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Onlangs is het Streekmuseum Stevensweert/ Ohé en Laak in het bezit gekomen van een 

tweetal schilderijen die afkomstig zijn uit de inboedel van kasteel Walburg te Ohé en Laak. 

Het gaat om twee zeer fraaie portretten van het echtpaar Gabriel de Riccé en Henriëtte von 

Hompesch. Ze zijn waarschijnlijk geschilderd tussen 1805 en 1809 te Parijs door de Franse 

schilder Henri François Riesener. De twee geportretteerden zelf hebben nooit op Walburg 

gewoond en zijn wellicht zelfs nooit op het Eiland in de Maas geweest. De aanwezigheid van 

hun portretten wordt echter verklaard door het huwelijk in 1837 te Ohé en Laak van hun 

dochter Josephine Francesca Charlotte de Riccé met Carl Riedesel zu Eisenbach, de eigenaar 

van kasteel Walburg. Deze Carl was een jaar eerder weduwnaar geworden van Charlotte 

Louise Wilhelmina Henriëtte von Hompesch, de zus van de geportretteerde Henriëtte von 

Hompesch en daarmee de tante van zijn tweede echtgenote, Josephine de Riccé.  

 

Wanneer je de twee schilderijen bekijkt, wordt direct duidelijk dat het levensechte portretten 

zijn. Het gaat niet om statieportretten, maar de kunstenaar heeft geprobeerd het karakter te 

laten zien van de geportretteerden – mijns inziens met succes: het zijn mensen van vlees en 

bloed. De schilder was dan ook niet de minste. Deze Henri François Riesener (1767-1828) 

was de zoon van Jean Henri Riesener, één van de beroemdste meubelmakers van zijn tijd en 

hofleverancier aan het Franse hof. Na zijn opleiding tot schilder ging Henri François het leger 

in en diende in Italië en Egypte. Na zijn terugkeer te Parijs ging hij aan het werk als 

portretschilder en verkeerde daarbij in de hoogste kringen, tot aan Napoleon toe. Na diens val 

verbleef hij jaren in Polen en vooral in Rusland, waar hij veel hooggeplaatsten portretteerde, 

inclusief tsaar Alexander I. Zijn zoon Léon Riesener zou later een bekende romantische 

schilder worden en de nog beroemdere schilder Eugène Delacroix was zijn neef. Maar laten 

we terugkeren naar de portretten. 



We hebben dus twee namen met de twee bijbehorende gezichten, ook de schilder is bekend en 

de link met het Eiland in de Maas. Maar de schilder heeft zo goed zijn werk gedaan dat het 

lijkt alsof die twee mensen ons aankijken en willen zeggen: wil jij niet weten wie we zijn? 

Niet alleen maar onze namen en gezichten, maar ook ons levensverhaal? En inderdaad, dat 

verhaal blijkt het waard te zijn om verteld te worden! 

 

Helaas, zoals maar al te vaak in de geschiedenis gebeurt, is het vooral het verhaal van de 

geportretteerde man dat te achterhalen is, terwijl dat van de vrouw grotendeels in de nevelen 

van de tijd gehuld blijft. Zoals zal blijken uit het vervolg is het hier niet anders. We zullen dus 

vooral onze blik richten op Gabriel de Riccé en gaandeweg ook zijn echtgenote tegenkomen. 

 

Marie Gabriel vicomte (ofwel burggraaf) de Riccé werd op 12 juli 1758 geboren in het Franse 

dorpje Bâgé-la-Ville (destijds Bresse, nu departement Ain, in de buurt van de stad Mâcon) als 

zoon van Charles Marie comte (ofwel graaf) de Riccé, heer van de Oise, en van diens 

echtgenote Marie Gabriel de Jaucourt. 

De achternaam komt overigens in 

allerlei varianten voor (Ricce, Ricé, 

Riççé, Ricci, Ricey en nog meer) en 

heeft de familie te danken aan de 

voorvader met de achternaam naam 

Ricci die zich een aantal generaties 

eerder vanuit het Italiaanse Piemonte 

in Frankrijk gevestigd had.  

