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Genealogie van Cornelis Metten Cornelisz van Vorssel patrilineair. 

 
 

ook: Van Rijckevorsel van Kessel is een Nederlandse en Belgische familie waarvan leden vanaf 1829 tot de 

Nederlandse adel en vanaf 1976 tot de Belgische adel behoren. 

De stamreeks begint met Merten Cornelisz. (van Vorssel, van Rijckevorssel, van Rijckevorster, van 

Vorsselair), meester-timmerman die in 1523 een huis kocht in Breda. 

Zijn directe nazaat, Augustinus Theodorus van Rijckevorsel van Kessel, heer van Kessel door koop in 1840 

(1783-1846) werd bij KB van 15 september 1829 verheven in de Nederlandse adel en kreeg in 1841 de titel 

van baron bij eerstgeboorte; van hem stamt de tak Van Rijckevorsel van Kessel. Bij KB van 18 februari 1831 

werd een broer van de laatstgenoemde, namelijk Jacobus Josephus van Rijckevorsel (1785-1862) eveneens 

verheven in de Nederlandse adel; hem werd in 1842 eveneens de titel van baron bij eerstgeboorte verleend. 

Een kleinzoon van een derde broer, Bernardus Jacobus van Rijckevorsel (1790-1841), namelijk mr. dr. 

Augustinus Bernardus Gijsbertus Maria van Rijckevorsel (1882-1957), werd in 1936 verheven in de 

Nederlandse adel. 

Vanaf 17 september 1976 werden vier broers, allen directe nazaten van de vader van de drie voorgaanden, 

dat is van Thomas Cornelis van Rijckevorsel (1751-1818), verheven in de Belgische adel. In 2017 werd jhr. 

Jacques van Rijckevorsel (1950), directeur-generaal bij Solvay en echtgenote van Anne barones Greindl, 

erehofdame van koningin Paola, voorgedragen voor de persoonlijke titel van baron, hetgeen daarna 

rechtsgevolg verkreeg door het lichten van de open brieven. 

In 1935-1936 en in 1976 werd het geslacht, inclusief de niet geadelde takken, opgenomen in het 

genealogische naslagwerk Nederland's Patriciaat. 

 

Generatie I 
 

 

I. Cornelis Metten Cornelisz van Vorssel, geboren op donderdag 22 februari 1523, 

stadstimmerman te Breda, overleden (61 jaar oud) in oktober 1584 in Breda, relatie met Adriane 

Adriaen Wouter Stevenszdr, overleden in mei 1585. 

 Uit deze relatie 5 zonen. 

1. Wouter van Rijckevorsel, geboren omstreeks 1550, overleden (ongeveer 79 jaar oud) 

omstreeks 1629, volgt IIa, hieronder. 

2. Franchoys van Rijckevorsel, geboren omstreeks 1557 in Breda, overleden (ongeveer 

84 jaar oud) op donderdag 4 juli 1641 aldaar, volgt IIb, op pagina 2. 

3. Cornelis van Rijckevorsel, geboren omstreeks 1564 in Breda, metselaar. Ouderling 

van de evangelisch-lutherse gemeente te Breda 1618, overleden (ongeveer 62 jaar oud) 

op donderdag 3 december 1626 in Breda, trouwde met Cornelia Bernaige, overleden 

in Breda. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

4. Adriaen van Rijckevorsel, geboren omstreeks 1569 in Breda, volgt IIc, op pagina 2. 

5. Merten Cornelisz van Rijckevorsel, stadstimmerman te Breda, overleden in Breda, 

trouwde met Geertruid Adam Cheeuwsdr. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

 

Generatie II 
 

 

IIa. Wouter van Rijckevorsel, zoon van Cornelis Metten Cornelisz van Vorssel 

(I), hierboven (stadstimmerman te Breda) en Adriane Adriaen Wouter Stevenszdr, geboren 

omstreeks 1550, graankoper en moutmaker in de Dobbelen Corenschepel te Breda, overleden 

(ongeveer 79 jaar oud) omstreeks 1629, trouwde met Mayken Sibs. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

1. Jacobus Woutersz van Rijckevorsel, geboren op dinsdag 23 augustus 1583 in Breda, 

overleden (72 jaar oud) op woensdag 8 maart 1656 aldaar, volgt IIIa, op pagina 3. 

2. Johannes van Rijckevorsel, geboren op woensdag 5 april 1589 in Breda, overleden (68 



  

  

jaar oud) in mei 1657 aldaar, volgt IIIb, op pagina 3. 

3. Martinus van Rijckevorsel, geboren op zaterdag 16 mei 1592 in Breda, overleden (70 

jaar oud) op maandag 30 oktober 1662 in Rotterdam. 

4. Adriana van Rijckevorsel, geboren op zondag 1 mei 1594 in Breda, trouwde met 

Matheus Michiel Smits. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

5. Lambertus van Rijckevorsel, geboren op woensdag 18 september 1596 in Breda. 

6. Cornelis van Rijckevorsel. 

 

IIb. Franchoys van Rijckevorsel, zoon van Cornelis Metten Cornelisz van Vorssel (I), op pagina 

1 (stadstimmerman te Breda) en Adriane Adriaen Wouter Stevenszdr, geboren omstreeks 1557 in 

Breda, Stadstimmerman van Breda en Deken timmerlieden- en metselaarsgilde, Deken 

schuttersgilde St. Joris; Kapitein burgerij, overleden (ongeveer 84 jaar oud) op 

donderdag 4 juli 1641 in Breda, trouwde (ongeveer 24 jaar oud) (1) in juni 1582 in Breda met 

Antonia van Diependaal, overleden op zaterdag 4 december 1604 in Breda. 

 Uit dit huwelijk 9 kinderen. 

1. Gulielmus van Rijckevorsel, geboren op dinsdag 5 juli 1583 in Breda, jong overleden. 

2. Cornelius van Rijckevorsel, geboren op donderdag 13 juni 1585 in Breda, overleden 

(40 jaar oud) in september 1625 aldaar, volgt IIIc, op pagina 3. 

3. Gulielmus van Rijckevorsel, geboren op donderdag 9 juli 1587 in Breda. 

4. Martinus van Rijckevorsel, geboren op zondag 24 september 1589 in Breda. 

5. Johannes van Rijckevorsel, geboren op zondag 14 juni 1592, volgt IIId, op pagina 3. 

6. Adriana van Rijckevorsel, geboren op maandag 5 december 1594 in Breda. 

7. Winandus van Rijckevorsel, geboren op donderdag 17 augustus 1600 in Breda. 

8. Jasper van Rijckevorsel, geboren op dinsdag 7 januari 1603 in Breda. 

9. Balthazar van Rijckevorsel, geboren op dinsdag 7 januari 1603 in Breda. 

 

 Franchoys van Rijckevorsel, trouwde (respectievelijk ongeveer 48 en 40 jaar oud) (2) op 

vrijdag 23 september 1605 in Breda met Cornelia van Baerle, geboren op 

woensdag 14 oktober 1564 in Breda, overleden (64 jaar oud) op zaterdag 13 oktober 1629 in 

Rotterdam. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

IIc. Adriaen van Rijckevorsel, zoon van Cornelis Metten Cornelisz van Vorssel (I), op pagina 

1 (stadstimmerman te Breda) en Adriane Adriaen Wouter Stevenszdr, geboren omstreeks 1569 in 

Breda, Timmerman, brouwer in "de Drie Ringen" te Breda, trouwde (respectievelijk ongeveer 24 

en ongeveer 25 jaar oud) (1) op zaterdag 18 september 1593 in Breda met Catelijn van Gennip, 

geboren omstreeks 1568, overleden in Breda. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

1. Hendrik van Rijckevorsel, geboren op woensdag 23 november 1594 in Breda, volgt 

IIIe, op pagina 3. 

2. Adriaan van Rijckevorsel, geboren op zondag 27 augustus 1595 in Breda. 

3. Cornelis van Rijckevorsel. 

4. Adriana van Rijckevorsel, geboren in Breda, overleden op zaterdag 17 februari 1629 

aldaar. 

 

 Adriaen van Rijckevorsel, trouwde (ongeveer 37 jaar oud) (2) op zaterdag 16 september 1606 in 

Breda met Mayke Dyrven. 

 Uit dit huwelijk een dochter. 

1. Catharina van Rijckevorsel, geboren omstreeks 1607 in Breda, trouwde met Jan 

Merman. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Generatie III 
 

 



  

  

IIIa. Jacobus Woutersz van Rijckevorsel, zoon van Wouter van Rijckevorsel (IIa), op pagina 

1 (graankoper en moutmaker in de Dobbelen Corenschepel te Breda) en Mayken Sibs, geboren op 

dinsdag 23 augustus 1583 in Breda, brouwer in "de Fortuyn" op de Geldersche Kade te 

Rotterdam, overleden (72 jaar oud) op woensdag 8 maart 1656 in Breda, trouwde (25 jaar oud) op 

zaterdag 11 oktober 1608 met Jenneke van Duyn, overleden op zondag 25 november 1635 in 

Rotterdam. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

1. Abraham Jacobsz van Rijckevorsel, geboren op donderdag 2 juli 1609 in Breda, 

overleden (42 jaar oud) op dinsdag 20 februari 1652 in Rotterdam, volgt IVa, op 

pagina 4. 

2. Catalina van Rijckevorsel, geboren op donderdag 12 april 1612 in Breda, overleden 

(43 jaar oud) op maandag 27 september 1655 aldaar, trouwde (36 jaar oud) op 

woensdag 28 oktober 1648 in Breda met Mattheus de Hertoch, geboren in Rotterdam. 

Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

IIIb. Johannes van Rijckevorsel, zoon van Wouter van Rijckevorsel (IIa), op pagina 1 (graankoper en 

moutmaker in de Dobbelen Corenschepel te Breda) en Mayken Sibs, geboren op 

woensdag 5 april 1589 in Breda, overleden (68 jaar oud) in mei 1657 aldaar, trouwde 

(respectievelijk 53 en 30 jaar oud) op zaterdag 9 augustus 1642 in Breda met Maria Roelants, 

geboren op dinsdag 7 februari 1612 in Breda, overleden (76 jaar oud) op vrijdag 3 december 1688 

aldaar, begraven op maandag 6 december 1688 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen. 

1. Wouter van Rijckevorsel, geboren op zondag 26 maart 1645 in Breda, overleden (51 

jaar oud) op maandag 22 oktober 1696 aldaar, volgt IVb, op pagina 4. 

2. Roelandt van Rijckevorsel, geboren op maandag 23 juli 1646 in Breda. 

 

IIIc. Cornelius van Rijckevorsel, zoon van Franchoys van Rijckevorsel (IIb), op pagina 

2 (Stadstimmerman van Breda) en Antonia van Diependaal, geboren op donderdag 13 juni 1585 

in Breda, overleden (40 jaar oud) in september 1625 aldaar, trouwde met Cornelia van Dun, 

geboren op maandag 8 september 1586 in Breda, overleden (37 jaar oud) op 

woensdag 17 januari 1624 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

1. Antonia van Rijckevorsel, geboren op zaterdag 27 maart 1610 in Breda. 

2. Cornelius van Rijckevorsel, geboren op zaterdag 9 juli 1611 in Breda. 

3. Franciscus van Rijckevorsel, overleden op woensdag 10 oktober 1663 in Breda, volgt 

IVc, op pagina 4. 

 

IIId. Johannes van Rijckevorsel, zoon van Franchoys van Rijckevorsel (IIb), op pagina 

2 (Stadstimmerman van Breda) en Antonia van Diependaal, geboren op zondag 14 juni 1592, 

zijdenlakenkoper en oliemolenaar en mede-pachter en -exploitant van de molens van de Heer 

van Breda en rentmeester, trouwde (respectievelijk 27 en ongeveer 22 jaar oud) op 

zondag 16 februari 1620 in Breda met Anna Borremans, geboren omstreeks 1597 in 

Standdaarbuiten, overleden (ongeveer 42 jaar oud) op woensdag 29 februari 1640 in Breda. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

1. Cornelius van Rijckevorsel, geboren op zondag 6 december 1626 in Breda, overleden 

(30 jaar oud) in november 1657 aldaar, volgt IVd, op pagina 5. 

2. Augustinus van Rijckevorsel, geboren op zondag 11 februari 1629 in Breda, 

overleden (69 jaar oud) op donderdag 5 februari 1699 aldaar, volgt IVe, op pagina 5. 

3. Joannes van Rijckevorsel, geboren op maandag 20 januari 1631 in Breda. 

4. Anna van Rijckevorsel, geboren op woensdag 19 januari 1633 in Breda. 

5. Gulielmus van Rijckevorsel, geboren op woensdag 11 oktober 1634 in Breda, volgt 

IVf, op pagina 5. 

6. Godefroy van Rijckevorsel, geboren omstreeks 1637 in Breda, overleden (ongeveer 3 

jaar oud) op vrijdag 17 augustus 1640 aldaar. 

 



  

  

IIIe. Hendrik van Rijckevorsel, zoon van Adriaen van Rijckevorsel (IIc), op pagina 2 (Timmerman, 

brouwer in "de Drie Ringen" te Breda) en Catelijn van Gennip, geboren op 

woensdag 23 november 1594 in Breda, trouwde met Catherine Schilders, geboren op 

zondag 28 mei 1595 in Breda. 

 Uit dit huwelijk een dochter. 

1. Mayken van Rijckevorsel, geboren op woensdag 23 november 1639 in Breda. 

 

Generatie IV 
 

 

IVa. Abraham Jacobsz van Rijckevorsel, zoon van Jacobus Woutersz van Rijckevorsel (IIIa), op 

pagina 3 (brouwer in "de Fortuyn" op de Geldersche Kade te Rotterdam) en Jenneke van Duyn, 

geboren op donderdag 2 juli 1609 in Breda, brouwer en moutmaker in de Wijnstraat te 

Rotterdam. Diaken lutherse gemeente, overleden (42 jaar oud) op dinsdag 20 februari 1652 in 

Rotterdam, begraven op zaterdag 24 februari 1652 aldaar, trouwde (respectievelijk 26 en 

ongeveer 20 jaar oud) op zondag 1 juni 1636 in Rotterdam met Jacomina van 't Wedde, geboren 

omstreeks 1615 in Rotterdam, overleden (ongeveer 63 jaar oud) op maandag 14 november 1678 

aldaar. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen. 

1. Jannetje Abrahams van Rijckevorsel, geboren op vrijdag 27 maart 1637 in 

Rotterdam, overleden (41 jaar oud) op dinsdag 13 september 1678 aldaar, trouwde 

(respectievelijk 23 en ongeveer 28 jaar oud) op zondag 6 februari 1661 in Rotterdam 

met Joris Jans Crooswijck, geboren omstreeks 1632 in Rotterdam, brandewijnbrander 

en wijnkoper, overleden (ongeveer 78 jaar oud) in mei 1711 in Rotterdam. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Trijntje Abrahams van Rijckevorsel, geboren op maandag 27 juni 1639 in Rotterdam, 

overleden (73 jaar oud) op zaterdag 3 september 1712 aldaar, trouwde (respectievelijk 

22 en 20 jaar oud) op zondag 10 juli 1661 in Rotterdam met Isaack Tyckmaeker, 

geboren op zondag 30 september 1640 in Rotterdam, overleden (33 jaar oud) op 

zaterdag 25 november 1673 aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

3. Jacobus van Rijckevorsel, geboren op vrijdag 27 december 1641 in Rotterdam, 

overleden (50 jaar oud) op donderdag 24 juli 1692 aldaar, volgt Va, op pagina 5. 

4. Huijbert van Rijckevorsel, geboren op woensdag 20 april 1644 in Rotterdam, 

overleden (1 jaar oud) op vrijdag 20 oktober 1645 aldaar. 

5. Krijna Abrahams van Rijckevorsel, geboren op zaterdag 23 december 1645 in 

Rotterdam, overleden (28 jaar oud) op zondag 24 juni 1674 aldaar. 

6. Maria van Rijckevorsel, geboren op zondag 15 november 1648 in Rotterdam, 

overleden (13 dagen oud) op zaterdag 28 november 1648 aldaar. 

7. Huibert van Rijckevorsel, geboren op dinsdag 29 maart 1650 in Rotterdam, overleden 

(67 jaar oud) op donderdag 3 maart 1718 aldaar, volgt Vb, op pagina 6. 

 

IVb. Wouter van Rijckevorsel, zoon van Johannes van Rijckevorsel (IIIb), op pagina 3 en Maria 

Roelants, geboren op zondag 26 maart 1645 in Breda, kapitein in het Staatse leger, tienman van 

Breda, overleden (51 jaar oud) op maandag 22 oktober 1696 in Breda, trouwde (respectievelijk 22 

en 24 jaar oud) op woensdag 28 september 1667 in Breda met Elisabeth Beljaerts, geboren op 

zondag 18 januari 1643 in Terheijden, overleden (44 jaar oud) op donderdag 29 mei 1687 in Breda. 

 Uit dit huwelijk 2 dochters. 

1. Adriana Maria van Rijckevorsel, geboren op woensdag 8 mei 1669 in Breda, trouwde 

(respectievelijk 27 en 37 jaar oud) op zondag 24 februari 1697 in Breda met Willem 

Erasmus Johnston, geboren op woensdag 16 april 1659 in Breda, koster van de Grote 

Kerk te Breda, overleden (43 jaar oud) op zaterdag 23 september 1702 in Breda. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Joanna van Rijckevorsel, geboren op zondag 24 augustus 1670 in Breda. 

 



  

  

IVc. Franciscus van Rijckevorsel, zoon van Cornelius van Rijckevorsel (IIIc), op pagina 3 en Cornelia 

van Dun, overleden op woensdag 10 oktober 1663 in Breda, trouwde op zondag 6 mei 1640 in 

Breda met Catharina van Loon. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen. 

1. Cornelius van Rijckevorsel, geboren op vrijdag 25 februari 1650 in Breda. 

2. Arnoldus van Rijckevorsel, geboren op zondag 24 november 1652 in Breda. 

 

IVd. Cornelius van Rijckevorsel, zoon van Johannes van Rijckevorsel (IIId), op pagina 

3 (zijdenlakenkoper en oliemolenaar) en Anna Borremans, geboren op zondag 6 december 1626 

in Breda, overleden (30 jaar oud) in november 1657 aldaar, trouwde (respectievelijk 26 en 22 jaar 

oud) op zondag 20 juli 1653 in Breda met Elisabeth van den Kieboom, geboren op 

dinsdag 3 juni 1631 in Breda. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Johannes van Rijckevorsel, geboren op maandag 13 juli 1654 in Breda. 

 

IVe. Augustinus van Rijckevorsel, zoon van Johannes van Rijckevorsel (IIId), op pagina 

3 (zijdenlakenkoper en oliemolenaar) en Anna Borremans, geboren op zondag 11 februari 1629 in 

Breda, apotheker te Breda, overleden (69 jaar oud) op donderdag 5 februari 1699 in Breda, 

trouwde (respectievelijk 24 en 21 jaar oud) op zondag 20 juli 1653 in Loon op Zand met Anna van 

den Kieboom, geboren op vrijdag 2 juli 1632 in Breda, overleden (74 jaar oud) in mei 1707 in 

Loon op Zand. 

 Uit dit huwelijk 8 kinderen. 

1. Anna van Rijckevorsel, geboren op donderdag 27 augustus 1654 in Breda. 

2. Cornelis van Rijckevorsel, geboren op donderdag 23 december 1655 in Breda, arts, 

overleden (69 jaar oud) op zaterdag 3 november 1725 in Boom [Antwerpen, België]. 

3. Anna Josina van Rijckevorsel, geboren op donderdag 14 maart 1658 in Breda, 

overleden (44 jaar oud) in oktober 1702 in Loon op Zand. 

4. Joannes van Rijckevorsel, geboren op zondag 19 december 1660 in Breda, overleden 

(71 jaar oud) op woensdag 2 juli 1732 in 's-Hertogenbosch, volgt Vc, op pagina 6. 

5. Franciscus van Rijckevorsel, geboren omstreeks 1664 in Breda, priester, pastoor van 

Loon op Zand, landdeken van Geertruidenberg, overleden (ongeveer 75 jaar oud) op 

zondag 20 maart 1740 in Loon op Zand. 

6. Jacobus van Rijckevorsel, geboren omstreeks 1667 in Breda, overleden (ongeveer 59 

jaar oud) op vrijdag 21 maart 1727 aldaar, volgt Vd, op pagina 7. 

7. Augustinus van Rijckevorsel, geboren omstreeks 1669, priester, pastoor van Dorst, 

overleden (ongeveer 79 jaar oud) op vrijdag 23 augustus 1748 in 

Meerle [Antwerpen, België]. 

8. Godefridus van Rijckevorsel, geboren op vrijdag 30 maart 1674 in Breda, overleden 

(15 jaar oud) op woensdag 2 november 1689 aldaar. 

 

IVf. Gulielmus van Rijckevorsel, zoon van Johannes van Rijckevorsel (IIId), op pagina 

3 (zijdenlakenkoper en oliemolenaar) en Anna Borremans, geboren op woensdag 11 oktober 1634 

in Breda, trouwde met Petronella Wouters. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

1. Albertus van Rijckevorsel, geboren op zondag 9 september 1657 in Breda. 

2. Elisabeth van Rijckevorsel, geboren op zondag 22 december 1658 in Breda. 

 

Generatie V 
 

 

Va. Jacobus van Rijckevorsel, zoon van Abraham Jacobsz van Rijckevorsel (IVa), op pagina 

4 (brouwer en moutmaker in de Wijnstraat te Rotterdam. Diaken lutherse gemeente) en Jacomina 

van 't Wedde, geboren op vrijdag 27 december 1641 in Rotterdam, koopman en moutmaker in de 

Wijnstraat, overleden (50 jaar oud) op donderdag 24 juli 1692 in Rotterdam, trouwde 



  

  

(respectievelijk 20 en ongeveer 22 jaar oud) op dinsdag 24 oktober 1662 in Rotterdam met 

Emerentia Anthom, geboren omstreeks 1640 in Rotterdam, overleden (ongeveer 40 jaar oud) op 

donderdag 7 november 1680 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

1. Abraham van Rijckevorsel, geboren op vrijdag 7 september 1663 in Rotterdam, 

overleden (68 jaar oud) op zondag 13 januari 1732 aldaar, volgt VIa, op pagina 7. 

2. Nicolaas van Rijckevorsel, geboren op donderdag 22 oktober 1665 in Rotterdam, 

volgt VIb, op pagina 8. 

3. Cornelia van Rijckevorsel, geboren op dinsdag 14 augustus 1668 in Rotterdam. 

4. Jacomina van Rijckevorsel, geboren op zondag 21 september 1670 in Rotterdam. 

5. Jacomijntje van Rijckevorsel, geboren op zondag 26 februari 1673 in Rotterdam, 

overleden (22 jaar oud) op dinsdag 22 november 1695 aldaar. 

6. Jacob van Rijckevorsel, geboren op donderdag 14 februari 1675 in Rotterdam. 

 

Vb. Huibert van Rijckevorsel, zoon van Abraham Jacobsz van Rijckevorsel (IVa), op pagina 

4 (brouwer en moutmaker in de Wijnstraat te Rotterdam. Diaken lutherse gemeente) en Jacomina 

van 't Wedde, geboren op dinsdag 29 maart 1650 in Rotterdam, overleden (67 jaar oud) op 

donderdag 3 maart 1718 aldaar, trouwde (respectievelijk 24 en 18 jaar oud) op 

dinsdag 10 juli 1674 in Gouda met Maria de Riemer, geboren op zaterdag 28 augustus 1655 in 

Rotterdam, overleden (59 jaar oud) op woensdag 12 december 1714 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 9 kinderen. 

1. Abraham van Rijckevorsel, geboren op zaterdag 13 juli 1675 in Rotterdam, overleden 

(1 jaar oud) op zondag 10 januari 1677 aldaar. 

2. Abraham van Rijckevorsel, geboren op zondag 31 oktober 1677 in Rotterdam, 

overleden (77 jaar oud) op maandag 2 juni 1755 aldaar, volgt VIc, op pagina 8. 

3. Jacobus van Rijckevorsel, geboren op woensdag 13 november 1680 in Rotterdam, 

overleden (4 jaar oud) op zaterdag 1 september 1685 aldaar. 

