Ontwerp van 
lijfstraffelijke wetgeving), 
1788 , dat eerren verdienden 
bijval vond. ROUSSEL DE BE* 
IURDIÈUE heeft in handschrift 
nagelaten: — 5,° Institution 
•etc, (Mgemeene institutie tot 
het Fransche regt, en in het 
bijzonder tot het regt van 
Normandij'è); — 6.° Tra-
duction etc. [Vertaling van 
de Verhandeling over den 
ouderdom van CICERO) ; -~ 
7.° Traduclion etc, (Verla? 
iing der Puntdichten van 

i JOANWES OtruRO) ; — 8.Q 

verscheidene Verhandelingen 
over verschillende onderwer
pen, in de akademie van 
Caën, waarvan hij lid was, 
voorgelezen, 

* ROÜSSEMÏ (FKANCISCÜS) , 
een geneesheer der l6.o eeuw, 

te Vesoitl geboren , beoefen
de er zijne kunst met eer $. 
maar hij legde zich meer in 
het bijzonder op de goudma-
kerij toe , en heeft het vol
gende werk dat zeer aeld* 
zaarn is geworden nagelaten , 
Chrysospagyrië of Over het 
gebruik en de hoedanigheid 
van het goud, Lyon, 1582 
in 8.v° LENGLET DU FRESS 
NOT, maakt gewag van dit 
werk in de BiUiotheek der 
Alchemisten; LACROIX D'O 
MAINE en XEYERDIER halen 
het ook met lof aan. » Het 
goud, zegt RODSSELEX in zijn 
boek, is een met alle vol
maaktheid begaafd ligchaam , 
uit eene gelijke zelfstandig
heid zamengesteld, naar even
redigheid gemengd, in een ge
lijk temperament begrepen, 
de vereeniging en den bewon-
derenswaardigen zamenhang 
van alle hoedanigheden zoo
wel verhevener als geringeren. 
aannemende, zoodat er geen 
gemengd ligchaam kan mede/ 
vergeleken worden," ' 

4 BoDss6tET(Giuts), een 
beroemde graveur, in 1614 
te Parijs geboren, was een 
der eersten die den goeden 
smaak en de naauwkeurig-
heid in de graveurkunst be
gon in te voeren; hij on? 
derscheidde zich in de klee
dingen , en heeft een aantal 
platen nagelaten. Wij zullen 
er de merkwaardigste van 
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aanhalen, als: De Heilige 
familie;. — De Overwin
ning van den ff. MiciUfiL 
op satan, volgens RAPHAëi,', 
— ELIÈZER, ÜEBECCAaan' 
sprekende; •<—• MOZEs, aan 
den dood ontsnapt, volgens 
PotJssiN ; De Boodschap 
aan de ff. Maagd;—, Fier 
werken van HERCULES; — 
DAFID, GOLIATB verslaan
de-, volg, de' teekeningen van 
GDIDÖ; — CBRISTÜS in het 
Graf, volgens TlTIAAN; — 
een andere CHRISTUS , vol
gens LEBRUN, en verschillende 
uitmuntende stukken volgens 
de beroemdste oude en nieu
were schilders. MiCAHët Hü-
BER en ROST hebben in hun 
Handboek voor beminnaars 
der kunst eene lijst geleverd 
der merkwaardigste werken 
van ROÜSSELET, wiens stukken 
men op 334 schat. Deze kun
stenaar is in 1683 overleden, 

* RotJSSET DB MlSSÏ (Jo-
ASSBS) , een publicist, ge. 
schied-schrijver en compila
tor, den 26 Augustus 1686 
te Laon geboren, deelde in 
zijne iindschheid de onge
lukken van zijne door de her
roeping van het edict van 
JSantes getroffen familie. Hij 
begon zijne studiën te Laon, 
en zette dezelve voort te Pa
rijs aan het collegie van Pies-
fijswaar hij VIEL, BIUET en 
MONTEMPÜIS tot meesters had. 
Zijn vader hertrouwd zijnde, 

deden eenige onaangenaamhe
den , die hij van zijne schoon? 
moeder had te verduren, 
hem het besluit nemen naar 
Holland te gaan. Hij _begaf 
zich onder de compagnie der 
Fransche cadetten, in het ge
volg der regimenten van de 
lijfwachten der algemeene sta
ten. RODSSET diende met eer, 
bevond zich bij verscheidene 
veldslagen, en na die van 
Malplaquetdeed de zucht 
voor de studie hem de loop
baan der wapens verlaten. 
Hij vestigde te 's Gravenhage 
een pensionnaat voorden jon
gen adel, dat hij bijna 1.5 ja
ren bestuurde, en onder zijne 
kweekelingen meer dan vijt-s 
tig heeren telde, die| later 
aanzienlijke ambten bekleed
den. In 1723, sloot hij *vjn 
pensionaat en legde-zich op 
de beoefening der geschiede
nis en staatkunde toe. HO 
belastte zich kort daarw 
met de redactie van ver. 
scheidene letterkundige dag
bladen, onder anderen van 
den Geschied, en staatkun 
digeMERCÜRlVS>W*fo2 
zifh in zijne werken hp j £ 
keur.doorFranschen £ t h £ 
pen, aan welkehijaiuj 
eervol onthaal In / « " ^ 
verleende. Hij %f M * JJ. 
durende verscheidene maan 

den, eene s c h u i l p l a ^ f ^ 
BARRE DEBEAtJSWBCBAis.aie 

il hem met ondankbaarheim. 
haalde. Deze schrijver had de 
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laagheid, zijnen weldoener in 
zijne Ernstige en boertige 
brieven, die hij enkel totdat 
einde in liet licht gaf, te be
schimpen, ROÜSSET had soms 
eenen bijtenden en hekelen
den geest, In Holland gena
turaliseerd , en deel willende 
nemen aan de openbare za
ken, verklaarde hij zich voor 
den prins van Oranje en gaf 
verscheidene pamphlets tegen 
de Hollandsche overheden in 
het licht, die hem te Am
sterdam, in hechtenis deden 
nemen en mar'sGravenhagé 
vervoeren, waar hij werd 
gekerkerd. Hij had ecnige 
dagen gevangenhouding on» 
dergaan , toen de prins van 
Oranje, tot stadhouder uit
geroepen zijnde, hem zijne 
vrijheid deed verkrijgen , hem 
tot gewonen raad en tot zij
nen geschiedschrijver benoem^ 
de. Maar ROÜSSET had van 
natuur een onrustig en "wis
pelturig karakter; naauwe-
lijks was hij in 1748 in Am
sterdam teruggekeerd, of hij 
stelde zich aan het hbofd van 
een genootschap doelisten dus 
genoemd naar de Doelen, 
den naam van een logement 
waar zij zich. verzamelden. 
Dat zelfde genootschap werd 
ook, naar het getal van des-
zelfs leden, achtenveertigers 
genoemd. Zij bragten in de 
stad en ten platten lande 
eenige onrust te weeg, waar
door het hun gelukte datgene 

te verkrijgen wat zij verzoch
ten. Maar hoewel de stadhou
der om de rust te- herstellen , 
alle partijen Wenschte te ver-
eënigen, was die der doelis
ten bij alle verstandige lieden 
zóo zeer gehaat, dat hij in 
het volgende jaar aan ROÜS
SET al zijne bedieningen en 
jaarwedden ontnam. Hij had 
juist een werk tegen Frank' 
rijk in het licht gegeven: 
dit werk werd verboden en 
de schrijver in staat van be
schuldiging gesteld. Bij tijds 
verwittigd zijnde , vlugtte 
RODSSET naar Brussel, Waar 
zijne pen zijne voornaamste 
hulpbron van beslaan was. 
Hij overleed in 1762, in 
den ouderdom van 76 jaren. 
Men heeft van hem een aan
tal werken , waarvan de voor
naamste zijn: 1..° Descrip* 
tion etc. (Aardrijks-1, ge
schied- en staatkundige be
schrijving van het koning-
rijk Sardinië), Keulen, 1718 
in 12.m°; — 2.° Histoire 
etc. (Geschiedenis/"van den 
kardinaal ALBE RON!, van 
zijne geboorte tot J7J6) uit 
het Spaansch vertaald , 's Ha-
ge, 1719, in 8>°, vermeer
derde uitgave 1720, 2 dl.* 
in-12.™°; — Z.o Mercure 
etc. (Geschied* en staatkun
dige Mercurius), van de 
maand Augustus 1724 tot Ju-
lij 1749, 15 a i » ; ~ 4 . ° 
Histoire etc. (Geschiedenis 
van prins JEOGSNJÖS, van 
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hertog MARLBORODGB , en 
van den prins van Oranje) 
'sMage, 1729, 1747, 3 
dl.n in fol., het eerste deel, 
in 1725 in het licht gegeven, 
is van J, DÜÏIONT: dit werk 
heeft geene groote verdien
ste, en wordt slechts we
gens de plans én platen ge
zocht. —- 5.o Supplément etc. 
(Aanhangsel tot het diplo
matische ligchaam) van I . 
DüMOSX door ROÜSSET voort

gezet en daarenboven het 
"Ceremoniaal der hoven van 
Europa of Verzameling van 
akten, verhandelingen en 
verslagen bevattende, gedeel
telijk door BUMQNT verzameld, 
door ROÜSSET in orde gebragt 
en vermeerderd, Amsterdam 
en 'sJffage 1739, 5 dLn i« 
fol, In de Verhandeling over 
het ceremonieel, heeft ROÜS
SET slechts de reeds bekende 
"Verhandelingen van MARCEÏ.-
H , van THEOD, GopEFRor en 
van GHR. fccNiG, enz. met 
verscheiden stukken vermeer
derd , waarvan hij slechts een 
uittreksel aanbiedt. ,-* 6.» 
Intèrit etc, (Belang der mo-
gendhedenvan Europa), vol-
gens het gesloten verdrag se. 
dert de unie van Utrecht 
mm, 's&age, 1733, 2 
dl,» in 4 . ^ 1734, 9 dl.» in 
12.H»O. nieuwe uitgave, ver
meerderd , 1735, 3 dl.» in 
v4,to; Trevoux\n36,14 dl.» 
ip t2,mP, met verminkingen 5 
• r 7V» Reeueil etc. {Ge

schiedkundige vemameling 
van besluiten en onderhande
lingen) , sedert den vrede van 
Utrecht, 's Hage , 1 7 2 8 ; 
Amsterdam, 17&5, 21 dl.n 

in 12,m°. Revier eerstedeeT 
len bevattende volgendewer* 
ken, van denzelfden schrgver, 
te weten: — 8." Jffistoi-
re etc. (Gescheidenis van 
de opvolging van Kleeft 
Berg, Gulick enz.); — 9.° 
Proces etc. (Proces tus-
schen Groot • Briiannïê en -
Spanje); —10.° Recherches 
etc. (Nasporingen over de 
hondgenootschappentusschen 
Frankrijk en Zweden); .<—. 
11.0. Memoires etc (Beke
rende verhandelingen over 
het openstaan des keizerty* 
ken troons, en over de reg-
tender keurvorsten), onder 
den aangenomen naam van 
vrijheervanD , . * dit werk 
is (zoo als ook de drie an
dere) afzonderlijk «e Amster
dam gedrukt, 1741 v J n l 
dl. inS.voj 1740,2kle.oe 

ai.» in8.vo; ~ - t v * £ 
toire etc. (Geschiedenis der 
oorlogen tusschen ****** 
van Frankrijk en Oosten-

nieuwe vermeerderde «Ugave, 
1748, 6 dl." in M^.IZ 
13.o Memoires efJfJen handelingen over de rangf 

en de vtortiüing %ss^ 
de souvereinen van WWT 
en hunne ministers, f""171* 



verschillende hoedanigheden, 
em.), 1747, in 4,*» } —. 
14»° Memoires etc (fer-
handelingen over de rege-

• ring van PETMR den Groote, 
keizer van Rusland), pnder 
den naam van vrijheerJWAN 
JMESTERÜSANO*. Deze verhanr 
delingen hebben verscheidene 
uitgaven gehad ; de meest 

f gezochte is die van Anisler-
j dam [Parijs), 1740, 5 dl.» 

in 12.m o ; üij is vermeerderd 
met Gedenkschriften over 
CATSARINA I ; — l5.o Se-
lation etc. (Geschiedkundig 
verslag van de groote om' 
wenteling in J747 in de 
republiek der fereenigde 
Provinciën voorgevallen, met 
een geslachtregisier der ver-
schillende takken van het 
huis van Nassau) Amster
dam (zonder jaartal^. RODS-
SEÏ is de uitgever geweest 

jj van een aantal werken, dje 
het te breedvoerig «oude zijn 
om aantehalen. Hij beroemde 
zich een onpartijdig mensch 
te zijn, maar hij zelf ver-

J delgde dit denkbeeld in zijne 
j schriften; hij weet geene maat 
! in acht te nemen, noch ten 
] opzigte van Frankrijk, noch 
| ten opzigte van diegenen wel» 
i ke niet van zijne Godsdienst 

*ijn. RODSSEX werd geboren 
| en overleed in het protestant 

iismns. Als schrijver legde 
1 "Ü niet de minste letterkan-
I dige regtschapenheid aan den j 
! «ag, deed dezelfde stukken in j 

ü . Ö07 

onderscheidene compilatiën 
drukken, ef» werd alzoo zijn 
eigen letterdief ten koste 
der ; boekverkoopersf en des 
publieks. Hij.bezat zeer uit
gebreide kundigheden; maar 
zijne woelige inborst-en zijne 
vruchtbaarheid warjïn even 
nadeelig voor zijne/ fortuin 
als voor zijnen roenl. 

* RÖÜSSIER (PETRUS-JOZEF), 
kanonik van Ecouis', in JYor-
mandij'ê, en correspondent 
van de koninklijke akademie 
der opschriften,'in n\Q \e 
Marseille geboren, en in 
1790 te Ecouis overleden , 
is bekend door ieene F er* 
handeling over^de wmijk 
der . ouden , 177 6 , vol ge
leerdheid en voldoende na-
vorsqhingen, Mèo heeft nog 
van hem: 1 ° jfouvelle etc, 
(Nieuwe manier om den ge* 
neralen bas te beoefenen); 
1756; — 2,o Traite e/p. 
(Verhandeling over de #°-
coorden en derzelver opvol
ging volgens het stelsel van 
den generalen bas), 1764 , 
in 8.vo; — 3.o Observations 
etc. (ffaarnemingen over 
verschillende welluidend' 
heidspunten), 17651 in 8.™ 
Twee brieven aan den schrij
ver van het Journal des beattx 
arts, betrekkelijk de verdee
ling van den dierenriem en 
de invoering van de planeet 
week), in 12.^—i.offcirmo-
nie elct (Praotische harmo" 
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nie), 1776in4.to; — 5.0Me
moires elè. (Perhandelingen 
over de nieuwe harp t)an 
den heer CovsiNEJü), 1782, 
in 8.v°; — 6.0 tfotes etc. 
(Janteetièningen en aanmer
kingen op de verhandeling 
van den heer JjiïlOT, over 
de muzijk der Sinezen en 
over de klankgevende sieenen 
van Sïna). 