 

Op de kerkbank in de Protestantse 

kerk te Stevensweert is overigens het 

familiewapen van de familie Riccé 

afgebeeld. Daar vinden we ook de 

bijbehorende wapenspreuk: “Quae 

sunt Caesaris Caesari, quae sunt Dei         

Deo”. Deze is ontleend aan  het  

    Nieuwe Testament en betekent       

    letterlijk vertaald: “Voor de keizer wat  

    van de keizer is, voor God wat van  

God is.” 

 

Over de jeugd van Gabriel, zoals we hem voortaan maar zullen noemen, is verder niets 

bekend. Hij heeft die waarschijnlijk doorgebracht in zijn geboorteplaats of in het nabijgelegen 

Bourg-en-Bresse, waar zijn vader na een militaire carrière toen bestuurlijk actief was: een pad 

dat diens voorouders hadden gevolgd en dat ook zijn zoon zou gaan volgen. Gabriel ging al 

op jonge leeftijd in militaire dienst, want hij was pas twaalf toen hij op de 1e juli 1771 “Page 

du Roi” werd bij de petite Écurie (ofwel de kleine (Paarden)stallen) te Versailles. In 1774 

werd hij bevorderd tot onderluitenant in het régiment Dragons de Condé (infanterie), in 1777 

werd hij kapitein in het régiment de la Marine en in 1779 “aide maréchal général des logis” 

van het leger te Bretagne. Het was het eerste deel van een carrière naar de top, in roerige 

tijden, want Frankrijk stond op het punt grote veranderingen te ondergaan en Gabriel zat er 

midden in.  

 

In 1775 begon de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog waarin de Amerikaanse koloniën 

tegen de Britse overheersers in opstand kwamen. Als snel besloot Frankrijk de revolutionairen 

Familiewapen De Riccé , zoals afgebeeld op de kerkbank in 

de Protestantse kerk te Stevensweert 



te steunen, eerst informeel en later ook officieel. Een beroemde naam in dat verband is de 

markies De la Fayette. Uiteindelijk vertrokken er vanaf 1780 ook Franse soldaten naar de 

Verenigde Staten. Gabriel de Riccé was één van hen. In de zomer van 1781 (of van 1780, de 

bronnen spreken elkaar enigszins tegen) ging hij aan boord van het fregat Aigle, dat hem naar 

de Verenigde Staten zou brengen. Als zijn oversteek in 1781 is geweest, heeft hij 

waarschijnlijk ook nog deel genomen aan een zeegevecht tussen enerzijds de Aigle en de 

Gloire (een ander Frans schip) en anderzijds het Brits schip Hector. In de Verenigde Staten 

was hij “aide de camp” van de Franse generale staf. Na zijn terugkeer in 1784 bleef hij 

aanvankelijk aan de generale staf verbonden. Maar ook terug in zijn moederland vervolgde hij 

zijn weg omhoog. In 1784 werd hij “mestre de camp en second” in het regiment Lorraine, in 

1788 werd hij bevorderd tot kolonel in het regiment Dauphiné en was hij bijvoorbeeld 

tijdelijk gelegerd als “adjudant major général” te Saint Omer onder de prins de Condé.  

 

En dan wordt het 1789, een vermaard jaartal in de wereldgeschiedenis: het is het begin van de 

Franse revolutie die de geschiedenis van Frankrijk en de rest van Europa de volgende 25 jaar 

op zijn kop zou gaan zetten. Het volk komt in opstand tegen de machthebbers: koning, adel en 

geestelijkheid. Voor Gabriel lijkt in eerste instantie niet veel te zijn veranderd. Hij blijft ook 

onder de nieuwe machthebbers in dienst en wordt zelfs opnieuw bevorderd, in 1791 tot 

“adjudant général colonel” en op 13 januari 1792 in de oorlog tegen Oostenrijk en Pruisen tot 