4. Jacomina van Rijckevorsel, geboren op dinsdag 20 juli 1683 in Rotterdam, overleden 

(51 jaar oud) op woensdag 1 december 1734 in Leiden, trouwde met Jan van 

Immerseel, geboren op vrijdag 4 december 1682 in Leiden, brouwer in het Fortuyn, 

Ouderling remonstrantse gemeente, overleden (56 jaar oud) op 

vrijdag 4 september 1739 in Leiden. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

5. Huijbert van Rijckevorsel, geboren op maandag 2 juli 1685 in Rotterdam, overleden 

(59 jaar oud) op dinsdag 2 maart 1745 aldaar, trouwde (respectievelijk 36 en 27 jaar 

oud) (1) op woensdag 17 juni 1722 in Rotterdam met Johanna Vettekeuken, geboren 

op zondag 1 mei 1695 in Rotterdam, overleden (33 jaar oud) op 

donderdag 2 december 1728 aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend, 

trouwde (respectievelijk 48 en 33 jaar oud) (2) op woensdag 11 november 1733 in 

Rotterdam met Elisabeth Paets, geboren op donderdag 22 april 1700 in Rotterdam, 

overleden (65 jaar oud) op woensdag 20 november 1765 aldaar. Uit dit huwelijk zijn 

mij geen kinderen bekend. 

6. Johanna van Rijckevorsel, geboren op zaterdag 15 november 1687 in Rotterdam, 

overleden (3 maanden oud) in maart 1688 aldaar. 

7. Jacobus van Rijckevorsel, geboren op donderdag 8 september 1689 in Rotterdam, 

overleden (3 jaar oud) in november 1692 aldaar. 

8. Jacobus van Rijckevorsel, geboren op donderdag 4 december 1692 in Rotterdam, 

overleden (7 jaar oud) op vrijdag 10 september 1700 aldaar. 

9. Johannes van Rijckevorsel, geboren op maandag 7 januari 1697 in Rotterdam, 

overleden (1 jaar oud) op donderdag 29 mei 1698 aldaar. 

 

Vc. Joannes van Rijckevorsel, zoon van Augustinus van Rijckevorsel (IVe), op pagina 5 (apotheker 

te Breda) en Anna van den Kieboom, geboren op zondag 19 december 1660 in Breda, arts en 

blokmeester, overleden (71 jaar oud) op woensdag 2 juli 1732 in 's-Hertogenbosch, trouwde 

(respectievelijk 23 en 29 jaar oud) (1) op maandag 3 april 1684 in Hilvarenbeek met Catharina 

Lemnius, geboren op zondag 29 november 1654 in Hilvarenbeek, overleden (53 jaar oud) in 



  

  

augustus 1708 in 's-Hertogenbosch. 

 Uit dit huwelijk 8 zonen. 

1. Tieleman van Rijckevorsel, geboren op zaterdag 28 september 1686 in 

's-Hertogenbosch, Norbertijn van Tongerlo onder de naam Gregorius en rovisor abdij 

van Tongerlo, Pastoor van Poppel, overleden (77 jaar oud) op 

donderdag 15 maart 1764 in Poppel [Antwerpen, België]. 

2. Augustinus van Rijckevorsel, geboren op vrijdag 23 april 1688 in 's-Hertogenbosch, 

overleden (44 jaar oud) in mei 1732 aldaar, volgt VId, op pagina 8. 

3. Joannes van Rijckevorsel, geboren op donderdag 11 augustus 1689 in 

's-Hertogenbosch, priester, pastoor te Den Dungen, overleden (36 jaar oud) op 

zondag 23 december 1725 in Den Dungen. 

4. Adrianus Franciscus van Rijckevorsel, geboren op woensdag 20 februari 1692 in 

's-Hertogenbosch, priester, minderbroeder van Weert, missionaris te Eindhoven, 

overleden (31 jaar oud) op woensdag 8 september 1723 in Eindhoven. 

5. Jacobus van Rijckevorsel, geboren op zondag 6 december 1693 in 's-Hertogenbosch, 

Priester, norbertijn van Tongerlo onder de naam Walterus, kapelaan te Vissenaken 

(Belgisch Brabant) en Oelegem (Antwerpen), overleden (44 jaar oud) op 

vrijdag 19 september 1738 in Tongerlo [Limburg, België]. 

6. Ludovicus Victor van Rijckevorsel, geboren op dinsdag 15 november 1695 in 

's-Hertogenbosch, Arts, begraven op dinsdag 26 juni 1736 in Roosendaal. 

7. Godefridus Ivo van Rijckevorsel, geboren op woensdag 3 december 1698 in 

's-Hertogenbosch, begraven op dinsdag 13 november 1703 aldaar. 

8. Thomas Cornelis van Rijckevorsel, geboren op donderdag 14 april 1701 in 

's-Hertogenbosch, arts, overleden (74 jaar oud) op woensdag 28 februari 1776 in 

Brussel [Vlaams-Brabant, België], trouwde (respectievelijk 22 en 17 jaar oud) (1) op 

zondag 7 november 1723 in Den Dungen met Adriana Maria van Balen, geboren op 

dinsdag 14 september 1706 in 's-Hertogenbosch, overleden (47 jaar oud) op 

donderdag 7 maart 1754 in Luik [Luik, België]. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend, trouwde (respectievelijk 53 en 57 jaar oud) (2) op zaterdag 13 juli 1754 in 

Brussel [Vlaams-Brabant, België] met Maria Petronella Schuermans, geboren op 

vrijdag 21 september 1696 in Hoogstraten [Antwerpen, België], overleden (63 jaar 

oud) op vrijdag 28 september 1759 in Brussel [Vlaams-Brabant, België]. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

 Joannes van Rijckevorsel, trouwde (respectievelijk 53 en 42 jaar oud) (2) op 

zondag 4 februari 1714 in Vught met Johanna Catharina Theresia van Nuyssenburg, geboren op 

zondag 19 juli 1671 in Antwerpen [Antwerpen, België], overleden (48 jaar oud) op 

zondag 21 januari 1720 in Vught. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Vd. Jacobus van Rijckevorsel, zoon van Augustinus van Rijckevorsel (IVe), op pagina 5 (apotheker 

te Breda) en Anna van den Kieboom, geboren omstreeks 1667 in Breda, notaris en procureur te 

Breda, rentmeester klooster Sint Catharinadal te Oosterhout, overleden (ongeveer 59 jaar oud) op 

vrijdag 21 maart 1727 in Breda, trouwde (respectievelijk ongeveer 38 en 39 jaar oud) op 

zondag 2 mei 1706 in Breda met Maria Adriana Teulings, geboren op zondag 6 februari 1667 in 

Oosterhout, overleden (59 jaar oud) op vrijdag 22 februari 1726 in Breda. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Augustinus Joannes van Rijckevorsel, geboren op zondag 27 november 1707 in 

Breda, overleden (57 jaar oud) op zaterdag 25 mei 1765 aldaar. 

 

Generatie VI 
 

 

VIa. Abraham van Rijckevorsel, zoon van Jacobus van Rijckevorsel (Va), op pagina 5 (koopman en 



  

  

moutmaker in de Wijnstraat) en Emerentia Anthom, geboren op vrijdag 7 september 1663 in 

Rotterdam, lid fa. Abraham, Joris en Willem van Rijckevorsel, moutkopers en bevrachters te 

Rotterdam, overleden (68 jaar oud) op zondag 13 januari 1732 in Rotterdam, trouwde met 

Johanna van Santvoort, geboren op dinsdag 7 februari 1662 in Rotterdam, overleden (76 jaar 

oud) op woensdag 3 december 1738 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 9 kinderen. 

1. Willem van Rijckevorsel, geboren op donderdag 15 augustus 1686 in Rotterdam, 

overleden (80 jaar oud) op zaterdag 27 juni 1767 aldaar, volgt VIIa, op pagina 9. 

2. Jacobus van Rijckevorsel, geboren op dinsdag 21 oktober 1687 in Rotterdam, 

overleden (1 jaar oud) in januari 1689 aldaar. 

3. Jacobus van Rijckevorsel, geboren op woensdag 9 november 1689 in Rotterdam, 

overleden (49 jaar oud) op dinsdag 6 oktober 1739 aldaar, volgt VIIb, op pagina 9. 

4. Isaac van Rijckevorsel, geboren op vrijdag 9 december 1695 in Rotterdam, overleden 

(2 jaar oud) in juli 1698 aldaar. 

5. Isaac van Rijckevorsel, geboren op zaterdag 9 februari 1697 in Rotterdam, overleden 

(32 jaar oud) op donderdag 3 november 1729 aldaar. 

6. Johannes van Rijckevorsel, geboren op dinsdag 20 oktober 1699 in Rotterdam, 

overleden (6 jaar oud) op maandag 23 november 1705 aldaar. 

7. Emerentia van Rijckevorsel, geboren op dinsdag 18 april 1702 in Rotterdam, 

overleden (61 jaar oud) op woensdag 28 september 1763 aldaar, trouwde met Johan 

Viruly, geboren op maandag 21 december 1699 in Rotterdam, overleden (52 jaar oud) 

op zaterdag 19 februari 1752 aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

8. Anna van Rijckevorsel, geboren op vrijdag 17 augustus 1703 in Rotterdam, overleden 

(2 jaar oud) in november 1705 aldaar. 

9. Johannes van Rijckevorsel, geboren op woensdag 9 juni 1706, scheepsassuradeur te 

Amsterdam, koopman V.O.C. 

 

VIb. Nicolaas van Rijckevorsel, zoon van Jacobus van Rijckevorsel (Va), op pagina 5 (koopman en 

moutmaker in de Wijnstraat) en Emerentia Anthom, geboren op donderdag 22 oktober 1665 in 

Rotterdam, stadsmakelaar, trouwde (respectievelijk 27 en 26 jaar oud) op 

woensdag 19 augustus 1693 in Rotterdam met Neeltje Slingelandt, geboren op 

vrijdag 1 oktober 1666 in Rotterdam, overleden (42 jaar oud) in november 1708 aldaar. 

 Uit dit huwelijk een dochter. 

1. Emmerentia van Rijckevorsel, geboren op dinsdag 20 januari 1699 in Rotterdam, 

overleden (50 jaar oud) op donderdag 23 januari 1749 aldaar. 

 

VIc. Abraham van Rijckevorsel, zoon van Huibert van Rijckevorsel (Vb), op pagina 6 en Maria de 

Riemer, geboren op zondag 31 oktober 1677 in Rotterdam, overleden (77 jaar oud) op 

maandag 2 juni 1755 aldaar, trouwde (respectievelijk 25 en 21 jaar oud) op 

woensdag 7 februari 1703 in Rotterdam met Cunera van Olshoorn, geboren op 

zondag 9 november 1681 in Rotterdam, overleden (40 jaar oud) op maandag 19 januari 1722 

aldaar. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

1. Huibert van Rijckevorsel, geboren op vrijdag 20 december 1709 in Rotterdam, 

overleden (60 jaar oud) op donderdag 22 maart 1770 aldaar, volgt VIIc, op pagina 9. 

2. Cunera van Rijckevorsel, geboren op vrijdag 16 januari 1722 in Rotterdam, gedoopt 

op zondag 25 januari 1722 aldaar, overleden (60 jaar oud) op vrijdag 22 maart 1782 

aldaar, trouwde (respectievelijk 33 en 30 jaar oud) op woensdag 21 mei 1755 in 

Scheveningen met Isaac Hubert, geboren op maandag 16 april 1725 in Rotterdam, 

gedoopt op zondag 22 april 1725 aldaar, overleden (72 jaar oud) op 

dinsdag 30 januari 1798 aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

VId. Augustinus van Rijckevorsel, zoon van Joannes van Rijckevorsel (Vc), op pagina 6 (arts en 

blokmeester) en Catharina Lemnius, geboren op vrijdag 23 april 1688 in 's-Hertogenbosch, 

wijnkoper en blokmeester, overleden (44 jaar oud) in mei 1732 in 's-Hertogenbosch, trouwde 



  

  

(respectievelijk 25 en 28 jaar oud) op zondag 6 augustus 1713 in Loon op Zand met Maria 

Adriana van Kessel, geboren op zaterdag 13 januari 1685 in 's-Hertogenbosch, overleden (78 jaar 

oud) op donderdag 25 augustus 1763 in Turnhout [Antwerpen, België]. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

1. Joannes van Rijckevorsel, geboren op donderdag 14 juni 1714 in 's-Hertogenbosch, 

overleden (72 jaar oud) op woensdag 22 november 1786 aldaar, volgt VIId, op pagina 

10. 

2. Catharina Maria van Rijckevorsel, geboren op zaterdag 14 januari 1719 in 

's-Hertogenbosch, grootmeesteres begijnhof te Turnhout, overleden (70 jaar oud) op 

dinsdag 5 mei 1789 in Turnhout [Antwerpen, België]. 

 

Generatie VII 
 

 

VIIa. Willem van Rijckevorsel, zoon van Abraham van Rijckevorsel (VIa), op pagina 7 (lid fa. 

Abraham, Joris en Willem van Rijckevorsel, moutkopers en bevrachters te Rotterdam) en Johanna 

van Santvoort, geboren op donderdag 15 augustus 1686 in Rotterdam, lid fa.'s Abraham, Joris en 

Willem van Rijckevorsel, moutkopers en bevrachters en Willem van Rijckevorsel en Zoon, 

overleden (80 jaar oud) op zaterdag 27 juni 1767 in Rotterdam, trouwde (respectievelijk 31 en 24 

jaar oud) op woensdag 22 september 1717 in Rotterdam met Maria van Meel, geboren op 

dinsdag 9 december 1692 in Rotterdam, overleden (76 jaar oud) op zondag 18 december 1768 

aldaar. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

1. Johanna Maria van Rijckevorsel, geboren op woensdag 10 augustus 1718 in 

Rotterdam, overleden (89 jaar oud) op woensdag 22 juni 1808 aldaar, trouwde 

(respectievelijk 26 en 28 jaar oud) op woensdag 19 augustus 1744 in Rotterdam met 

William Stirling, geboren op zondag 24 mei 1716 in Rotterdam, Lid fa. Robert & 

William Stirling, kooplieden te Rotterdam, overleden (79 jaar oud) op 

vrijdag 22 april 1796 in Rotterdam. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Abraham van Rijckevorsel, geboren op maandag 6 november 1719 in Rotterdam, 

overleden (47 jaar oud) op vrijdag 19 juni 1767 aldaar, volgt VIIIa, op pagina 10. 

 

VIIb. Jacobus van Rijckevorsel, zoon van Abraham van Rijckevorsel (VIa), op pagina 7 (lid fa. 

Abraham, Joris en Willem van Rijckevorsel, moutkopers en bevrachters te Rotterdam) en Johanna 

van Santvoort, geboren op woensdag 9 november 1689 in Rotterdam, overleden (49 jaar oud) op 

dinsdag 6 oktober 1739 aldaar, trouwde (respectievelijk 26 en 21 jaar oud) op 

donderdag 16 april 1716 in Rotterdam met Lydia Sleght, geboren op zaterdag 19 februari 1695 in 

Rotterdam, overleden (67 jaar oud) op maandag 6 december 1762 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

1. Johanna van Rijckevorsel, geboren op maandag 18 januari 1717 in Rotterdam, 

overleden (32 jaar oud) op woensdag 19 maart 1749 aldaar, trouwde (respectievelijk 

25 en 35 jaar oud) op woensdag 1 augustus 1742 in Rotterdam met Olivier van Riet, 

geboren op zondag 1 mei 1707 in Rotterdam, overleden (65 jaar oud) op 

maandag 27 juli 1772 in Voorschoten. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Adrianus van Rijckevorsel, geboren op vrijdag 14 juni 1720 in Rotterdam, overleden 

(2 maanden oud) in september 1720 aldaar. 

 

VIIc. Huibert van Rijckevorsel, zoon van Abraham van Rijckevorsel (VIc), op pagina 8 en Cunera van 

Olshoorn, geboren op vrijdag 20 december 1709 in Rotterdam, overleden (60 jaar oud) op 

donderdag 22 maart 1770 aldaar, trouwde (respectievelijk 34 en 24 jaar oud) op 

maandag 27 april 1744 in Breda met Charlotte van Bernage, geboren op woensdag 17 mei 1719 in 

Breda, overleden (57 jaar oud) op woensdag 7 mei 1777 in Rotterdam. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

1. Abraham van Rijckevorsel, geboren op zaterdag 13 februari 1745 in Breda, overleden 



  

  

(70 jaar oud) op zondag 17 december 1815 in Kralingen, volgt VIIIb, op pagina 10. 

2. Johanna van Rijckevorsel, geboren op zondag 29 november 1750 in Breda, overleden 

(29 jaar oud) op woensdag 16 februari 1780 in Naarden, trouwde (respectievelijk 26 en 

32 jaar oud) op woensdag 5 november 1777 in Rotterdam met Johan Kneppelhout, 

geboren op woensdag 14 april 1745 in Rotterdam, overleden (58 jaar oud) op 

woensdag 31 augustus 1803 in Leiden. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

VIId. Joannes van Rijckevorsel, zoon van Augustinus van Rijckevorsel (VId), op pagina 8 (wijnkoper 

en blokmeester) en Maria Adriana van Kessel, geboren op donderdag 14 juni 1714 in 

's-Hertogenbosch, oprichter firma Joan van Rijckevorsel en Zoonen en wijnhandel; Blok- en 

brandmeester, overleden (72 jaar oud) op woensdag 22 november 1786 in 's-Hertogenbosch, 

trouwde met Jacoba Ermers, geboren op zaterdag 28 juni 1721 in Tilburg, overleden (39 jaar oud) 

op maandag 19 januari 1761 in 's-Hertogenbosch. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen. 

1. Augustinus Tilmanus van Rijckevorsel, geboren op vrijdag 7 juni 1748 in 

's-Hertogenbosch, overleden (61 jaar oud) op zaterdag 9 september 1809 aldaar, volgt 

VIIIc, hieronder. 

2. Thomas Cornelis van Rijckevorsel, geboren op donderdag 10 juni 1751 in 

's-Hertogenbosch, overleden (67 jaar oud) op dinsdag 15 september 1818 aldaar, volgt 

VIIId, op pagina 14. 

 
 

Generatie VIII 
 

 

VIIIa. Abraham van Rijckevorsel, zoon van Willem van Rijckevorsel (VIIa), op pagina 9 (lid fa.'s 

Abraham, Joris en Willem van Rijckevorsel, moutkopers en bevrachters) en Maria van Meel, 

geboren op maandag 6 november 1719 in Rotterdam, overleden (47 jaar oud) op 

vrijdag 19 juni 1767 aldaar, trouwde (respectievelijk 30 en 21 jaar oud) op 

woensdag 3 december 1749 in Rotterdam met Susanna Margreta des Amorie, geboren op 

woensdag 1 december 1728 in Haarlem, overleden (85 jaar oud) op donderdag 27 januari 1814 in 

Hillegersberg. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Willem van Rijckevorsel, geboren op dinsdag 1 september 1750 in Rotterdam, 

overleden (7 jaar oud) in oktober 1757 aldaar. 

 

VIIIb. Abraham van Rijckevorsel, zoon van Huibert van Rijckevorsel (VIIc), op pagina 9 en Charlotte 

van Bernage, geboren op zaterdag 13 februari 1745 in Breda, overleden (70 jaar oud) op 

zondag 17 december 1815 in Kralingen, trouwde (respectievelijk 22 en 24 jaar oud) op 

zondag 5 april 1767 in Rotterdam met Aletta Adriana van Vollenhoven, geboren op 

vrijdag 2 november 1742 in Rotterdam, overleden (82 jaar oud) op donderdag 9 juni 1825 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen. 

1. Willem van Rijckevorsel, geboren op woensdag 10 december 1777 in Rotterdam, 



  

  

overleden (45 jaar oud) op vrijdag 14 maart 1823 aldaar, volgt IXa, op pagina 15. 

2. Huibert van Rijckevorsel, geboren op donderdag 7 januari 1768 in Rotterdam, 

overleden (31 jaar oud) op maandag 9 december 1799 aldaar, volgt IXb, op pagina 15. 

 

VIIIc. Augustinus Tilmanus van Rijckevorsel, zoon van Joannes van Rijckevorsel 

(VIId), hierboven (oprichter firma Joan van Rijckevorsel en Zoonen) en Jacoba Ermers, geboren 

op vrijdag 7 juni 1748 in 's-Hertogenbosch, lid fa. Joan van Rijckevorsel en Zoonen, wijnhandel te 

's-Hertogenbosch en mede-eigenaar witglasfabriek aldaar, overleden (61 jaar oud) op 

zaterdag 9 september 1809 in 's-Hertogenbosch, trouwde (respectievelijk 19 en ongeveer 17 jaar 

oud) (1) op maandag 31 augustus 1767 in Culemborg met Maria Barbara van Leempoel, gedoopt 

op dinsdag 13 januari 1750 in Culemborg, begraven op zondag 28 augustus 1791 in 

's-Hertogenbosch. 

 Uit dit huwelijk 12 kinderen. 

1. Johannes Tilmanus Franciscus van Rijckevorsel, geboren op maandag 4 april 1768 in 

's-Hertogenbosch, overleden (17 jaar oud) op woensdag 8 maart 1786 aldaar. 

2. Jacoba Catharina Maria van Rijckevorsel, geboren op maandag 18 december 1769 in 

's-Hertogenbosch, overleden (68 jaar oud) op vrijdag 6 april 1838 aldaar, trouwde 

(respectievelijk 22 en 23 jaar oud) op maandag 21 mei 1792 in Vught met Franciscus 

Antonius Augustinus van Lanschot, zoon van Godefridus Augustinus Hubertus van 

Lanschot en Anna Regina Maria Potters, geboren op zondag 28 augustus 1768 in 

's-Hertogenbosch, overleden (82 jaar oud) op vrijdag 21 februari 1851 aldaar. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

3. Aldegonda Maria van Rijckevorsel, geboren op zondag 25 augustus 1771 in 

's-Hertogenbosch, overleden (2 jaar oud) op vrijdag 24 december 1773 aldaar. 

4. Maria Gertruda van Rijckevorsel, geboren op donderdag 24 december 1772 in 

's-Hertogenbosch, overleden (12 jaar oud) op vrijdag 9 december 1785 aldaar. 

5. Aldegonda Wilhelmina van Rijckevorsel, geboren op maandag 22 augustus 1774 in 

's-Hertogenbosch, overleden (5 maanden oud) op maandag 6 februari 1775 aldaar. 

6. Thomas Cornelis van Rijckevorsel, geboren op donderdag 17 juli 1777 in 

's-Hertogenbosch, overleden (25 jaar oud) op dinsdag 28 december 1802 aldaar. 

7. Victor Andreas van Rijckevorsel, geboren op maandag 21 december 1778 in 

's-Hertogenbosch, overleden (18 dagen oud) op vrijdag 8 januari 1779 aldaar. 

8. Ludovica Petronella van Rijckevorsel, geboren op vrijdag 15 maart 1782 in 

's-Hertogenbosch, overleden (één dag oud) op zaterdag 16 maart 1782 aldaar. 

9. Victor Andreas van Rijckevorsel, geboren op zaterdag 29 mei 1784 in 

's-Hertogenbosch, lid fa. Joan van Rijckevorsel en Zoonen en mede-oprichter en lid 

fa.'s Victor A. en Joh. F. van Rijckevorsel & Comp, overleden (71 jaar oud) op 

donderdag 2 augustus 1855 in Vught, trouwde (respectievelijk 20 en 27 jaar oud) op 

dinsdag 24 juli 1804 in 's-Hertogenbosch met Theodora Maria Josepha van Lanschot, 

dochter van Godefridus Augustinus Hubertus van Lanschot en Anna Regina Maria 

Potters, geboren op donderdag 15 augustus 1776 in 's-Hertogenbosch, overleden (78 

jaar oud) op maandag 4 december 1854 aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

10. Ludovica Maria van Rijckevorsel, geboren op dinsdag 19 december 1786 in 

's-Hertogenbosch, overleden (19 jaar oud) op zaterdag 3 mei 1806 in Leiden, trouwde 

met Gerard Andreas Martinus van Bommel, zoon van Joannes Baptista Henricus 

Josephus van Bommel en Maria Agnete Josepha Vercamp, geboren op 

maandag 2 april 1770 in Leiden. Rentmeester van Rijnland (1800-1832), Wethouder 

Leiden (1808-1811, 1825-1832), Adjunct-Maire Leiden (1811-1813), Lid Stedelijke Raad 

Leiden (1806-1808, 1814-1832), Lid 2e Kamer der Staten-Generaal (1815-1817, 

1819-1828), overleden (62 jaar oud) op woensdag 8 augustus 1832 in Leiden. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

11. Wilhelmus Jacobus van Rijckevorsel, geboren op dinsdag 4 november 1788 in 

's-Hertogenbosch, overleden (2 weken oud) op dinsdag 18 november 1788 in Vught. 

12. Maria Wilhelmina Petronella van Rijckevorsel, geboren op 



  

  

dinsdag 27 september 1791 in 's-Hertogenbosch, overleden (10 maanden oud) op 

zaterdag 11 augustus 1792 aldaar. 

 
  

   

   

 

Gerard Andreas Martinus van Bommel en Ludovica Maria van Rijckevorsel 

Rentmeester van Rijnland (1800-1832), Wethouder Leiden (1808-1811, 1825-1832), Adjunct-Maire Leiden 

(1811-1813), Lid Stedelijke Raad Leiden (1806-1808, 1814-1832), Lid 2e Kamer der Staten-Generaal (1815-1817, 

1819-1828). 