* ROOSTAN (ANTONIOS JA-
COBOS), een protestanlsch pre
dikant, in 1734 te Geneve 
geboren , in 1808 in diezelfde 
stad overleden , werd achter
eenvolgend regent van eene 
der eerste klassen van het 
cèllegie dier stad, en her
der der helvetische kerk te 
Zonden. Men heeft van hem: 
l.o Abrègé etc. \Kort bc 
grip der Mgemeene oude 
en nieuwe Geschiedenis), 
Zonden , 1776 , £ di.n in 
8,vo; Genevé,'9, dl> in 12,Jao 
dat -weinig bijval vond; 
2.0 Défense etc. {Verdedi
ging van het Christendom 
van de staalkundige zijde 
beschouwd]l, Waarin hij eeni-
ge der talrijke wonderspreu-
ken van J. J. ROCSSEAUJ 
wiens bewonderaar en vriend 
Hij 'echter was, wederlegt. — 
Diêcours etc,(Verhandeling 
gen over de middelen om 
de zeden te hervormen ; On
derzoek der vier schoone 
•eeuwen van VOLTA iRE; Za-
vien&praken tusschen BRU* 

rus en CAESAR in de Ehj-
zesche velden :• deze 4 werk
jes werden in 1764 gezamen
lijk uitgegeven onder den titel 
van Offerande aan de altaren 
en aan het vaderland; — 
4.0 Examen etc, (Oritisch 
onderzoek van het 2.e dl. der 
geloofsbelijdenis van den Sa-
voyardschenvicaris) in 1776 
in het- licht gegeven, het 
was vooral bij gelegenheid 
van dit onderzoek dat Rots-
SEAÜ door VÖU-AIRE in zijne 
Vermaningen aan den her
der van Gèvaudan , em. be-
spot werd. 

" ROÜTH (REBNARDÜS) , een 
lersch Jesuit, den 11 Febru
ari] 1695 geboren, heeft zicti 
onderscheiden door de vol
gende werken: Vers op het 
huwelijk dei konings; ~ 
Brieven over de Beizen van 

Crnus;-Brieven over M 
verloren Paradijs; ~"™ 
venaandenabbèTMRRA^ 

SON over.de * « » * * * £ 
van SETBOS; r-^ff' 
ringen over de mjze van 
begraven bij de ouden, m 
heeft gedurende de j«e» 
1 7 3 9 1 174. aanje ^ 
morïën van Trevoux^ 
gewerkt, en heeft na den 
dood dor Paters Oftnov ^ 
ROülUÉ een deel de r^ J 
meinsche geschied^* 
licht gegeven. A's * . hii 
en zielbéstuurder, genootbj 
het vertrouwen van «eer 
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lieden; MONTESQOIEÜ en an
dere beroemde mannen zijn 
in zijne armen gestorven. Na 
de vernietiging der maat
schappij in Frankrijk, in 
1762, begaf hij zich naar 
Bergen in Henegouwen, al
waar hij als biechtvader der 
prinses CHARLOÏÏE VAN LO
THARINGEN, den 18 Januarij 
1768, overleed. 

* RouVIÈRE (ARMANDUS) , 
advocaat bij het parlement 
van Aix, waar hij in 1669 
geboren werd, onderscheidde 
•zich door zijne kunde en 
welsprekendheid en gaf de 
volgende werken in het licht; 
1,° Traite etc, (Verkonde • 
lifig over de intrekking der 
schenkingen, door de ge
boorte of onvoorziene komst 
»an kinderen enz.), Parijs, 
1737, 1 dl. in fol.; — 2.° 
Traite etc. {Verhandeling 
over het regt van terugga
ve enz.), Parijs 1737 , 2 
dl.n in 12.mo,, aan den heer 
DE THÖÜ , eersten president 
van het parlement, enz. op
gedragen ; — 3.e De la ré-
vocatt'on etc. (Over de her
roeping der schenkingen, le
gaten enz. door de ondank' 
baarheid en onbekwaamheid 
der legatarissen), aan den 
hertog DE VILLARS , gouver
neur van Provence opgedra
gen , Toulouse, 1738, 1 dl. 
in 4.*o Dit werk heeft ver-
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scheidene uitgaven gehad. 
RODVIÈRE heeft in handschrift 
nagelaten eene Verhandeling 
over de simonie en het be
zit van een kerkelijk-ambt 
in den naam Van een' ander; 
over de vervreemding der 
kerkelijke goederen, enz. 
Hij is in 1742 . in den ou
derdom van 73 jaren over
leden. 

* RODVIÈRE (JOZEF MARIA 
AÜDIN), een geneesheer, in 
1764, te Carpenlras, in 
het graafschap renaissin ge
boren , was de jongste zoon 
van eenen met een talrijk ge
zin bezwaarden koopman,en 
maakte uitmuntende studiën 
in het collegie zijner geboor
teplaats. Hij ging vervolgens 
te Montpellier de geneeskun
de beoefenen, en , nadat hij 
den rang van licenciaat in 
die faculteit verkregen had, 
kwam hij in 1789 te Par ijs, 
met het inzigt om er zich tot 
hoogleeraar van de faculteit 
der geneeskunde te doen aan
nemen. Hij volgde de leergan
gen der hoogleeraars Locis, 
LASSDS,PoRTAten PEMETANJ 
maar de omwenteling belette 
hem het doel te bereiken, 
hetwelk hij zich had voorge
steld. Intüsschen had AÜDW 
RODVIÈRE naar den prijs ge-
dongen, dien de koninklijke 
geneeskundige maatschappij 
in het laatste jaar van baar 
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bestaan had aangeboden, voor 
qene Ncttuur- m geneeskun
dige plaatsbeschrijvixig van 

,Parys, en hij ontving den, 14 
Sept. 1793, een eervol ant
woord van VICQ-D'APR , blij-, 
vend secretaris van dat genoot
schap, hetwelk het lot der an-
Idere wetenschappelijke yeree-
nigingen onderging. Op een 
•verslag van HALLÉ en FODR» 
CROTj verleende de commissie 
van openbaar onderwijs der na
tionale conventie twaalf hon
derd francs aan den schrijver 
om zijn handschrift te doen 
drukker». Op het einde van 
.1794, vertrok hij naar lia» 
lië als officier van gezond» 
heid, en werd naderhand 
geneesheer van het militaire 
hospitaal van MHane, Waar 
hij zich verbond met de ge
leerden MOSCATI, SPAHAN-
ZAUI, enz* AUDJN RoyviÈRE 
kwam , na het verdrag van 
CampQ'formo (1797) te Pa
rijs lerng en in 1798, werd 
hij lid van het lyceum der 
vreemdelingen, dat zijne 
vergaderingen in het paleis 
Marboeuf hield, waar hij 
•eenen cursus van gezond
heidsleer hield, Jn 1800, 
maakte hij als geneesheer \ 
den veldtogt van Italië mede, 
en kwarn zich na den vre
de van Zuneville te Parijs 
vestigen, tjet was in lombar, 
dyë, dat hij zich met doctor 
FRANCK verbond, die hem in 
zijn werk getiteld: Ratio in-

slituli clinici Turinensis de 
wjjze ya« zamenstelling aan
duidde van een geneesmiddel 
bekend onder den haam van 
(Seqondkeidskorrels, waar
van hij hem het eigendomsregt 
verkocht. Jn 1807, onderwees 
ADDIN ROUVIÈRE nog de ge
zondheidsleer aan het lyceum 
van Parijs, (ihans het konink
lijk atheneum), waarvan hij 
een der stichters is. Sedert 
dien tijd hield hij zijn ver
blijf in de hoofdstad , waar 
hij ten zijnen huize consul
tatie» hield; hij was lid van 
het bureau der geneeeskun-
dige raadgevingen, en over
leed te Chaillot, den 23 Ap"l 
1832 aan de cholera morbus, 
zonder ooit tot doctor te zijn 
bevorderd. De werien van 
dezen geneesheer ïijn•••: 1.° 

>M$sai eic (Proeve over de 
natuur-, en geneeskundtgedo-
pographïe van Parijs, o» 
verhandeling over de zelf-
standigheden, die op de ge
zondheid der inwonersdiet 
stad invloed kunnen hebben), 
met eene beschrijving hater 
ziekenhuizen •; Patys, i. 

jaar tl794) in 8/>j f Sf" 
zochtowerkis te^Wy«, ia 
het Hoogd. veriaald,i.(i»--n«.. 
licht verschenen. *- *.° ha 

mèdecine etc. [De ^ees' 
kunst zonderden geneesheer 
of Getandheids.handboek), 
dat voor de eerste maal in 
1794 in het Jicht verscheen ; 
de schrijver heeft verschil-
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lende uitgaven van dit boei , 
waarvan er tot dusverre(1834} 
meer dan twaalf bestaan, ach
tereenvolgend herzien, ver* 
beter'd en venheerderd» Men 
heeft er meer dan dertig dui» 
zend exemplaren van ver* 
kocht, en het is in Dmtsbfo 
land, Italië, Engeland. 
Rusland en Jn de Fereenig-
de'Staten vertaald, Dit voort* 
brengsel herokkende aan zij* 
nen schrijver eepe menigte 
yijanden, waaronder de leden 
der fapolteiten en der ge
neeskundige akademiën. Men 
w-eet dat RouviÈRE hij na tot 
algemeenen grondslag der te 
volgen behandelingen om de 
ziekten tegen te werken of 
voor te komen, bet zuiverend 
F«KÏ had aangenomen. D.eflr. 
ALPHONSÜS XE Ror, schrijver 
der MMecine curmtive,, aan 
welke ook een aantal nitgar 
ven is ie beurt gevallen, heeft 
beweerd dat de heer AUDIN 
ROOVIÈRE zich'heeft meester 
gemaakt vau,eenige derhoofd-
denkbeelden zijner bebande* 
liugswijze, om dezelve tot 
zijn voordeel aantekenden* 
{Zie de Gu&etie des Malades 

'io.-l826, én het volgend jm 
in het licht gegeven.),— 3.o 
Plus Bic, {Geene• èloedztfi-
gers meer), Parijs, 1826m 
1827 in 8.vo Dit werkje, 
waarin de schrijver het mis
bruik dat men van bloedzui
gers maakt en het stelsel van 

0 

doctor BROÜSSAIS " aanrandt, 
gaf aanleiding tol {wee pleit* 
gedingen in correclioBeele 
politie itusscben den schrijver 
en doctor FRAPPART , ;aan 
wien'Aüprtr ROUVIÈRE ver
weet dat hij den generaal 
For , in zijne laatste izieklfS 
achttien honderd blpedzui*-
gers had aangezet. In het 
eerste werd de schrijver van 

\ het werkje enkel tot de kos
ten veroordeeld. Daar echter 
de beer FRAPPART later m 

i VEygie en in den Mentor, 
de pleitrede welke hij voor 
de regtbank niet had kunne» 
uitspreken, «n die lasteringen, 
tegen- ROOVIÈRE bevatte, in 
bet licht gaf, werd hij door 
dezen op zijnen beurt aan* 
geklaagd , en tot eene geld-
•boete van 600 francs en tot 
de kosten veroordeeld. Het 
vonnis werd door het konink
lijke hof bekrachtigd. »>-» 
•4.o Hygiëne etc. {Kortege
zondheidsleer of dtgemeene 
voorschriften om de gezond
heid te bewaren en het leven 
ie verlengen), 2 e uitgave, 
1527, in S.™; -r- 5,° CArosnp-
mteete. {Geneeskundigekr&-
n§k vun P-arije) 1 deze drie 
laatste werkjos zijn ontleend 
uit de negende uitgave van 
de Geneeskunst tonder den 
geneesheer'; ** 6fiï Oratie 
etc, {Eht Orakel der gezond
heid of de Kunst om weh 

: varend te zijn), * 829» in 8W 
o 2 
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dit is de Verkorte gezond
heidsleer > maar met een aan
tal nieuwe voorschriften ver
beterd en vermeerderd. AÜDIN 
ROUTIERS heeft ook eeni-
ge verhandelingen geschreven 
die eervolle meldingen bij 
het instituut hebben ver
kregen. 

ROUVRE. — Zïe ROVÈRE 

• ROUX. — Zie Rosso en 
LEBODX. 

ROUX (AoGÜSTINUS), lid 
der akademie van Bordeaux, 
zijne geboorteplaats', doctor 
in de geneeskunde aan de 
universiteit dier stad, hoog
leeraar te Parijs, werd in 
1726 geboren, en overleed 
in 1776. Zijn. zacht en regt-
fichapen karakter had hem 
vrienden verworven, en zijne 
kennissen in de genees- en 
letterkunde verschaften hem 
beschermers. Hij zette het 
Dagblad der geneeskunde 
voort, door VANDER MONDE , 
sedert de maand Juhj ]754 
tot Junij 1776 begonnen. 
Men heeft daarenboven van 
hem: l.o'Recherches etc, 
(Masporingen over de mid
delen om de vochten te ver
koelen) 1758 in ï 2 
2.o Traduction etc. (Verta
ling van de proeve over het 
warme watef van WHIJIX , 
tot de genezing der steen), 
1767, in 1 2 . " » ° ; — 3 . ° ^ H -

nales etc. (Typographische 
jaarboeken) , van 1757 tot 
1762: dil tijdschrift was wel 
geschreven en nuttig; -—4.° 
Traite etc. [Verhandeling 
over het aankweeken enplan-
ten van hoornen), Parijs, 
1750, in 12.mOj—5.° En-
cijclopédie etc. (Draagbare 
encyclopédie), 1776 ,2 dl.a 

in 12.»° ; — 6.° Mémoire 
etc. (Verhandeling over de 
scheikunde), uit die van Up-
*«rontleend,1764,2dl.nin 
12.mo Hij had eene geschie
denis van de drie rijken der 
natuur ondernomen, die bij 
zijn overlijden nog niet ten 
einde was gebragts men heelt 
slechts de sleenen en delf
stoffen in het Jicht gegeven, 
l78l , in4 . to de lofrede van 
i?offJrdoor DARCEï verscheen 
in het Dagblad der•genees-
kunde, van Januarij 17/ ' 
en is afzonderlijk tot een 
aantal exemplaren gedrukt. 

*ROÜX (JACOBüs),lid™° 
den gemeenteraad van ra-
rijs, was voor de omwente
ling , priester en capocijn , 
en aan de parochie van bT. 