“maréchal de camp”. Hij is dan opperbevelhebber over de grenstroepen in het noordoosten 

van Frankrijk, tussen Thionville en Longwy. Hij strijdt er samen met onder meer de eerder 

genoemde markies De La Fayette, die hij al kende vanaf zijn tijd in de Verenigde Staten en 

met wie hij mogelijk zelfs bevriend was. Een aardig weetje is dat hij in die tijd ook 

maarschalk Luckner kende, aan wie de Marseillaise was opgedragen en die te Stevensweert 

had verbleven. Het bijzondere levensverhaal van Luckner is terug te vinden in het Jaarboek 

van Amici Insulae uit 2004. In deze jaren raakt Gabriel bevriend met allerlei andere hoge 

militairen, diplomaten en politici die een belangrijke rol speelden in de Franse politiek. Velen 

van hen waren gematigde constitutionele monarchisten, die weliswaar voorstander waren van 

hervormingen, maar de monarchie wel wilden handhaven. 

 

Een voorteken dat het echter langzaam de verkeerde kant op begon te gaan, blijkt uit de 

gebeurtenissen die zich begin mei 1792 hebben afgespeeld te Tiercelet nabij de grens met 

Luxemburg. Daar hebben een aantal Franse legeronderdelen hun kamp opgeslagen. Een grote 

groep Franse soldaten valt een in hun ogen verdachte officier aan, die beschuldigd wordt van 

heulen met de vijand. Gabriel de Riccé, de bevelhebber, probeert erger te voorkomen, maar 

tevergeefs. Wat begint met woorden eindigt met schoten. Ook hij zelf wordt bedreigd en 

beschuldigd van verraad. Als verantwoordelijke officier wil hij ter plekke zijn commando 

neerleggen. Hij geniet immers, naar eigen zeggen, niet meer het vertrouwen van zijn soldaten! 

Uiteindelijk wordt zijn ontslag inderdaad gehonoreerd.  

 

En dan wordt het augustus 1792 en de hel breekt los: de Tuilerieën in Parijs worden door 

radicale revolutionairen bestormd, de koninklijke familie wordt gevangen genomen en de 

monarchie wordt aan de kant gezet. De gematigde krachten, waartoe Gabriel de Riccé ook 

behoort, delven het onderspit en de radicalen komen aan de macht. Frankrijk wordt een 

republiek, en er breekt een schrikbewind aan onder leiding van Robespierre. De guillotine 

maakt overuren. Zo ver laat Gabriel het echter niet komen.  

 

Zodra de boel radicaliseert, deserteert hij en slaat op de vlucht, zoals veel van zijn 

gelijkgestelde vrienden en kennissen. Wellicht is zijn eerste halte wel Holland. In maart 1790 

was Gabriel namelijk in Den Haag getrouwd met de veel oudere, maar zeer welgestelde 



weduwe Magdalena Sophia Elisabeth Juliana Rijksgravin van Rechteren (geboren 18 mei 

1735). De Franse legers rukken echter op naar het noorden, dus Holland blijft niet lang veilig 

voor de Franse ballingen. In 1795 heeft Gabriel de Riccé zich samen met zijn echtgenote  dan 

ook gevestigd in Wandsbeck bij Hamburg, zoals wel meer Franse vluchtelingen uit zijn 

directe omgeving. Met behulp van het kapitaal van zijn schoonfamilie zet hij daar een 

handelshuis op samen met P. Bellamy, dat niet allen lijkt te hebben gediend als financiële 

“dienstverlener” voor de gevluchte Franse elite, maar ook als hun communicatiekanaal. Deze 

Bellamy zou trouwens in deze tijd betrokken te zijn geweest bij een politieke rel tussen de 