 

Franciscus Antonius Augustinus van Lanschot. 

Zakelijke en maatschappelijke functie. 

Het belang van Franciscus van Lanschot voor Brabant is tweeledig. In de eerste plaats is het familiebedrijf 

Van Lanschot onder zijn leiding tot een van Brabants belangrijke ondernemingen geworden. In de tweede 

plaats bekleedde hij tal van maatschappelijke functies in het emanciperende Brabant. 

Franciscus was de enige zoon in het gezin. Het stond daarom al vroeg vast dat hij in het voetspoor zou 

treden van zijn vader, Godefridus, die sinds 1767 leiding gaf aan de in 1737 door Cornelis van Lanschot in 

's-Hertogenbosch opgerichte klein- en groothandel in koloniale waren. Niettemin werd Franciscus, toen zijn 

vader in 1799 onverwacht aan een galaandoening overleed, geheel onvoorbereid geconfronteerd met de 

overname van het familiebedrijf. In de jaren 1790-1792 was hij opgeleid tot suikerraffinadeur en hij oefende 

dit beroep uit tot 1799. Hoewel hij dus niet onbekend was met het zakenleven, had hij weinig binding met 

het bedrijf van zijn vader. 

Opvolger in het familiebedrijf. 

Het familiebedrijf waar Franciscus in 1799 zijn intrede deed, laat zich het best karakteriseren als een 

groothandel, gespecialiseerd in koloniale produkten. De inkoop van koloniale waren verliep via 

Amsterdamse makelaars. Het assortiment was zeer divers: koffie, thee, rijst, suiker, kandij, tal van specerijen 

en gedroogde vruchten, stokvis, olie, potas, zeep etc. De produkten werden in hoofdzaak afgezet in Brabant 

en Limburg, in het prinsbisdom Luik, in Kleef en in Gulik. Onder het bewind van Franciscus zou het 

assortiment sterk worden beperkt. De nadruk kwam te liggen op de handel in koffie, thee, suiker, kandij en 

rijst. 

De ontwikkelingen binnen de firma Van Lanschot kunnen niet los worden gezien van de staatkundige en 

daaraan nauw verbonden economische ontwikkelingen in de Nederlanden. De Staatsregeling van 1798, 

waarbij onder andere het principe van vrijheid van verkeer werd vastgelegd, opende gunstige perspectieven 

voor de economische ontwikkeling van de vroegere Generaliteitslanden. 

Omdat de handel vanuit deze gebieden van oudsher voor een belangrijk deel was gericht op plaatsen in het 

huidige België, betekende de inlijving van dat gebied door Frankrijk in 1795 een ernstige belemmering voor 

de economische ontwikkeling van Brabant. De toenemende invloed van Napoleon op de beheersing van de 

handelsstromen zorgde tot 1810 voor een gestadige achteruitgang van de handel en tussen 1810 en 1814 tot 

een dramatische daling. Mede dankzij de levendige smokkelhandel wist Franciscus zijn bedrijf in deze 

periode staande te houden. 

Ontwikkeling van het bedrijf onder Franciscus. 



  

  

Nadat 's-Hertogenbosch in januari 1814 door de geallieerden werd bevrijd, herstelde, zoals elders in het 

land, de handel in Brabant zich snel. De groothandel van Franciscus groeide tot 1817 in rap tempo. In dat 

jaar werd voor ruim 549.000 gulden aan goederen ingekocht. Daarna keerde het tij definitief voor de 

handelssector van de firma. Dit blijkt duidelijk uit de inkoopcijfers: tussen 1820-1830 werd in totaal voor ƒ 

3.300.000,- aan goederen ingekocht; tussen 1840-1850 was dit gedaald tot iets meer dan ƒ 1.000.000,-. 

Ofschoon de neergang van de handel in koloniale goederen er mede toe leidde dat de kassiers- en 

bankzaken zich tot zelfstandige onderdelen van het bedrijf ontwikkelden, beschouwde Franciscus van 

Lanschot zich in de eerste plaats als koopman. 

De goederenhandel bleef dan ook gedurende de gehele periode waarin hij als firmant de lakens uitdeelde, 

gecombineerd met kassierszaken. Die combinatie kwam tot ver in de negentiende eeuw ook bij andere 

ondernemingen voor, zoals bijvoorbeeld bij de in 1824 opgerichte Nederlandsche Handel-Maatschappij. 

De kassiers- en bankzaken die Franciscus ontplooide, dreven geheel op het eigen vermogen. Enerzijds 

zorgde dit voor een grote soliditeit en liquiditeit, anderzijds vormde het betrekkelijk kleine kapitaal een 

belangrijke beperking van zijn rol als stimulator van de Brabantse nijverheid. 

Noodgedwongen konden hierdoor slechts kortlopende kredieten worden verstrekt. Andere door Franciscus 

van Lanschot ontplooide bankiersactiviteiten waren het incasseren en disconteren van wissels van cliënten, 

het bemiddelen om voor relaties wissels te incasseren en het wisselen van buitenlandse valuta. 

Katholiek bestuurder. 

In tegenstelling tot zijn vader en grootvader was Franciscus, als katholieke Brabander, niet veroordeeld zich 

te onthouden van bestuursactiviteiten. De Bataafse omwenteling opende hiertoe mogelijkheden die 

Franciscus heeft aangegrepen. De jarenlange ongelijke behandeling van de Generaliteitslanden had bij veel 

Brabanders een vruchtbare voedingsbodem gekweekt voor een vijandige houding tegenover overheid en 

Oranje. Samen met zijn vader Godefridus behoorde Franciscus in 1786 tot de oprichters van de 

'Vaderlandsche Sociëteit' in 's-Hertogenbosch. 

Deze sociëteit (officieel tot nuttige en aangename bijeenkomst en conversatie) hield haar leden op de hoogte 

van de gebeurtenissen in het land en zou tenslotte uitgroeien tot een patriottische pressiegroep. De sociëteit 

had nauwe binding met de in 1785 uit een lange slaap ontwaakte schuttersgenootschappen, zoals dat van de 

Colveniers, waarvan Franciscus lid was. In 1787 werd uit de vier Bossche schuttersgenootschappen een 

burgercorps gevormd dat zich provocerend zou opstellen ten opzichte van orangisten. 

Dergelijke genootschappen speelden een belangrijke rol in het bewustwordingsproces van de katholieke 

Brabanders. Uiteindelijk zouden in 1790 zowel de Vaderlandsche Sociëteit als de schutterijen en het 

burgercorps worden verboden, terwijl de patriottenbeweging met harde hand werd onderdrukt. 

In de woelige jaren die volgden, zou Franciscus van Lanschot tal van openbare functies bekleden. In 

1793-1794 stond hij aan het hoofd van de armenzorg in het gebied rond de Markt in 's-Hertogenbosch. Na 

verovering van de stad door de Franse legers in 1795 werd een door Franse vertegenwoordigers benoemde 

stedelijke regering gevormd, waarin katholieke Bosschenaren werden opgenomen. 

In januari 1795 werd Franciscus door de nieuwe stedelijke regering benoemd tot ontvanger der imposten 

van stad en vrijheid van 's-Hertogenbosch. Deze functie heeft hij tot 1797 bekleed. Van dat jaar tot 1806 was 

hij werkzaam als ontvanger der verpondingen en gemene middelen over het kwartier van Maasland. In 1806 

werd hij door minister Gogel van financiën benoemd tot commissaris tot het werk van verponding in het 

arrondissement Oss, een post die hij na enkele maanden al voor gezien hield. Een jaar later werd hij 

benoemd tot lid van het Collegie van Politie te 's-Hertogenbosch. 

 

 

 Augustinus Tilmanus van Rijckevorsel, trouwde (respectievelijk 44 en ongeveer 30 jaar oud) 

(2) op maandag 27 mei 1793 in 's-Hertogenbosch met Theresia Josepha van Meeuwen, gedoopt 

op vrijdag 30 juli 1762 in 's-Hertogenbosch, overleden (ongeveer 71 jaar oud) op 

donderdag 17 juli 1834 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

1. Maria Cornelia van Rijckevorsel, geboren op maandag 14 april 1794 in 

's-Hertogenbosch, overleden (49 jaar oud) op zaterdag 3 februari 1844 aldaar, trouwde 

met haar neef Gerardus Johannes van Rijckevorsel, zoon van Thomas Cornelis van 

Rijckevorsel (VIIId), op pagina 14 (Nederlands wijnhandelaar en bestuurder) en Anna 

Petronella Vermeulen (zie IXf, op pagina 19). Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

2. Catharina Francisca van Rijckevorsel, geboren op dinsdag 26 januari 1796 in 



  

  

's-Hertogenbosch, overleden (8 jaar oud) op zaterdag 5 mei 1804 aldaar. 

3. Joanna Cornelia van Rijckevorsel, geboren op woensdag 11 april 1798 in 

's-Hertogenbosch, overleden (63 jaar oud) op woensdag 10 juli 1861 in Rosmalen, 

trouwde (respectievelijk 29 en 30 jaar oud) op woensdag 12 september 1827 in 

's-Hertogenbosch met Joannes Benedictus Hijacinthus van de Mortel, geboren op 

maandag 21 augustus 1797 in Boxmeer, President provinciaal gerechtshof en lid raad 

van 's-Hertogenbosch; Lid Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, overleden (90 

jaar oud) op donderdag 8 december 1887 in Rosmalen. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

4. Petrus van Rijckevorsel, geboren op dinsdag 28 januari 1800 in 's-Hertogenbosch, 

overleden (51 jaar oud) op vrijdag 21 november 1851 aldaar. 

5. Theresia Christina Victoria van Rijckevorsel, geboren op dinsdag 14 september 1802 

in 's-Hertogenbosch, overleden (48 jaar oud) op vrijdag 27 juni 1851 aldaar. 

 
 

VIIId. Thomas Cornelis van Rijckevorsel, zoon van Joannes van Rijckevorsel (VIId), op pagina 

10 (oprichter firma Joan van Rijckevorsel en Zoonen) en Jacoba Ermers, geboren op 

donderdag 10 juni 1751 in 's-Hertogenbosch, Nederlands wijnhandelaar en bestuurder, overleden 

(67 jaar oud) op dinsdag 15 september 1818 in 's-Hertogenbosch, trouwde (respectievelijk 28 en 

18 jaar oud) op zondag 11 juli 1779 in Berlicum met Anna Petronella Vermeulen, geboren op 

dinsdag 21 oktober 1760 in Strijp, overleden (31 jaar oud) op woensdag 22 augustus 1792 in 

's-Hertogenbosch. 

 Uit dit huwelijk 7 zonen. 

1. Johannes Franciscus van Rijckevorsel, geboren op zondag 26 maart 1780 in 

's-Hertogenbosch, overleden (59 jaar oud) op donderdag 28 november 1839 aldaar, 

volgt IXc, op pagina 16. 

2. Franciscus Jacobus van Rijckevorsel, geboren op woensdag 7 februari 1781 in 

's-Hertogenbosch, overleden (5 jaar oud) op zaterdag 8 april 1786 aldaar. 

3. Augustinus Theorodus van Rijckevorsel van Kessel, geboren op 

maandag 28 april 1783 in 's-Hertogenbosch, overleden (63 jaar oud) op 

donderdag 12 november 1846 in Vught, volgt IXd, op pagina 17. 

4. Jacobus Josephus van Rijckevorsel, geboren op maandag 7 februari 1785 in 

's-Hertogenbosch, overleden (77 jaar oud) op donderdag 10 april 1862 in Ubbergen, 

volgt IXe, op pagina 17. 

5. Franciscus Andreas van Rijckevorsel, geboren op donderdag 5 oktober 1786 in 

's-Hertogenbosch, lid fa. Joan van Rijckevorsel en Zoonen. 1e luitenant schutterij van 

's-Hertogenbosch, overleden (27 jaar oud) op zondag 19 december 1813 in 

's-Hertogenbosch. 

6. Gerardus Johannes van Rijckevorsel, geboren op vrijdag 11 april 1788 in 

's-Hertogenbosch, overleden (84 jaar oud) op zaterdag 13 april 1872 aldaar, volgt 

IXf, op pagina 19. 

7. Bernardus Jacobus van Rijckevorsel, geboren op dinsdag 8 juni 1790 in 

's-Hertogenbosch, overleden (50 jaar oud) op zondag 7 maart 1841 aldaar, volgt 



  

  

IXg, op pagina 19. 

 
 

Thomas Cornelis van Rijckevorsel. 

Van Rijckevorsel was lid van de familie Van Rijckevorsel en een zoon van Joannes van Rijckevorsel 

(1714-1786), oprichter van de wijnhandelsfirma Joan van Rijckevorsel en Zoonen. Hij trouwde in 1779 met 

Anna Petronella Vermeulen (1760-1792). Uit dit huwelijk werden zeven kinderen geboren van wie er twee in 

1829 en in 1831 in de Nederlandse adel werden verheven; andere nazaten van hem werden vanaf 1976 in de 

Belgische adel verheven. Hij en zijn vrouw zijn daarmee de stamouders van de Nederlandse en Belgische 

adellijke takken van het geslacht. 

Leven en werk. 

Van Rijckevorsel werd firmant van de door zijn vader opgerichte wijnhandelsfirma. Later werd hij lid van 

de municipaliteit, van de raad en wethouder van zijn geboorteplaats 's-Hertogenbosch. In 1814 was hij lid 

van de Vergadering van Notabelen. 

Hij was de stichter van het landgoed Sparrendaal (Vught). 

 

 

Generatie IX 
 

 

IXa. Willem van Rijckevorsel, zoon van Abraham van Rijckevorsel (VIIIb), op pagina 10 en Aletta 

Adriana van Vollenhoven, geboren op woensdag 10 december 1777 in Rotterdam, overleden (45 

jaar oud) op vrijdag 14 maart 1823 aldaar, trouwde (respectievelijk 25 en 26 jaar oud) op 

dinsdag 5 april 1803 in Rotterdam met Beatrix Johanna van der Hoop, geboren op 

zondag 30 maart 1777 in Rotterdam, overleden (38 jaar oud) op vrijdag 27 oktober 1815 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen. 

1. Hubert van Rijckevorsel, geboren op zondag 10 februari 1811 in Rotterdam, 

overleden (39 jaar oud) op donderdag 26 september 1850 in 

Torquay [sw, Verenigd Koninkrijk], volgt Xa, op pagina 20. 

2. Abraham van Rijckevorsel, geboren op woensdag 18 juli 1804 in Rotterdam, 

overleden (55 jaar oud) op maandag 7 mei 1860 aldaar, volgt Xb, op pagina 21. 

 

IXb. Huibert van Rijckevorsel, zoon van Abraham van Rijckevorsel (VIIIb), op pagina 10 en Aletta 

Adriana van Vollenhoven, geboren op donderdag 7 januari 1768 in Rotterdam, overleden (31 jaar 

oud) op maandag 9 december 1799 aldaar, trouwde (respectievelijk 22 en 20 jaar oud) op 

zondag 21 maart 1790 in Rotterdam met Anna Josine van der Pot, geboren op 

maandag 4 september 1769 in Rotterdam, overleden (66 jaar oud) op vrijdag 25 maart 1836 

aldaar. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Abraham van Rijckevorsel, geboren op donderdag 30 december 1790 in Rotterdam, 

overleden (73 jaar oud) op donderdag 11 augustus 1864 aldaar, volgt Xc, op pagina 21. 



  

  

 
 

IXc. Johannes Franciscus van Rijckevorsel, zoon van Thomas Cornelis van Rijckevorsel (VIIId), op 

pagina 14 (Nederlands wijnhandelaar en bestuurder) en Anna Petronella Vermeulen, geboren op 

zondag 26 maart 1780 in 's-Hertogenbosch, Mede-oprichter en lid fa. Victor A. en Joh. F. van 

Rijckevorsel & Comp, overleden (59 jaar oud) op donderdag 28 november 1839 in 

's-Hertogenbosch, trouwde (beiden 19 jaar oud) op zondag 27 oktober 1799 in Nieuwkuijk met 

Antonia Joanna Barbara Half-Wassenaer van Onsenoort, dochter van Bernardus Jacobus 

Johannes Half-Wassenaer van Onsenoort en Petronella Jacoba Maria van Engelen, geboren op 

maandag 14 februari 1780 in 's-Hertogenbosch, overleden (80 jaar oud) op 

vrijdag 16 november 1860 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 12 kinderen. 

1. Lucia Anna Petronella van Rijckevorsel, geboren op maandag 18 januari 1802 in 

's-Hertogenbosch, Religieuze, stichtster en overste klooster Marienthal bij Munster 

(Westfalen), overleden (89 jaar oud) op maandag 19 januari 1891 in 

Jette [Vlaams-Brabant, België]. 

2. Bernardus Joannes Baptista van Rijckevorsel, geboren op vrijdag 24 juni 1803 in 

's-Hertogenbosch, overleden (1 jaar oud) op zaterdag 2 februari 1805 aldaar. 

3. Ludovicus Augustinus Josephus van Rijckevorsel, geboren op 

dinsdag 16 oktober 1804 in 's-Hertogenbosch. Priester, pater Jezuiet; Rector seminarie 

te Culemborg; Pastoor van de Zaaier te Amsterdam, overleden (58 jaar oud) op 

vrijdag 3 april 1863 in Amsterdam. 

4. Anna Petronella Josepha van Rijckevorsel, geboren op vrijdag 14 februari 1806 in 

's-Hertogenbosch, overleden (54 jaar oud) op woensdag 12 september 1860 aldaar. 

5. Bernardus Jacobus Gulielmus van Rijckevorsel, geboren op zaterdag 25 juli 1807 in 

's-Hertogenbosch, Priester, overleden (79 jaar oud) op dinsdag 9 november 1886 in 

's-Hertogenbosch. 

6. Theodorus Augustinus Antonius van Rijckevorsel, geboren op 

vrijdag 23 september 1808 in 's-Hertogenbosch, Mede-oprichter en lid fa. wed. Joh.F. 

van Rijckevorsel en Zn, overleden (52 jaar oud) op maandag 2 september 1861 in 

's-Hertogenbosch. 

7. Carolus Jacobus Antonius van Rijckevorsel, geboren op 

woensdag 15 november 1809 in 's-Hertogenbosch, overleden (73 jaar oud) op 

zaterdag 13 januari 1883 aldaar, volgt Xd, op pagina 22. 

8. Johannes Franciscus Josephus van Rijckevorsel, geboren op maandag 29 juli 1811 in 

's-Hertogenbosch, overleden (82 jaar oud) op dinsdag 27 maart 1894 aldaar, volgt 

Xe, op pagina 23. 

9. Ruphina Barbara Jacoba van Rijckevorsel, geboren op zaterdag 20 maart 1813 in 

's-Hertogenbosch, religieuze, overleden (35 jaar oud) op vrijdag 10 november 1848 in 

Rijsel [Nord, Frankrijk]. 

10. Gerardus Franciscus Hubertus van Rijckevorsel, geboren op zaterdag 8 april 1815 in 

's-Hertogenbosch, priester, pater jezuiet, overleden (70 jaar oud) op 

dinsdag 9 februari 1886 in Maastricht. 



  

  

11. Jacobus Bernardus Hubertus van Rijckevorsel, geboren op vrijdag 24 december 1819 

in 's-Hertogenbosch, priester, overleden (68 jaar oud) op dinsdag 15 mei 1888 in 

Drunen. 

12. Franciscus Ludovicus Hubertus van Rijckevorsel, geboren op zondag 1 juni 1823 in 

's-Hertogenbosch, lid fa. wed. Joh. F. van Rijckevorsel en Zn, Consul van België te 

's-Hertogenbosch, overleden (71 jaar oud) op maandag 18 februari 1895 in 

's-Hertogenbosch. 

 
 

IXd. Augustinus Theorodus van Rijckevorsel van Kessel, zoon van Thomas Cornelis van 

Rijckevorsel (VIIId), op pagina 14 (Nederlands wijnhandelaar en bestuurder) en Anna Petronella 

Vermeulen, geboren op maandag 28 april 1783 in 's-Hertogenbosch, ontvanger directe 

belastingen, lid Ridderschap van Noord-Brabant, majoor-commandant schutterij 1830, overleden 

(63 jaar oud) op donderdag 12 november 1846 in Vught, trouwde (respectievelijk 26 en 25 jaar 

oud) op maandag 26 februari 1810 in 's-Hertogenbosch met Everarda Francisca Half-Wassenaer 

van Onsenoort, dochter van Bernardus Jacobus Johannes Half-Wassenaer van Onsenoort en 

Petronella Jacoba Maria van Engelen, geboren op donderdag 26 augustus 1784 in 

's-Hertogenbosch, overleden (58 jaar oud) op dinsdag 11 oktober 1842 in 

Antwerpen [Antwerpen, België]. 

 Uit dit huwelijk 4 zonen. 

1. Eduardus Josephus van Rijckevorsel van Kessel, geboren op dinsdag 26 januari 1813 

in 's-Hertogenbosch, overleden (30 jaar oud) op donderdag 10 augustus 1843 aldaar, 

volgt Xf, op pagina 24. 

2. Ferdinandus Gerardus Josephus van Rijckevorsel van Kessel, geboren op 

zaterdag 1 juli 1815 in 's-Hertogenbosch, overleden (63 jaar oud) op 

zaterdag 24 mei 1879 aldaar, volgt Xg, op pagina 24. 

3. Franciscus Johannes Josephus van Rijckevorsel van Kessel, geboren op 

zondag 30 augustus 1818 in 's-Hertogenbosch, overleden (75 jaar oud) op 

maandag 7 mei 1894 in Nijmegen, volgt Xh, op pagina 25. 

4. Hubertus Jacobus Josephus van Rijckevorsel van Kessel, geboren op 

dinsdag 19 juni 1821 in 's-Hertogenbosch, rechter arrondissementsrechtbank te 

's-Hertogenbosch, overleden (69 jaar oud) op vrijdag 24 april 1891 in 

's-Hertogenbosch. 

 

IXe. Jacobus Josephus baron van Rijckevorsel, zoon van Thomas Cornelis van Rijckevorsel 

(VIIId), op pagina 14 (Nederlands wijnhandelaar en bestuurder) en Anna Petronella Vermeulen, 

geboren op maandag 7 februari 1785 in 's-Hertogenbosch, heer van Rijsenburg, overleden (77 jaar 

oud) op donderdag 10 april 1862 in Ubbergen, trouwde (respectievelijk 25 en 18 jaar oud) (1) op 

woensdag 16 januari 1811 in Rijswijk met Catharina Valentina van der Kun, geboren op 

dinsdag 26 juni 1792 in Rijswijk, overleden (20 jaar oud) op zondag 14 maart 1813 in Rotterdam. 

 Uit dit huwelijk een dochter. 

1. Louise Cornelia Paulina Clasina van Rijckevorsel, geboren op 

vrijdag 6 december 1811 in Rotterdam, overleden (62 jaar oud) op 



  

  

vrijdag 20 november 1874 in Ubbergen, trouwde (respectievelijk 28 en 22 jaar oud) op 

donderdag 2 juli 1840 in 's-Gravenhage met Gustaaf Eugenius Gijsbert Constant 

Karel Dommer van Poldersveldt, zoon van Gijsbert Jan Dommer van 

Poldersveldt (Houtvester eerste district van Gelderland) en Marie Stroobant van 

Terbrugge, geboren op woensdag 23 juli 1817 in Amsterdam. 2e luitenant cavalerie 

(1839-1840), Landbouwer (V.A. 1840), Adjunct-Houtvester (V.A.1844-), Lid 

Ridderschap van Gelderland (1840-1862), Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, 

overleden (44 jaar oud) op zaterdag 17 mei 1862 in 

Bonn [Nordrhein-Westfalen, Duitsland]. Uit dit huwelijk een dochter. 

 

Jacobus Josephus baron van Rijckevorsel. 

Van Rijckevorsel werd benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw (1824). Hij werd in 1831 

verheven in de Nederlandse adel en in 1842 werd hem de titel van baron bij eerstgeboorte verleend. Hij 

trouwde met Catharina Valentina van der Kun (1792-1813) en na haar overlijden met Hendrika Petronella 

Veronica van Oosthuyse, vrouwe van Rijsenburg (1793-1829). Hij stichtte het Staelduinse Bos op een terrein 

in de Kapittelduinen op een stuk terrein dat door zijn schoonvader Petrus van Oosthuyse was gekocht. 

Van Rijckevorsel was handelaar, lid van de raad in Rotterdam en van 1840 tot 1845 lid van de Provinciale 

Staten van Zuid-Holland. Hij wordt, vermoedelijk ten onrechte, ook vermeld als Tweede Kamerlid. Hij 

interesseerde zich voor architectuur en ontwikkelde zich als amateurkunstenaar. Hij maakte litho's, 

tekeningen en glasschilderingen. Hij gaf daarin les aan zijn zoons Augustinus en Joannes van Rijckevorsel. 