NICOLAAS verbonden. Bfl ™» 
een der eerste afvalligen en 
noemde zich ze lyen jPW^ 
der Sans-culottes, Tot om
eier der gemeente benoemd, 

onderscheidde hij « c h ' ° , » ; 
zijne ambtgenooten , do»'z« 
nen haat en zijne woedejfge 
het hof en de onbeëedigae 
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priesters. Hij was een der 
commissarissen met de po-
licie van den Tempte belast, 
en in die hoedanigheid deed 
hij LODEWIJK XVI en zijne 
familie allerlei knevelarijën 
verduren. Eens.dat deze vorst, 
die aan eene hevige tandpijn 
leed, hem smeekte om hem 
eenen tandmeester te doen ko
men : antwoordde Roux ter
wijl hij een gebaar maakte 
dat de guillotine aanduidde. 
Met is niet de moeite waar
dig , binnen kort zullen uwe 
tanden hersteld %ijn, LODE
WIJK voegde er bij: Mijnheer 
indien gij de smarten ger 
voeldet, welke ik verduur, gij 
zoudt mij beklagen. Kom ! 
kom! hernam de wreedeamb
tenaar, men moet zich aan 
alles gewennen, Eenigen tijd 
daarna, op zijn verzoek ge
kozen zijnde, om den koning 
naar dé strafplaats te gelei
den , smeekte deze vorst hem 
eenen vingerring aan de ko
ningin ter hand te stellen j 
maar Roux, met zijne gewone 
wreedheid antwoordde: Ik 
ben slechts belast om u ter 
dood te leiden; en hij kwam 
zich vervolgens bij de conven
tie beroemen: CJPBT niet 
uit de oogen te hebben ver
loren , alvorens hij zijn 
hoofd had zien vallen. Om 
meeren meer de volksgunst 
te winnen , had MAEAT hem 
aangezet om , den 25 Februa-

0 

rij 1793 de kruideniers van 
Parijs te plunderen. Roux 
juichte over de buitenspo
righeden van dien dag, be
roemde zich de MAEAT der 
municipaliteit te zijn y en 
en als een waardige predi
ker der Sansculottes, pre
dikte - hij de losbandigheid 
en den diefstal / die reeds 
de demagogische deugden van 
den dag geworden waren. 
Het wijk der Piques onttrok 
hem zijn vertrouwen , en* 
spoorde dat der Gravilliers, 
waarvan hij ]ïd was, aan , om 
zijn gedrag af te keuren. Roux 
verscheen echter nog yoor 
de balie der. conventie , om, 
er in naam van de sectie der 
Gravilliers, eene redevoe
ring vol van de hatelijkste 
grondstellingen en voorschrif
ten der volslagenste regering
loosheid , uit te spreken j 
ROBESPIERRE zelf scheen ver
ontwaardigd te zijn over de. 
redevoering van Roux, en 
de redenaar werd van de 
balie verjaagd. Terwijl deze 
razende revolutionnair alom 
de wanorde predikte, vergat 
hij zijne fortuin niet, die hij 
dagelijks door knevelarijën en 
schelmerijen vermeerderde, 
jgijne ambtgenooten.beschul
digden hem , en daar hij zich 
niet ,kon regtvaardigen, werd 
hij den 9 September 1793 
uit den gemeenteraad ver
jaagd. Iedereen voer als-

o 3 
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toen tegen hem tiit, e» h-ij-
werd hatelijk voor alle paf-' 
tijen. Op nieuw beschuldigd 
van; andere misdaden bedre
ven te hebben, werd hij den 
25 Januarij 1794 voor de 
regtbank der correctioïieele 
policie betrokken, maar de 
rïegtèrs verklaarden dat de 
misdrijven van den besdhal* 
digde niet tot hunne bevoegd-* 
heid behoorden, en verzon
den hem naaf de revoluiion-
naire regtbank. Haauwehjks 
had Roox deze uitspraak ge
hoord , of kon JigteJijk het 
löt bevroeden, dat hem wacht* 
t e ; hij; bragt zich.zeken vijf 
messteken toe, Mett> vervoer
de hel», geheel met bloed 
bedekt naar de gevangenis 
van Bleette» waar hij den 
geest gaf. 

•••* ROUX (LoDEWIJKt, af
gevaardigde van la Haute* 
Marne bij de conventie, 
werd in 1753 in CAampa* 
gne geboren , aanvaardde; den; 
geestelijken slaat en werd pas* 
toor in het diocees langres,, 
Na de beginselen der om
wenteling omhelsd en den 
hurgereedf afgelegd tö heb* 
ben ,werd hij bisschoppelijk 
vjkarls van het département 
w Hante-Marne r dat hem 
tót afgevaardigde bij de iiaw 
ttönale conventie benoemde. 
^S «temde aldaar voor den 
aoöd van LODEWIJK XVI, 
zonder beroeping en zonder 

uitstel , legde zijn geestelijk 
gewaad af, en, om zijne af
valligheid te völtooijen , trad 
hij in deö echt. Een ijverige 
Jacobijn zijnde, werkte hij in 
verschillende toenmaals daar-
gestelde commissiën en voor
namelijk aan die der consti
tutie , en verdedigde met na
druk de gruwelijke commis
sie van het openbare heil %£• 

|; noémd* Hij deed den 31 Mei 
1793, de constitutioneele ar
tikels, decreteren en den 15 
September lokte bij, de af
zetting en de irthechtenisne* 
ming van LticooMEüX-.Oo-
vftAYE< en van twee andere 
beambten van V Oise uit. Alen 

f beschuldigde hen van zich 
tegen de requisitie der gra
nen te verzetten. Kort daarna 
naar dat departement gezon
den , deed -hij de wetten op 
de levensmiddelen ten uit
voer leggen. Daar zij DO zen-* 
ding zichook tot het departe
ment èetjrdennes uitstrekte, 
wilde hij de handelwijzen van 
zijaen collega MASsiEedwars-
üöomeri. Het is in dwt-. •««-
parlement» e» vooral .te**-
dan dat bij zich üootziif* 
haat tegen de Godsdienst 
kenmerkte. Beurtelings door 
de< Jacobijneü in -tgne «e-
söhillen met• MASSIM beschul
digd en verdedigd* »*mea 

dezelve den 9 Thermidor met 
den val. van ROBESFIERRE een 
einde. Terwijl hij volgew 
de omstandigheden, va" Par" 
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lij veranderde, schaarde hij 
zich Mn, de zijde van die 
der F her mido fisten, en tot 
de commissiën. des bestuurs 
geraakt wjnde f was hij , er 
op bedacht om zich op MAS-
SIÉD eö zijne aanhangers te 
wreken. Ka den l.en Prai* 
ria] (20 Mei 1795), dein dag 
waaróp de zamengezworene 
JaCóbijnen beproefd hadden 
hun o.vet'Wjgt weder te doen 
gelden , liet 'Roux MASSIEÜ 
in Staat van beschuldiging 
stellen en zijne aanhangers 
voor de crinüneele regtbank 
van het dep*. der jfrdennes 
belrekken j die hen ten dood 
veroordeelde. Daar echter de 
sectien der hoofdstad naar 
honingsgezitodheid schenen 
over te hellen, veranderde hij 
van besluit en sloot zich bij 
de bergpartij aan. Den 13. 
Vendémiaire brak aan, en 
de séctiën werden overwon-
«en* Ropx werd na dit tijd
stip tot lid van decommïssie 
der vijven benoemd* Zij was 
daargésteld om geschikte mid
delen voortedragen, teneinde 
de openbare rust tb verzeke
ren j hij was dikwijls verslag
gever dezer commissie, die 
THIÜAÜDEAÜ deed ontbinden. 
Roux ging over tot dèn raad 
der vijfhonderden , én wijd-
de zich aan het directorium 
toe. Uier eindigde zijne re-
volutiorinaire magt, en tóen 
"Ü den 20 Maart 1797 den 

raad verliet, verkreeg hij , 
door bijzondere gunst, eenen 
zeer ondergeschikten post bij 
het ministerie van binnen* 
landsche zaken >' qhder Qor** 
NEXïE; maar nadat deze af
gezet was, bleef Roux eenigei* 
tijd buiten betrekking. Bij 
de commissie der uitgeweken 
nen gebruikt, ging hij over 
tot de archiven van .het riti-
nisterie van policie , waar het 
ontslag van FOUCHÉ het zijne 
na zich sleepte. Hij verscheen 
niet Weder op het staatstoo-
neel, voor het tijdstip van 
het Meiveld in 1815 en werd 
in hetzelfde jaar begrepen' 
in de wet tegen de konings-
moorders. Hij begaf zich naar 
Moei (pfoV. Luik). Ziek ge
worden zijnde, deed eene
vrouw, die hem oppaste, een'' 
geestelijken komen , die hem* 
vermaande om tot de genade
middelen der Godsdienst zijne 
toevlugt té nemen... >» Ach! 
mijnheer, antwoordde dé, 
zieke , ik houd er mij meer 
mede bezig dan men denkt." 
Daar het berouw zich in zijn 
hart deed gevoelen , verklaar--
de ROUX de begeerte om den 
geestelijken weder te zien, die 
bij het vernemen wie Roux 
was, verre van afgeschrikt 
te worden , integendeel zijnen 
ijver verdubbelde. Eindelijk 
biechtte de bekeerde zondaar 
en , voor, dat de laatste Sa
cramenten hem werden loe-

o 4 
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gediend, vraagde hij, op de 
vermaning zijns biechtvaders, 
vergiffenis voor de ergernis
sen, die hif gegeven had. Hij 
overleed Christelijk den 22 
September 1817, in den ou
derdom van 64 jaren» De 
herroeping zijner misdaden is 
publiek gemaakt. 

*ROÜX FAZILLAC (PETRUS), 
omhelsde de loopbaan der 
wapens', en was ridder van 
den K. LODEWIJK voor de om
wenteling van 1789. Hij had 
aan zijne beginselen, die ge
lijkvormig waren aan de denk
beelden van de nieuwigheids* 
gezinden, van dat tijdstip, te 
danken, dat hij werd be-' 
noemd tot bewindhebber van 
het departem. van Dordogne 
en hij werd later verkozen 
tot lid der wetgevende ver
gadering en der conventie. 
In deze beide vergaderingen , 
deed hij verscheidene ver
slagen over de opvoeding, 
over de posterijen en over 
den staat der legers, en in 
het proces van LODEWIJK 
XVI, stemde hij zonder be. 
roep en zonder uitstel voor 
den dood» Waar zijn departe
ment in zending gezonden., 
werd hij onder he,t directo-
naai bestuur administrateur 
deszelven. Eocx FAZIIXAC 
werd in het jaar 6 afgezet, 
doch later chef van de afdee-
J'n8f bij het ministerie van 
bwnenlandsche zaken» en ont

trok zich later aan alle betrek
king. Hij leefde te Périgneux 
in vergetelheid tot in 1816 
op welk tijdstip hij door de 
wet tegen de koningsmoorders 
getroffen werd. Hij vlugtte 
naar Zwitserland, keerde, 
eerst na de omwenteling van 
Julij 1830 in Frankrijk te
rug , en overleed te Nanterre 
bij Parijs, in de maand Fe-
bruarij 1833. Roux FAZHXAC* 
heeft in bet licht gegeven: 
1.° Recherches etc. (Ge? 
schiedkundige nasporingew 
over den man met het ijze
ren masker, waaruit gron
dige bijzonderhedenoverde
zen gevangene zijn af te 
leiden), 1801 ; — 2.° Jiïis-
toire etc. (Geschiedenis van 
den oorlog in Duitschland 
gedurende de jaren 4756 en 
volgende tusschen den ko
ning van Pruissen en de kei-
zerin van Duitschland en 
hare bondgenooten), 1803, 2 
dl.» in S.v° Deze geschiede
nis is gedeeltelijk uit het En-
gelsch van JJQID vertaald, 
en gedeeltelijk zamengesteJd 
volgens de oorspronkelijke 
briefwisseling van verschei
dene Fransche officieren «ie 
den successie-oorlog hebben 
gevoerd, voornamelijk ^vol
gens die van den heer DE Moif-
XAZET , luitenant-generaal. 

BOUXEI.. — Zie GRANCET. 

4JIOOZEXDEFOJ-ÏION(JACO-
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BÜS-MABU), in 1743 te Tou~ 
louse geboren, trad.in zijne 
geboorteplaats langen tijd met 
onderscheiding als advocaat 
voor de balie op. Tot de 
wetgevende vergadering be
noemd , toonde hij er zich 
gematigd ,. en zocht zelfs, 
langs bevredigende wegen de 
gistende gemoederen tot be
daren te brengen. Hij was 
alstoen bevelhebber der na
tionale garde yan twee en 
dertig departementen. Daar 
zijne gematigdheid hem vij* 
anden berokkende, trok men 
zijn bevelhebberschap in; 
maar men eerbiedigde zijnen 
persoon. Tot afgevaardigde 
bij de conventie benoemd, 
verklaarde hij zich altijd te-
gen de tyrannieke maatrege
len der demagogen» Tijdens 

r i t p r°C
L

e S v a n ^OöfiWUK 
AVI ..scheen hij dien vorst 
te willen verdedigen , e n , 
ofschoon hij zich als mede-
gesleept zag om te zeggen dat 
XODEWIJK CAPET hem zeer 
schuldig toescheen, hield hii 
echter staande » dat de con-
stitutionnele grondbeginselen 
^zmjKXYUuitende ffe. 
voneregtsmagtstelden, en 

had ï C o n v e n t i e geen regt 
? e

a; i;
h

1
e n?J?8 l r a f fe°." Zoo-

ÏÏLay« kon, zich zelven 
fn

e'ljk b V e n d , stemde hij , 
J j» men het vonnis des ko-

.JJ»8|«zoudeuitsprekenf v o o r 
ftet beroep op, het volk, het 

O » 

uitstel en de gevangenhou
ding. Treemd aan de revola-
tionnaire gewelddadigheden , 
durfde ROÜZET, als verdedi
ger optreden dergenen die 
men vogelvrij verklaarde; hij 
ontrukte verscheidene slagt-
offers aan het schavot. LA*. 
VERGNE DE C H A M P - L A Ü R I E R , 
bevelhebber van Longwi , in 
hechtenis genomen zijnde , ak 
beschuldigd van die plaats ' 
slecht verdedigd te hebben , 
nam ROÜZET , in het verslag 
dat hij den 21 Februarij 1793 
over die zaak uitgebragt, zijne 
verdediging op zich, en vraag
de de invrijheidstelling van 
LAVERGNE. Deze officier bleef 
niettemin in de gevangenis , 
welke hij slechts verliet om 
met zijne ongelukkige vrouw, 
den 24 Julij 1794 , drie dagen 
voor den val van ROBESPIERRE 
den 9 Thermidor (27 Julij), 
naar het schavot gevoerd te 
worden. ROÜZET werd met 
den postmeester DRODET, den-
zelfden die den koning op de 
reis naar Varennes te Si» 
Ménekould erkend en in 
hechtenis had doen nemen, 
belast om de verklaringen van 
den Poolschen veldheer MIAC-
ZINSKI, om zijne ' betrekkin
gen met GENSONNË" , DÜMOÜ-
KIEZ en PETHION in hechtenis 
genomen, te gaan opnemen. 
Het was ROÜZET die volgens de 
antwoorden van MIACZINSKI » 
het proces-verbaal opmaakt6 