Verenigde Staten en Frankrijk die bekend staat als de XYZ Affaire en bijna tot een oorlog 

leidde tussen de twee voormalige vrienden. Wellicht dat ook De Riccé hier bij betrokken is 

geweest, want hij schijnt in 1795, 1796 en 1797 de Verenigde Staten te hebben bezocht, waar 

hij ongetwijfeld weer gevluchte Franse kennissen tegenkwam. De vluchtelingen zochten 

elkaar immers vaak op in hun ballingsoord en hielden op allerlei manieren contact met elkaar, 

door heel Europa heen. Tot de kring waar ook Gabriel de Riccé deel van uitmaakte, 

behoorden beroemde namen zoals bijvoorbeeld Charles-Maurice de Talleyrand (tientallen 

jaren diplomaat op het hoogste niveau en zelfs minister van buitenlandse zaken, onder de 

monarchie, tijdens de republiek, maar ook onder Napoleon en als zodanig ook betrokken bij 

de eerder genoemde XYZ Affaire) en madame de Stael, romanschrijfster met veel culturele én 

politieke contacten.  

 

Gabriel de Riccé blijft dus een plaats houden tussen de Franse elite in ballingschap, met dank 

ook aan het kapitaal van zijn rijke vrouw. Van militair is hij nu “zakenman” geworden. Zijn 

echtgenote sterft echter te Hamburg, vermoedelijk in 1797. Haar weduwnaar maakt de rijke 

erfenis al snel te gelde: zo verkoopt hij bijvoorbeeld een kapitale woning aan de Herengracht 

te Den Haag.  

 

Lang blijft hij na het overlijden van zijn eerste vrouw niet alleen. Waarschijnlijk trouwt hij al 

in 1797 opnieuw, en ook deze keer met een Nederlandse gravin die in Den Haag geboren was. 

Daar houden de gelijkenissen wel mee op want terwijl zijn eerste echtgenote veel ouder dan 

hem was geweest en zeer welgesteld, is zijn nieuwe echtgenote juist veel jonger en 

waarschijnlijk zonder veel bezit. Deze Henriëtte Louise Wilhelmina von Hompesch (geboren 

op 26 mei 1774) was al op jonge leeftijd samen met haar broer en zussen wees geworden. De 

bezittingen die hun vader bij zijn overlijden had nagelaten, omvatten wel geld en sieraden en 

zaken als huisraad, maar geen onroerende goederen. In financieel opzicht had ze een 

toekomstige echtgenote waarschijnlijk dan ook relatief weinig te bieden, behalve haar titel en 

eventuele connecties. Het lijkt er namelijk wel op dat zij en haar twee oudere zussen tot de 

Haagse hofkringen behoorden.  

 

Stadhouder Willem V van Oranje en zijn entourage waren in 1795 voor de Fransen uit Den 

Haag weggevlucht en hadden zich gevestigd in London. Ook Henriëtte en haar twee zussen 

Jacqueline Charlotte (1773-1827) en Charlotte Louise Wilhelmina Henriëtte (1768-1836) zijn 

mogelijk in die jaren naar London verhuisd. Het lijkt mogelijk dat de drie zussen op enige 

manier zelfs rechtstreeks bij het stadhouderlijk hof betrokken waren. Wellicht was een van 

hen namelijk hofdame van de echtgenote van Willem V, Wilhelmina van Pruisen. In brieven 

van Wilhelmina aan haar dochter Louise van Oranje wordt een aantal keren verwezen naar 

een Lotte de Hompesch en het ligt voor de hand hierin Charlotte Louise Wilhelmina Henriëtte 

te herkennen.  



Deze prinses Louise zou overigens trouwen met de 

hertog van het Duitse Brunswijk. Kunnen we van 

toeval spreken dat Charlotte von Hompesch in 1803 

zou trouwen met Carl Riedesel zu Eisenbach, officier 

in Brunswijkse dienst en vanaf 1812 eigenaar van 

Walburg als opvolger van zijn vader? Was zij hier 

terechtgekomen in het gevolg van prinses Louise van 

Oranje? Waren het de verre familiebanden van de 

familie Von Hompesch en de familie Riedesel zu 

Eisenbach die ervoor hadden gezorgd? We weten het 

niet, zoals we ook niet weten hoe zus Henriëtte in 

contact is gekomen met Gabriel de Riccé en wat tot 

hun huwelijk heeft geleid. Waren het de Haagse 

kringen waaruit zowel zijn eerste als tweede vrouw 

afkomstig waren, die tot hun kennismaking hebben 

geleid? Was ook hier weer sprake van ingewikkelde 

familiebanden die zijn eerste en tweede vrouw met 

elkaar verbonden? Was het een toevallige ontmoeting 

in Den Haag of Londen? Was er sprake van liefde of 

van een verstandshuwelijk? Het blijven vraagtekens…  

 