Hij exposeerde in 1839 en 1841 samen met zijn zoon Joannes op een tentoonstelling van Levende Meesters in 

Den Haag.. 

Op kasteel Heeswijk is een glas-in-loodraam bewaard gebleven dat Van Rijckevorsel maakte. Hij exposeerde 

het in 1839 in Den Haag. De dessus de porte toont een zittende engel, met in een spitsboog de voorouderlijke 

familiewapens van Andreas baron van den Bogaerde van Terbrugge, gouverneur van Noord-Brabant, en 

diens vrouw.. 

Hij liet de beeldhouwer een graftombe van de familie Van Rijckevorsel ontwerpen, die in 1859 achter de 

door zijn schoonouders gestichte Sint-Petrus'-Bandenkerk in Rijsenburg werd geplaatst. Van Rijckevorsel 

overleed drie jaar later, op 77-jarige leeftijd. 

. 

 

 

 

 Jacobus Josephus baron van Rijckevorsel, trouwde (respectievelijk 29 en 20 jaar oud) (2) op 

dinsdag 13 september 1814 in 's-Gravenhage met Hendrica Petronella Veronica Oosthuijse, 

geboren op dinsdag 24 september 1793 in 's-Gravenhage, vrouwe van Rijsenburg (1793-1829), 

overleden (36 jaar oud) op zondag 6 december 1829 in 's-Gravenhage. 

 Uit dit huwelijk 9 kinderen. 

1. Petrus Antonius Maria van Rijckevorsel, geboren op vrijdag 8 december 1815 in 

Rotterdam, overleden (56 jaar oud) op donderdag 15 augustus 1872 in Utrecht, volgt 

Xi, op pagina 25. 

2. Thomas Cornelis Maria van Rijckevorsel, geboren op maandag 3 februari 1817 in 

Rotterdam, overleden (56 jaar oud) op maandag 21 juli 1873 in Neerbosch, trouwde 

(respectievelijk 25 en 20 jaar oud) op woensdag 28 september 1842 in Rotterdam met 

Maria Gerardina Constantia van der Kun, geboren op zaterdag 3 november 1821 in 

Rotterdam, overleden (32 jaar oud) op zondag 15 januari 1854 in 's-Gravenhage. Uit 

dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

3. jhr. Joannes (Jan) van Rijckevorsel, geboren op dinsdag 17 maart 1818 in Rotterdam, 

overleden (72 jaar oud) op donderdag 10 juli 1890 in Roermond. 

4. Augustinus Josephus Aloysius van Rijckevorsel, geboren op 

zaterdag 18 december 1819 in Rotterdam, overleden (72 jaar oud) op 

woensdag 20 januari 1892 in 's-Gravenhage. 

5. Carolina Margaretha Elisabeth van Rijckevorsel, geboren op 

woensdag 1 augustus 1821 in Rotterdam, religieuze, overleden (62 jaar oud) op 

donderdag 18 oktober 1883 in Velp. 



  

  

6. Ernestus Tilmanus Bernardus van Rijckevorsel, geboren op woensdag 21 mei 1823 

in Rotterdam, overleden (62 jaar oud) op dinsdag 7 juli 1885 in 

Brussel [Vlaams-Brabant, België], volgt Xj, op pagina 26. 

7. Maria Anna Gertrudis Anastasia van Rijckevorsel, geboren op 

zondag 25 december 1825 in Rotterdam, overleden (1 jaar oud) op 

zaterdag 7 april 1827 aldaar. 

8. Henricus Alfridus Adrianus van Rijckevorsel, geboren op zaterdag 16 augustus 1828 

in Rotterdam, overleden (65 jaar oud) op maandag 4 september 1893 in Nijmegen, 

volgt Xk, op pagina 26. 

9. Cornelis Richardus Edmundus van Rijckevorsel, geboren op 

zondag 22 november 1829 in 's-Gravenhage, overleden (46 jaar oud) op 

dinsdag 10 oktober 1876 aldaar, volgt Xl, op pagina 28. 

 

jhr. Joannes (Jan) van Rijckevorsel. 

Van Rijckevorsel studeerde aanvankelijk rechten, maar koos voor de kunst. Hij werd daarin opgeleid door 

zijn vader. Hij nam deel aan de tentoonstelling van Levende Meesters in Den Haag (1839, 1841) en 

Amsterdam (1840). Als 21-jarige ontving hij een bronzen medaille voor zijn 'proeven van schilderijen op 

glas', waarschijnlijk de twee medaillons die zijn geplaatst in de sacristie van de Sint-Petrus'-Bandenkerk in 

Rijsenburg. Twee jaar later ontving hij een zilveren medaille voor het Petrusraam dat ook in deze kerk werd 

geplaatst.. 

In 1839 trad hij toe tot de paters redemptoristen en in 1848 werd hij tot priester gewijd. Hij hield zich nog 

amper bezig met glas, maar maakte wel religieuze schilderijen. Hij overleed op 72-jarige leeftijd in het 

redemptoristenklooster in Kapel in 't Zand. 

 

 

IXf. Gerardus Johannes van Rijckevorsel, zoon van Thomas Cornelis van Rijckevorsel (VIIId), op 

pagina 14 (Nederlands wijnhandelaar en bestuurder) en Anna Petronella Vermeulen, geboren op 

vrijdag 11 april 1788 in 's-Hertogenbosch, overleden (84 jaar oud) op zaterdag 13 april 1872 

aldaar, trouwde (respectievelijk 31 en 25 jaar oud) op woensdag 21 april 1819 in 's-Hertogenbosch 

met zijn nicht Maria Cornelia van Rijckevorsel, dochter van Augustinus Tilmanus van 

Rijckevorsel (VIIIc), op pagina 10 (lid fa. Joan van Rijckevorsel en Zoonen,) en Theresia Josepha 

van Meeuwen. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

1. Anna Petronella Theresia Maria van Rijckevorsel, geboren op 

donderdag 22 maart 1821 in 's-Hertogenbosch, overleden (58 jaar oud) op 

zondag 13 juli 1879 aldaar, trouwde (respectievelijk 29 en 42 jaar oud) op 

donderdag 5 september 1850 in 's-Hertogenbosch met Fredericus Franciscus 

Half-Wassenaar, geboren op dinsdag 19 juli 1808 in 's-Hertogenbosch, rechter in 

Eindhoven, overleden (45 jaar oud) op zondag 14 augustus 1853 in 

Brussel [Vlaams-Brabant, België]. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Ludovica Antonia Maria van Rijckevorsel, geboren op zondag 30 juni 1822 in 

's-Hertogenbosch, overleden (55 jaar oud) op zondag 10 februari 1878 aldaar, trouwde 

(respectievelijk 29 en 36 jaar oud) op woensdag 19 november 1851 in 's-Hertogenbosch 

met Franciscus Cornelis Joannes de Wijs, geboren op vrijdag 25 november 1814 in 

's-Hertogenbosch, overleden (56 jaar oud) op vrijdag 30 juni 1871 aldaar. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

3. Augustinus Joannes Hubertus van Rijckevorsel, geboren op 

vrijdag 19 augustus 1825 in 's-Hertogenbosch, overleden (1 jaar oud) op 

zaterdag 21 juli 1827 aldaar. 

4. Thomas Jacobus Hubertus van Rijckevorsel, geboren op woensdag 7 december 1831 

in 's-Hertogenbosch, overleden (50 jaar oud) op woensdag 15 maart 1882 aldaar, volgt 

Xm, op pagina 29. 

 

IXg. Bernardus Jacobus van Rijckevorsel, zoon van Thomas Cornelis van Rijckevorsel (VIIId), op 

pagina 14 (Nederlands wijnhandelaar en bestuurder) en Anna Petronella Vermeulen, geboren op 



  

  

dinsdag 8 juni 1790 in 's-Hertogenbosch, Lid fa. Joan van Rijckevorsel en Zoonen, wijnhandel te 

's-Hertogenbosch, overleden (50 jaar oud) op zondag 7 maart 1841 in 's-Hertogenbosch, trouwde 

(respectievelijk 28 en 21 jaar oud) op woensdag 21 april 1819 in 's-Hertogenbosch met Elisabeth 

Maria Clara Vermeulen, geboren op vrijdag 26 mei 1797 in 's-Hertogenbosch, overleden (64 jaar 

oud) op dinsdag 15 april 1862 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 12 kinderen. 

1. Maria Anna Huberta van Rijckevorsel, geboren op dinsdag 22 augustus 1820 in 

's-Hertogenbosch, overleden (76 jaar oud) op maandag 31 mei 1897 aldaar. 

2. Elisabeth Maria Huberta van Rijckevorsel, geboren op woensdag 26 september 1821 

in 's-Hertogenbosch, overleden (39 jaar oud) op woensdag 3 april 1861 aldaar, 

trouwde (respectievelijk 30 en 33 jaar oud) op maandag 24 mei 1852 in 

's-Hertogenbosch met Lodewijk Willem Joseph Maria Verheijen, geboren op 

dinsdag 2 februari 1819 in 's-Hertogenbosch, advocaat te 's-Hertogenbosch en lid 

Provinciale Staten van Noord-Brabant; Kamerheer i.b.d, overleden (49 jaar oud) op 

vrijdag 15 mei 1868 in Glain [Luik, België]. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

3. Antoinette Maria Huberta van Rijckevorsel, geboren op donderdag 20 maart 1823 in 

's-Hertogenbosch, overleden (11 maanden oud) op donderdag 4 maart 1824 aldaar. 

4. Sophia Maria Huberta van Rijckevorsel, geboren op vrijdag 15 oktober 1824 in 

's-Hertogenbosch, overleden (6 maanden oud) op dinsdag 26 april 1825 aldaar. 

5. Josephina Everarda Maria Huberta van Rijckevorsel, geboren op 

maandag 15 oktober 1827 in 's-Hertogenbosch, overleden (80 jaar oud) op 

maandag 6 januari 1908 aldaar, trouwde (respectievelijk 27 en 29 jaar oud) op 

vrijdag 14 september 1855 in 's-Hertogenbosch met Ferdinand August Leopold 

Joseph de Kuijper, geboren op zaterdag 25 maart 1826 in Veghel, notaris, overleden 

(72 jaar oud) op zondag 11 december 1898 in Veghel. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

6. Augustinus Gerardus Hubertus van Rijckevorsel, geboren op 

maandag 10 november 1828 in 's-Hertogenbosch, overleden (62 jaar oud) op 

vrijdag 6 februari 1891 aldaar, volgt Xn, op pagina 29. 

7. Josephus Henricus Hubertus van Rijckevorsel, geboren op 

zaterdag 5 december 1829 in 's-Hertogenbosch, overleden (73 jaar oud) op 

woensdag 7 oktober 1903 in Roermond, volgt Xo, op pagina 30. 

8. Catharina Maria Huberta van Rijckevorsel, geboren op zondag 25 september 1831 in 

's-Hertogenbosch, overleden (76 jaar oud) op zaterdag 14 maart 1908 aldaar. 

9. Bernardus Jacobus Hubertus van Rijckevorsel, geboren op 

woensdag 19 september 1832 in 's-Hertogenbosch, overleden (33 dagen oud) op 

maandag 22 oktober 1832 aldaar. 

10. Bernardus Jacobus Hubertus van Rijckevorsel, geboren op 

dinsdag 17 september 1833 in 's-Hertogenbosch, overleden (9 maanden oud) op 

donderdag 19 juni 1834 aldaar. 

11. Aloisius Bernardus Hubertus van Rijckevorsel, geboren op zaterdag 25 oktober 1834 

in 's-Hertogenbosch, overleden (72 jaar oud) op woensdag 25 september 1907 in 

Maastricht, volgt Xp, op pagina 30. 

12. Theodorus Josephus Hubertus van Rijckevorsel, geboren op zondag 15 mei 1836 in 

's-Hertogenbosch, 1e luitenant der dienstdoende schutterij, overleden (25 jaar oud) op 

zondag 23 februari 1862 in 's-Hertogenbosch. 

 

Generatie X 
 

 

Xa. Hubert van Rijckevorsel, zoon van Willem van Rijckevorsel (IXa), op pagina 15 en Beatrix 

Johanna van der Hoop, geboren op zondag 10 februari 1811 in Rotterdam, overleden (39 jaar 

oud) op donderdag 26 september 1850 in Torquay [sw, Verenigd Koninkrijk], trouwde 



  

  

(respectievelijk 32 en 17 jaar oud) op woensdag 12 april 1843 in Padang [Sumatra, Indonesië] met 

Christine Magdalena Krijgsman, geboren op dinsdag 3 januari 1826 in 

Padang [Sumatra, Indonesië], overleden (69 jaar oud) op maandag 2 december 1895 in Nijmegen. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Willem Frederik van Rijckevorsel, geboren op donderdag 3 april 1845 in 

Padang [Sumatra, Indonesië], overleden (49 jaar oud) op donderdag 8 november 1894 

in Jombang [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië], volgt XIa, op pagina 31. 

 

Xb. Abraham van Rijckevorsel, zoon van Willem van Rijckevorsel (IXa), op pagina 15 en Beatrix 

Johanna van der Hoop, geboren op woensdag 18 juli 1804 in Rotterdam, overleden (55 jaar oud) 

op maandag 7 mei 1860 aldaar, trouwde (respectievelijk 30 en 27 jaar oud) op 

woensdag 24 september 1834 in Rotterdam met Beatrix Elisabeth Baelde, geboren op 

maandag 29 december 1806 in Rotterdam, overleden (75 jaar oud) op maandag 11 december 1882 

aldaar. 

 Uit dit huwelijk een dochter. 

1. Beatrix Johanna Catharina van Rijckevorsel, geboren op zaterdag 10 februari 1838 in 

Rotterdam, overleden (34 jaar oud) op maandag 1 juli 1872 aldaar, trouwde 

(respectievelijk 27 en 28 jaar oud) op woensdag 1 november 1865 in Rotterdam met 

Johan van Vollenhoven, geboren op zaterdag 25 maart 1837 in Rotterdam, overleden 

(42 jaar oud) op dinsdag 28 oktober 1879 aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

 

Xc. Abraham van Rijckevorsel, zoon van Huibert van Rijckevorsel (IXb), op pagina 15 en Anna 

Josine van der Pot, geboren op donderdag 30 december 1790 in Rotterdam, overleden (73 jaar 

oud) op donderdag 11 augustus 1864 aldaar, trouwde (respectievelijk 22 en 20 jaar oud) op 

woensdag 3 februari 1813 in Rotterdam met Maria Cornelia St. St. Martin, geboren op 

zondag 8 juli 1792 in Rotterdam, overleden (73 jaar oud) op donderdag 22 februari 1866 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

1. Huibert van Rijckevorsel, geboren op zaterdag 23 oktober 1813 in Rotterdam, volgt 

XIb, op pagina 31. 

2. Anna Agathe van Rijckevorsel, geboren op maandag 15 december 1823 in 

Rotterdam, overleden (28 jaar oud) op maandag 19 april 1852 aldaar, trouwde 

(respectievelijk 22 en 30 jaar oud) op woensdag 27 mei 1846 in Rotterdam met Johan 

Gijsbert Leonard van Dorp, geboren op maandag 4 maart 1816 in Tiel, overleden (71 

jaar oud) op donderdag 28 april 1887 in Rotterdam. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

 
 

Abraham van Rijckevorsel. 

Op twintigjarige leeftijd trad hij al zelfstandig als koopman op. Zijn handelsfirma richtte zich voornamelijk 

op de handel in graan en transacties in koloniale producten. In 1823 werd van Rijckevorsel benoemd tot lid 

van de Rotterdamse Kamer van Koophandel, waar hij in 1838 voorzitter werd. Hij zou die functie 26 jaar 

vervullen, tot aan zijn dood in 1864. 



  

  

Van 1839 tot 1849 was hij lid van de Rotterdamse gemeenteraad. In 1841 werd hij door de Staten van 

Zuid-Holland gekozen als lid van de Tweede Kamer. Hij kwam daar met name op voor de belangen van 

handel en scheepvaart. Nadat hij zich in 1850 niet meer herkiesbaar had gesteld, werd hij lid van de Eerste 

Kamer. Deze functie vervulde hij tot 1862. Van Rijckevorsel liet in de politiek zijn invloed gelden bij de 

totstandkoming van de wet tot aanleg van de Nieuwe Waterweg en de spoorwegverbinding van Rotterdam 

met Duitsland. 

Van Rijckevorsel vervulde een groot aantal maatschappelijke functies. Zo had hij zitting in de Rotterdamse 

schoolcommissie (1821-1857), was hij commissaris van de Nederlandsche Handel-Maatschappij (1831-1859) 

en van de Nederlandsche Rhijnspoorweg-Maatschappij (1846-1851). Kort voor zijn dood werd hij benoemd 

tot staatsraad in buitengewone dienst. 

In Rotterdam is in 1965 als eerbetoon de Abram van Rijckevorselweg naar hem genoemd. 

 

 

Xd. Carolus Jacobus Antonius van Rijckevorsel, zoon van Johannes Franciscus van Rijckevorsel 

(IXc), op pagina 16 (Mede-oprichter en lid fa. Victor A. en Joh. F. van Rijckevorsel & Comp) en 

Antonia Joanna Barbara Half-Wassenaer van Onsenoort, geboren op 

woensdag 15 november 1809 in 's-Hertogenbosch, advocaat, Lid Gedeputeerde Staten van 

Noord-Brabant, overleden (73 jaar oud) op zaterdag 13 januari 1883 in 's-Hertogenbosch, 

trouwde (respectievelijk 25 en 21 jaar oud) op woensdag 20 mei 1835 in 's-Hertogenbosch met 

Anna Maria Cornelia de Wijs, geboren op dinsdag 13 juli 1813 in 's-Hertogenbosch, overleden 

(77 jaar oud) op dinsdag 5 mei 1891 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

1. Henricus Antonius Maria Cornelius Franciscus van Rijckevorsel, geboren op 

woensdag 4 oktober 1837 in 's-Hertogenbosch, Priester, pater jezuiet, overleden (55 

jaar oud) op zondag 11 juni 1893 in Maastricht. 

2. Thomas Cornelius Maria Hubertus van Rijckevorsel, geboren op 

maandag 28 januari 1839 in 's-Hertogenbosch, Lid fa. Bouman en Van Rijckevorsel, 

commissionairs en reders te Amsterdam, Lid St. Caecilia-College, overleden (52 jaar 

oud) op vrijdag 26 juni 1891 in Oosterbeek. 

3. Hubertus Maria Franciscus van Rijckevorsel, geboren op zaterdag 19 juni 1841 in 

's-Hertogenbosch, pater jezuiet, overleden (34 jaar oud) op maandag 31 januari 1876 in 

Maumere [Celebes, Indonesië]. 

4. Maria Theresia van Rijckevorsel, geboren op dinsdag 28 november 1843 in 

's-Hertogenbosch, overleden (73 jaar oud) op zondag 31 december 1916 in Beek, 

trouwde (respectievelijk 21 en 24 jaar oud) op donderdag 1 juni 1865 in 

's-Hertogenbosch met Johannes Baptista Josephus Nicolaas van der Schueren, 

geboren op woensdag 13 januari 1841 in 's-Gravenhage, overleden (63 jaar oud) op 

dinsdag 10 januari 1905 in Beek. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

5. Carolus Maria Franciscus van Rijckevorsel, geboren op vrijdag 11 september 1846 in 

's-Hertogenbosch, priester, pater jezuiet, overleden (52 jaar oud) op 

maandag 28 november 1898 in 's-Hertogenbosch. 

6. Aloisius Maria Josephus Theodorus van Rijckevorsel, geboren op 

zaterdag 26 juli 1851 in 's-Hertogenbosch, overleden (74 jaar oud) op 

vrijdag 25 december 1925 in Voorburg, volgt XIc, op pagina 33. 



  

  

 
 

Carolus Jacobus Antonius van Rijckevorsel. 

Bossche notabele, zoon van een koopman. Vooral actief als bestuurder en weldoener. Zette zich met name in 

voor het doofstommenonderwijs. Was achttien jaar gedeputeerde van Noord-Brabant en daarna twaalf jaar 

een niet erg op de voorgrond tredend Eerste Kamerlid. 

moderaat of gematigd liberaal. 

in de periode 1871-1883: lid Eerste Kamer. 

 

 

Xe. Johannes Franciscus Josephus van Rijckevorsel, zoon van Johannes Franciscus van Rijckevorsel 

(IXc), op pagina 16 (Mede-oprichter en lid fa. Victor A. en Joh. F. van Rijckevorsel & Comp) en 

Antonia Joanna Barbara Half-Wassenaer van Onsenoort, geboren op maandag 29 juli 1811 in 

's-Hertogenbosch, mede-oprichter en lid fa. wed. Joh. F. van Rijckevorsel en Zn, overleden (82 

jaar oud) op dinsdag 27 maart 1894 in 's-Hertogenbosch, trouwde (respectievelijk 31 en 25 jaar 

oud) op donderdag 9 februari 1843 in Breda met Anna Petronella Josepha Ingen Housz, geboren 

op zondag 31 augustus 1817 in Breda, overleden (64 jaar oud) op donderdag 15 december 1881 in 

's-Hertogenbosch. 

 Uit dit huwelijk 15 kinderen. 

1. Johannes Antonius Hubertus van Rijckevorsel, geboren op 

donderdag 8 februari 1844 in 's-Hertogenbosch, overleden (69 jaar oud) op 

woensdag 14 januari 1914 aldaar, volgt XId, op pagina 34. 

2. Henriette Isabella Huberta Maria van Rijckevorsel, geboren op 

zaterdag 22 februari 1845 in 's-Hertogenbosch, overleden (1 jaar oud) op 

woensdag 1 april 1846 aldaar. 

3. Lucia Maria Florentina Huberta van Rijckevorsel, geboren op 

zaterdag 22 februari 1845 in 's-Hertogenbosch, overleden (1 jaar oud) op 

vrijdag 3 april 1846 aldaar. 

4. Augustinus Maria Hubertus van Rijckevorsel, geboren op zaterdag 21 maart 1846 in 

's-Hertogenbosch, overleden (71 jaar oud) op woensdag 11 juli 1917 in Bemmel, volgt 

XIe, op pagina 35. 

5. Bernardus Maria Hubertus van Rijckevorsel, geboren op zondag 25 april 1847 in 

's-Hertogenbosch, Lid fa. Joh. F. van Rijckevorsel en Zn, overleden (74 jaar oud) op 

vrijdag 21 oktober 1921 in 's-Gravenhage, trouwde (respectievelijk 33 en 22 jaar 

oud) op maandag 21 juni 1880 in Schiedam met Alegonda Margaretha Maria 

Snijders, geboren op vrijdag 9 april 1858 in Schiedam, overleden (49 jaar oud) op 

dinsdag 19 november 1907 in 's-Gravenhage. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

6. Lucia Florentina Maria Huberta van Rijckevorsel, geboren op 

zondag 6 augustus 1848 in 's-Hertogenbosch, overleden (62 jaar oud) op 

maandag 9 januari 1911 in Maastricht, trouwde (respectievelijk 21 en 30 jaar oud) op 

woensdag 9 februari 1870 in 's-Hertogenbosch met Willem Joseph Dankelman, 

geboren op maandag 16 september 1839 in Amsterdam, overleden (58 jaar oud) op 



  

  

zaterdag 25 december 1897 aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

7. Maria Jacoba Huberta van Rijckevorsel, geboren op zaterdag 8 december 1849 in 

's-Hertogenbosch, overleden (60 jaar oud) op dinsdag 12 juli 1910 in Zwolle, trouwde 

(respectievelijk 21 en 25 jaar oud) op vrijdag 28 juli 1871 in 's-Hertogenbosch met 

Franciscus Philippus Antonius Tellegen, zoon van Reinoldus Jacobus Tellegen en 

Reinilda Cornelia Maria Heerkens, geboren op donderdag 2 oktober 1845 in 

Groningen, Lid fa. Heerkens, Schaepman en Co, azijn- en kaarsenmakers te Zwolle, 

overleden (42 jaar oud) op maandag 6 februari 1888 in Zwolle. Uit dit huwelijk zijn 

mij geen kinderen bekend. 

8. Coletta Maria Francisca Huberta van Rijckevorsel, geboren op 

dinsdag 28 januari 1851 in 's-Hertogenbosch, overleden (4 jaar oud) op 

dinsdag 4 december 1855 aldaar. 