5,: 
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en hetzelve aan de conventie 
voorlas. Het was der Berg* 
partij de» 31 Mei 1793 ein
delijk gelukt, om de Giron* 
dijnen te doen verbannen, 
HOÜZËÏ verklaarde zich met 
andere afgevaardigden den 6 
Junij, tegen dien maatregel ;, 
werd met hen in hechtenis 
genomen 1 én in het ZuMtn* 
böurg opgesloten , w.aar hij 
mevrouw de hertogin van 
Orleans (zie dat artikel) leer
de kennen , aarr „welke bij 
naderhand belangrijke dien
sten bewees, JVa den 9 Ther* 
midor (27 Julij 1794) ver» 
kreeg hij dat deze prinses in 
een huis, van gezondheid werd 
overgebragt. In Ï795 weder 
tot de conventie getoepên, 
deed hij de in beslagneming 
opheffen vatt al de werende 
goederen der door de revoluti» 
onnaire regtbank vei'öofdeel» 
den, en zij werden; aan de 
erfgenamen teruggegeven. Tij
dens de oplegging der straf 
aönBARUKBB, Cotioï D'HER-
BOis, eDz, verklaarde hij zich 
voor eeDe ballingèchtfp val) 
vijfjaren, zondef'echterdat 
men hen\ (noch al degene 
die üouden verbannen wor
den) van het genot hanner 
eigendommen beroofde. Men 
verwierp dit voorstel, omdat 
het een einde zoude hebben 
gemaakt aan de plunderingen 
van hebzuchtige lieden, die 
de nationale goederen op tijd 
kochten en dezelve enkel niet 

assignatien betaalden > Welke 
bijna geene waarde meer had* < 
den, RÖUZEX verzocht daar
enboven , dat men een ge
deelte dezer goederen zoude 
behouden , ten einde de op* 
brengsten derzelve ten voor* j 
deele der algemeene domei
nen te doen strekken. De 
verklaring derregten vanden ( 

mensck, door de constitue
rende vergadering uitgevaar
digd , en die zelfs MIRABEAÜ 
had wederlegdj werd ander» 
maal voorgedragen en on
danks de tegenbedenkingen 
van ROUZET, die, ih eene 
welsprekende redevoering de 
onheilen ontwikkelde, die de
zelve had te weeg gebragt, 
aangenomen, In 1797 , veerd 
hij verkozen tot lid van den 
raad der vp-honderden. waar
in hij zich bij de konings* 
gezinde partij aansloot, ,m ( 
wetgevende ligchaam door het 
directorium op den dag jan 
18 Fructidor (1 September 
1797) overwonnen zijnde, 
had ROUZET het geluk »an 
niet op de verbanningslijsl^ 
te zijn geplaatst. Ten ge
volge dief omwenteling wer
den alle leden van bet huis 
van Bourbon verbannen, en 
mevrouw de hertogin va ft 
Orleans behoorde tot J« 
getal. Zij vertrok naar Spang, 
werwaarts ROBZÉX, die B«l 

geheele vertrouwen der pim-
ses bezat, en die haar kan 

ielier was geworden, »1CI 



R O U , — R O V. 610 

haastte haat lef volgen, In 
het département der Oostè* 
tijke Pyfenëen in hechtenis 
genomen , deed een'brief van 
den voorzitter van den raad 
der vijfhonderden , dien hij 
vertoonde, hem zijne vrij
heid verkrijgen. Hij vond 
mevrouw de hertogin va» 
Orleans te Earcelona en 
scheidde niet meer van haar. 
Met de prinses in 1815 in 
Frankrijk: teruggekomen, 
ging hij voort met hare goe
deren te besturen, én over
leed te Parijs, den 25 Oc-
tober 1820 , in den ouder
dom van 77 jaren, Mevrouw 
de hertogin liet zijn lijk naar 
Dreuso overbrengen en men 
legde het te rust in de kerk, 
welke zij voor de grafplaats 
van haren vader , alg ook voor 
de gehcele familie had doen 
bouwen, Er beslaat van Rou-
ZET: ï.0. eert werk Over de 
domeinen van de/troon, 1787; 
— 2,d verklaring van hef 
raadsel van den roman geti
teld s Geschiedenis van de 
aamenzwering van L, P, J. 
rjN ORLÈANS , FerediS' 
thael t zonder jaartal t 4 dl.n 

in 8,v° i ter wederlegging van 
het werk van MONTJOIK : dit 
zeer zeldzame werk is op 
kosten van mevrouw de her
togin van Orleans gedrukt; 
maar het is noch in omloop 
noch in verkoop gesteld; — 
3.° Ontleding van het ge
drag van een der leden der 

beroemdeiiaiionale conventie^ 
Parijs, 1814, een Werkje 
van 12 bladz; Dit lid dep 
conventie is ROUZET zelf. Op 
het einde zijns levens droeg 
RODZEX den titel van graaf, 
dien de koning van Spanje 
hem had gegeven. 

ROVÈRE (HIEROMYMÜSDÈ 
l\), aartsbisschop en kardi* 
naai, of Dü RODVRE , in het 
Latijn ROVEREDS of ROBO* 
REOS , was van de familie 
ROVÈRE van Turin, waar hij 
geboren was. Hij werd in 
in 1559 bisschop van Tm* 
Ion, vervolgens aartsbisschop 
van Turin , en eindelijk ver
kreeg hij in 1564 het Room» 
sche purper. Hij was slechts 
10 jaren oud , toen men in 
1540, eene verzameling zijner 
Latijnsche Gedichten te Pa-
via drukte , die zeer schaarsch 
geworden zijnde „in 1663 te 
Regensburg in 8.v° werden 
herdrukt, Zijne verzen zijn 
los, verraden de verbeeldings
kracht van oenen man geluk-
kiglijk voorde dichtkunst ge
boren. Men kan hem eenige 
stukken den minnenhandel 
betreffende, enkel wegens zij
ne zeer jeugdige jaren verge
ven. Hij overleed in het con
clave , waarin CtEMENS VIII 
tot Paos werd verheven , den 
26 Februarij 1592, in den 
ouderdom van 62 jaren. 

* ROTÈRE (SlANISUlW, J&r 
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ZEF FRANCISCÜS XAVERIÜS) , 
lid der conventie, den 17 
JuJij 1744, te Bonnieux, 
een dorp in het graafschap 
Venaissin, geboren , was de 
zoon van eenen rijken her
bergier die hem eene fatsoen
lijke opvoeding deed geven. 
Het, schijnt dat zijn oorspron
kelijke naam ROÏERES was, 
welke hij in dien van RovÈRK 
veranderde ; en hij beweeis 
de: uit de familie der Rover 
RE'S gesproten te zijn , die 
eenen Paus aan de Kerk had 
gegeven. Hij nam ook den 
titel van Markgraaf van 
Fonvielle aan j dien hij van 
den naam eener weide ont
leende , waar, zijn grootvader 
schapen deed grazen ; en zoo
danig getiteld ,. kwam hij te 
Aix, waar hij den rang van 
kapitein der Zwitsersche lijf? 
wachten van den onderlegaat 
van Avignon kocht; maar kort 
daarna verkocht hij denzelven 
weder om zijne schulden te 
betalen. In 1789 , zocht hij 
door kuiperij , doch vruchte
loos zich tot afgevaardigde 
van den adel van Provence bij 
de algemeene staten , te doen 
benoemen. Het was eerst op 
het einde van 1790, dat hij 
teAvignon, met zijnen broe
der, den abbé, in de zoo 
genaamde, kies - vergadering 
van Faucluse, waarvan de 
gemeente van Bonnieux hen 
tot leden benoemd had, kwam 
ïitting nemen. Hij werd wel

dra luitenant van JOURDAI? 
CoDPETÊTE, die over het le
ger van Vaucluse het bevel 
voerde, hetwelk zich bezig
hield met de belegering van 
Carpentras, en werd eeri 
der afgevaardigden van het 
leger der dappere roovers 
van Faucluse, die in 1791 
met de bemiddelende kom-
missarissen van Frankrijk 
den vrede te Oranje onder
teekenden. Daar deze comis-
sarissen de rust in, Auignon 
niet hadden kunnen herstel
len , kwam ROVÈRE te Pa
rijs t en verscheen voor de 
balie der wetgevende verga
dering, om er den moord 
van LA GlACIÈRE te verde
digen : het was door zijne 
pogingen dat de moordenaars 
Se algemeene kwijtschelding 
te danken hadden, die hun 
verleend werd. Nadat de 
markgraaf de Fonvielle van 
zijne adellijke titels afstand 
gedaan, en bewezen had dat 

hij de zoon van eenen am
bachtsman en de kleinzoon 
van eenen vleesehouwer was, 
deed hij zich door het de
partement van de Monden 
der M&ne tot afgevaardigde 
bij de nationale convent* 
benoemen; hij had in de 
vergadering steeds zijne w -
plaats naast die van MARAT. 
In het proces van LoDEWWK 
XVI stemde hij tegen bet 
beroep op het v o l k , ' 0 " 1 

den dood en tegen het uiUtel, 
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èn werd vervolgens tot lid der 
commissie van algemeene vei
ligheid benoemd. Hij ver
klaarde zich nadrukkelijk te
gen de Girondijnen en nam 
deel aan de omwenteling van 
den 31 Mei. Naar Lyon, 
daarna naar Faucluse én 
Nimes in zending gezonden, 
regelde hij met zijnen ambt
genoot PODLTIEB op eene re-
volutionnaire wijze de crimi» 
neele regtbank van het de
partement van Vaucluse, en 
wilde een honderdtal inwo
ners van Marseille, die door 
de republikeinsche troepen 
gevaDgen waren genomen, 
doen veroordeelen. Wijl hij 
er niet in had kunnen sla
gen , beval hij de inhechte
nisneming van den heer Moü-
BEAO, hunnen verdediger, en 
zond hem naar Parijs om 
er voor de revolutionnaire 
regtbank gevoerd te worden. 
Tot dusverre was ROVÈRE een 
ijverig voorstander van Ro-
BESPÏERRE geweest; toen dit 
hoofd der bergpartij gevallen 
was, verklaarde ROVÈRE zich 
heviglijk tegen hem. Achter
eenvolgend tot secretaris en 
voorzitter der conventie be
noemd , ging hij vervolgens 
in den raad der ouden over, 
toonde zich altijd met het di
rectorium in strijd, en werd 
aangeklaagd als aanhitser der 
reactiën, die te Lyon en in 
het Zuiden hadden plaats ge
had. Men beschuldigde hem jj 

later van zich aan vreemde 
mogendheden te hebben ver
kocht, en hij werd onder 
dit voorwendsel in de ver
banningen van den 18Fruc-
tidor begrepen. Naar Fransck 
Guiana verbannen, overleed 
hij in September 1798 inde 
woestijnen van/&'«a»2<m'. RO
VÈRE bezat eenen buigzamen, 
geslepen, en eerzuchligen 
geest. Zondor eenigen eer
bied voor de wetten der ze-p 
dekunde, trad hij in den echt 
met eene van haren mange-
scheidène vrouw, en stortte 
de kinderen van het eerste 
bed in het ongeluk, — Zijn 
broeder, FRANCISCÜS REGIS 
ROVÈRE , in 1756 te Bon-
nieux geboren, die hij tot 
constitutionneel bisschop van 
Avignbn deed benoemen, is 
in 1820 in een' volledigen 
staat van krankzinnigheid 
overleden. Vóór het schrik
bewind, was hij consul, van 
Frankrijk te Livomo. 

ROVIGO. — Zie SAVART. 

ROWE (NICMAAS) , een En-
gelsche dichter, in het jaar 
1673 te Listh Bedford, uit 
eene oude familie van Devons-
hire geboren, werd bij de 
komst tot den troon van GEOR-
GÉ I tot met lauweren be
kroonden dichter verheven, 
en eenigen tijd daarna tot se
cretaris van den raad van den 
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Hij is in 1718 Ie Londen over
leden , nadat hij eene F-er-
taling Tan LÜCANÜS Blij- en 
Treurspelen, die in Enge~ 
land zeer gezocht zijn»in het 
licht had gegeven. Zijne wer» 
ken v ersc h enen t e • Londen , 
In 1733, in 3 d!.« in 12.»"» 
in het Jicht. <-. ROWB , THO
MAS , van dezelfde familie 
als de voorgaande, in 1687 
te Londen geboren, in 1715 
overleden , die zich roem ver
wierf door zijne. Gedichten 
in het Engelsen; had onder
nomen om het leven van de 
groote mannen der oudheid , 
dpor PUTAKCHDS overgesla
gen , in het licht te geven , 
en had er reeds acht zamen 
gesteld toen hij overleed. De 
abbé BEIXENGER heeft dezelve 
uit het Engelsch in het 
Eransch vertaald, en al zoo 
in 1734, als een vervolg op 
de nieuwe uitgaven der Zevens 
Van iPl.UTARCB.DS door DACIER 
doen drukken. RÖWE had 
er die van JSNÉAS van Tel
lus HOSTIUOS, van ARISTO-
MENÜS, van TARQUINIPS den 
Gudé^an h, Jvmvs BRÜTDS , 
Jan GÈLON, van GTROS en 
Jisoif^ bijgevoegd, in 1728 
in 8.w te Londen in het 
hoht gegeven. — ELIZABETJH 
«OWE , zijne vrouw , oudste 
dochter van GAOITIER SIN-
GBR. een Engelsen edelman, 
te Ihhester in de provincie . 
Aommérset in 1674 geboren, 
«n W 1737 te Frome over-

leden , maakte vorderingen in 
de toon- en in de teeken
kunst ; maar de beoefening 
der talen en der dichtkunst 
had voor haar meer aantrek
kelijkheden. Er komen in 
hare geschriften krachtvol
le beelden, edele gevoelens 
eene schitterende verbeel
dingskracht , en vooral veel 
liefde voor de deugd voor. 

| Er bestaat van haar: 1.° 
de Geschiedenis van Jozef, 
in Engelsche verzen;— 2.o 
de Vriendschap ka den dood; 
— 3.0 Zedekundige en ver-
rnakelijke brieven, en ande
re mengelingen in rijm- en 
in on rijm. 

* ROWIN (JOANNBS), een be
roemde grijsaard , XeZodóva 
in het district Katansèbes 
iti Hongarije geboren , werd 
aan het hof van keizer KA* 
REL VI geroepen , en over
leed Op weg. Hij was 172 
jaren oud, en zijne vrouw 
SARA die op dezelfde reis 
overleed had 164 j a r e n be"-
reikt. Hij was 141 jaren 
oud ,toen zij in den echt «ra
den. Het. waren arme land
lieden , die zich bijna altijd 
met cucumte of Turksche 
tarwe gevoed hadden. R<W*f 
is welligt de eenige man , die 
sedert de aan 'den zondvloed 
grenzende tijden eeneü zoo 
hoogen ouderdom heeft be
reikt. VALMONT DE BÓMARB 
spreekt van eenen PfiiRtls 
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ZORIEN, eenen boer uit het 
zelfde land , van 185 jaren 
oud; maar deze bijzonder
heid is minder bewaarheid 
dan de eerste, NADCLERÜS , 
CRAMER en andere schrijvers 
maken gewag Tan eenen sol
daat van KAKEL den Groo-
/ey JOANNES genaamd , in 
1128 in den ouderdom van 
361 jaren onder LOTHARIOS 
overleden: maar de meeste 
critici verwerpen dit geschied
kundig verhaal. Zeker DRA» 
CHENBERG is in 1772 te Aar-
kus in den ouderdom van 
146 jaren overleden. (Zie 
DRACHENBERG). 