Hoe dan ook, al in 1798 wordt het echtpaar gezegend met een eerste kind. In juli 1798 wordt 

in Engeland namelijk een meisje ten doop gehouden met de namen Charlotte Jacqueline, met 

als peettante haar tante Jacqueline Charlotte von Hompesch (die toen ook in London woonde, 

er tot haar dood in 1827 zou blijven en zich zelfs liet naturaliseren tot Engelse). Er zouden 

nog twee meisjes volgens: Frederique Charlotte (van wie we het geboortejaar niet kennen) en 

Josephine Francesca Charlotte. Deze laatste wordt op 4 augustus 1802 geboren te Hampton 

Court, London, waar stadhouder Willem V met zijn hof zich uiteindelijk gevestigd heeft na 

hun vlucht uit Den Haag - met dank aan het Engelse koningshuis. Mogelijk vinden wij in deze 

geboorteplaats een aanwijzing voor connecties tussen het hof en de zussen Von Hompesch, 

maar de verklaring voor de geboorteplaats van het dochtertje kan ook worden gevormd door 

de aanwezigheid van een grote groep hooggeplaatste Franse ballingen in de nabijheid van het 

Engelse hof. Het zou deze Josephine Francesca Charlotte zijn die uiteindelijk op Walburg 

kwam te wonen.   

 

Maar laten we terugkeren naar haar vader, Gabriel de Riccé. 

Uit die Londense tijd bezitten we een beschrijving van hem, 

afkomstig uit de dagboeken van Madame d’Arblay, een 

Engelse schrijfster, geboren als Fanny Burney, maar 

getrouwd met de gevluchte Fransman comte d’Arblay. Niet 

alleen treffen we daarin een beschrijving van de persoon 

Gabriel de Riccé, maar ook een indruk van de kringen 

waarin hij verkeerde: “le Comte de Riccé, the officer whom 

Monsier d’Arblay immediately succeeded at Metz, and a 

gentleman in manners, deportment, and speech, such as 

rarely is to be met with; elegantly polite and well bred; 

serious even to sadness, and silent and reserved; yet seizing 

all attention by the peculiar interest of his manner. As soon 

as he entered our book-room, he exclaimed: “Ah, de 

Narbonne!” looking at our drawing; and this led me to Madame D'Arblay 

Carl Riedesel zu Eisenbach 



speak of that valued person with whom I found he had always been much connected. He 

corresponds with him still, and made me happy by talking of his hard fate and difficulties (…) 

De Riccé, who by a very rich marriage, and entering into a commercial business with his 

wife’s relations (Dutch people), is himself as rich as if not an emigrant, is the most benevolent 

of human beings and lives parsimoniously in every respect, to devote all beyond common 

comforts to suffering emigrants! His rich wife is dead, and he has married a cousin of hers, 

who was poor. M. d’Arblay says he knows of great and incredible actions he has done in 

assisting his particular friends. I never saw a man who looked more like a chevalier of old 

times. He accompanied M. Bourdois here again when he came to take leave, and indeed they 

left us quite sad. He was going to Hambro’.” 