9. Joanna Antonia Maria Huberta van Rijckevorsel, geboren op 

zondag 5 september 1852 in 's-Hertogenbosch, overleden (87 jaar oud) op 

donderdag 25 januari 1940 in Schelle [Antwerpen, België], trouwde (respectievelijk 28 

en 35 jaar oud) op maandag 29 augustus 1881 in 's-Hertogenbosch met Gustavus 

Maria Hyacinthus van Ravestijn, geboren op zaterdag 18 juli 1846 in 

Turnhout [Antwerpen, België], overleden (88 jaar oud) op donderdag 14 februari 1935 

in Schelle [Antwerpen, België]. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

10. Rufina Barabara Maria Huberta van Rijckevorsel, geboren op vrijdag 20 januari 1854 

in 's-Hertogenbosch, overleden (59 jaar oud) op woensdag 2 april 1913 in Breda, 

trouwde (respectievelijk 29 en 46 jaar oud) op maandag 22 januari 1883 in 

's-Hertogenbosch met Augustinus Josephus Maria Antonius Dierckx, geboren op 

zaterdag 1 oktober 1836 in Turnhout [Antwerpen, België], Onderzoekrechter 

rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, overleden (55 jaar oud) op 

woensdag 30 december 1891 in Turnhout [Antwerpen, België]. Uit dit huwelijk zijn 

mij geen kinderen bekend. 

11. Anna Ludovica Maria Huberta van Rijckevorsel, geboren op woensdag 11 juli 1855 

in 's-Hertogenbosch, overleden (70 jaar oud) op zaterdag 8 mei 1926 in 

Montreux [Vaud, Zwitserland], trouwde (respectievelijk 26 en 32 jaar oud) op 

vrijdag 19 augustus 1881 in 's-Hertogenbosch met Antonius Otto Hermannus 

Tellegen, zoon van Reinoldus Jacobus Tellegen en Reinilda Cornelia Maria Heerkens, 

geboren op dinsdag 7 november 1848 in Groningen, Psychiater; Geneesheer-directeur 

krankzinnigengestichten Coudewater te Rosmalen, e Vught en te 's-Gravenhage, 

overleden (56 jaar oud) op zaterdag 19 november 1904 in 's-Gravenhage. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

12. Herman Joseph Maria Hubertus van Rijckevorsel, geboren op maandag 4 mei 1857 

in 's-Hertogenbosch, overleden (7 weken oud) op woensdag 24 juni 1857 aldaar. 

13. Hermanus Josephus Maria Hubertus van Rijckevorsel, geboren op 

maandag 19 april 1858 in 's-Hertogenbosch, overleden (67 jaar oud) op 

zondag 28 maart 1926 in Oegstgeest, volgt XIf, op pagina 35. 

14. Norbertina Josepha Maria Huberta van Rijckevorsel, geboren op 

vrijdag 20 januari 1860 in 's-Hertogenbosch, overleden (65 jaar oud) op 

dinsdag 29 september 1925 in Weert, trouwde (beiden 26 jaar oud) op 

dinsdag 14 september 1886 in Vught met Antonius Josephus Theodorus Hubertus 

Borret, zoon van Bernardus Ludovicus Hubertus Borret en Ohanna Maria Antonia 

Hortensia Hermans, geboren op zaterdag 29 oktober 1859 in Asten, wijnhandelaar te 

Vught, overleden (37 jaar oud) op woensdag 14 juli 1897 in 

Rio de Janeiro [Rio De Janeiro, Brazilië]. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

15. Petrus Maria Hubertus van Rijckevorsel, geboren op maandag 24 juni 1861 in 

's-Hertogenbosch, overleden (9 maanden oud) op maandag 21 april 1862 aldaar. 

 

Xf. Eduardus Josephus van Rijckevorsel van Kessel, zoon van Augustinus Theorodus van 

Rijckevorsel van Kessel (IXd), op pagina 17 (ontvanger directe belastingen,) en Everarda 



  

  

Francisca Half-Wassenaer van Onsenoort, geboren op dinsdag 26 januari 1813 in 

's-Hertogenbosch, overleden (30 jaar oud) op donderdag 10 augustus 1843 aldaar, trouwde 

(respectievelijk 26 en 20 jaar oud) op dinsdag 26 november 1839 in 's-Hertogenbosch met Marie 

Cecile Josephine Gislene Dubois, geboren op maandag 8 februari 1819 in 

Gent [Oost-Vlaanderen, België], gedoopt in Vught, overleden (82 jaar oud) op 

vrijdag 10 januari 1902 aldaar. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Augustinus Theodorus Everardus Josephus Hubertus Ghislain van Rijckevorsel 

van Kessel, geboren op vrijdag 31 juli 1840 in 's-Hertogenbosch. 

 

Xg. Ferdinandus Gerardus Josephus van Rijckevorsel van Kessel, zoon van Augustinus Theorodus 

van Rijckevorsel van Kessel (IXd), op pagina 17 (ontvanger directe belastingen,) en Everarda 

Francisca Half-Wassenaer van Onsenoort, geboren op zaterdag 1 juli 1815 in 's-Hertogenbosch, 

Raadsheer Provinciaal Gerechtshof, lid Gemeenteraad van 's-Hertogenbosch, overleden (63 jaar 

oud) op zaterdag 24 mei 1879 in 's-Hertogenbosch, trouwde (respectievelijk 33 en 30 jaar oud) op 

donderdag 21 juni 1849 in Woensel met Maria Helena van Eckart, geboren op 

zondag 3 januari 1819 in Eindhoven, overleden (77 jaar oud) op woensdag 28 oktober 1896 in 

's-Hertogenbosch. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen. 

1. Everardus Franciscus van Rijckevorsel van Kessel, geboren op 

woensdag 26 maart 1851 in 's-Hertogenbosch, overleden (61 jaar oud) op 

zaterdag 30 november 1912 in Auteuil [Yvelines, Frankrijk], volgt XIg, op pagina 36. 

2. Wilhelmus Johannes van Rijckevorsel van Kessel, geboren op 

dinsdag 15 maart 1853 in 's-Hertogenbosch, overleden (63 jaar oud) op 

zondag 25 februari 1917 in Asnières [Val-d’Oise, Frankrijk]. 

 

Xh. Franciscus Johannes Josephus van Rijckevorsel van Kessel, zoon van Augustinus Theorodus 

van Rijckevorsel van Kessel (IXd), op pagina 17 (ontvanger directe belastingen,) en Everarda 

Francisca Half-Wassenaer van Onsenoort, geboren op zondag 30 augustus 1818 in 

's-Hertogenbosch, ontvanger directe belastingen te Nijmegen, overleden (75 jaar oud) op 

maandag 7 mei 1894 in Nijmegen, trouwde (beiden 29 jaar oud) op donderdag 17 februari 1848 in 

Veghel met Thérèse Angelique Constance Victorine de Kuijper, geboren op 

maandag 28 december 1818 in Vught, overleden (79 jaar oud) op zondag 13 februari 1898 in 

Nijmegen. 

 Uit dit huwelijk 6 zonen. 

1. Eugène Ferdinand Marie van Rijckevorsel van Kessel, geboren op 

zondag 17 december 1848 in Ravenstein, overleden (61 jaar oud) op 

maandag 7 maart 1910 in Nijmegen, volgt XIh, op pagina 36. 

2. Louis Hubert Marie van Rijckevorsel van Kessel, geboren op donderdag 4 april 1850 

in Moergestel, priester, pastoor van Moergestel. Deken van Oirschot, ere-kamerheer 

van Z.H. de Paus, overleden (71 jaar oud) op maandag 20 juni 1921 in Moergestel. 

3. Henri Vincent Marie van Rijckevorsel van Kessel, geboren op 

donderdag 23 oktober 1851 in Ravenstein, priester, pastoor te Groot Linden, 

overleden (69 jaar oud) op zaterdag 16 juli 1921 in Groot-Linden. 

4. Victor Marie van Rijckevorsel van Kessel, geboren op maandag 16 januari 1854 in 

Herpen, overleden (73 jaar oud) op maandag 12 december 1927 in Hees, volgt XIi, op 

pagina 37. 

5. Edouard Marie van Rijckevorsel van Kessel, geboren op donderdag 5 april 1855 in 

Sint Michielsgestel, overleden (één week oud) op donderdag 12 april 1855 aldaar. 

6. Alphonse Eduard Marie van Rijckevorsel van Kessel, geboren op 

woensdag 24 juni 1857 in Sint Michielsgestel, overleden (43 jaar oud) op 

maandag 18 februari 1901 in Boxtel, volgt XIj, op pagina 37. 

 

Xi. Petrus Antonius Maria van Rijckevorsel, zoon van Jacobus Josephus baron van Rijckevorsel 

(IXe), op pagina 17 (heer van Rijsenburg) en Hendrica Petronella Veronica Oosthuijse (vrouwe 



  

  

van Rijsenburg (1793-1829)), geboren op vrijdag 8 december 1815 in Rotterdam, raadsheer 

Provinciaal Gerechtshof te Utrecht, overleden (56 jaar oud) op donderdag 15 augustus 1872 in 

Utrecht, trouwde (respectievelijk 26 en 23 jaar oud) op donderdag 30 juni 1842 in Ubbergen met 

Leontine Victoire Stephanie Dommer van Poldersveldt, dochter van Gijsbert Jan Dommer van 

Poldersveldt (Houtvester eerste district van Gelderland) en Marie Stroobant van Terbrugge, 

geboren op maandag 29 maart 1819 in Ubbergen, overleden (78 jaar oud) op 

zaterdag 2 oktober 1897 in Utrecht. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

1. Alphonse Francois Gisbert Marie van Rijckevorsel, geboren op 

dinsdag 16 september 1845 in Utrecht, overleden (29 jaar oud) op 

dinsdag 24 november 1874 in Le Croset [Valais, Zwitserland], volgt XIk, op pagina 38. 

2. Maria Anna Margaretha Louise van Rijckevorsel, geboren op 

dinsdag 16 september 1845 in Utrecht, overleden (82 jaar oud) op 

donderdag 20 oktober 1927 in Mainz [Rheinland-Pfalz, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 27 en 30 jaar oud) op donderdag 26 juni 1873 in Utrecht met 

Constantinus Maria Theodorus Augustus Christianus van Wijnbergen, geboren op 

donderdag 8 september 1842 in Brummen, overleden (62 jaar oud) op 

maandag 17 april 1905 in Schaarbeek [Vlaams-Brabant, België]. Uit dit huwelijk zijn 

mij geen kinderen bekend. 

3. Maria Victoria Augustina van Rijckevorsel, geboren op maandag 9 juli 1849 in 

Utrecht, overleden (54 jaar oud) op zondag 10 april 1904 in 

Durbuy [Luxemburg, België], trouwde met Paul Marie Franêois Leon de Gerlache, 

geboren op vrijdag 10 december 1852 in Charleroi [Henegouwen, België], overleden 

(77 jaar oud) op donderdag 2 oktober 1930 in Durbuy [Luxemburg, België]. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Xj. Ernestus Tilmanus Bernardus van Rijckevorsel, zoon van Jacobus Josephus baron van 

Rijckevorsel (IXe), op pagina 17 (heer van Rijsenburg) en Hendrica Petronella Veronica 

Oosthuijse (vrouwe van Rijsenburg (1793-1829)), geboren op woensdag 21 mei 1823 in 

Rotterdam, overleden (62 jaar oud) op dinsdag 7 juli 1885 in Brussel [Vlaams-Brabant, België], 

trouwde (respectievelijk 27 en 22 jaar oud) op woensdag 19 juni 1850 in 's-Gravenhage met 

Helena Antoinette Christine Francoise Logher, geboren op zondag 12 augustus 1827 in 

's-Gravenhage, overleden (31 jaar oud) op zondag 22 mei 1859 in Ubbergen. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

1. Joseph Francois Maria van Rijckevorsel, geboren op vrijdag 25 april 1851 in 

Ubbergen, overleden (2 dagen oud) op zondag 27 april 1851 aldaar. 

2. Caroline Hermine Henriette Marie van Rijckevorsel, geboren op 

vrijdag 5 maart 1852 in Ubbergen, overleden (58 jaar oud) op dinsdag 12 juli 1910 in 

Posadas [Misiones, Argentinië], trouwde (respectievelijk 30 en 22 jaar oud) op 

donderdag 12 oktober 1882 in 's-Gravenhage met Francois Charles Jules Chefnay, 

geboren op zaterdag 11 februari 1860 in Theux [Luik, België], overleden (ongeveer 42 

jaar oud) in 1902 in Argentinië. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

3. Ernestine Hélène Francoise Marie van Rijckevorsel, geboren op 

donderdag 18 augustus 1853 in Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk], overleden (58 jaar oud) 

op vrijdag 20 oktober 1911 in Brussel [Vlaams-Brabant, België], trouwde 

(respectievelijk 28 en 37 jaar oud) op donderdag 15 september 1881 in 's-Gravenhage 

met Albert Louis Camille Ghislain Heyndrickx, geboren op 

dinsdag 26 september 1843 in Sint-Niklaas [Oost-Vlaanderen, België], overleden (96 

jaar oud) op woensdag 1 november 1939 in Clermont-Créans [Sarthe, Frankrijk]. Uit 

dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

4. Emile Henri Marie van Rijckevorsel, geboren op zondag 21 januari 1855 in 

Nijmegen, overleden (35 jaar oud) op donderdag 17 juli 1890 in 

Blankenberge [West-Vlaanderen, België]. 

 

Xk. Henricus Alfridus Adrianus baron van Rijckevorsel, zoon van Jacobus Josephus baron van 



  

  

Rijckevorsel (IXe), op pagina 17 (heer van Rijsenburg) en Hendrica Petronella Veronica 

Oosthuijse (vrouwe van Rijsenburg (1793-1829)), geboren op zaterdag 16 augustus 1828 in 

Rotterdam, overleden (65 jaar oud) op maandag 4 september 1893 in Nijmegen, trouwde 

(respectievelijk 48 en 31 jaar oud) op dinsdag 21 november 1876 in 's-Hertogenbosch met Maria 

Joanna van Heijst, geboren op zaterdag 16 augustus 1845 in 's-Hertogenbosch, overleden (79 jaar 

oud) op zaterdag 13 september 1924 in Nijmegen. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

1. Augustinus Josephus Antonius Petrus Maria van Rijckevorsel, geboren op 

vrijdag 1 maart 1878 in Nijmegen, overleden (49 jaar oud) op 

zaterdag 10 december 1927 aldaar, volgt XIl, op pagina 38. 

2. Petrus Laurentius Jodocus Josephus Maria van Rijckevorsel, geboren op 

maandag 2 februari 1880 in Nijmegen, overleden (33 jaar oud) op 

vrijdag 28 maart 1913 aldaar. 

3. Henricus Ludovicus Josephus Maria van Rijckevorsel, geboren op 

vrijdag 11 november 1881 in Nijmegen, overleden (62 jaar oud) op 

vrijdag 18 februari 1944 aldaar, volgt XIm, op pagina 39. 

4. Maria Elisabeth Margaretha Antonia Aloysia van Rijckevorsel, geboren op 

vrijdag 13 juni 1884 in Nijmegen, overleden (6 maanden oud) op 

donderdag 25 december 1884 aldaar. 

5. Josephus Jacobus Maria Antonius van Rijckevorsel, geboren op 

donderdag 6 oktober 1887 in Nijmegen, hoofdambtenaar N.V. Brabantse 

Buurtspoorwegen en Autodienste, overleden (64 jaar oud) op vrijdag 8 augustus 1952 

in Breda. 

6. jhr. Joannes Leo Antonius Aloisius Maria van Rijckevorsel, geboren op 

donderdag 11 juli 1889 in Nijmegen, overleden (59 jaar oud) op 

dinsdag 11 januari 1949 in 's-Gravenhage in het ziekenhuis Johannes de Deo, 

begraven in Neerbosch in het familiegraf op de begraafplaats achter de Antonius 

Abtkerk, trouwde (respectievelijk 27 en 23 jaar oud) op dinsdag 15 mei 1917 in 

Nijmegen met Antonia Josephina Maria Courbois, geboren op 

zondag 31 december 1893 in Nijmegen, overleden (88 jaar oud) op zaterdag 3 juli 1982 

aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 
 

jhr. Joannes Leo Antonius Aloisius Maria van Rijckevorsel. 

Hij kwam uit een kunstzinnige familie, zijn grootvader Jacobus Josephus baron van Rijckevorsel, heer van 

Rijsenburg (1785-1862) was naast handelaar en bestuurder actief als amateurtekenaar, -lithograaf en 

-glasschilder, en zijn oom Joannes van Rijckevorsel (1818-1890) was glazenier en schilder. Jan wilde 

aanvankelijk schilder worden en ging in Nijmegen in de leer bij Jan Toorop. Hij vervolgde zijn opleiding aan 

een aantal tekenacademies: de Stads Teekenacademie in Den Haag, de Académie Julian in Parijs, de 

groot-model-klas van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen en -bij het uitbreken 

de Eerste Wereldoorlog- aan de Rijksakademie van beeldende kunsten in Amsterdam. Van Rijckevorsel 

vestigde zich vervolgens als kunstschilder in Nijmegen. Hij trouwde er in 1917 met Antonia Josephina Maria 

Courbois (1893-1982). Hij pakte een nieuwe studie op en ging letteren studeren aan de Roomsch Katholieke 



  

  

Universiteit Nijmegen. In 1932 promoveerde hij op zijn proefschrift Rembrandt en de traditie. Het 

proefschrift verscheen ook in druk, Chris le Roy noemt het in zijn recensie "eenig in zijn soort; het is de 

kroon op het werk van jaren". Na zijn studie volgde hij in Den Haag een tijdje restauratielessen op het atelier 

van Martin de Wild. Hij gaf zelf cursussen over schilderkunst aan de Nijmeegse volksuniversiteit. 

In 1937 werd door burgemeester en wethouders van Nijmegen besloten een museum in Huize Belvoir op te 

richten, dat de schilderijencollectie van de gemeente zou herbergen. Jan van Rijckevorsel werd aangesteld als 

conservator-directeur van het Nijmeegsch Kunstmuseum, dat in juli 1939 officieel haar deuren opende. Hij 

werd in 1938 hij directeur van de Uitgeversmaatschappij Arti et Historiae, die de exploitatie van het 

'Maandschrift voor geschiedenis en kunstgeschiedenis Historia' (opgericht in 1935) overnam. Van 

Rijckevorsel voerde met historicus Jan Willem Wijn de redactie van het blad en schreef daarin over 

Nederlandse schilderkunst. Hij publiceerde verder in onder andere het tijdschrift Oud-Holland en het 

Gildeboek van het St. Bernulphusgilde. In 1945 was hij een van de drie kandidaten die door burgemeester en 

wethouders van Haarlem werden voorgedragen voor het directeurschap van het Frans Hals Museum, de 

functie ging echter naar H.P. Baard. Van Rijckevorsel bekleedde een aantal bestuurlijke nevenfuncties, hij 

werd benoemd tot lid van de Nijmeegse 'Commissie tot verzekering eener goede bewaring van 

gedenkteekenen van geschiedenis en kunst' (1930), bestuurslid (1935) en vicevoorzitter (1936) van het 

Bisschoppelijk Museum in Den Bosch en tot lid van de Gelderse Provinciale Commissie voor oorlogs- of 

vredesgedenktekens (1946). 

Van Rijckevorsel overleed op 59-jarige leeftijd in het ziekenhuis Johannes de Deo in Den Haag. Hij werd 

begraven in het familiegraf op de begraafplaats achter de Antonius Abtkerk in Neerbosch. 

 

 

Xl. Jhr. Cornelis Richardus Edmundus van Rijckevorsel, zoon van Jacobus Josephus baron van 

Rijckevorsel (IXe), op pagina 17 (heer van Rijsenburg) en Hendrica Petronella Veronica 

Oosthuijse (vrouwe van Rijsenburg (1793-1829)), geboren op zondag 22 november 1829 in 

's-Gravenhage, overleden (46 jaar oud) op dinsdag 10 oktober 1876 aldaar, trouwde 

(respectievelijk 27 en 20 jaar oud) (1) op donderdag 28 mei 1857 in 's-Hertogenbosch met Maria 

Josephina Catharina van Lanschot, geboren op maandag 3 april 1837 in 's-Hertogenbosch, 

overleden (21 jaar oud) op vrijdag 7 mei 1858 aldaar. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Frans Jacob Joseph Maria van Rijckevorsel, geboren op zaterdag 13 maart 1858 in 

's-Hertogenbosch, overleden (77 jaar oud) op zondag 1 december 1935 in Berlicum, 

volgt XIn, op pagina 39. 

 

 Jhr. Cornelis Richardus Edmundus van Rijckevorsel, trouwde (respectievelijk 35 en 25 jaar oud) 

(2) op woensdag 26 juli 1865 in 's-Hertogenbosch met Antonia Petronella Francisca van Heijst, 

geboren op donderdag 3 oktober 1839 in 's-Hertogenbosch, overleden (80 jaar oud) op 

maandag 24 november 1919 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen. 

1. Maria Petronella Johanna van Rijckevorsel, geboren op dinsdag 15 mei 1866 in 

's-Hertogenbosch, overleden (64 jaar oud) op woensdag 11 maart 1931 in 

Stokkel [Vlaams-Brabant, België], trouwde (respectievelijk 19 en 27 jaar oud) op 

dinsdag 29 september 1885 in 's-Hertogenbosch met Leopoldus Emilius Johannes 

Maria van der Kun, geboren op donderdag 5 november 1857 in Rotterdam, 

Wijnkoper, Attache Nederlands gezantschap te Brussel 1914-1923, overleden (76 jaar 

oud) op vrijdag 11 mei 1934 in 's-Gravenhage. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

2. Gustaaf Jan Maria van Rijckevorsel, geboren op vrijdag 6 december 1867 in 

's-Hertogenbosch, overleden (19 dagen oud) op woensdag 25 december 1867 aldaar. 

3. Thomas Cornelis Maria van Rijckevorsel, geboren op woensdag 11 november 1868 

in 's-Hertogenbosch, overleden (50 jaar oud) op zaterdag 30 augustus 1919 in 

Den Dungen, volgt XIo, op pagina 39. 

4. Henrietta Ludovica Maria van Rijckevorsel, geboren op zaterdag 13 augustus 1870 in 

's-Hertogenbosch, overleden (92 jaar oud) op maandag 4 februari 1963 in 

's-Gravenhage, trouwde (respectievelijk 23 en 29 jaar oud) op 



  

  

donderdag 30 november 1893 in 's-Hertogenbosch met August Philips, geboren op 

zaterdag 24 september 1864 in Amsterdam, buitengewoon gezant en gevolmachtigd 

minister te Washington. Directeur Koninklijke Nederlandse Mij. tot Exploitatie van 

petroleumbronnen, overleden (90 jaar oud) op woensdag 22 december 1954 in 

's-Gravenhage. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

5. Ernest Marie van Rijckevorsel, geboren op dinsdag 2 juli 1872 in 's-Hertogenbosch, 

Assuradeur, waarnemend agent De Nederlandsche Bank, overleden (88 jaar oud) op 

woensdag 14 september 1960 in Vught. 

6. Joanna Henrica Maria van Rijckevorsel, geboren op donderdag 4 juni 1874 in 

's-Hertogenbosch, overleden (83 jaar oud) op woensdag 11 september 1957 in Vught. 

7. Cornelia Maria Elisabeth van Rijckevorsel, geboren op vrijdag 9 februari 1877 in 

's-Hertogenbosch, overleden (80 jaar oud) op vrijdag 6 september 1957 in Vught, 

trouwde (respectievelijk 24 en 32 jaar oud) op dinsdag 7 januari 1902 in 

's-Hertogenbosch met Eduard Antonius van de Mortel, geboren op 

woensdag 17 november 1869 in 's-Hertogenbosch, Lid gemeenteraad 

's-Hertogenbosch. Directeur N.V. 's-Hertogenbossche Brandwaarborg Mij. van 1841, 

overleden (79 jaar oud) op dinsdag 15 november 1949 in 's-Hertogenbosch. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 
 

Xm. Thomas Jacobus Hubertus van Rijckevorsel, zoon van Gerardus Johannes van Rijckevorsel 

(IXf), op pagina 19 en Maria Cornelia van Rijckevorsel, geboren op woensdag 7 december 1831 in 

's-Hertogenbosch, wijnhandelaar, overleden (50 jaar oud) op woensdag 15 maart 1882 in 

's-Hertogenbosch, trouwde (respectievelijk 25 en 20 jaar oud) op donderdag 9 juli 1857 in 

's-Hertogenbosch met Maria Louisa Josepha Heeren, geboren op maandag 26 september 1836 in 

's-Hertogenbosch, overleden (77 jaar oud) op vrijdag 31 juli 1914 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 2 dochters. 

1. Maria Josephina Catharina Anna van Rijckevorsel, geboren op 

donderdag 22 juli 1858 in 's-Hertogenbosch, overleden (87 jaar oud) op 

maandag 29 oktober 1945 in Roermond, trouwde (beiden 26 jaar oud) op 

dinsdag 19 mei 1885 in 's-Hertogenbosch met Herman Georg van Sonsbeeck, 

geboren op zondag 17 april 1859 in Zwolle, officier van justitie, overleden (55 jaar 

oud) op vrijdag 20 november 1914 in 's-Hertogenbosch. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

2. Anna Maria Josephina van Rijckevorsel, geboren op zondag 15 april 1860 in 

's-Hertogenbosch, overleden (18 jaar oud) op maandag 11 november 1878 aldaar. 