ROXANE, dochter van Oxv> 
ARTES, eenen Perzischen 
prins, was een wonder van 

"schoonheid. Na de nederlaag 
van DARIDS trad ALEXANDER 
met haar in den echt en liet 
haar bij aijn overlijden zwan
ger van eenen zoon na, dien 
men den jongen ALEXANDER 
noemde. CASSAN DER deed het 
kind en de moeder om het 
leven brengen. ROXANR is 
het onderwerp van een blij-
eindend treurspel, gedrukt 
ondet- den naam van Desrna-
reis de Saint-Sorlin; maar 
waaraan men gelooft dat de 
kardinaal DE RICBKLIEU veel 
deel had. 

'*. ROXBDRGH (WlUlAll), 
opperbewindhebber van den 
kruidkundigen tuin der Oost-

Indische compagnie in Ben* 
galen, werd den 29 Junij 
1759 te Underwoord in 
Schotland geboren , en over
leed den 10 April 1815 te 
Edimburg. Men heeft hem 
te danken eene Beschrijving 
van planten van Corjomandel, 
in het Engelscji^ Zonden, 
1795 en" volgende jaren 3 
dl.n groot in folio met gekleur-
de platen , een zeer schoon 
uitgevoerd werk ; Kruidkun» 
dige beschrijving van eene 
nieuwe soort van Zwietenia 
of Mahogany, waarvan de 
bast, de kina als koortsver-
drijvend middel kan vervan
gen , 1797, in 4.*°; — 
Proeve over de natuurlijke 
orde der Scitamïnece , Cal» 
nulta, in 4t.*o ALIXANDÉR 
BEATSON heeft in zijne Be~ 
schrijving van het eiland 
Sint'ffelena eene alphahe-
tische lijst der door ROXBURGH 
op dat eiland gevondene plan
ten , opgenomen. 

ROXEUNB, begunstigde Sul* 
tane van SoiIMAN II» keizer 
der Turken, mos van Ras* 
sischen oorsprong , en paarde 
bij eene groote schoonheid 
• veel verstand en nog meer 
heerschzucht, De oudste zoon 
van SOHMAN was MüSTAPHA 
uit eene andere vrouw dan 
ROXELANE geboren, die moe» 
der van RAJAZET en van ver
scheidene andere kinderen 
was. Zulks was een hinderpaal 
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aan den wensch, dien deze 
heerschzuchtige vrouw had om 
hare zonen op dèn troon te-ver
heffen. Zij hield zich daarom , 
alsof zij ongemeen genegen 
was om eene moskee en een 
ziekenhuis voor de vreemde
lingen te doen bouwen. De 
sultan was te zeer met haar 
ingenomen dan dat hij haar 
zijne toestemming zou wei
geren ; maar nadat de mufti, 
door geschenken omgekocht, 
verklaard had dat dit ont
werp door de sultane niet 
ten uitvoer kon gebragt wor
den, zoo lang zij slavin zoude 
zijn, veinsde zij eene, zoo 
groote droefgeestigheid dat 
SoHMAM bevreesd van haar 
te zullen verliezen, haar vrij 
maakte, en met haar op eene 
wettige wijze in den echt 
tradw De geslepene ROXELANE, 
vrouw van dezen vorst gewor
den zijnde, handelde met 
zooveel list dat zij MÜSTAPHA j 
in 1553 deed omkomen, en j 
door deze euveldaad aan BA-
JAZET , haren oudsten zoon 
den weg tot den troon opende. 
Zij.had in 1548 bijgedragen 
tot deD dood; van dengroot-
visier IBRAHIM; maar zij kon 
er nooit toe geraken om den. 
onverbiddelijken ACHMBT, op-
volgervanlBKAHiM, in onge
nade te doen brengen. ROXE-
UNB overleed in 1557. 

D-ROT (PETRÜS^KARKL), een 
rarijzenaar, in 1683 gebo

ren, wendde zijn dichtkundig 
talent aan tot de vervaardi
ging van Opera's, en werkte 
in mededinging met LA MOTIIE 
en DANCHET. Deze dichter, 
niet tevreden van verschei
dene leden der Fransche aka-
demie in ,h.et bijzonder te 
hebben aangevallen, randde 
bet geheele ligchaam aaD, 
door eene hekelende allego
rie, bekend onder den naam 
van Coche. Dit genootschap , 
dat werkelijk zeer verbasterd , 
en later geheel en al van 
dea geest en bet doel zij
ner instelling afgeweken is, 
wreekte zich daarover op zijne 
gewone wijze, daar het voor 
altijd zijne deuren voor den 
schrijver sloot. De beroemde 
RAMEAU verkoos de gedichten 

| van CAHDZAC boven, die van 
R O T , wiens talenten.bij die 
des eersten moesten onder 
doen, maar die zich welligt 
beter naar de luimen van 
den toonkunstenaar wist te 
voegen. Deze voorkeur wekte 
het dichtvuur van Ror tegen 
RAMEAÜ op, en baarde die 
bittere allegorie waar de ur-
pheus der Fransche mom*, 
onder den naam van Mar? 
syas wordt aangeduid. Deze 
schrijver was raadsheer Dij 
hetC/i«^eif,kweekehngder 

akademie van opschriften, 
schatmeester van de kanse
larij van het hof der gemeene 
landsmiddelen te Ctermont, 
en ridder van de orde tan 
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' tien H, MicHAëti* Hij over-
i leed in 1764. Behalve zijne 
; Opera's, heeft men nóg vaö 

hem eene Verzameling van 
] gedichten, en andere wer-
I ken,.2 dl." in 8.v° Niet al-
I les is goed in dezelve; maar 
; er komen van tijd tot tijd 
I gelukkige verzen en met 
! kieschheid voorgedragene'ge

dachten in voor.» Men. kent 
zijn gedichtf op de ziekte van 
den koning van Frankrijk , 
dat dit fraaije puntdicht deed 
ontstaan: 

Notre raonarquo , après, sa maladie, 
'Etait a Metx attatiutS d'insomnie. 
Ali! tine do gens 1'auraiont guórL d'abord! 
Kolf, lo T)oila,k JParh vefsiBo. 
Ia p'iöce arrive*, on la l i t , . le roi dort.. . 
De Saint-Miehel la tnuse aolt bónïe. 

i ROT vervaardigde daarenboven 
twee blijspelen de KrijgS' . 

; gevangenen ,- naar P&AUTÜS 
gevolgd en de Naamloozen, 

| die bijval vonden. Onder zij
ne opera's prijst LAHARPE 
zeer Callirhoé én Semira-
mis t die, de eerste in 1712 
en de tweede in 1718, ten 
tooneele werden gevoerd. De 
verzameling zijner Werken 
is in 1727 te Parijs, in 2 
dl.n groot in 8.™ in het 
licht gegeven. Het Necro~ 
logium (Register der over
ledenen) van 1766, bevdt 
de Lofrede -van JSOY door 
PAMSSOT. 

RoY (LODEWIJK U) , RE-
GIOS te Coutaw.es in Nor* 
mandïè geboren, in 1577 

XXI. DEEI. P 

overleden , was in 1570 den 
beroemden LAMBÏN op den 
leerstoel der Grieksche taal 
aan het koninklijb collegia 
tv Parijs, opgevolgd. Het 
was een man , wiens pploo-
pendheid onverdragelijk was. 
Hij schreef vrij goed in hét 
Latijn. Zijne werken zijn': 
l.o het Zeven van WILLEM 
BODE , in sierlijk Latijn, 
Parijs , 1577 , in 4.to ; —-•• 
2.° de Fransche Vertaling 
van den TiME'us van PtATO 

•in 4.to en van verscheidene 
andere Grieksche werken ; —-
.3.0 Brieven, 1560 in 4,toehz. 

Rör (PETRUS LE) , aalmoe
zenier van den jongen kar» 

-dinaal de BOURBON en kano» 
nik van Rouanen, gaf in 
1593 ïn hefrliéht la tertu. 
etc. (De kracht van het al~ 
gemeen zuiverend* genees* 
middel van Spanje). Dit 

'werk werd, vrij ontijdig, toen 
het in het licht verscheen , 
voor geestig gehouden; zon
der de minachting, waarin 
de ligue verviel, had men 
hetzelve nooit anders dan als 
een zouteloos gewrocht be
schouwd. Hetzelve deed het 
denkbeeld van andere ge
schriften ontstaan die het He
keldicht Menippée, in 3 dl.« 
in 8.vo miniaken. Zie CHRÉ-
TIEÏÏ(FLORIS) DOCHAT, GlL-
LOT (JACOBBS) , RAPIN (NICO-

i IAAS) , PITHO0 (PETROS). 

P 
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BOT (XE); — Zie GOMBER-
VILXE en LOBINEAC. 

ROT (WiLiBïïLE)iin 1610 
te Caen in Normandij'è ge* 
boren, werd vroeglijdignaar 
Parijs gezonden , waar hij 
zijne slndiën volbragt. Hij 
omhelsde den geestelijken 
staat en werd tot de pries
terlijke waardigheid verhe-
ven, Zijn kanonikaat van 
Moire-Dame van Parijs met 
de abdij van Haute - Fo?i-
iaine verwisseld hebbende, 
leefde hij er tot aan zijnen 
dood , in 1684, in den ou
derdom van 74 jaren voor
gevallen. Hij was een vriend 
van ARNAIJXD , van Nico-
XE , en van PoNT-CnaTBAü. 
Er bestaat van hem: 1.° 

, Insiructions elc, {Onder-
rigtingen bijeenverzameld 
uit de Leerreden- van den 
ff. JÜQÜSTINOS over de 
Psalmen), 7 dl.» in 12.»° 
— 1° La Solitude etc. {De 
christelijke.eenzaamheid), 3 

.dl.» in 12.mo; — 3,o e e n 

aantal Brieven, Vertalingen 
en.andere werken. 

ROT (JACOBUS XE), vrijheer 
van het Heilige Hoomsche 
rijk, te Brussel geboren, 
overleed in 1719 in den ou
derdom van 86 jaren te Lier. 
Hij hield zich veel met de 
geschiedenis zijns vaderlands 
bezig, en zijnepen heeft ons 
de volgende werken verschaft: 

ï ,° J\fotitia Marchionatus 
Sancti Imperii, (ontwer
pen en zijn district), 1678, 
in fol. met platen ; — 2.° 
Topograpkia Brabanticé, 
1692, in fol. — 3.° Ca$-
tella et proetoria nobilium , 
1696, in fol,; — 4,° het 
/Wereldlijk tooneelvan Bra-
band, 1730, 2 dl.n in fol. 
met platen. 

ROT (JULIANUS XE), in 
1686 te Tours geboren, open
baarde van zijne kindschheid 
af zoo, veel smaijfc voorde 
werktuigkunde, dat hjj in 
den ouderdom van 13 jaren 
kleine uürwerkkundige voor
werpen vervaardigde. Inden 
ouderdom van 17 jaren, be
gaf hij zich naar Parijs, 
waar zijn talent gebruikt 
werd , en waar hijm 1713 
in het genootschap der uur
werkmakers werd opgeno
men. De Engelschen munt
ten toenmaals in die schoone 
kunst uit: JUUANÜS XE KOT 
evenaarde hen weldra door 
zijne uitvindingen en door 
den staat van volmaaktheid 
waartoe hij de zakoorvrerke» 
bragt. GUAHAM, de beroemd-
ste uurwerkmaker jari in
geland, deed den Franschen 
uurwerkmaker regt weder
varen. Deze kunstenaar over-

leed \e Parijs, in -7J9 , ."T 
Zijn oudste zoon heeft zien 
in de uurwerkkunde onder
scheiden , en heeft "*' 
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Elrennes chronomélrigues 
voor het jaar 1760, het ver
slag van de uitvindingen zijns 
vaders in bet licht gegeven. 
Hij overleed te Parijs den 
25 Augustus 1785, in den 
ouderdom van 68 jaren. •— 
Zijn andere zoon- ÉAREL £E 
ROT;» onderscheidde ziqh in 
de geneeskunde , ontving den 
doctoralen hoed te Mont-
pellpr, vestigde zich aldaar 
en overleed erin 1779, nadat 
hiĵ  verscheidene werken in 
het .licht had gegeven: 1,° 
Mélanges etc. [Natuur* en, 
geneeskundige mengelingen), 
1771 in 8,v° dit is de ver-
zpmelingder verhandelingen, 
cjie hij aan de akademie der 
wetenschappen geleverd had; 

— 2.° Usage etc. (Gebruik 
en uitwerking van de kei' 
lerhals bast), 1767 in 12>°j 
-r. 3,° De aquqrum mine' 
ralum natura etiisu, 1762 
,ip S.vo _.;' " 

' . .' * ROT (JOANJJES D&VID I E ) , 
broeder der voorgaandeo, leg
de zjch op de bouwkunde 
toe en droeg er toe bij om 
den kwaden smaak te doen 
verdwijnen. Men heeft hem 
te danken; 1.° les ruines 
etc. (De bouwvallen der 
schoonste gedenkstukken van 
Griekenland), Parijs 1758, 
2 41.* in eenep band in folio; 
2.e uitgave t 1770 yerande-
ringen en aanmerkelijke ver

meerderingen heva.Uende j —-
2.° Risloire e(ct (Geschie
denis v(tn de inrigting en de 
verschillende gedaanten, die 
de christenen aan hunne lem* 
pels hebben gegeven), 1764, 
in 8,vo 5 rr-3.,? Qbservations 
eict (Aanmerkingen betrek-
keiijk dé gebouwen 4er oude 
volken), 1767 ,• jn 8,v° —^ 
4.° La ntaririe etc. {De 'zee
vaart der oude volken ver
klaard en beschouwd $ met 
betrekking tot de kennis die 
men er uit trekken kan, ter 
verbetering der nieuwe see-
vaart),.. 1777 , in 'S>ö ; _ 
Et.0 Zes navires etc. (De 
vaartuigen der ouden bar 
sehouwdi'm^t belrekking tot 
derzelver zeilen en tot hel 
gebruik, dat men er in onze 
meevaart van jkon viftken) f 
1783» in $.r°; — 6 > J??er 
cherche.s etc. (Nasporivgen 
over de lange schepen der 
oud,en } oyer de driehoekige 
zeilen en Qver de middelen 
om de gevaren, welke de zee
vaarders bedreigen^ te ver f 
minderen), 1785, jn S.v? j 
'.—i* 7.° Jfemóire etc, (fer-
handeling over de werken 
die betrekking hebbefi tot de 
iixtreejjing van het masthout 

I
in de Pyrene'èn), J773 , in 
4,*°} — 8f° Canaux etc. 
(/Tanalen vcm de Sogt van 
Frankrijk naar Parijs, om 

I twee •uitgangen ««?? de zee 
i te openen, w van defaofd-
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stad èétié zeestad te maken), 
1791, in" 8>°; ~ $.°Mu-
iielïe etc. \Meuw vaartuig 
voor de schepen van elke 
grootte, en hijzonderlijkvoor 
degene die tot den koop/tan' 
del zouden gebruikt •worden', 
voorgesteld) , 1800 , in 8 > 5 
- - '1Ö.° verscheidene Ver~ 
handelingen, in die van het 
instituut opgenomen, JOAN-
KKS DiYlb 1% Kor overleed te 
Parijs den 28 Januanj 1803. 