 

Hoewel veel vluchtelingen na het aan de macht komen van Napoleon langzaam terugkeren 

naar Frankrijk, lijkt De Riccé met zijn gezin de terugkeer nog uit te stellen. Pas in 1804, het 

jaar waarin Napoleon zichzelf uitroept tot keizer, keert hij terug naar Frankrijk, naar we 

mogen aannemen met zijn gezin. Wat hem er uiteindelijk toe heeft bewogen om op dat 

moment terug te keren, is een interessante vraag, waar ik het antwoord schuldig op moet 

blijven. Onder Napoleon, waarschijnlijk geholpen door een aantal van zijn invloedrijke 

vrienden, zet hij zijn militaire carrière nog een aantal jaren voort, want in augustus 1804 

wordt hij benoemd als “général de brigade”, maar nu in de ondersteunende diensten. Hij trekt 

naar Oostenrijk en Pruisen samen met Napoleons Grand Armée als “inspecteur général de 

l’habillement et du campement” - en houdt zich dus bezig met zaken als de kleding en 

uitrusting van de soldaten. Hij neemt in de hoedanigheid deel aan de beruchte slag om 

Austerlitz in 1805, waar de Franse keizer zijn Oostenrijkse en Russische collega’s verslaat. 

Hij zal veel onderweg zijn geweest en hoeveel hij in die jaren van zijn gezin gezien heeft, is 

dus maar zeer de vraag. Zijn vrouw en dochters zullen niet met hem en het leger mee zijn 

gegaan op campagne, maar in Parijs zijn achtergebleven. Want op reis blijft hij. Zo weten we 

bijvoorbeeld dat hij tot medio 1809 nog met het Franse leger in Oostenrijk-Hongarije is: in 

mei 1809 is hij bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de bevoorrading van Wenen en daarna is 

hij in intendant in Bratislava (tegenwoordig Slowakije). Na het sluiten van het Verdrag van 

Schönbrunn-paleis te Wenen op 14 oktober 1809 keert hij terug naar Parijs.  

 

Hoewel het Frankrijk van Napoleon nu op het toppunt 

van zijn macht staat, geldt dat op het persoonlijke vlak 

ineens niet meer voor Gabriel de Riccé. Waarschijnlijk 

heeft hem in Oostenrijk het droeve bericht bereikt dat 

op 8 juli 1809 in hun Parijse woning aan de Rue 

Traversière zijn echtgenote Henriëtte is overleden. 

Over haar doodsoorzaak weten we niets. Maar korte 

tijd later komt er nog een tweede klap: op 26 

september van datzelfde jaar sterft ook hun dochtertje 

Frederique Charlotte. Een persoonlijk drama, maar we 

kunnen naar de impact ervan slechts raden. 

Waarschijnlijk is ook hun andere dochter Charlotte 

Jacqueline jong gestorven, maar over haar is verder 

niets bekend. De derde dochter, Josephine Francesca 

Charlotte, geboren in 1802 en op dat moment dus 

zeven jaar oud, blijft alleen achter. Haar moeder is 

gestorven, haar vader is ver weg. Wellicht was er 

familie die zich over haar kon ontfermen? Haar vader 

had een zus, Marie Pauline Josephine, die kanunnikes 
Portret uit 1862 van Josephine Francesca 

Charlotte de Riccé samen met haar 

kleindochter Carla von Hompesch Rurich 



was geweest bij het stift van Neuville nabij Bresse – vergelijkbaar met het stift van Thorn. De 

Franse revolutie maakte aan dit stift in 1789 echter een einde en het lot van Marie Pauline 

Josephine de Riccé is verder niet bekend. Wel doet in 1809 ene Frederic de Riccé, vijftig jaar 

oud, aangifte van het overlijden van Henriëtte von Hompesch. Volgens de overlijdensakte 

woonde hij op hetzelfde adres als de overledene, dus wellicht was deze Frederic een 

inwonend familielid.  

 

Of hebben de zussen van Henriëtte von Hompesch zich met het lot van de halfwees bemoeid? 