 

Xn. Augustinus Gerardus Hubertus van Rijckevorsel, zoon van Bernardus Jacobus van Rijckevorsel 

(IXg), op pagina 19 (Lid fa. Joan van Rijckevorsel en Zoonen, wijnhandel te 's-Hertogenbosch) en 

Elisabeth Maria Clara Vermeulen, geboren op maandag 10 november 1828 in 's-Hertogenbosch, 

Eigenaar fa. Joan van Rijckevorsel en Zoonen, wijnhandel te 's-Hertogenbosch en lid Provinciale 

Staten van Noord-Brabant, overleden (62 jaar oud) op vrijdag 6 februari 1891 in 

's-Hertogenbosch, trouwde (respectievelijk 42 en 23 jaar oud) op woensdag 30 augustus 1871 in 



  

  

Ubbergen met zijn achternicht Maria Francisca Louisa jonkvrouw Dommer van Poldersveldt, 

dochter van Gustaaf Eugenius Gijsbert Constant Karel Dommer van Poldersveldt en Louise 

Cornelia Paulina Clasina van Rijckevorsel, geboren op zondag 7 mei 1848 in Ubbergen, overleden 

(76 jaar oud) op zondag 19 april 1925 in 's-Hertogenbosch. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

1. Gustaaf Alouisius Bernardus Maria van Rijckevorsel, geboren en overleden op 

maandag 30 september 1872 in 's-Hertogenbosch, lid fa. Joan van Rijckevorsel en 

Zoonen, wijnhandel te 's-Hertogenbosch. 

2. Joan van Rijckevorsel, geboren en overleden op maandag 14 september 1874 in 

's-Hertogenbosch. 

3. Eliabeth van Rijckevorsel, geboren en overleden op zondag 16 april 1876 in 

's-Hertogenbosch. 

4. Cornelis Augustinus Ludovicus Gijsbertus Maria van Rijckevorsel, geboren op 

vrijdag 20 juli 1877 in 's-Hertogenbosch, overleden (79 jaar oud) op 

maandag 14 januari 1957 in 's-Gravenhage, volgt XIp, op pagina 40. 

5. Josephus Augustinus Jacobus Maria van Rijckevorsel, geboren op 

zondag 3 augustus 1879 in Ubbergen, overleden (één dag oud) op 

maandag 4 augustus 1879 aldaar. 

6. Augustinus Bernardus Gijsbertus Maria van Rijckevorsel, geboren op 

vrijdag 10 februari 1882 in 's-Hertogenbosch, overleden (75 jaar oud) op 

dinsdag 30 april 1957 in 's-Gravenhage, volgt XIq, op pagina 40. 

 
 

 Maria Francisca Louisa jonkvrouw Dommer van Poldersveldt, dochter van Gustaaf Eugenius 

Gijsbert Constant Karel Dommer van Poldersveldt en Louise Cornelia Paulina Clasina van 

Rijckevorsel, trouwde (2) met Jules Clement Pierre Thirion. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Xo. Josephus Henricus Hubertus van Rijckevorsel, zoon van Bernardus Jacobus van Rijckevorsel 

(IXg), op pagina 19 (Lid fa. Joan van Rijckevorsel en Zoonen, wijnhandel te 's-Hertogenbosch) en 

Elisabeth Maria Clara Vermeulen, geboren op zaterdag 5 december 1829 in 's-Hertogenbosch, 

overleden (73 jaar oud) op woensdag 7 oktober 1903 in Roermond, trouwde (respectievelijk 31 en 

20 jaar oud) op donderdag 22 augustus 1861 in Amsterdam met Christina Maria Louisa 

Hendrichs, geboren op maandag 24 augustus 1840 in Amsterdam, overleden (26 jaar oud) op 

dinsdag 22 januari 1867 in 's-Hertogenbosch. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

1. Alphonsus Maria Mauritius Josephus van Rijckevorsel, geboren op 

vrijdag 24 oktober 1862 in 's-Hertogenbosch, overleden (57 jaar oud) op 

maandag 27 september 1920 in Haelen [Limburg, België], volgt XIr, op pagina 42. 

2. Elisabeth Maria Louisa Eugenia van Rijckevorsel, geboren op 

dinsdag 16 augustus 1864 in 's-Hertogenbosch, secretaresse Pro Juventute, overleden 

(90 jaar oud) op maandag 15 augustus 1955 in 's-Hertogenbosch. 

3. Bernardus Aloijsius Eugenius Josephus Maria van Rijckevorsel, geboren op 



  

  

donderdag 21 juni 1866 in Vught, overleden (65 jaar oud) op 

donderdag 13 augustus 1931 in 's-Hertogenbosch. 

 

Xp. Aloisius Bernardus Hubertus van Rijckevorsel, zoon van Bernardus Jacobus van Rijckevorsel 

(IXg), op pagina 19 (Lid fa. Joan van Rijckevorsel en Zoonen, wijnhandel te 's-Hertogenbosch) en 

Elisabeth Maria Clara Vermeulen, geboren op zaterdag 25 oktober 1834 in 's-Hertogenbosch, 

Kapitein dienstdoende schutterij te 's-Hertogenbosch, rechter te Maastricht, overleden (72 jaar 

oud) op woensdag 25 september 1907 in Maastricht, trouwde (respectievelijk 27 en 23 jaar 

oud) op woensdag 24 september 1862 in 's-Hertogenbosch met Theresia Maria Francisca 

Cornelia van der Schueren, geboren op zondag 3 februari 1839 in 's-Hertogenbosch, overleden 

(93 jaar oud) op vrijdag 18 november 1932 in Maastricht. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

1. Eduardus Johannes Hubertus Maria van Rijckevorsel, geboren op 

donderdag 13 augustus 1863 in 's-Hertogenbosch, overleden (71 jaar oud) op 

maandag 10 december 1934 in Arnhem, volgt XIs, op pagina 42. 

2. Maria Sophia Aloysia Huberta van Rijckevorsel, geboren op 

donderdag 26 januari 1865 in 's-Hertogenbosch, overleden (76 jaar oud) op 

maandag 14 juli 1941 in Maastricht. 

3. Sophia Maria Aloysia Huberta van Rijckevorsel, geboren op 

donderdag 10 januari 1867 in Nijmegen, overleden (82 jaar oud) op 

zaterdag 25 juni 1949 aldaar, trouwde (respectievelijk 22 en 27 jaar oud) op 

dinsdag 21 mei 1889 in Maastricht met Carl Maria Aloysius Hubertus Geuljans, 

geboren op zaterdag 22 maart 1862 in Aken [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], 

kantonrechter re Venlo, overleden (71 jaar oud) op dinsdag 23 januari 1934 in 

Nijmegen. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

4. Louise van Rijckevorsel, geboren op woensdag 6 januari 1869 in Nijmegen, overleden 

(7 maanden oud) op zondag 5 september 1869 aldaar. 

 

Generatie XI 
 

 

XIa. Willem Frederik van Rijckevorsel, zoon van Hubert van Rijckevorsel (Xa), op pagina 20 en 

Christine Magdalena Krijgsman, geboren op donderdag 3 april 1845 in 

Padang [Sumatra, Indonesië], overleden (49 jaar oud) op donderdag 8 november 1894 in 

Jombang [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië], trouwde (respectievelijk 22 en 20 jaar oud) op 

woensdag 16 oktober 1867 in 's-Gravenhage met Henriette Elizabeth Anna barones van 

Heeckeren van Waliën, dochter van Johan Constant Wilhelm baron van Heeckeren van 

Waliën en Henriette Marie van Wijnbergen, geboren op zondag 3 oktober 1847 in 

Buitenzorg [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië], overleden (68 jaar oud) op 

dinsdag 26 september 1916 in 's-Gravenhage. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

1. Willem Christiaan Henri van Rijckevorsel, geboren op maandag 28 september 1868 

in Temanggoen [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië], overleden (59 jaar oud) op 

vrijdag 10 februari 1928 in 's-Gravenhage. 

2. Huibert Constant van Rijckevorsel, geboren op maandag 4 december 1871 in 

's-Gravenhage, overleden (1 jaar oud) op maandag 3 februari 1873 in 

Probolinggo [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië]. 

3. Charles George van Rijckevorsel, geboren op woensdag 27 januari 1875 in 

Probolinggo [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië], tuinemployé suikerfabriek 

Ketegan bij Sepandjang (Pasoeroean), eigenaar klein-landbouwonderneming 

Wonodjati, overleden (71 jaar oud) op zaterdag 9 maart 1946 in 

Tosari [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië]. 

4. Constantia Cornelia van Rijckevorsel, geboren op vrijdag 8 juni 1877 in 

Padjarakan [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië], overleden (57 jaar oud) op 



  

  

maandag 13 augustus 1934 in 's-Gravenhage, trouwde (1) met Joan Albert 

Werdmüller van Elgg, geboren op zondag 19 december 1880 in 

Soerabaja [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië], Advocaat, Laatstelijk te 

Soerabaya [,nld], overleden (69 jaar oud) op zondag 25 juni 1950 in Amsterdam. Uit 

dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend, trouwde (2) met mr. Cornelis Adriaan 

Bergsma, geboren op zaterdag 11 februari 1865 in Palembang [Sumatra, Indonesië], 

O.I. ambtenaar 1891, griffier Landraad te Amboina 1893, griffier Raad van Justitie te 

Makassar 1897, auditeur-militai, overleden (51 jaar oud) op vrijdag 27 oktober 1916 in 

Kaapstad [Cape Province, R.S.A.]. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

XIb. Huibert van Rijckevorsel, zoon van Abraham van Rijckevorsel (Xc), op pagina 21 en Maria 

Cornelia St. St. Martin, geboren op zaterdag 23 oktober 1813 in Rotterdam, trouwde 

(respectievelijk 26 en ongeveer 18 jaar oud) op woensdag 23 oktober 1839 in Rotterdam met Elise 

Susanne Marie Schmidt, geboren omstreeks 1821 in Delft. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Elie van Rijckevorsel, geboren op zaterdag 22 maart 1845 in Rotterdam, overleden 

(83 jaar oud) op donderdag 18 oktober 1928 aldaar, trouwde (respectievelijk 64 en 

ongeveer 57 jaar oud) op woensdag 29 september 1909 in Rotterdam met Jacoba 

Elizabeth Kolff, geboren omstreeks 1852. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 
 

Elie van Rijckevorsel. 

Jeugdjaren. 

Elie van Rijckevorsel was de enige zoon van Huibert van Rijckevorsel (1813 - 1866) en Elisa Susanna Schmidt 

(1821-1893) die de volwassen leeftijd bereikte. Zelf trouwde hij pas op latere leeftijd met Elisabeth Jacoba 

Kolff (1852-1935). Uit dit huwelijk werden geen kinderen meer geboren. Dat maakte hem de laatste 

mannelijke afstammeling van de Van Rijckevorsels die tien generaties lang in Rotterdam woonden en 

werkten. De van Rijckevorsels waren een familie van reders en koopmannen maar Elie heeft zich nooit 

aangetrokken gevoeld tot het familiebedrijf. 

Natuurwetenschap. 

In mei 1862 werd Elie's vader Huibert van Rijckevorsel opgenomen in een psychiatrische inrichting in 

Zwitserland. Elie ging toen naar de Polytechnische School in Zürich, maar besloot die na een klein jaar te 

verruilen voor een natuurwetenschappelijke studie aan de Universiteit Utrecht. Daarvoor moest hij de druk 

van zijn familie weerstaan. Met name zijn grootvader Abraham van Rijckevorsel en zijn ooms Frederik 

Schmidt en Hendrik Muller hebben in 1863 diverse pogingen gedaan hem over te halen voor een praktische 

opleiding te kiezen. 

Elie promoveerde in 1872 bij de natuurkundige C.H.D. Buys Ballot op een proefschrift onder de titel 'Over 

de methoden tot het bepalen van den geleidingcoëfficient voor warmte in metalen'. Het jaar daarop vertrok 

hij naar Nederlands-Indië voor meteorologische waarnemingen. 

Van zijn reis bracht hij veel wetenschappelijk materiaal mee maar ook een grote collectie Indische 

kledingstukken, wapens en kostbare stoffen. Dit werd de basis voor het Museum voor Land- en 

Volkenkunde, het huidige Wereldmuseum. De vele voorwerpen die hij verzamelde tijdens zijn wereldreizen 

schonk hij grotendeels aan het Museum voor Land- en Volkenkunde en aan Museum Boijmans. Ook stelde 



  

  

hij een groot bedrag ter beschikking voor de bouw van de Gemeentebibliotheek. Tijdens zijn 

werkzaamheden maakte hij tekeningen die hij in de vorm van ansichten aan zijn moeder stuurde. Van 1886 

tot 1904 was van Rijckevorsel gemeenteraadslid voor de liberalen waarbij hij zich een warm voorstander 

toonde van het openbaar onderwijs. 

Tijdens zijn reizen was Elie van Rijckevorsel gewoon om wat hij zag door middel van tekeningen op gewone 

PTT-briefkaarten naar zijn oom Fréderic Schmidt in Rotterdam te sturen. Hiermee laat hij zich kennen als 

iemand met een talent voor kunst, zonder zich echter tot de hoogte van artist te kunnen verheffen. 

Erasmusstichting. 

Dr Elie van Rijckevorsel (1845 - 1928) leeft niet alleen voort in zijn verzamelingen etnografica, glas, porselein 

en familieportretten die diverse Rotterdamse musea sieren, maar ook in de Erasmusstichting die hij in 1911 

in het leven riep met als doel onderwijs, kunsten en wetenschap in Rotterdam te bevorderen. 

Mede door enkele grote erfenissen was Elie een vermogend man. Na zijn dood op 18 oktober 1928 en die van 

zijn vrouw in 1935 werd zijn kapitaal ondergebracht bij de Erasmusstichting. Deze stichting had hij in 1911 

opgericht ter bevordering van onderwijs, kunsten en wetenschappen in Rotterdam in de ruimste zin van het 

woord. In 1985 riep deze stichting in samenwerking met de Erasmus Universiteit de dr. Elie van 

Rijckevorsel-leerstoel voor cultuurgeschiedenis in het leven. 

Het rendement op het door Elie van Rijckevorsel nagelaten kapitaal stelt de Erasmusstichting in staat om 

jaarlijks bijdragen aan een grote diversiteit van activiteiten te leveren. 

Dit kapitaal wordt beheerd door meerdere professionele maar onafhankelijke vermogens beheerders die het 

kapitaal evenwichtig beheren en beleggen. Het is een bewuste keuze van het Bestuur het vermogen te 

verdelen onder meerdere vermogensbeheerders. Binnen het individuele mandaat van de 

vermogensbeheerders zijn zij vrij dit (deel-)vermogen te beleggen om een optimaal rendement te behalen 

met het minste risico. Over de gehele vermogens positie streeft het Bestuur naar een evenwichtige mix in 

courante risicomijdende als risicodragende beleggingsobjecten; daarbij is commercieel vastgoed als 

beleggingsvorm nadrukkelijk uitgesloten. 

 

 

XIc. Aloisius Maria Josephus Theodorus van Rijckevorsel, zoon van Carolus Jacobus Antonius van 

Rijckevorsel (Xd), op pagina 22 (advocaat, Lid Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,) en 

Anna Maria Cornelia de Wijs, geboren op zaterdag 26 juli 1851 in 's-Hertogenbosch, Lid fa. Gebr. 

Spierings en van Rijckevorsel, handel in koffie te Vught en burgemeester van Vught, overleden 

(74 jaar oud) op vrijdag 25 december 1925 in Voorburg, trouwde (beiden 22 jaar oud) op 

donderdag 16 april 1874 in Amsterdam met Theresia Maria Bonnike, geboren op 

zaterdag 13 maart 1852 in Amsterdam, overleden (80 jaar oud) op maandag 12 december 1932 in 

Voorburg. 

 Uit dit huwelijk 13 kinderen. 

1. Karel Hubert Maria van Rijckevorsel, geboren op zondag 21 februari 1875 in 

's-Hertogenbosch, overleden (47 jaar oud) op woensdag 3 januari 1923 aldaar, volgt 

XIIa, op pagina 43. 

2. Johannes van Rijckevorsel, geboren op vrijdag 11 februari 1876 in 's-Hertogenbosch, 

priester, pater jezuiet en moderator universiteit Nijmegen, overleden (51 jaar oud) op 

donderdag 12 mei 1927 in Nijmegen. 

3. Maria Cornelia Theresia van Rijckevorsel, geboren op woensdag 8 augustus 1877 in 

's-Hertogenbosch, presidente Maria Catharina van Doorenstichting, overleden (87 jaar 

oud) op maandag 21 september 1964 in Rotterdam. 

4. Theresia Johanna Maria van Rijckevorsel, geboren op zaterdag 21 februari 1880 in 

's-Hertogenbosch, religieuze, overleden (83 jaar oud) op zaterdag 2 maart 1963 in 

Vaals. 

5. Thomas Cornelis Maria van Rijckevorsel, geboren op vrijdag 27 oktober 1882 in 

Vught, overleden (81 jaar oud) op zondag 24 november 1963 in 's-Gravenhage, volgt 

XIIb, op pagina 43. 

6. Leopoldus Maria van Rijckevorsel, geboren op vrijdag 7 maart 1884 in 

's-Gravenhage, priester, pater jezuiet, leider groot-seminarie te Moentilan en pastoor 

te Salatiga en Amba, overleden (71 jaar oud) op donderdag 24 maart 1955 in 

Semarang [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië]. 



  

  

7. Aloijsius Primus Felix Januarius Maria van Rijckevorsel, geboren op 

vrijdag 1 januari 1886 in Vught, overleden (37 jaar oud) op zaterdag 31 maart 1923 in 

Voorburg. 

8. Elisabeth Maria Ludwina van Rijckevorsel, geboren op zaterdag 9 juli 1887 in Vught, 

overleden (79 jaar oud) op maandag 26 september 1966 in Amsterdam, trouwde 

(respectievelijk 23 en 32 jaar oud) op dinsdag 6 september 1910 in Boxtel met 

Johannes Antonius Gregorius Wreesman, geboren op donderdag 13 juni 1878 in 

Haarlem, beherend vennoot firma P. Hoppe, distilleerderij en jeneverstokerij te 

Schiedam en Amsterdam, overleden (65 jaar oud) op zondag 21 november 1943 in 

Amsterdam. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

9. Thecla Victoria Aloysia Maria van Rijckevorsel, geboren op 

woensdag 19 september 1888 in Vught, trouwde (respectievelijk 28 en 35 jaar oud) op 

zaterdag 28 juli 1917 in Semarang [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië] met Floris 

Albert van Styrum, zoon van Albert Johan Jacob van Styrum (substituut-griffier 

rechtbank te Heerenveen 1878) en Francoise Cornelie van den Berg van Saparoea, 

geboren op woensdag 3 mei 1882 in Nijhehaske, advocaat te Semarang en Medan en 

directeur Semarangsche Zee- en Brandassurantie Mij, overleden (41 jaar oud) op 

woensdag 26 maart 1924 in Amsterdam. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

10. Anna Theresia Maria van Rijckevorsel, geboren op donderdag 4 september 1890 in 

Vught, overleden (71 jaar oud) op maandag 4 juni 1962 in Wassenaar, trouwde 

(respectievelijk 27 en 37 jaar oud) op zaterdag 4 mei 1918 in 

Bandoeng [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië] met Willem Droogleever 

Fortuijn, geboren op woensdag 14 juli 1880 in Rotterdam, directeur Internationale 

Rijn-Maas Hypotheekbank, overleden (76 jaar oud) op vrijdag 17 augustus 1956 in 

Maastricht. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

11. Antonius Maria van Rijckevorsel, geboren op dinsdag 21 februari 1893 in Vught, 

overleden (64 jaar oud) op maandag 23 september 1957 in Huissen, trouwde 

(respectievelijk 37 en 28 jaar oud) op donderdag 16 oktober 1930 in 's-Hertogenbosch 

met Elisabeth Anna Petronella van Hugenpoth tot den Berenclaauw, dochter van 

Jan Baptist Willem van Hugenpoth tot den Berenclaauw (ereridder Malthezer Orde en 

raadsheer Gerechtshof te 's-Hertogenbosch) en Elisabeth Eugenia van Meeuwen, 

geboren op dinsdag 15 juli 1902 in 's-Hertogenbosch. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

12. Carolina Theresia Maria Caroline van Rijckevorsel, geboren op 

woensdag 3 oktober 1894 in Vught, Mede-oprichtster St. Melaniawerk (t.b.v. 

ontwikkeling katholieke Javaanse vrouwen), overleden (95 jaar oud) op 

vrijdag 19 januari 1990 in Beek-Ubbergen, trouwde (respectievelijk 25 en 35 jaar 

oud) op woensdag 11 februari 1920 in Voorburg met Julius Robert Anton Maria 

Schmutzer, geboren op vrijdag 12 december 1884 in 

Semarang [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië], Werktuigkundig ingenieur 

administrateur suikerfabriek Gondang Lipoero (Djokjakarta), directeur N.V. 

Magnesiet-Bouwplat, overleden (69 jaar oud) op donderdag 28 oktober 1954 in 

Nijmegen. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

13. Jacobus Joannes Maria van Rijckevorsel, geboren op woensdag 4 maart 1896 in 

Vught, reserve-2e luitenant infanterie, overleden (22 jaar oud) op 

donderdag 7 november 1918 in Roermond. 

 

XId. Johannes Antonius Hubertus van Rijckevorsel, zoon van Johannes Franciscus Josephus van 

Rijckevorsel (Xe), op pagina 23 (mede-oprichter en lid fa. wed. Joh. F. van Rijckevorsel en Zn) en 

Anna Petronella Josepha Ingen Housz, geboren op donderdag 8 februari 1844 in 

's-Hertogenbosch, Lid fa. wed. Joh. F. van Rijckevorsel en Zn en kooplieden en kassiers te 

's-Hertogenbosch, consul van België, overleden (69 jaar oud) op woensdag 14 januari 1914 in 

's-Hertogenbosch, trouwde (respectievelijk 25 en 20 jaar oud) op donderdag 21 oktober 1869 in 

Utrecht met Antoinetta Paulina Maria Robert, geboren op dinsdag 12 juni 1849 in Utrecht, 



  

  

overleden (65 jaar oud) op zaterdag 23 januari 1915 in Scheveningen. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

1. Johannes Josephus Hubertus Maria van Rijckevorsel, geboren op 

zaterdag 1 januari 1876 in 's-Hertogenbosch, priester, peter jezuiet en Professor 

psychologie en natuurlijke zedenleer Philosophisch College te Djokjakarta, overleden 

(68 jaar oud) op vrijdag 21 april 1944 in 

Tjimahi [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië] in een Interneringskamp. 

2. Maria Johanna Antoinette Huberta van Rijckevorsel, geboren op 

zaterdag 10 februari 1877 in 's-Hertogenbosch, overleden (82 jaar oud) op 

zondag 15 november 1959 in Zwolle, trouwde (23 jaar oud) op dinsdag 10 juli 1900 in 

's-Hertogenbosch met Christoffer Jacobus Josephus Schaepman, Lid en directeur fa. 

Heerkens Schaepman & Co,azijn- en kaarsenmakers en amateurfotograaf, 

medeoprichter Zwolsche Fotograven Vereniging 1894 in Zwolle. Uit dit huwelijk zijn 

mij geen kinderen bekend. 

3. Wilhelmus Hermanus Joseph Maria Hubertus van Rijckevorsel, geboren op 

vrijdag 5 april 1878 in 's-Hertogenbosch, overleden (80 jaar oud) op 

donderdag 8 januari 1959 in Brussel [Vlaams-Brabant, België], volgt XIIc, op pagina 

44. 

4. Angelique Josepha Maria Huberta van Rijckevorsel, geboren op zaterdag 7 juni 1879 

in 's-Hertogenbosch, religieuze, overleden (64 jaar oud) op maandag 12 juli 1943 in 

's-Hertogenbosch. 

5. Lucia Anna Maria Huberta van Rijckevorsel, geboren op dinsdag 28 december 1880 

in 's-Hertogenbosch, religieuze, zusters van de eeuwig durende aanbidding, 

overleden (75 jaar oud) op maandag 10 september 1956 in 

Watermael [Vlaams-Brabant, België]. 

6. Marguerithe Marie Anne Josephe van Rijckevorsel, geboren op 

zondag 26 augustus 1883 in 's-Hertogenbosch, overleden (23 jaar oud) op 

zaterdag 17 november 1906 aldaar. 