"•* KOT , (NICOIAAS) , werd 
den12 Maart 1726 uit het 
huw'elijk van CLAUDIDSROT, 
advokaat te Langres, en 
latèrraad des konings, loé-
zienden regter van hetregts-
gebied der munten in Bour* 
góndië, met mejufvr., MAR-
.GARETHA TARDT , geboren. 
Be jonge Ror was gedurende 
den loop zijner studiën , een 
voorbeeld van godsvrucht en 
vlijt. Hij was bij voortduring 
met de gedachte bezield dat 
God hem bestemde om den 
fakkel des geloofs naar de 
ongeloovige volken over të 
brengen. IJet was met dat 
inzigt dat hij zich in 1743 
in de maatschappij van JE-
SÜS begaf. Hij won dadelijk 
bij dezelve, den eerbied, dè 
achting, de liefde en het | 
vertrouwen zijner ordebroe
ders. » Hij bezat," 2egt een 
zijner lofredenaars, » een uït-
"'Untend , voor alle weten
schappen vatbaar, voorko

mend /doordringend en uit
gebreid verstand, een regt-
vaardig, edelmoedig en me
delijdend hart. Zachte e« 
aanlokkende manieren , eene 
eenvoudige "én natuurlijke 
beleefdheid, een minzaam 
voorkomen", eene geheel en
gelachtige houding, namen 
gemakkelijk in, en won
nen al degene die hem na
derden Idadieïyfc ten zijnen 
voordeèiè. "Kon hij te mid
den 'der zaken en raadplegin
gen èenen oogenblik uitwee-
keren, dan zag men hein da
delijk ingetogen, in een e die* 
pe gerustheid in zijne onder
houdingen met God vrede put
ten. Ook overwoog hij in 
het heiligdom der Godheid 
<le antwoorden, die; hg zoo 
gepast gaf, de waarschouwin
gen en de heilzame raadge
vingen, die hij met zoovele 
wijsheid mededeelde, dat men 

dezelve met grond als door 
den geest van God mgegevene 
orakels beschouwde. Kan men 
wel een voortreffehjker oor
deel dan het zijne mtdenk» 
om tot in het binnenste der 
gewetens door te dringen^ 
om de verschillende aandoe-
ningen der' genade in de 
gene, die hij bestuorde t. 

onderscheiden! ^ f * ! " ! 
geiptijdig dat hg Je» «g 
was, meester geworden zgn-
de,Éond de Voorzien^^ 
hemuitgelezene/inverscbil 
lende betrekkingen beproefde 
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zielen toe ,* waaraan hij dien
sten bewees, die slechts van 
een zeer ervaren gewetens -
bestuurder konden verwacht 
worden. Andere, reeds half-
gewonnen door de treffende 
voorbeelden van zedigheid , 
van naauwkeurigheid en stille 
aandacht, die op zijn geheel 
engelachtig gelaat schitterden, 
kwamen' zich met geestdrift 
aan zijne leiding onderwer* 
pen; en welk voordeel heb
ben zij er niet uitgetrokken!" 
Pater ROT ging den 29 
December 1753 naar Sinct 
scheep. Hij bragt 14 jaren 
in de gevaarlijkste en moei-
jelijkste bedieningen van het 
apostolaat door-, en eindigde 
er den 8 Januarij 1767 , in 
den ouderdom van 40 jaren 
en 10 maanden zijn leven, 
De Brieven van dezen vro
men Jesuit zijn voor de eer
ste maal té Zyon in 1822 , 
bij de gebroeders PERISSE in 
2 dl.» in i2.«w> gedrukt. Tot 
dien tijd waren dezelve in 
handschrift in handen der 
bloedverwanten van den hei
ligen missionnaris gebleven. 
De uitgave dezer kostbare 
brieven was eene ware dienst 
aan de godsvrucht bewezen. 
Ook zijn dezelve door die
gene, welke naar volmaakt
heid streven, met eene soort 
van geestdrift ontvangen. Al
les in dezelve ademt de zui
verste liefde tot God, den 

heldhaftigstenijver voorde zaï 
ligheid des naasten en de vol
ledigste en volmaaktste zelf
verloochening. Deze brieven 
aan verschillende personen 
geschreven , maken het werk 
voor alle standen, alle ge
slachten en zelfs voor eiken 
ouderdom belangrijk. 

ROT (ALPHONSÜS VINCEÜT-
XIOS LODEWIJK I E ) , hoog. 
leeraar in de verloskunde aan 
de faculteit van Parijs , den 
25 Augustus =1741 te Rou* 
ane'n geboren, maakte veel 
opgang in de behandeling van 
de ziekten der vrouwen en 
kinderen, intusschen hadden 
zijne denkbeelden soms iet te
genstrijdig, hetwelk niet dan 
te veel in de talrijke voort
brengselen zijner pen wordt 
waargenomen. De voornaam
ste zijn : 1°. Maïadiéelc. 
(Zie/den der vrouwen en 
kinderen), 1768, 2 dl.n in 
8.vo ; .— 2.° Recherches etc. 
(Masppringen betrekkelijk de • 
Meedingen der vrouwen en 
kinderen), 1772, in 12.°»» 
— 3.o La Pratique etc* 
(De fraktijk der Verlos
kunde), 1776, in 8.v° ; — 
4.o JEssai etc. (Proeve over 
de natuurlijke geschiedenis 
der zwangerschap en bevalt 
Hng), 1787 , in8 .vo ; -5 . ° 
Lecons etc. (Lessen over de 
bloedvloeiingen gedurende 
de zwangerschap), 1801 — 
3 
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1803, in 8.v°; — 6.°Ma-
nuel etc- {Handboek derjich-
iigen), 1803, ia 18.»° — 
2.e vermeerderd^, uitgave, 
1805, in 8 . v o ; ~ 7,° JMé? 
decine etc, (Moederlijke ge' 
neeskunde of de Kunst om 
de kinderen op ie meden en 
voor hunne gezondheid zorg 
ie dragen), 1803, in8.v°; 
— 8.° Manuel etc (Haiid-
hoek der aderlating), 1807, 
in 12.m0; — 9.° De la Con-
servalion etc. {Over het be
houd van de gezondheid der 
vrouwen), 1801, in 8.vo. 
AI-PHONSDS LE ROT werd den 
16 Januarij 1-816 in zijn lo
gement om het leven gebragt. 

Ron — Zie REGIDS, 

* ROTAHAN (N. ÖE) , uit 
eene adellijke familie van 
Poilou gesproten, was een 
der eerste Yendeesche chefs* 
Reeds in de maand Maart 
1793 vormde hij het leger 
•der opstandelingen > van het 
centraoï, en vereenigdezich 
vervolgens met EIBÉ opper* 
veldheer. Hij droeg bij tot 
de overwinning u n Fonle-
<nay an werd ïiaar de onder
neming van tantes tot lid 
des krijgaraads benoemd, In 
het begin van Aognslus be
stuurde hij den eersten aan
val legen de stad Lucon; 
maar de Tendeërs werden 
*ernggedreVen,é flij .onder
scheidde zich te Mortagne, 

te Cholet en in al de veld
slagen , welke gedurende dien 
pngelukkigen oorlog plaats 
hadden. Bij de nederlaag 
van Hans sneuvelde hij, na
dat hij verscheidene wonden 
had ontvangen, met de wa
pens in de hand. 

BOTE (Gur of GÜÏDO toe), 
aartsbisschop van Reims, zopn 
van MAÏTHEÜS, heer van ROTK, 
grool-meesler der boogschut
ters van Frankrijk, «"'t een 
beroemd huis van Picardyè 
oorspronkelijk, werd kano-
nik van Noyon, vervolgens 
deken van Saint- Quintin , 
én leefde ?eer vergenoegd aan 
het hof der Paussen van Jvi-
gnon. Hij verbond zich ^an 
de panij van Gwwm Til 
en van PETROS de Lima,rt 
ook wel BENEDICWS All. 
Het was door hunnen invloed 
dat hij achtereenvplgenclbis. 
schop van Ferdun van Chat-
tres en van Bol',. aartsb.s* 
schop van Tours, daarna 
van Lens en eindelijk ;i« 
1391 aartsbisschop van Betms 
werd. Hij rigtté 'n 139y 
te Parijs het colFogfie -Tjn 
Reims 0$, hield w 1*07. 
een provinicaal concilie, en 
vertrïk twee j^en jaarna 
om zich in het conc^ev^ 

Pisa te bevinden. I* 
tri, een vlek 5 Wen ™n 

Genua gelegen, aangekomen, 
aeraakte een man wan n 
Jevolg in twist met eenen 
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inwoner van dat vlek, en 
doodde hem. Deze moord 
verwekte eenen opstand,ROTE, 
wilde zijne kamer verlaten 
om de volksbeweging tot bc-" 
daren te brengen; maar ter
wijl hij de trappen afging 
werd hij door een der in
woners met den pijl van eenen 
handbopg getroffen, en over
leed aan die wonde, den 8 
Junlj 1409. Hij liet een 
werk na getiteld : Doelri-
nale supientiae, door een 
religieus van Cluni in het 
Franschvertaald,en met go-
thiscbe letters gedrukt. De 
vertaler heeft er met een
voudigheid verhaalde voor
beelden en kleine geschie
denissen bijgevoegd, fie naam 
van GUT DK ROTE moet in 
het aandenken diergenen blij
ven , welke de bisschoppelijke 
deugden op prijs stellen. Hij 
Het zijne voordien tijd kost
bare bibliotheek aan zijn ka
pittel van Remis na, aan 
hetwelke hij zoo wel als aan 
de kerken van Ferdim, Dol, 
Tours en Sens verscheidene 
andere giften vermaakte. 

. ROTE (FRANCISCOS DE),hoog
leeraar in de regtsgeleerd-
heid te vingers, zijne ge
boorteplaats, overleed in 
1686. Zijn boek De jure 
patronalus, Jngers , 1667 
in 4, t 0 , en dat De missis 
domifiicis eorumque officia 

et potestate, Jfngers, 1672, 
in 4.to, Leipzig, 1744, 
Fenelië, 1772, in 8.v° be
wijst vele navorschingen en 

(, kennis. ROTE onderscheidde 
zich niet alleen als schrijver , 
maar hij droeg nog bij door 
zijnen ijver om de universi
teit, v'api, Jlngers te doen 
blpeije^. v . 

ROTEB . i, (JOZEF-NICOI.AAS-
PANCRATiips), een beroemde 
toonkunstenaar in 1705 'm 
Savooije geboren. Hij was 
de zoon van eenen edelman, 
kapitein der artillerie van 
de regenlesse van Savooije, 
Hij ging zich in het jaar 
1725 te Parijs vestigen „ 
verwierf er veel roem door, 
zijnen smaak voor het gezang 
en door zijne bekwaamheid; 
om het orgel en het klavier 
te bespelen. In 1753 had 
LODEWIJK XV hem tot alge
meen inspecteur der opera 
benoemd; hij waste gelijker, 
tijd chef van het orchest;, 
hij voerde te Parijs gedu
rende de vasten de Geeste
lijke concerten in. Hij over
leed in die hoofdstad, den 
U Januarij 1755 in het vijf
tigste jaar zijns ouderdoms. 
Hij is de zamensteller van
een aantal geachte stukken 
voor het klavier; men heeft 
tot dus verre slechts eert 
boek van hem gegraveerd; hij 
heeft zoo veel in handschrift 
4 
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nagelaten dal men er wel een 
tweede, ja zelfs een derde 
Van kon in het licht geven. 

Parijs benoemd en oefende 
er* de bedieningen van uit 

, tot öp het concordaat van 
>1802i Hij overleed eenige 
.jaren daarna. 

* R0YER-C0I.I.ARD (ANTO* 
Nlos ATHANASIUS) , hoogleer-
aar aan de geneeskundige fa
culteit van Parijs, lid van 
de koninklijke akademie der 
geneeskunde, enz. in 1768 
te Sompuis, bij filryle-
Francais geboren , volbragt 
zijne studiën aan het coliegie 
van Lyoh en trad vervolgens 
in de vrije congregatie van 
het oratorium te Lyon, waar 
hij tot in 1792 de humaniora 
onderwees. In 1791 en 1792 
gaf hij in die stad een staat
kundig dagblad in het licht 
getiteld Ie Surveillant, dat 
Veel bijval vond , 'en waarin 
hij de buitensporigheden der 
omwenteling bestreed. Op het 

. tijdstip, waarop demoordtoo-
neelen van September te Ly
on herhaald werden, nam 

RoTER-CotiAR». w i e n s l e v e D 

in gevaar was, de vlugt naar 
het leger der Jlpen, en mj 
ontving er bij het beheer der 
levensmiddelen eene bedie
ning, welke hij in 1797 ne-
derlegde. Bij was alstóen U 
jaren oud, en vader'van een 
huisgezin : het was eerst op 
dat tijdstip dat hij de leer
gangen der geneeskunde vau 
de school van Parijs kwam 
volgen, en hij ontving in Iw2 

''••-*. ROYER (N.), ten tijde der 
omwentelihgpastoor van Ch<Z' 
vannes , werd in 1789' tot1' 
plaats vervullend afgevaardig.™' 
de der geestelijkheid van het 
baljuwschap van Jlrèckt bï] 
de algemeene staten benoemd. 
Hij sloot zich bij dezelve der 
re.volutionnaire partij aan, 
legde den burgereed af j en 
werd kort daarna cotistitu-
tionneel bisschop van het de
partement Ain. Door dit 
departement tot afgevaardigde 
bij dé nationale conventie 
benoemd, stemde hij voor 
de gevangenschap van Lp» 
DËWJJK XVI gedurende den 
oorlog, en zijne verbanning 
bij den vrede. Hij ondertee-
kende ook het protest van 
den 6 Junij 1793 tegen de 
gebeurtenissen van 31 Mei, 
en werd een der 73 afge
vaardigden , die onder ROBKS-
PIERBK in hechtenis werden 
genomen , en na den val van 
dien dwingeland weder in 
hun vorig bezit werden ge
steld, IJijging over in den 
raad der vijfhonderden, en 
kondigde in llaule-Loire een 
koningsgézinde beweging aan» 
Hij stemde ook voor de vrij
heid der godsdiensten , en 
vt-iliet den raad den 21 Mei 
ï 798. Hij werd daarna tot 
constitutionneel bisschop van 
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de doctorale waardigheid. In 
1803, voerde hij , onder den, 
titel van Geneeskundige bi
bliotheek, eene verzameling in 
die volgens het oordeel van 
F. G. BOISSEAÜ, (7.e dl. 
blz. 66 van de Biogr. mé~ 
dieale), ;zoo lang. hij er arti
kels in leverde, het .beste ge
neeskundige dagblad is ge' 
weest. In de maand Jariuarij 
1806, werd ROTER-COLIARD 
tot opper-géneesheer van het 
krankzinnigen gesticht van 
Charenlon benoemd: men 
weet welke belangrijke ver
beteringen hij aan die inrig-
ting gaf, die, onder zijn 
bestuur het schoonste en nut
tigste van alle gelijksoortige 
is geworden. In 1808 tot al
gemeen inspecteur der univer
siteit benoemd, werd hij met 
verscheidene gewigtige en 
moeijelijke zendingen belast, 
die het onderwijs der genees
kunde in Frankrijk tot doel 
hadden. In 1816 beriep hem 
deeenparige wensch der hoog
leeraars van de geneeskun
dige faculteit van Parijs, om 
den leerstoel der wettelijke 
geneeskunde te bekleeden en 
gedurende drie jaren hield 
hij dien leergang. In 1819 
werd hij belast met eenen 
leergang van inwendige ge
neeskunde,; voornamelijk in 
hare betrekkingen beschouwd, 
met de openbare inrigtingen 
aan de krankzinnigheid toe-