De tot Engelse genaturaliseerde en in London wonende Charlotte Jacqueline waarschijnlijk 

niet, maar wellicht wel Charlotte Louise Wilhelmina Henriëtte. Zij was in 1805 in 

Braunschweig getrouwd met Carl Riedesel zu Eisenbach, de erfgenaam van Walburg , wiens 

moeder ook een gravin Von Hompesch was, zij het van een andere tak. Zou deze tante 

Charlotte na het overlijden van haar zus Henriëtte aangeboden hebben voor haar nichtje 

Josephine de Riccé te zorgen? Zelf zou Charlotte in ieder geval geen kinderen krijgen, dus is 

het geen gekke gedachte dat het nichtje korte of langere tijd bij haar oom en tante op Walburg 

zou hebben kunnen logeren. Mogelijk is Josephine op latere leeftijd als gezelschapsdame van 

haar tante op het kasteel te Ohé en Laak komen wonen. Daarbij moeten we ook in gedachten 

houden dat ze in 1837 na het overlijden van haar tante zou trouwen met haar oom en daarmee 

uiteindelijk vrouwe van Walburg zou worden. Al met al niet vreemd dus dat de twee 

portretten van haar ouders die de aanleiding voor dit verhaal vormen, uiteindelijk op Walburg 

terecht zijn gekomen.  

 

Maar helaas, zoals eerder vermeld, het verhaal van de vrouw is vaak moeilijk te 

reconstrueren. Wellicht dat het archief van Walburg daarvoor nog ooit materiaal zou kunnen 

aanleveren, maar dat is op dit moment slechts een wens. Laten we dus maar terugkeren naar 

het levensverhaal van Gabriel de Riccé.  

 

We zijn blijven steken in 1809. Gabriel keert na de Franse overwinning in Midden-Europa 

terug naar Parijs om te treuren over het verlies van zijn vrouw en dochter. Toch sluit hij zijn 

militaire carrière nog niet direct af, want vanaf vermoedelijk 1809 tot juni 1812 is hij nog 

inspecteur des remontes bij de 1e, 14e, 15e, 21e en 22e militaire divisie. Hij sluit zijn militaire 

loopbaan daarmee af waar ze in 1771 was begonnen: bij de paarden.  

 

Na militair, koopman en opnieuw militair te zijn geweest (en daarbij half Europa te hebben 

doorkruist) begint hij na de val van Napoleon in april 1814 direct aan een nieuwe loopbaan als 

bestuurder. In april 1814 wordt hij prefect van het departement van de Orne, onder de nieuwe 

koning Lodewijk XVIII, tot de kortstondige terugkeer van Napoleon hier een einde aan 

maakt. Koning Lodewijk XVIII moet Frankrijk ontvluchten en vestigt zich tijdelijk te Gent, 

terwijl de geallieerden (Verenigd Koninkrijk, Pruisen, Oostenrijk en Rusland) intussen hun 

troepen verzamelen om Napoleon definitief te kunnen verslaan. Gabriel de Riccé vergezelt 

koning Lodewijk XVIII naar Gent. Na de slag bij Waterloo, wanneer Napoleon definitief 

verslagen is, wordt Frankrijk weer een monarchie onder Lodewijk XVIII, maar de koning 

heeft geen absolute macht meer. Daarmee is de constitutionele monarchie waar Gabriel de 

Riccé 25 jaar eerder bij het begin van de Franse revolutie voor heeft gestreden, een feit 

geworden.  

 

Gabriel zal vervolgens nog ruim vijftien jaar actief blijven als prefect van verschillende 

departementen. Vanaf 6 augustus 1817 wordt hij aangesteld als prefect in de departement van 

de Meuse. Op 10 februari 1819 lijkt hij te worden aangesteld in het departement van de 

Manche, maar dat blijkt niet door te zijn gegaan, want twee weken later wordt hij benoemd in 



het departement van de Loiret (met als bekendste stad Orléans). Daar zal hij ruim tien jaar in 

functie blijven en in die jaren is hij behoorlijk actief geweest. Hij is betrokken geweest bij de 

aanleg van tal van wegen en bij de bouw van allerlei publieke bouwwerken als bruggen en 

ziekenhuizen, maar ook bijvoorbeeld bij werkzaamheden aan het Paleis van Justitie en de 

kathedraal van Orléans (hoewel hij in ieder geval eerder in zijn leven vrijmetselaar was). Ook 

hield hij zich bezig met de landbouw en met bestuurlijke hervormingen. Bijzondere aandacht 

lijkt hij ook gehad te hebben voor het lot van wezen en vondelingen. Wellicht zien we hierin 

een echo van zijn persoonlijke geschiedenis?  