 

XIe. Augustinus Maria Hubertus van Rijckevorsel, zoon van Johannes Franciscus Josephus van 

Rijckevorsel (Xe), op pagina 23 (mede-oprichter en lid fa. wed. Joh. F. van Rijckevorsel en Zn) en 

Anna Petronella Josepha Ingen Housz, geboren op zaterdag 21 maart 1846 in 's-Hertogenbosch, 

Eigenaar fa. Aug. van Rijckevorsel en kassier, commissionair in effecten en assuradeur te 

Helmond, overleden (71 jaar oud) op woensdag 11 juli 1917 in Bemmel, trouwde (respectievelijk 

27 en 25 jaar oud) op dinsdag 14 oktober 1873 in Amsterdam met Marie Claire Anne Beretzé, 

geboren op zondag 27 februari 1848 in Mechelen [Antwerpen, België], overleden (77 jaar oud) op 

zaterdag 6 februari 1926 in Marienwaard. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Bernardus Maria Cornelius van Rijckevorsel, geboren op 

donderdag 12 februari 1885 in Helmond, overleden (68 jaar oud) op 

woensdag 16 december 1953 in Oegstgeest, volgt XIId, op pagina 44. 

 

XIf. Hermanus Josephus Maria Hubertus van Rijckevorsel, zoon van Johannes Franciscus Josephus 

van Rijckevorsel (Xe), op pagina 23 (mede-oprichter en lid fa. wed. Joh. F. van Rijckevorsel en 

Zn) en Anna Petronella Josepha Ingen Housz, geboren op maandag 19 april 1858 in 

's-Hertogenbosch, Lid fa. wed. Joh. F. van Rijckevorsel en Zn, kooplieden en kassiers te, 

's-Hertogenbosch, overleden (67 jaar oud) op zondag 28 maart 1926 in Oegstgeest, trouwde 

(respectievelijk 28 en 21 jaar oud) op donderdag 6 mei 1886 in Amsterdam met Emilia Maria 

Westerwoudt, geboren op dinsdag 25 oktober 1864 in Amsterdam, overleden (84 jaar oud) op 

zondag 30 januari 1949 in Oegstgeest. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

1. Laurentia Johanna Maria Huberta van Rijckevorsel, geboren op 

donderdag 10 maart 1887 in 's-Hertogenbosch, overleden (13 jaar oud) op 

donderdag 29 november 1900 aldaar. 

2. Elisabeth Maria Huberta van Rijckevorsel, geboren op dinsdag 5 februari 1889 in 



  

  

's-Hertogenbosch, overleden (47 jaar oud) op woensdag 18 november 1936 in Leiden, 

trouwde (respectievelijk 22 en 28 jaar oud) op vrijdag 2 februari 1912 in Vught met 

Jacobus Petrus Noordman, geboren op zaterdag 22 september 1883 in Zoeterwoude, 

Lid fa. D.D. Noordman, houthandel te Leiden, overleden (59 jaar oud) op 

vrijdag 9 april 1943 in Leiden. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

3. Felix Willem Marie Hubert van Rijckevorsel, geboren op woensdag 19 februari 1890 

in 's-Hertogenbosch, overleden (58 jaar oud) op dinsdag 4 januari 1949 in Velp, volgt 

XIIe, op pagina 44. 

4. Regina Maria Josepha Huberta van Rijckevorsel, geboren op 

vrijdag 11 december 1896 in 's-Hertogenbosch, overleden (3 jaar oud) op 

donderdag 14 juni 1900 in Zeist. 

5. Johannes Alfonsus Maria Hubertus van Rijckevorsel, geboren op 

zaterdag 7 december 1901, Priester, pater jezuiet, rector Aloysiuscollege te Den Haag 

en Ignatiuscollege te Amsterdam, overleden (67 jaar oud) op 

woensdag 24 september 1969. 

6. Regina Maria Laurentia Huberta van Rijckevorsel, geboren op zaterdag 20 mei 1905 

in Vught, trouwde (respectievelijk 28 en 27 jaar oud) op donderdag 28 december 1933 

in Oegstgeest met Rene Paul Emile Dahmen, geboren op vrijdag 25 mei 1906 in 

Roermond. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

XIg. Everardus Franciscus van Rijckevorsel van Kessel, zoon van Ferdinandus Gerardus Josephus 

van Rijckevorsel van Kessel (Xg), op pagina 24 (Raadsheer Provinciaal Gerechtshof, lid 

Gemeenteraad van 's-Hertogenbosch) en Maria Helena van Eckart, geboren op 

woensdag 26 maart 1851 in 's-Hertogenbosch, substituut-officier van justitie te 's-Hertogenbosch, 

overleden (61 jaar oud) op zaterdag 30 november 1912 in Auteuil [Yvelines, Frankrijk], trouwde 

(respectievelijk 30 en 27 jaar oud) op dinsdag 7 juni 1881 in 's-Hertogenbosch met Anna Maria 

Bernardina Georgina Elisabeth van Lierop, geboren op maandag 15 augustus 1853 in 

's-Hertogenbosch, overleden (43 jaar oud) op woensdag 28 oktober 1896 in 's-Gravenhage. 

 Uit dit huwelijk een dochter. 

1. Johanna Huberta van Rijckevorsel van Kessel, geboren op 

donderdag 15 november 1883 in 's-Hertogenbosch, overleden (52 jaar oud) op 

zaterdag 28 december 1935 aldaar, trouwde (respectievelijk 22 en 23 jaar oud) op 

zaterdag 2 december 1905 in 's-Gravenhage met Pieter Weys, geboren op 

donderdag 1 juni 1882 in Kralingen, luitenant-kolonel infanterie b.d. en beheerder 

militaire kerkhoven, overleden (85 jaar oud) op maandag 15 april 1968 in Diepenheim. 

Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

XIh. Eugène Ferdinand Marie van Rijckevorsel van Kessel, zoon van Franciscus Johannes Josephus 

van Rijckevorsel van Kessel (Xh), op pagina 25 (ontvanger directe belastingen te Nijmegen) en 

Thérèse Angelique Constance Victorine de Kuijper, geboren op zondag 17 december 1848 in 

Ravenstein, Notaris, overleden (61 jaar oud) op maandag 7 maart 1910 in Nijmegen, trouwde 

(respectievelijk 28 en 24 jaar oud) op donderdag 24 mei 1877 in Zutphen met Louise Caroline 

Maria van Nispen tot Pannerden, dochter van Franciscus Xaverius Jacobus van Nispen tot 

Pannerden (lid Provinciale Staten van Gelderland.) en Aleida Catharina Maria Ernestina van der 

Heyden, geboren op woensdag 12 januari 1853 in Twello, overleden (74 jaar oud) op 

maandag 18 april 1927 in Hees. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen. 

1. Frans Constant Marie van Rijckevorsel van Kessel, geboren op 

woensdag 29 mei 1878 in Stratum, overleden (34 jaar oud) op vrijdag 4 oktober 1912 in 

Neerbosch. 

2. Maria Francisca Christine Ernestine van Rijckevorsel van Kessel, geboren op 

donderdag 27 november 1879 in Stratum, overleden (21 jaar oud) op 

woensdag 20 november 1901 in Nijmegen. 

3. Hubertine Louise Marie van Rijckevorsel van Kessel, geboren op 

woensdag 2 november 1881 in Stratum, overleden (86 jaar oud) op 



  

  

zaterdag 6 april 1968 in Hillegersberg, trouwde (respectievelijk 24 en 25 jaar oud) op 

woensdag 29 november 1905 in Nijmegen met mr. Alexander Eppo baron van Voorst 

tot Voorst, zoon van Joan Marie baron van Voorst tot Voorst (lid Gedeputeerde Staten 

van Overijssel, Maltezer Ridder,) en Pauline Elisabeth Fréderique Marie van 

Sonsbeeck, geboren op maandag 30 augustus 1880 in Zwolle, overleden (84 jaar oud) 

op donderdag 27 mei 1965 in Hillegersberg (in Rotterdam). Uit dit huwelijk 2 

kinderen. 

4. Anne Henriette Marie van Rijckevorsel van Kessel, geboren op zondag 27 april 1884 

in Nijmegen, overleden (1 jaar oud) op zondag 27 september 1885 aldaar. 

5. Eugène Thomas Victor Marie van Rijckevorsel van Kessel, geboren op 

dinsdag 15 september 1885 in Nijmegen, overleden (88 jaar oud) op 

zaterdag 29 december 1973 aldaar, volgt XIIf, op pagina 45. 

6. Aloysius Alphonsus Marie van Rijckevorsel van Kessel, geboren op 

zaterdag 6 november 1886 in Nijmegen, overleden (31 jaar oud) op 

dinsdag 11 december 1917 in Neerbosch. 

7. Mathilde Henriette Louisa Maria van Rijckevorsel van Kessel, geboren op 

zaterdag 2 juni 1888 in Nijmegen, overleden (75 jaar oud) op 

maandag 25 november 1963 aldaar, trouwde (respectievelijk 21 en 28 jaar oud) op 

dinsdag 31 mei 1910 in Ubbergen met Franciscus Carolus Josephus Antonius Maria 

van Lamsweerde, geboren op vrijdag 7 april 1882 in Boxtel, overleden (77 jaar oud) op 

maandag 4 januari 1960 in Berg en Dal. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

 
 

mr. Alexander Eppo baron van Voorst tot Voorst. 

Hij was van 1921 tot 1941 commissaris van de Koningin in Overijssel. In 1941 werd hij afgezet en met ingang 

van 9 augustus 1941 door de NSB'er Egon von Bönninghausen opgevolgd. Na de oorlog keerde hij nog een 

keer terug in zijn voormalige functie. 

 

 

XIi. Victor Marie van Rijckevorsel van Kessel, zoon van Franciscus Johannes Josephus van 

Rijckevorsel van Kessel (Xh), op pagina 25 (ontvanger directe belastingen te Nijmegen) en 

Thérèse Angelique Constance Victorine de Kuijper, geboren op maandag 16 januari 1854 in 

Herpen, wethouder van Nijmegen 1894-1919. Lid Provinciale Staten van Gelderland 1889-1904 en 

burgemeester van Oisterwijk, overleden (73 jaar oud) op maandag 12 december 1927 in Hees, 

trouwde (beiden 27 jaar oud) op donderdag 25 augustus 1881 in Amsterdam met Aloysia Maria 

Bonnike, geboren op vrijdag 18 augustus 1854 in Amsterdam, overleden (95 jaar oud) op 

maandag 28 november 1949 in Beek-Ubbergen. 

 Uit dit huwelijk een dochter. 

1. Maria Cornelia Huberta Josepha van Rijckevorsel van Kessel, geboren op 

dinsdag 30 oktober 1883 in Oisterwijk, overleden (57 jaar oud) op 

donderdag 12 juni 1941 in Neerbosch, trouwde met haar neef Eugène Thomas Victor 

Marie van Rijckevorsel van Kessel, zoon van Eugène Ferdinand Marie van 



  

  

Rijckevorsel van Kessel (XIh), op pagina 36 (Notaris) en Louise Caroline Maria van 

Nispen tot Pannerden (zie XIIf, op pagina 45). Uit dit huwelijk een dochter. 

 

XIj. Alphonse Eduard Marie van Rijckevorsel van Kessel, zoon van Franciscus Johannes Josephus 

van Rijckevorsel van Kessel (Xh), op pagina 25 (ontvanger directe belastingen te Nijmegen) en 

Thérèse Angelique Constance Victorine de Kuijper, geboren op woensdag 24 juni 1857 in 

Sint Michielsgestel, burgemeeser van Boxtel, overleden (43 jaar oud) op 

maandag 18 februari 1901 in Boxtel, trouwde (beiden 26 jaar oud) op donderdag 7 februari 1884 

in Zutphen met Mathilde Anne Marie van Nispen tot Pannerden, dochter van Franciscus 

Xaverius Jacobus van Nispen tot Pannerden (lid Provinciale Staten van Gelderland.) en Aleida 

Catharina Maria Ernestina van der Heyden, geboren op vrijdag 13 november 1857 in Eefde, 

overleden (75 jaar oud) op maandag 13 februari 1933 in Nijmegen. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

1. Ernestine Thérèse Caroline Marie van Rijckevorsel van Kessel, geboren op 

vrijdag 12 juni 1885 in Schaijk, overleden (61 jaar oud) op vrijdag 8 november 1946 in 

Heino, trouwde (respectievelijk 25 en 28 jaar oud) op woensdag 17 augustus 1910 in 

Boxtel met Alexander van Sonsbeeck, geboren op zaterdag 25 maart 1882 in Heino, 

Burgemeester van Heino en Heemraad van Salland, overleden (69 jaar oud) op 

vrijdag 11 mei 1951 in Roermond. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Everarda Carolina Josepha Maria van Rijckevorsel van Kessel, geboren op 

donderdag 15 juli 1886 in Schaijk, overleden (14 jaar oud) op vrijdag 28 juni 1901 in 

Boxtel. 

3. Hubert Louis Joseph Marie van Rijckevorsel van Kessel, geboren op 

maandag 5 september 1887 in Herpen, overleden (59 jaar oud) op 

zondag 22 september 1946 in Sint-Oedenrode, volgt XIIg, op pagina 45. 

4. Eduard Emanuel Joseph Marie van Rijckevorsel van Kessel, geboren op 

woensdag 7 november 1888 in Herpen, overleden (76 jaar oud) op 

donderdag 20 mei 1965 in Nijmegen, trouwde (respectievelijk 38 en 44 jaar oud) op 

woensdag 1 juni 1927 in Breda met Agnes Maria Frederica Alexandra van 

Lamsweerde, geboren op zaterdag 31 maart 1883 in Sittard, overleden (84 jaar oud) 

op dinsdag 19 maart 1968 in Nijmegen. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

5. Cecile Louise Victoire Josephine Maria van Rijckevorsel van Kessel, geboren op 

dinsdag 25 maart 1890 in Herpen, religieuze, overleden (54 jaar oud) op 

dinsdag 26 september 1944 in Nijmegen. 

6. Emma Louisa Joseph Maria van Rijckevorsel van Kessel, geboren op 

donderdag 9 maart 1893 in Boxtel, overleden (21 jaar oud) op zondag 22 maart 1914 

aldaar. 

 

XIk. Alphonse Francois Gisbert Marie van Rijckevorsel, zoon van Petrus Antonius Maria van 

Rijckevorsel (Xi), op pagina 25 (raadsheer Provinciaal Gerechtshof te Utrecht) en Leontine 

Victoire Stephanie Dommer van Poldersveldt, geboren op dinsdag 16 september 1845 in Utrecht, 

overleden (29 jaar oud) op dinsdag 24 november 1874 in Le Croset [Valais, Zwitserland], trouwde 

(respectievelijk 24 en 35 jaar oud) op woensdag 22 juni 1870 in Darmstadt [Hessen, Duitsland] 

met Cecilia Justina Parish, geboren op zondag 15 februari 1835 in 

Hamburg [Hamburg, Duitsland], overleden (87 jaar oud) op donderdag 27 juli 1922 in 

Rome [Lazio, Italië]. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

1. Leonie Louise Georgine Marie van Rijckevorsel, geboren op zaterdag 22 juli 1871 in 

Darmstadt [Hessen, Duitsland], religieuze, overleden (42 jaar oud) op 

zaterdag 9 augustus 1913 in Antwerpen [Antwerpen, België]. 

2. Gerard Richard Charles Alphonse Marie van Oosthuyse van Rijckevorsel, geboren 

op donderdag 6 februari 1873 in Le Croset [Valais, Zwitserland], kloosterling, 

overleden (19 jaar oud) op dinsdag 20 september 1892 in Tilburg. 

 



  

  

XIl. Augustinus Josephus Antonius Petrus Maria van Rijckevorsel, zoon van Henricus Alfridus 

Adrianus baron van Rijckevorsel (Xk), op pagina 26 en Maria Joanna van Heijst, geboren op 

vrijdag 1 maart 1878 in Nijmegen, burgemeester van Blaricum, overleden (49 jaar oud) op 

zaterdag 10 december 1927 in Nijmegen, trouwde (respectievelijk 31 en 21 jaar oud) op 

dinsdag 7 september 1909 in Nijmegen met Wilhelmina Jacoba Veder, geboren op 

woensdag 28 december 1887 in Rotterdam, overleden (83 jaar oud) op maandag 8 februari 1971 in 

Wassenaar. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

1. Maria Jacoba van Rijckevorsel, geboren op woensdag 22 juni 1910 in Ubbergen, 

trouwde (beiden 30 jaar oud) op donderdag 14 november 1940 in 's-Gravenhage met 

Engel Pieter de Monchy, geboren op woensdag 26 oktober 1910 in 's-Gravenhage, 

werkzaam bij de Food and Agriculture Org. of the United Nations. Uit dit huwelijk 

zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Tilman Henri Marie van Rijckevorsel, geboren op donderdag 29 februari 1912 in 

De Bilt, Reserve-2e luitenant huzaren. Wijnkoper en Werkzaam Centraal Bureau voor 

de Statistiek, overleden (72 jaar oud) op zondag 21 oktober 1984 in Eindhoven. 

3. August Jan Marie van Rijckevorsel, geboren op donderdag 14 mei 1914 in De Bilt, 

overleden (52 jaar oud) op donderdag 6 april 1967 in Laren. 

 

XIm. Henricus Ludovicus Josephus Maria van Rijckevorsel, zoon van Henricus Alfridus 

Adrianus baron van Rijckevorsel (Xk), op pagina 26 en Maria Joanna van Heijst, geboren op 

vrijdag 11 november 1881 in Nijmegen, burgemeester van Wijchen, overleden (62 jaar oud) op 

vrijdag 18 februari 1944 in Nijmegen, trouwde (respectievelijk 34 en 26 jaar oud) op 

dinsdag 23 november 1915 in Breda met Jeanne Leopoldine van Mierlo, geboren op 

woensdag 30 oktober 1889 in Breda, overleden (81 jaar oud) op vrijdag 19 maart 1971 aldaar. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Henric Willem Jacob Marie van Rijckevorsel, geboren op dinsdag 22 oktober 1918 in 

Wijchen, Inkoper voor een houtfirma. Inspecteur Amsterdamsche Mij. van 

Levensverzekeringen N.V, overleden (46 jaar oud) op woensdag 13 oktober 1965 in 

Heerlen. 

 

XIn. jhr. mr. Frans Jacob Joseph Maria van Rijckevorsel, zoon van Jhr. Cornelis Richardus 

Edmundus van Rijckevorsel (Xl), op pagina 28 en Maria Josephina Catharina van Lanschot, 

geboren op zaterdag 13 maart 1858 in 's-Hertogenbosch, heer van Berlicum, Middelrode en 

Kaathoven, overleden (77 jaar oud) op zondag 1 december 1935 in Berlicum, trouwde 

(respectievelijk 28 en 22 jaar oud) op dinsdag 18 januari 1887 in Maastricht met Marie Francoise 

Henriette Françoise barones de Bieberstein Rogalla Zawadsky, geboren op 

zondag 4 december 1864 in Maastricht, overleden (72 jaar oud) op dinsdag 31 augustus 1937 in 

Berlicum. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

1. Maarten Cornelis van Rijckevorsel, geboren op maandag 1 april 1889 in 

's-Hertogenbosch, overleden (24 jaar oud) op woensdag 19 november 1913 in Leiden. 

2. Cornelis Julius Maria van Rijckevorsel, geboren op dinsdag 6 maart 1894 in 

's-Hertogenbosch, overleden (3 maanden oud) op maandag 11 juni 1894 in Berlicum. 

3. Rene Anton van Rijckevorsel, geboren op donderdag 6 februari 1896 in 

's-Hertogenbosch, reserve-1e luitenant veldartillerie. Substituut-griffier 

arrondissementsrechtbank te Maastricht en Burgemeester van Berlicum, overleden (71 

jaar oud) op dinsdag 14 februari 1967 in Berlicum, trouwde (respectievelijk 40 en 26 

jaar oud) op zaterdag 10 oktober 1936 in Wanssum met Maria Louisa Antonia 

Clementina Huberta Frederika van Fürstenberg, geboren op 

dinsdag 23 november 1909 in Neuhaus, overleden (59 jaar oud) op 

vrijdag 15 augustus 1969 in Nijmegen. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

4. Jacoba Francisca Maria van Rijckevorsel, geboren op maandag 3 januari 1898 in 

's-Hertogenbosch, overleden (83 jaar oud) op maandag 2 februari 1981 in Arnhem, 

trouwde (respectievelijk 23 en 32 jaar oud) op donderdag 2 juni 1921 in Berlicum met 



  

  

Joseph Maria Hubertus Franciscus Johannes de Weichs de Wenne, geboren op 

maandag 19 november 1888 in Eslohe [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], 

burgemeester van Wanssum en Meerlo. Kamerheer i.b.d en Lid Provinciale Staten van 

Limburg, overleden (76 jaar oud) op zaterdag 6 november 1965 in Wanssum. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

5. Frederik Lodewijk Joan van Rijckevorsel, geboren op maandag 3 januari 1898, 

reserve-1e luitenant veldartillerie. Substituut-officier van justitie te Maastricht, 

overleden (59 jaar oud) op zaterdag 7 september 1957. 

6. Cornelis Thomas Jules (Cees) van Rijckevorsel, geboren op 

maandag 29 december 1902 in 's-Hertogenbosch, overleden (72 jaar oud) op 

maandag 15 december 1975 in 's-Gravenhage, volgt XIIh, op pagina 45. 

 

XIo. Jhr. Thomas Cornelis Maria van Rijckevorsel, zoon van Jhr. Cornelis Richardus Edmundus van 

Rijckevorsel (Xl), op pagina 28 en Antonia Petronella Francisca van Heijst, geboren op 

woensdag 11 november 1868 in 's-Hertogenbosch, overleden (50 jaar oud) op 

zaterdag 30 augustus 1919 in Den Dungen, trouwde (respectievelijk 35 en 25 jaar oud) op 

dinsdag 19 juli 1904 in 's-Hertogenbosch met jkvr. Elisabeth Johanna Maria van der Does de 

Willebois, geboren op maandag 23 juni 1879 in 's-Hertogenbosch, overleden (75 jaar oud) op 

zaterdag 4 juni 1955 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

1. Marie Antoinette Elisabeth van Rijckevorsel, geboren op dinsdag 2 mei 1905 in 

Den Dungen, overleden (71 jaar oud) op zondag 13 maart 1977 in 

Gent [Oost-Vlaanderen, België], trouwde (respectievelijk 23 en 24 jaar oud) op 

woensdag 10 april 1929 in Den Dungen met Harold Floris Alphonse Marie Ghislain 

de Smet de Naeyer, geboren op vrijdag 10 februari 1905 in 

Gent [Oost-Vlaanderen, België], overleden (76 jaar oud) op zaterdag 28 februari 1981 

aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Frans Joseph Cornelis Maria van Rijckevorsel, geboren op zondag 10 februari 1907 

in Den Dungen, overleden (52 jaar oud) op zaterdag 10 oktober 1959 in Vught, volgt 

XIIi, op pagina 46. 

 
 

Jhr. Thomas Cornelis Maria van Rijckevorsel. 

In 1896 werd Van Rijckevorsel burgemeester van Den Dungen en in 1906 ook van Sint-Michielsgestel. Hij 

was daarnaast vanaf 1905 lid van de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Hij bleef tot zijn overlijden in al 

deze ambten aan. 

. 

 

 

 

XIp. Cornelis Augustinus Ludovicus Gijsbertus Maria van Rijckevorsel, zoon van Augustinus 

Gerardus Hubertus van Rijckevorsel (Xn), op pagina 29 (Eigenaar fa. Joan van Rijckevorsel en 

Zoonen, wijnhandel te 's-Hertogenbosch) en Maria Francisca Louisa jonkvrouw Dommer van 



  

  

Poldersveldt, geboren op vrijdag 20 juli 1877 in 's-Hertogenbosch, manegehouder te 

's-Gravenhage, overleden (79 jaar oud) op maandag 14 januari 1957 in 's-Gravenhage, trouwde in 

Amsterdam met Bertha Cornelia van Wijland, geboren op zondag 7 september 1879 in 

Amsterdam, overleden (86 jaar oud) op vrijdag 26 november 1965 in 's-Gravenhage. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Cornelis Henri van Rijckevorsel, geboren op dinsdag 21 januari 1902 in Amsterdam, 

administrateur ministerie van Economische Zaken, overleden (69 jaar oud) op 

dinsdag 23 november 1971 in Voorburg, trouwde (respectievelijk 60 en 67 jaar oud) op 

dinsdag 10 april 1962 in Voorburg met Johanna Maria van Muijen, geboren op 

woensdag 14 november 1894 in Oudshoorn, overleden (79 jaar oud) op 

dinsdag 12 februari 1974 in 's-Gravenhage. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

 

XIq. Jhr.Mr.Dr. Augustinus Bernardus Gijsbertus Maria van Rijckevorsel, zoon van Augustinus 

Gerardus Hubertus van Rijckevorsel (Xn), op pagina 29 (Eigenaar fa. Joan van Rijckevorsel en 

Zoonen, wijnhandel te 's-Hertogenbosch) en Maria Francisca Louisa jonkvrouw Dommer van 

Poldersveldt, geboren op vrijdag 10 februari 1882 in 's-Hertogenbosch, overleden (75 jaar oud) op 

dinsdag 30 april 1957 in 's-Gravenhage, trouwde met jkvr. Jeanne Eulalie Marie Serraris. 