* • • ' P 

gewijd, een cursus die wel* 
dra in 1823 ten gevolge der 
vernietiging van de faculteit 
der geneeskunde werd afge
broken. Maar de lessen•{ die 
hij gaf, werdeh met ijver ge
volgd ; zij hadden' ten doel. 
om; de zielkunde in hare be
trekking met de pbysiológie 
te beschouwen, om de grond
slagen eener gezonde wijsbe
geerte die eener valsche en 
logenachtige wijsbegeerte, die 
tot dusverre geheerscht had, 
te doen vervangen, en het 
materialismus tot in zijne 
grondslagen aanteranden. Ten 
gevolge der nieuwe inrigling, 
van de geneeskundige facul
teit, werd ROTER COLLARD 
van zijnen post van algemeen 
inspecteur der universiteit, / 
dien hij sedert meer dan 14 ' 
jaren bekleed had , beroofd, f 
Deze beroemde boóglèeraar ; 
is den 27 November 1825 : 
te Parijs overleden. Behalve j 
de beide Dagbladen die hij 
daarstelde, en; zijne inwij-/ 
dings-thesis, ouder den titel' 
van Proeve over de op/iou' 
ding der maandstonden itt 
1802 in 8.vo gedrukt, heeft 
hij een aantal artikelen in hei 
Bulletin de VAthenèe de mé-
dicine de Paris, in de Grand 
Dictiannaire des scienc^s; 
médicales en in het Journal 
des Débats geleverd, Er Be
slaat nog van hem een>'P.ft* 
sldg aan het ministerie ^0* 
5 . , . / • . ; • 
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binnenlandsehe zaken over 
de ter mededinging inge-
zondene werken over het 
keelgezwel, Parijs 1812, 
in 4. t o , herdrukt in het Ont
ledend overzigt van hel keel* 
gezwel door docter BRICHE-
TEAB, Parijs, 1825, in 8.y<Y 
en in het Hoogdi vertaald 
door doctor iLBERTüS VAN 
BRÊMEH, een der schrijvers die 
den prijs van twaalf duizend 
franken deelden bij de me
dedinging , door hel keizer
lijk besluur geopend, bij ge
legenheid Tan den dood van 
den zoon van LODEWIJK BO
NAPARTE dien NAPOLEON t o r 
zijn' opvolger bestemd had, 
en die in 1807 door een keel
gezwel werd weggemaaid. Hel 
Journal des Dêbats van 6 
December 1825 heeft eerie 
Levensschets van RQTER-COL-
XARD in het licht gegeven. Men 
kan daarenboven de verschil-! 
lende redevoeringen raadple
gen , die op zijn graf door den 
heer DE LENS , in naam van 
de koninklijke akademie der 
geneeskunde; door den heer 
ADELON, in naam der ge
neeskundige afdeeüngen, en 

i de Rouwklagten . . . , in 
ï naam van het atheneum der 
\ geneeskunde van Parijs, door 
\den heer doctor JOLLT, zij
nen algemeenen secretaris, zijn 
-uitgesproken. Doctor ROTERF 
COLLARD was de broeder van 
PCTRÜS PABLOS ROTER-COL-
IARD, als hoogleeraar der wijs

begeerte en als afgevaardigde 
bekend* 

ROTER, --- Zie FROST DE-
ROTER. •••••••:•< 

ROTER (JOANNA LE) , zus
ter DE LA NATIVITÉ. — Zie 
NAXIVITÉ. . 

*ROTÈRE (JOANNES M A R -
CÜS DE)', Bisschop van Cas* 
tres; werd den eersten Oc-
lober 1727, op het kasteel 
van Bad, in Périgord>mt 
eene adellijke maar niet zeer 
rijke familie geboren. De ah-
bé DE BONNEGOISE, groot-vi
caris van Kamerijk en aal
moezenier van de Dauphine, 
belastte zich met zijne opvoe
ding : en; rigtte zijne eerste 
schreden in de 'geestelijke 
loopbaan. Toen de abbé̂ DE 
BoNNE&DisE in 1752 tot bis
schop van Kamerijk werd 
benoemd, nam hij den jon
gen DE ROTÈRE met zich, 
benoemde hem tot groot-vi-
caris en vervolgens tot aarts
diaken. In 1766 werd de 
abbé DE RorÈRE tot het m-
dom Tréguier bevorderd, 
waar hij door zijnen ijver en 
zijne godsvrqcht de algemeene 

achting en eerbied won. mj 
voerde in zijn diocees de ver
eering Tan het heilige üa« 
van JESOS in. en vervaardigde 
«en nieuw Propria• &ancto» 
rum. In 1733 op den stoei 
jran Castres verplaatst, ÜW 
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door den dood van den heer 
DE BARRAL openstond, gaf 
hij er talrijke bewijzen van 
den geest van liefdadigheid 
die hem bezielde. Lid van 
de vergaderingen der geeste
lijkheid van 1772 en 1780, 

- sprak hij in de eerste de ope
ningsrede uit, waarin hij over 
de eensgezindheid der Kerk 
met het burgerlijk' gezag han
delde. Hij werd door zijne 
geestelijkheid tot de alge-
meene staten afgevaardigd, 
onderteekende de a*kte der 
minderheid, kwam daarna te 
Castres terug, waar hij uit 
zijn paleis werd verdreven ; 
hij zag zjeh i zelfs weldra ge
noodzaakt om die stad te ver
laten. Ĵ a twee maanden ver
blijf te Jx, werd hij het 
voorwerp van een bevel om 
hem voor den regter te voe
ren , en dertien gensdarmes 
verschenen om zulks ten uit-
voer te brengen. Een zijner 
vrienden redde hem. J)ezë 
prelaat begaf zich naar Xlr-
gel, daarna naar Fich; twee 
jaren later was hij bij de aan-
nadering der Eransche troe
pen, genoodzaakt dit verblijf 
te verlaten. RÓYÈRE begaf 
zich naar Lissabon, en hield 
zijn verblijf in de abdij AU 
cobaca, waar hij den 24 Mei 
1802 overleed , nadat hij aan 
den Paus zijn ontslag, dat hem 
verzocht was, had ingeaon-
den. Men vindtin den Fran» 
schm Godsdienst-Friend, 

60.e dl . , blz, 125 eene Le
vensschets van desen prelaat 
door de oversten van het se
minarium van Castres ge
schreven* . 

RoTOü (THOMAS MAHIA) , 
kapellaan van de orde van 
den heiligen LAZAROS , in 

11741 te • Quimper geboren , 
onderwees gedurende meer 
dan 20 jaren de wijsbegeerte 
aan het collegie van LODE-
WIJK den Groote. Na den 
dood van FRÉRON verschafte 
hij verscheidene artikels aan 
de Annèe Littéraire, en in 
1778 had hij de redactie 
van het Journal de Mon" 
sieur, hetwelk in 1783 op
hield te bestaan. Van af het 
begin dev omwenteling, loon
de hij zich de vijand der ver
anderingen en nieuwigheden^ 
en begon , in 1790, het dag
blad : De honings* vriend -, 
{VJmi du Hoi). Een be
sluit van het wetgevend lig* 
chaam , van 3 Mei 1792, ver
bood het dagblad , en beval 
dat de schrijvers voor het 
hooge gereglshof van Orleans 
zouden worden betrokken. 
De abbé Roroo, door eene 
doodelijke ziekte aangetast, 
hield zich bij een zijner vrien
den verborgen , waar hij den 
21 Junij van hetzelfde jaar 
overleed, Behalve déze dag
bladen waaraan hij gewerkt 
heeft, kennen wij van den 
abbé RoYOü : Xfi Le monde 
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etc. (De glazen~wefeld tot 
stof gemaakt), 1780, in 
12.m0 Dit is eene geestige 
criliek van het stelsel van 
BÜFFON.— 2.o Mémoire etc. 
{Memorie voor Mevrouw DE 
FALORÏ), Deze dame pleit
te tegen den advocaat COÜR-
'ïlN, en had geenen enkelen 
verdediger tegen eene zoo 
Beroemde tegenpartij , kun
nen vinden. De abbë ROYOÜ 
verdedigde haar met warmte* 
3.o Étrennes etc. (Geschen
ken aan de schoone geesten), 
1785, in 12<«n° 

* ROYOU (JACÖBOS CORES-
TIN) , advocaat en letterkun
dige , broeder van den be
roemden abbé en dagblad
schrijver van dien naam, (Zie 
het voorgaande artikel), werd 
in 1745 te Quimper gebo
ren. Door zijnen broeder naar 
Parijs gelokt, kwam hij er 
1791 om aan de redactie 
van den K onings-vriend me
de te -werken , welk dagblad 
bestemd was om de grond
beginselen der omwenteling 
te bestrijden , en dat in 1792 
werd verboden. Hij kivam 
ffiet zijnen broeder in stijl 
en denkwijze zoo zeerover
een, dat het publiek deze 
medewerking niet eens ge-
waar werd ; ook werd hij 
niet vervolgd en hij ontsnapte 
aan de revolutionnaire woe
de. In 1796; deed hij een 
ander dagblad in het licht 

verschijnen getiteld: Ie Fé' 
ridique (de Waarheids-
vriend), later VInvariable 
(de Onveranderlijke) , dat 
op den 18 Fructidor werd 
verboden, en hem naar het 
eiland JRé deed verbannen. 
Door het directorium weder 
in vrijheid gesteld, werd hij 
in 1798 tot advocaat be
vorderd , vervulde zijne plig-
ten als regisgeleerde met ijver 
en droeg bij 'tot de ver
dediging van BKOTHIER en 
LiviLLEHEüUNOls: bij is het 
die de beide zoo treffen
de sluitreden. vervaardigde, 
door LEBON ; uitgesproken , 
die aan het gehéele gehoor 
tranen afpersten en de be
schuldigden van den hen be-
dreigenden dood redden. Tij
dens de restauratie V?erd hij 
tot dramatische censor be
noemd , én verkreeg in 1821 
eene jaarwedde van den ko
ning. Hij is den l.on Decem
ber 1828, overleden. Er be- , 
staat van hem: 1.° Preot' 
etc. (Kort begrip der oude 
Geschiedenis, volgens Rot-
Ujfj, 1802, 4 dl.» i" 8 - ^ 
—• 3.e uitgave, 1826; • , 
2.o Histoïreetc (Romeinsche 
geschiedenis van afdeslic/f 
ting van Rome lot Jüaos-
Ti;s), 1806, 4 .dL» i n 8 * ^ 
2.o uitgave 1826 5 - " . . 
Bistoire etc. (Geschiedenis 
der Romeinsche keizers, v"n 

AüGvsmstot GóKSTA^viüS 
CLORÜS, vader van KQN+ 
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STANTIJN), 1808, 4 dl.» in 
8.vo; 2,e uitgave, 1824; -— 
4.° ffistoire etc. (Geschiede
nis van het'dalendeRomein-
sche rijk) , 1803 4,dln in 
8.vo, 2.e uitgave^ j 1814, in' 
eenen slechten geest geschre
ven. Onder voorwendsel van 
LËEEAÜ ie verkorten , maakt 
hij hém onkenbaar; hij spot 
met de verschijning van het 
kruis aan KOHSTANTIJN, en met 
de- vinding van lietzelve.door 
de heilige HEXENA.. Men zou 
zeggen dat hij het aan Kotï-
STANTIJN ten kwade duidt 
het christendom omhelsd te 

, hebben, en overal tracht hij 
om de godsdienstige kleur 
welke LEBËAÜ aan zijn werk 
gegeven had, te doen ver
dwijnen. Zie de Mélanges 
philosophiques etc. 6,e dl, 
bl2'. 289 ;•*•*- 5,° ffistoire etc. 
(Geschiedenis van Frankrijk 
van af PHARAMONDtot het 
25,e jaar der regering van 
Lammm'; XFIII) ,1819 
6 dl.» in 8vo, Deze geschie
denis, zegt defransche Gods
dienstvriend, (Zie de N.os 

586, 1380 en 1485) is enkel 
geschikt om aan,jonge lieden 
valsche indrukselen betrekke
lijk de Godsdienst en de gees
telijkheid, te geven. ROYOU 
Jaat geene gelegenheid voor
bijgaan om de misbruiken , die 
bij de geestelijkheid hadden 
kunnen indringen , te vergroo-
ten, Alle gebeurtenissen die 
op de Godsdienst betrekking 

hebben, hare pïegtigbeden , 
hare wonderwerken, hare 
gebruiken, hare meest ver
eerde Heiligen•',hare achténs* 
waardigste bedienaars ,- alles 
is vóór den geschiedschrij
ver hét voorwerp van scherpe, 
aanmerkingen"j en ongepaste 
hekelingen, van minachtende 
uitdrukkingen hij schept er 

* behagen in, om de gebreken 
der Pausseri , bisschoppen eri 
priesters uit te bazuinen, de; 
billijkheid vorderde dat, ter
wijl hij het kwaad aan den 
dag bragt, bij ook het goede 
verhaalde, en dit verzuimt 
hij bijna geheel en al; hij zegt 
niets van de groole deugden 
van den H, BÈRNAKDUS , én 
van de diensten, welke hij 
aan zijne eeuw bewees. Met 
betrekking tot het letterkun
dige gedeelte, zijn de daad
zaken dezer geschiedenis zon
der orde voorgedragen en op 
eene drooge wijze verhaald. 
De schrijver schijnt zich niet 
te hebben bezig gehouden 
om belangwekking en ver* 
scheidenheid in zijne verhalen 
te- brengen, bij is zeer slordig 
in zijnen stijl. Er komen 
óverdreven gemeenzame uit
drukkingen en wendingen in 
voor; eindelijk, is hij ge
woonlijk van bevalligheid , 
sierlijkheid s zuiverheid en 
opwekking ontbloot. — 6.° 
Phocivn, een treurspel met 
eenigen bijval in 1817 óp het 
Fransche tooneel voorgesteld; 
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— 7,° Ze frondeur, blijspel' 
in 1 bedrijf en in verzen, 
op het Fransche tponeel voor
gesteld ; — 8.° Dévéioppe-i 
tnent etc, (Ontwikkeling.van 
de voornaamste oorzaken en, 
gebeurtenissen der omwen» 
teling, kunnende dienen ten 
vervolge en bijvoegsel op de 
Fransche geschiedenis, vopr-
afgegaan van eene keuze 
van zedespreuken der ouden, 
enz.), 1823, in 8.v°; — 9.° 
la Mort etc. {De Dood van 
CJSSJR), treurspel in 5 be
drijven, op het tooneel van 
het Odeon in 1825 voorge
steld i dat een zeer slecht 
onthaal te beurt viel. Roroü 
heeft nog medegewerkt aan 
den Observateur des cotot 
nies, een dagblad in 1819 en 
Ï820 in het licht gegevenj 
en dat eerst onder den titel 
van Verdediger der volksv 
plantingen io het licht ver? 
scheen. De BiograpMe ,uni-
verselle etc. zegt dat hij zich 
van de schrijvers onderscheid-
d-e, die, even als hij,• zich 
aan de verdediging der leer
stellingen van de volstrekte 
magt hebben toegewijd, door 
zijnen haat voor alle pries
terlijk oppergezag. 