 

Op 2 april 1830 wordt hij tegen zijn zin met pensioen gestuurd, maar hij laat het er niet bij 

zitten. Hij stelt zich verkiesbaar als afgevaardigde voor zijn departement en wordt ook 

daadwerkelijk verkozen. Na de zogenaamde Julirevolutie op 27-29 juli 1830 wordt koning 

Charles X vervangen door koning Louis Philips, die aan de macht zou blijven tot 1848. De 

nieuwe koning herstelt Gabriel de Riccé op 5 augustus in zijn oude functie als prefect van de 

Loiret. Dat zal echter maar van korte duur zijn, want op 2 november 1831 komt er een 

definitief einde aan zijn loopbaan als prefect, na een vernietigend rapport over zijn 

functioneren. Hij is op dat moment 73 jaar. Ondanks zijn protesten is het einde nu wel 

definitief. Als pleister op de wonde ontvangt hij wel nog het officierskruis van het Légion 

d’honneur. Eerder was hij trouwens al onderscheiden met de Rode Adelaar van Pruisen en 

was hij benoemd tot “chevalier de Saint-Louis”. Als ambteloos burger trekt Gabriel de Riccé 

zich terug op zijn kasteel te Buzançais, samen met zijn nieuwe echtgenote. Want hij blijkt 

inmiddels weer te zijn hertrouwd…. 

 

Na het overlijden van zijn tweede echtgenote in 1809 blijft hij vele jaren ongehuwd. Of zijn 

dochter in die tijd bij haar vader heeft gewoond, blijft een onbeantwoorde vraag. Maar in 

1830 – Gabriel is dus de 70 dan al ruim gepasseerd – trouwt hij nogmaals, te Parijs met de 

weduwe Marie Louise Dauphine Henriette Fleury de la Bruère, die met 62 jaar overigens ook 

al behoorlijk op leeftijd was.  

 

Uiteindelijk overlijdt Gabriel de Riccé op 23 november 1832 op zijn kasteel te La Bruière, in 

Villedieu, Buzançais, departement van de Indre. In zijn overlijdensakte lezen we het als volgt: 

“Monsieur Messire Gabriel Marie Vicomte de Riccé Maréchal de camp, chévalier de St. 

Louis, officier de la légion d’honneur, fils de Messire Charles Marie Comte de Riccé 

chevalier seigneur de l’Oyse et de dame Marie Gabriel de Joncourt, né le douze de juilliet 

mille sept cent cinquante huit, épous en son vivant de dame Marie Louise Dauphine Henriette 

Fleury de la Bruyere, agée de soixante et quatorze ans.” Hij overlijdt aan de gevolgen van 

een “crise d’apoplexie” oftewel een beroerte. En daarmee komt er een einde aan het 

veelbewogen leven van een man die weliswaar op allerlei plaatsen in dienst is geweest van 

vele verschillende machthebbers, maar daarbij toch altijd uiteindelijk vooral het belang van 

Frankrijk lijkt te hebben gediend. En wilt u deze bijzondere man graag eens een keer in de 

ogen kijken? Kom dan zijn schilderij eens een keer in het echt bekijken, maar vergeet vooral 

niet om ook dat van zijn eega te bewonderen! 

 

Een uitgebreide beschrijving van met name de ambtelijke carrière van de hoofdpersoon is 

terug te vinden in het proefschrift van Pierre Michon uit 2017, getiteld “Mon roi, ma patrie et 

mon département: Le Corps préfectoral de la Restauration (1814-1830)”, Université Paris 

Sciences et Lettres, geraadpleegd via https://www.theses.fr/2017PSLEP010.pdf   

 

Rest mij nog een woord van dank uit te spreken aan Annie Rutten-Vergoossen en Liesbeth 

Dirks-Jessen voor hun hulp. 
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