* Rozijsn (JOAMES) , een 
beroemd landbouwkundige, 
den 24 Januarij 1734 "te 
lyon geboren, omhelsde den 
geestelijken staat en werd 
niettemin dooreene bepaalde • 

neiging medegesleept om de, 
verschillende takken des laiid-
bouws te beoefenen. De faer? 
scherrning van den koning 
van ^Polen, SïAmsLiVS'Aï}" 
GÜSTÜS , die hem niet kon 
doen besluiteu pm ip .zijne 
staten te komen, verwierf 
hem hel rijke .kloostervoog
dijschap van- Nanteuil'le* 
Êaudouin. De apbé Rozigs 
had de vermaardheid, welke 
hij genoot, l<? danken aan 
zijne landbouwkundige stu
diën, Hij had de werken 
van CotDJtEtiE, van VAKROI? 
en van Owvijm DE SERRES> 
beoefend, ep hij, had LA 
TOÜRETTE, zijnen landgenoot 
en vriend tot gids gekozen. 
Hij legde zich "op de kruid-
knnde toe, en gaf, geza
menlijk met dezen-laatste in 
het Jicht, Démonstralions 
etc. (Grondbeginselen vai* 
Aruidkunde, ten gérmke 
derveèartsenijhundig&W™' 
len), lyon, W66, % frn 

in 8.vó een werk 4at een 
aantal uitgaven heeft gehad 
(Zie GILIBERT). Hij bestemde 
het tot pnderrigt der kwee-
keliogen vpn de veeartsenij-
kundige school door JJOÜB-
GEI.AT gesticht, en waar Bij 
als plaatsvervanger van dien 
geleerde , tot hoogleeraar be
noemd was. Na zijnen post 
verloren te hebben, deed <ie 
abbé ROZIER eene reis naar 
Parijs, en werd er eerst 
medewerker aan het Jour-
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ml de physiqw van ARA, , 
— EtGiüTiERDiSOTTjdaar- | 
na ; eigenaar van, hetzelfde 
dagblad dat hij tot titel gaf; 
Obsérvations etc, {PVaarne-
mingen over de natuurkunde, 
de natuurlijke historie en 
de kunsten), en dat onder 
zijn bestuur volmaakt wel 
slaagde. Het is in zijn prio-
raat Nanteuil-le-Saudouin 
dat hij zich bezig hield met 
het ontwerp om eene volle» 
dige verhandeling over de 
landelijke werkzaamheden te 
leveren , en hij gaf dezelve 
in het licht ónder den titel 
van Verhandeling over den 
landbouw, 1781 *— 1796, 
jn 10 dl.» in 4.to, waarvan 
de laatste na den dood dés 
schrijvers, 1798, is in het 
licht verschenen* Men zou 
dit werk als classiek kunnen 
beschouwen, indien hetzelve 
minder uitgebreid en minder 
met bijzonderheden overlas 
den was, die met het hoofd
onderwerp geene betrekking 
hebben, Don JDAN ALVARES 
•GÜETRA heeft er een uittreksel 
in het Spaansch van geleverd. 
In 1788 kwam ROZIER in 
zijne geboorteplaats terug, 
en het bestuur verleende hem 
het opzigt over de kweek» 
school der generaliteit: de 
akademie van Lyon nam hem 
in het volgende jaar in haar 
midden op. Behalve de reeds 
aangehaalde werken, bestaat 
er van hemr 1.?. Mémoire 

etc, (Verhandeling over de 
wijze om zich de verschil
lende diersoorten te ver-
schaffen, en om dezelve uit 
de landen te zenden die de 
reizigers doorkruisen), Pa
rijs 1774, in 4,t°; —.2^9 
Nouvelle etc. {Niiuw regis-
ier''der, artikelen ïn de Ge
denkschriften van de aha-
demie der wetenschappen 
van Parijs, Van 1666 tot 
1770j 1775 eü 1776 vpor~ 
komende) , 4 dl," in 4. t° ; 
— 3.° Manuel etc. (Mand' 
boek des titiniers, voor el-
ken dag van hei jaar in 
oefening gebragl) 1795 „ % 
dl.» in 18,»o; en verscheidene 
Verhandelingen over de wij» 
ze om de wijnen te branden, 
en te stoken , over de aan
kweeking van het knolzaad, 
van het raapzaad , over de 
olijfolie-molens en de persen, 
eindelijk over het weeken van 
hennep. Dit laatste, dooü 
de akademie van Lyon be
kroond , ïs in de verzame
ling der verhandelingen ovep 
hetzelfde onderwerp herdrukt 
in 1788 door den ridder DE 
PJERTHÜIS in het licht gege
ven/ De heer BARBIER schrijft 
hem eene Verhandeling toe 
over de luchtballen, der ou
den en nieuweren, door A, 
G. Ros . . ..:, Geneve en 
Parijs y Serviere, 1784 in 
12.wo Gedurende zijnen ge« 
heelen levensloop, had; hij 
wijze grondbeginselen aan den 
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dog gelegd', maar gedurende 
dé otawenteling legde hij den 
burger-eed af, en werd hij 
tot cohstilutionneel pastoor 
van de parochie des Feuil-
lans benoemd. Zijn levens
einde was zéér ongelukkig: 
gedurende het beleg van Ltjott 
viel eene bom terwijl hg 
sliep op zijn bed., sloeg zijn 
ligchaam. aan flarden, dat 
men den 29 September 1793, 
in de overblijfsels van zijn 
vertrek verspreid vond, 

*ROZIÈRE(LODEWIJKFRAN-
ClSCOs CARtET , markgraaf m 
I A ) , den 10October 1733, te 
Pont-d1 Ar che, nabij Char' 
levïlle geboren, sproot uit 
éene beroemde Piemonteesché 
familie, [n den ouderdom 
van 14 jaren, trad hij in de 
loopbaan der wapens, en in 
1748 werd hij luitenant tij 
hét regiment van Touraine 
(infanterie); hij maakte zijne 
eerste wapenfeiten in Italië 
en Vlaanderen , en bevond 
zich bij het beleg van Maas
tricht. Hij verliet het regi
ment van CöjfTi ,'• waarin hij 
was opgenomen om in hoeda
nigheid van éérsten officier in 
de krijgsbouwkundige school 
van Mézièfes overtegaan. De 
markgraaf DE IA ROZIÈRE 
was zeer ervaren in de we
tenschappen V en in 1752 
vergezelde hij den abbé IA 
CAIUE maar de Oostzin* 
dien, als krijgs-bouwmees-

tér in de voor die koloniën 
bestemde brigade. Bij zijne 
terugkomst in Europa (1756? 
tot generaal-adjudant van 
den graaf DE RÉVEt, daar 
na tot hulp algemeen kwar
tier - maarschalk benoemd , 
volgde hij in 1757 het le^ 
ger naar Bohème•; hij be
gon den zevenjarigen oorlog, 
en onderscheidde zich door 
zijne talenten en zijnen moed, 
waarvan hij bij den ongeluk-
Ie igen slag van Rosbachan-
dubbelzinnige bewijzen aari 
den dag legde. In 1761 , 
werd hij met het kruis van 
den H. LODEWWK versierd 
en tot den rang van luite
nant-kolonel bij het regi
ment des konings benoemd , 
en vvèrd vervolgens in eeae 
verkenning door de Schotten 
in het woud van Sababord • 
krijgsgevangen gemaakt. Voor 
den koning van Prütssen 
gevoerd zijnde, zeide hem 
dese vorst: » Ik wenschte 
u naar het Fransche leger 
terug te zenden; maar als 
men een zoo beroemd officier 
als gij heeft gevangen geno
men , behoudt men hem het 
langst mogelijk : ik heb er 
redenen voor dat gij ip " e 

tegenwoordige omstandighe
den, niet' wordt uitgewisseld, 
gij zult alzoo op uw woord 
van eer, bij ons blijven.' 
Gedurende drie weken dat 
de markgraaf DE IA RoziÈRB 
in de legerplaats van FKE-
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BERIK; Il verbleef, ontving 
hij, van dezen .vorst en van 
prins FERDINAND van Btuns-
wijk, bewijzen hunner goed
heid, en achting. Deze laatste 
zeide eens, 'op hem wijzende 
en terwijlhij hemt aan den aan-, 
val van Erauenberg herin
nerde , waar „hij op het punt 
had gestaan" van gevangen 
genomen te worden: » Zie
daar., tdèh v ï*fanschman d ie 
mij, den meesten angst voor 
mijn leven heeft aangejaagd ,, 
en zelfs geloof ik het aan 
hem. te danken te hebben." 
In .1762. werd hij uitgewis
seld, en het volgende jaar 
werd hij in het geheim mi
nisterie van den * graaf DE ' 
BROGUE geplaatst. Op de be
velen van LoDEWJJK ; XV 
begaf hij zich in 1763 naar 
Engeland,.later in 1765 , 
doorkruiste hij de kusten van 
Frankrijk om er de kusten 
en.havens,, te , onderzoeken , 
welke zending hij met even 
zooveel ijver als talent-ten 
uitvoer bragt, en waarvan 
het gevolg een ontwerp was 
om ie Cherbourg eene ha
ven te bouwen, en een post 
van verdediging voor die van 
Mochefort en het landschap 
Aunis> Dit ontwerp werd 
eerst 25 jaren later, dat is 
in de maamd Mei 1791 ten 
uitvoer gebragt. In 1778, 
ontwierp hij een plan van 
inval inEngeland, en werd 

XXI, Dmt, Q < 
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in 1781 tot den rang van 
v eldm a arschalk- be vord er d. Na 
het/ sluiten van den vrede 
met 'Engeland in 1783, voer
de ROZIÈRE tot 1787, het 
bevel over zes bataillons j aan 
de werken der binnenlandsche 
scheepvaart . van' ,Bretagne_ 
gebruikt. Zoodra ;de omwen
teling uitbarstte, verklaarde 
hij zich tegen de grondstel
lingen, welke zij predikte, 
en hij verliet zijn vaderland 
met zijnen oudsten zoon , die 
kapitein der dragonders was. 
Zich naar" VbMenta begeven 
hebbende, droegerfde prinsen^ 
broeders van LODEWIJK XVI 
aan hem het beheer der kan
toren van oorlog op, die zij in 
die stad hadden gevestigd. fZij 
handhaafden hem in 1792 in, 
den rang van algemeen kwar
tier-maarschalk van het ko
ninklijke leger; en hij;werd 
in hetzelfde jaar tot kom»; 
mandeur der militaire orde* 
van den H. LODEWIJK be
noemd; De graaf van: Avtois 
(later . KARE!, X) , die toen
maals zijn verblijf te Peters» 
burg hield , deed;hem naar; 
Engeland oversteken,. van 
waar hij zich weldra naar 
Dusseldorpbegaf, werwaarts 
de maarschalk DE BROGUE 
hem beriep. Bij de onder
neming van het eiland flair-
moutier en Ile Dieu, werd 
hij hoofd-kwartiermeester dei-
uitgewekenen en der Engel-
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scfae troepen ; maar deze on
gelukkige togt vras als de 
voorbode van dien van Qüi-
leron. Tijdens de ontbin
ding va&het koninklijk léger, 
hegaf hij zich iti hoedanig
heid van veldmaarschalk in 
Russische dienst; hij verliet 
dat land om zich naar Por
tugal te begeven, waar hij 
met den rang van algemëen-
JsWartier-meester en vaa-ltii-
tenant-generaal diende, Hij 
•werd tot comawndeur van 
de CHïUS»S*orde en tot al
gemeen inspecteur der gren
zen en kusten des konings-
rijks benoemd. Hij bleef van 
1797 tot 1807 in Portugal, 
op* Welk tijdstip liet Fran-
sche leger er inviel. Men 
zegt dat de marigraaf DE EA 
ROZIÈKB voornemens was naar 
Frankryk terug te keeren , 
toen hij den 17 April 1808 
overleed. Hij heeft nagelaten: 
1.Q Stratagemes eie.(KrygS' 
listen) Parijs, 1756 in 12.15*1 

een zwak werk zijner jeugd; 
— 2.o Ckmtpagne etc. [Feld-
togt van den maarschalk 
DE CREQVI in Lotharin* 
gen en in den Eteas in 

3677) Parijs, 1764, in 12.wo; j 
— 3.° Campagne elc, [Veid-
togteh van'L ODÈtriJK; prins 
•van Condè, in Vlaanderen 
in J674) ibid, 1765; — 
4i° Campagne etc. \Feld» 
togt van den maarschalk 
DE FILLARS en van MAXI-
MILlAAN'EMMANOEL,keÜr-
vorst van- Beijeren, in ; 
Duitschldnd, in J703) Pa-
rijs, 1766, in 1 2 » ° ; ' — 
5.° Campagne elc. (Feld-
togt van den hertog DE MO-
HAN in Faltelinein J635, 
voorafgegaan van eene ver
handeling over den berg-
oorlog) met eene kaart; — 
6.o Traite etc. (Ferhande
ling over de wapens in hel 
algemeen), Ibid., 1 7 6 4 , 1 
dl. in 12>° Er bestaan van 
ix ROZIÈRE , nog drie zeer 
geachte kaarten; te weten : 
l.o van Hessen , — 2.° van 
de Catholijke Nederlanden, \ 
— 3.o van den slag van Senef. •. 
Verscheidene zijner hand. i 
schriften zijn in het depot 
van oorlog; dezelve bevatten , 
zeer belangrijke Janleeke- \ 
ningen over de krijgskunde, , 

EINDE VAN HET IEN EN TWINTIGSTE DEBE. 

file:///Feld�

	Titelpagina
	Ré
	Index