 Uit dit huwelijk 3 zonen. 

1. jhr.mr. Reinaldus Augustinus Theodorus Maria van Rijckevorsel, geboren op 

woensdag 13 november 1907 in Nijmegen, overleden (68 jaar oud) op 

maandag 28 juni 1976 in Heerlen, trouwde (respectievelijk 29 en 21 jaar oud) op 

donderdag 8 juli 1937 in Geulle met jkvr. Jeanne Marie Pauline Germaine van 

Aefferden, dochter van jkh. Alphonse Marie Hubert Edmond van 

Aefferden (burgemeester van Geulle 1916-1956) en Germaine Anna Marie Huberte 

Brouwers, geboren op maandag 20 december 1915 in Meerssen, overleden (90 jaar 

oud) op woensdag 4 januari 2006 in Maastricht. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

2. Hubertus Theodorus Augustinus van Rijckevorsel, geboren op dinsdag 26 april 1910 

in Nijmegen, Reserve-2e luitenant huzaren. Ambassaderaad Nederlandse Ambassade 

te Parijs, overleden (90 jaar oud) op zaterdag 14 oktober 2000 in 

Verviers [Luik, België], trouwde met Ghislaine Anne Marie Madeleine Eugenie 

Leonie Doret, geboren op donderdag 6 april 1916, overleden (75 jaar oud) op 

vrijdag 26 juli 1991. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

3. Gijsbertus Joannes Augustinus Maria van Rijckevorsel, geboren op 

woensdag 1 november 1911 in 's-Hertogenbosch, overleden (5 dagen oud) op 

maandag 6 november 1911 aldaar. 

 
 

Jhr.Mr.Dr. Augustinus Bernardus Gijsbertus Maria van Rijckevorsel. 

Uiterst correcte Brabantse regent, die diverse functies bekleedde op ambtelijk en bestuurlijk niveau. Was 

onder meer Tweede Kamerlid, voorzitter van de Brabantse Tuinbouwbond en plaatsvervangend rechter bij 

de Krijgsraad. In de Tweede Kamer sprak hij onder meer over waterstaat, koloniale zaken en justitie. Sinds 



  

  

1928 een nogal vormelijke Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant. Die correcte, welwillende 

houding betrachtte hij ook tegenover de bezetter en dat werd hem niet in dank afgenomen. Kreeg daarom in 

1945 ontslag als Commissaris. 

 

 

jhr.mr. Reinaldus Augustinus Theodorus Maria van Rijckevorsel. 

Biografie. 

Van Rijckevorsel studeerde af aan de Rijksuniversiteit Utrecht in de rechten waarna hij volontair werd bij de 

gemeente Beek. In januari 1937 werd hij burgemeester van Gulpen. In juli 1943 werd hij met onmiddellijke 

ingang ontslagen waarop Gulpen een NSB-burgemeester kreeg. Na de bevrijding keerde Van Rijckevorsel 

terug als burgemeester van Gulpen wat hij tot zijn pensionering in 1972 zou blijven. In 1976 overleed Van 

Rijckevorsel op 68-jarige leeftijd. 

Zijn vader is Tweede Kamerlid en commissaris van de Koningin geweest. Zijn vader werd in 1936 in de 

Nederlandse adel opgenomen met het predicaat jonkheer waardoor zijn kinderen vanaf toen ook tot de adel 

gingen behoren met hetzelfde predicaat. Hij trouwde in 1937 met jkvr. Jeanne Marie Pauline Cermaine van 

Aefferden (1915-2006). Zij was een telg uit het geslacht van Aefferden en dochter van jhr. Alphonsus Marie 

Hubertus Edmond van Aefferden (1891-1992). Haar vader was burgemeester van Geulle, eigenaar en 

bewoner van kasteel Geulle. Van Rijckevorsel kreeg met haar zes kinderen, onder wie jhr. Gijsbert J.K.M. 

van Rijckevorsel (1938), jhr. Thomas A.G.M. van Rijckevorsel (1939), jkvr. Ariane Octavie Marie Ghislaine 

van Rijckevorsel (1942), kunstschilderes. De laatste trouwde in 1968 met dr. Alphonsus Josephus Tonino 

(1942), orthopedisch chirurg, die van de grootvader van zijn vrouw kasteel Geulle kocht, en had als broer 

burgemeester jhr. mr. Reinder Floris Rudolph Maria van Rijckevorsel (1945) en jhr. Dennis C.L. M van 

Rijckevorsel (1947). 

 

 

XIr. Alphonsus Maria Mauritius Josephus van Rijckevorsel, zoon van Josephus Henricus Hubertus 

van Rijckevorsel (Xo), op pagina 30 en Christina Maria Louisa Hendrichs, geboren op 

vrijdag 24 oktober 1862 in 's-Hertogenbosch, administrateur tabaksonderneming Kwala Bingei 

(Tandjong Poera, Sumatra's Oostkust), overleden (57 jaar oud) op maandag 27 september 1920 in 

Haelen [Limburg, België], trouwde (respectievelijk 43 en 35 jaar oud) op dinsdag 20 februari 1906 

in Maastricht met Maria Alida Johanna Dankelman, geboren op zondag 19 februari 1871 in 

Amsterdam, overleden (88 jaar oud) op dinsdag 17 november 1959 in 's-Hertogenbosch. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

1. Maria Immaculata Josefa Lucia Louise van Rijckevorsel, geboren op 

woensdag 26 december 1906 in Haelen [Limburg, België], trouwde (respectievelijk 28 

en 30 jaar oud) op dinsdag 14 mei 1935 in Haelen [Limburg, België] met Louis Willem 

Bernard Maria Schilvinck, geboren op maandag 15 augustus 1904 in Amsterdam, 

Public relations officer N.V. Unox te Oss. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

2. Maarten Willem Joseph Maria van Rijckevorsel, geboren op dinsdag 23 juni 1908 in 

Haelen [Limburg, België], overleden (67 jaar oud) op maandag 1 september 1975 in 

Venlo, trouwde (beiden 32 jaar oud) op donderdag 15 augustus 1940 in Heusden met 

Aglaé Marguerite Josephine Marie Keunen, geboren op woensdag 18 maart 1908 in 

Heusden, overleden (91 jaar oud) op donderdag 9 maart 2000 aldaar. Uit dit huwelijk 

zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Maarten Willem Joseph Maria van Rijckevorsel. 

Van Rijckevorsel was telg van de niet-adellijke tak van het geslacht van Rijckevorsel. 

Hij heeft gymnasium gedaan en trad in 1933 als ambtenaar in dienst bij de gemeente Horn. Tijdens de 

bezettingsjaren nam hij ontslag maar na de bevrijding keerde hij daar terug. In augustus 1948 werd Van 

Rijckevorsel benoemd tot burgemeester van Grathem en juni 1952 volgde zijn benoeming tot burgemeester 

van Belfeld. In juli 1973 ging hij met pensioen en twee jaar later overleed hij op 67-jarige leeftijd. 

 

 

XIs. Eduardus Johannes Hubertus Maria van Rijckevorsel, zoon van Aloisius Bernardus Hubertus 



  

  

van Rijckevorsel (Xp), op pagina 30 (Kapitein dienstdoende schutterij te 's-Hertogenbosch, 

rechter te Maastricht) en Theresia Maria Francisca Cornelia van der Schueren, geboren op 

donderdag 13 augustus 1863 in 's-Hertogenbosch, officier van justitie te Arnhem, overleden (71 

jaar oud) op maandag 10 december 1934 in Arnhem, trouwde (respectievelijk 42 en 24 jaar 

oud) op maandag 9 oktober 1905 in Zevenaar met Lucia Louisa Alphonsa Josepha Maria van 

der Schueren, geboren op zaterdag 5 maart 1881 in 's-Hertogenbosch, overleden (34 jaar oud) op 

woensdag 11 augustus 1915 in Zierikzee. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

1. Thomas Cornelis Aloysius Alphonsus Maria van Rijckevorsel, geboren op 

woensdag 6 maart 1907 in Zutphen, priester, pastoor te Ulft en Netterden. 

2. Maria Theresia Louisa Alphonsa van Rijckevorsel, geboren op 

donderdag 5 november 1908 in Zutphen, trouwde (respectievelijk 28 en 36 jaar 

oud) op woensdag 2 juni 1937 in Arnhem met Félix August Edgard Regout, geboren 

op maandag 13 augustus 1900 in Heer, werktuigkundig ingenieur. Directeur N.V. 

Koninklijke Sphinx-Ceramique afdeling Limmel, overleden (83 jaar oud) op 

dinsdag 31 juli 1984 in Maastricht. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

3. Aloisius Johannes Maria Alphonsus van Rijckevorsel, geboren op 

maandag 28 februari 1910 in Zutphen, ambtenaar gemeentesecretarie in Pannerden. 

4. Elisabeth Sophia Anthonia Alphonsa Maria van Rijckevorsel, geboren op 

vrijdag 21 juli 1911 in Arnhem, trouwde (respectievelijk 34 en 51 jaar oud) op 

maandag 6 mei 1946 in Zevenaar met Henricus Adrianus Gellius Maria Cremers, 

geboren op zaterdag 29 september 1894, rentmeester landgoed Vilsteren. Secretaris 

College van Commissarissen N.V. Levensverz. Mij. Arnhem, overleden (53 jaar oud) 

op zondag 30 mei 1948 in Vlisteren. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

5. Eduardus Johannes Anthonius Alphonsus Theresia Maria van Rijckevorsel, 

geboren op woensdag 29 januari 1913 in Arnhem, landeigenaar en landbouwer. 

6. Lucia Cornelia Augusta Alphonsa Maria van Rijckevorsel, geboren op 

vrijdag 11 september 1914 in Zierikzee, trouwde (respectievelijk 42 en 64 jaar oud) op 

woensdag 24 juli 1957 in Marmande [Lot-et-Garonne, Frankrijk] met Albert Paul 

Marie Belhomme de Franqueville, geboren op woensdag 8 maart 1893 in 

Bizanos [Pyrénées-Atlantiques, Frankrijk], ingenieur institut Electrotechnique de 

Grenoble, landeigenaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Generatie XII 
 

 

XIIa. Karel Hubert Maria van Rijckevorsel, zoon van Aloisius Maria Josephus Theodorus van 

Rijckevorsel (XIc), op pagina 33 (Lid fa. Gebr. Spierings en van Rijckevorsel, handel in koffie te 

Vught) en Theresia Maria Bonnike, geboren op zondag 21 februari 1875 in 's-Hertogenbosch, Lid 

fa. Gebr. Spierings en van Rijckevorsel, handel in koffie te Vught; Koopman te Moskou, 

overleden (47 jaar oud) op woensdag 3 januari 1923 in 's-Hertogenbosch, trouwde (respectievelijk 

27 en 17 jaar oud) (1) op zaterdag 3 mei 1902 in Moskou [Russian Federation] met Marie 

Elisabeth Dutfoy, geboren op zaterdag 4 oktober 1884 in Moskou [Russian Federation], 

overleden (77 jaar oud) op zondag 22 april 1962 in Freiburg [Baden-Württemberg, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

1. Madeleine Marie Elisabeth van Rijckevorsel, geboren op woensdag 13 mei 1903 in 

Moskou [Russian Federation], trouwde (respectievelijk 19 en 25 jaar oud) op 

zaterdag 24 maart 1923 in Dresden [Sachsen, Duitsland] met Andreas Rupertis, 

geboren op vrijdag 18 juni 1897 in Moskou [Russian Federation]. Uit dit huwelijk zijn 

mij geen kinderen bekend. 

2. Armand Louis Marie van Rijckevorsel, geboren op vrijdag 4 mei 1906 in 

Moskou [Russian Federation], werktuigkundig ingenieur, ingenieur N.V. Bedaux & 

Co. te Amsterdam, raadgevend ingenieur, trouwde (respectievelijk 32 en 29 jaar 

oud) op maandag 13 maart 1939 in Helmond met Editha Emma Capello van 



  

  

Wickenburg, geboren op zondag 12 december 1909 in Kasern [Trentino, Italië]. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

 Karel Hubert Maria van Rijckevorsel, trouwde (respectievelijk ongeveer 34 en ongeveer 24 jaar 

oud) (2) in 1909 in Moskou [Russian Federation] met Marie Elisabeth Andrëe Nelly Denauve, 

geboren omstreeks 1885, overleden in Frankrijk. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

XIIb. Thomas Cornelis Maria van Rijckevorsel, zoon van Aloisius Maria Josephus Theodorus van 

Rijckevorsel (XIc), op pagina 33 (Lid fa. Gebr. Spierings en van Rijckevorsel, handel in koffie te 

Vught) en Theresia Maria Bonnike, geboren op vrijdag 27 oktober 1882 in Vught, eigenaar Fa. 

Schaghen & Co, wijnhandel te 's-Gravenhage, overleden (81 jaar oud) op 

zondag 24 november 1963 in 's-Gravenhage, trouwde (respectievelijk 26 en 20 jaar oud) op 

dinsdag 18 mei 1909 in Maastricht met Adrienne Eugenie Francoise Maria Dorsman, geboren op 

woensdag 26 september 1888 in Eindhoven, overleden (86 jaar oud) op maandag 28 april 1975 in 

's-Gravenhage. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

1. Louis Eugáne Marie van Rijckevorsel, geboren op woensdag 6 april 1910 in Vught, 

consul der Nederlanden te San Francisco, vertegenwoorder Algemene Bank 

Nederland N.V. aldaar. 

2. Eugënie Thëráse Adrienne Marie van Rijckevorsel, geboren op 

zondag 27 augustus 1911 in Vught, overleden (26 jaar oud) op woensdag 9 maart 1938 

in 's-Gravenhage, trouwde (respectievelijk 23 en 32 jaar oud) op 

maandag 29 april 1935 in 's-Gravenhage met Jacob Lambert Wilhelm Carl van 

Weiler, geboren op woensdag 13 augustus 1902 in Rotterdam, elektrotechnisch 

ingenieur, kapitein-ter-zee speciale diensten hoofd laboratorium elektronische 

ontwikkeling krijgsmacht. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

3. Karel Thomas Maria van Rijckevorsel, geboren op donderdag 27 maart 1913 in 

Vught, overleden (86 jaar oud) op woensdag 13 oktober 1999 in 's-Gravenhage, volgt 

XIII, op pagina 46. 

 

XIIc. Wilhelmus Hermanus Joseph Maria Hubertus van Rijckevorsel, zoon van Johannes Antonius 

Hubertus van Rijckevorsel (XId), op pagina 34 (Lid fa. wed. Joh. F. van Rijckevorsel en Zn) en 

Antoinetta Paulina Maria Robert, geboren op vrijdag 5 april 1878 in 's-Hertogenbosch, directeur 

marmergroeven te FalaÍn (Namen) en vice-consul der Nederlanden te Charleroi en Dinant, 

overleden (80 jaar oud) op donderdag 8 januari 1959 in Brussel [Vlaams-Brabant, België], 

trouwde (respectievelijk 28 en 21 jaar oud) op zaterdag 1 december 1906 in 

Charleroi [Henegouwen, België] met Marie Mathilde Francine Ghislaine Rousseaux, geboren 

op dinsdag 23 december 1884 in Charleroi [Henegouwen, België], overleden (87 jaar oud) op 

dinsdag 15 februari 1972 in Antwerpen [Antwerpen, België]. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

1. Edith Marguerite Marie Ghislaine van Rijckevorsel, geboren op 

zaterdag 31 augustus 1907 in Marpent [Nord, Frankrijk], maatschappelijk werkster. 

2. Jean Parfait Ghislain Hubert Marie van Rijckevorsel, geboren op 

dinsdag 25 mei 1909 in Charleroi [Henegouwen, België], overleden (81 jaar oud) op 

vrijdag 12 oktober 1990 in Namen [Namen, België]. 

3. Willem Christophe Marie Ghislain van Rijckevorsel, geboren op 

zaterdag 26 november 1910, Priester, pater jezuiet en leraar klassieke talen te Namen 

en Verviers, overleden (59 jaar oud) op maandag 9 februari 1970 in 

Namen [Namen, België]. 

4. Frans Joseph Parfait Albert Marie van Rijckevorsel, geboren op 

dinsdag 1 december 1914 in Dinant [Namen, België], overleden (13 jaar oud) op 

donderdag 15 november 1928 in Charleroi [Henegouwen, België]. 

5. Acques Parfait Ghislain Marie van Rijckevorsel, geboren op 

donderdag 28 augustus 1919 in Farciennes [Henegouwen, België], overleden (17 jaar 



  

  

oud) op dinsdag 27 april 1937 in Dinant [Namen, België]. 

 

XIId. Bernardus Maria Cornelius van Rijckevorsel, zoon van Augustinus Maria Hubertus van 

Rijckevorsel (XIe), op pagina 35 (Eigenaar fa. Aug. van Rijckevorsel) en Marie Claire Anne 

Beretzé, geboren op donderdag 12 februari 1885 in Helmond, overleden (68 jaar oud) op 

woensdag 16 december 1953 in Oegstgeest, trouwde met Bernardina Josephina Maria Cornelia 

Heijmeijer, geboren op zondag 21 december 1890 in Amsterdam, overleden (81 jaar oud) op 

dinsdag 23 mei 1972 in 's-Gravenhage. 

 Uit dit huwelijk een dochter. 

1. Yvonne Cathérine Jeanne Marie Cornélie van Rijckevorsel, geboren op 

vrijdag 15 augustus 1924 in Baarn, overleden (83 jaar oud) op 

donderdag 3 januari 2008 in Wassenaar, trouwde met Wilhelmus Josephus 

Rudolphus Dreesmann, geboren op zaterdag 17 mei 1913 in Amsterdam, overleden 

(57 jaar oud) op maandag 29 maart 1971 in Cannes [Alpes-Maritimes, Frankrijk]. Uit 

dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

XIIe. Felix Willem Marie Hubert van Rijckevorsel, zoon van Hermanus Josephus Maria Hubertus 

van Rijckevorsel (XIf), op pagina 35 (Lid fa. wed. Joh. F. van Rijckevorsel en Zn, kooplieden en 

kassiers te, 's-Hertogenbosch) en Emilia Maria Westerwoudt, geboren op 

woensdag 19 februari 1890 in 's-Hertogenbosch, overleden (58 jaar oud) op 

dinsdag 4 januari 1949 in Velp, trouwde (respectievelijk 29 en 33 jaar oud) op 

donderdag 9 oktober 1919 in Oegstgeest met Anna Josepha Cornelia Maria Meijlink, geboren 

op zondag 29 augustus 1886 in 's-Gravenhage, overleden (80 jaar oud) op 

donderdag 1 december 1966 in Breda. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

1. Emilia Josepha Maria van Rijckevorsel, geboren op woensdag 15 september 1920 in 

Oegstgeest, overleden (24 jaar oud) op zaterdag 14 april 1945 in Velp. 

2. Hermanus Josephus Maria van Rijckevorsel, geboren op dinsdag 2 mei 1922 in 

Oegstgeest, directeur kantoor Roosendaal AMRO Bank NV. 

 

XIIf. Eugène Thomas Victor Marie van Rijckevorsel van Kessel, zoon van Eugène Ferdinand Marie 

van Rijckevorsel van Kessel (XIh), op pagina 36 (Notaris) en Louise Caroline Maria van Nispen 

tot Pannerden, geboren op dinsdag 15 september 1885 in Nijmegen, griffier kantongerecht te 

Druten, overleden (88 jaar oud) op zaterdag 29 december 1973 in Nijmegen, trouwde 

(respectievelijk 34 en 36 jaar oud) op woensdag 26 november 1919 in Nijmegen met zijn nicht 

Maria Cornelia Huberta Josepha van Rijckevorsel van Kessel, dochter van Victor Marie van 

Rijckevorsel van Kessel (XIi), op pagina 37 (wethouder van Nijmegen 1894-1919.) en Aloysia 

Maria Bonnike. 

 Uit dit huwelijk een dochter. 

1. Antoinette Maria Josepha Emanuel van Rijckevorsel van Kessel, geboren op 

zondag 25 december 1927 in Neerbosch, overleden (16 jaar oud) op 

zaterdag 7 oktober 1944 in Vierlingsbeek. 

 

XIIg. Hubert Louis Joseph Marie van Rijckevorsel van Kessel, zoon van Alphonse Eduard Marie van 

Rijckevorsel van Kessel (XIj), op pagina 37 (burgemeeser van Boxtel) en Mathilde Anne Marie 

van Nispen tot Pannerden, geboren op maandag 5 september 1887 in Herpen, burgemeester van 

St. Oedenrode. Watergraaf van het waterschap Het Stroomgebied van de Dommel, overleden (59 

jaar oud) op zondag 22 september 1946 in Sint-Oedenrode, trouwde (respectievelijk 32 en 20 jaar 

oud) op donderdag 6 mei 1920 in Sint-Oedenrode met Antoinetta Maria Petronella Henrica 

Anderegg, geboren op donderdag 28 december 1899 in Sint-Oedenrode, overleden (81 jaar oud) 

op maandag 26 oktober 1981 in 's-Hertogenbosch. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

1. Gerard (Geert) van Rijckevorsel van Kessel, geboren op donderdag 19 april 1923 in 

Sint-Oedenrode, overleden (84 jaar oud) op vrijdag 29 februari 2008 in 

's-Hertogenbosch. 



  

  

2. Ernestine van Rijckevorsel van Kessel, geboren op zondag 5 december 1937 in 

Sint-Oedenrode, overleden (10 jaar oud) op dinsdag 29 juni 1948 in Heel. 

 

XIIh. Jhr. mr. Cornelis Thomas Jules (Cees) van Rijckevorsel, zoon van jhr. mr. Frans Jacob Joseph 

Maria van Rijckevorsel (XIn), op pagina 39 (heer van Berlicum, Middelrode en Kaathoven) en 

Marie Francoise Henriette Françoise barones de Bieberstein Rogalla Zawadsky, geboren op 

maandag 29 december 1902 in 's-Hertogenbosch, overleden (72 jaar oud) op 

maandag 15 december 1975 in 's-Gravenhage, trouwde met jkvr. Maria Christine Clementine 

Rudolphine van Nispen tot Sevenaer, geboren op maandag 26 juni 1905 in 's-Hertogenbosch. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. René Maria van Rijckevorsel, geboren op maandag 16 september 1935 in Nuenen, 

overleden (24 jaar oud) op zaterdag 28 november 1959 in Leiden. 

 

Jhr. mr. Cornelis Thomas Jules (Cees) van Rijckevorsel. 

Hij groeide op op het Landgoed De Wamberg in Berlicum. Hij studeerde rechten in Utrecht. In september 

1931 trouwde hij in Vught met jkvr. Marie Christine Rudolphine Clementine van Nispen tot Sevenaer 

(1905-2003). In dat jaar werd hij benoemd tot burgemeester van Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Zij zijn de 

grootouders van journalist jhr. drs. René van Rijckevorsel (1961). Van Rijckevorsel zelf was een neef van 

Karel van Rijckevorsel.. 

Oorlog. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog bleef Van Rijckevorsel in functie, ondanks zijn uitgesproken anti-Duitse 

houding. In 1944 weigerde hij, tegelijk met collega-burgemeesters in naburige gemeenten, om dertig 

dorpelingen als dwangarbeider aan te wijzen, die voor de Duitsers zouden moeten werken aan de 

kustverdedigingswerken in Zeeland. Zeven burgemeesters werden gearresteerd en afgevoerd naar 

Duitsland, slechts een van hen overleefde deze deportatie. Door toeval ontkwam Van Rijckevorsel aan 

arrestatie, hij dook toen onder en werd door de Duitsers ontslagen. Na de bevrijding van Nuenen op 22 

september 1944 pakte hij zijn taak weer op en bleef nog burgemeester tot 1954. 

Ereburger. 

Op 15 december 2017 benoemde de gemeenteraad van Nuenen, Gerwen en Nederwetten oud-burgemeester 

Van Rijckevorsel postuum tot ereburger. Op 16 maart 2018 nam Van Rijckevorsels familie de bijbehorende 

oorkonde en draagspeld in ontvangst. 

 

 

XIIi.  jhr. mr. Frans Joseph Cornelis Maria van Rijckevorsel, zoon van Jhr. Thomas Cornelis Maria 

van Rijckevorsel (XIo), op pagina 39 en jkvr. Elisabeth Johanna Maria van der Does de Willebois, 

geboren op zondag 10 februari 1907 in Den Dungen, burgemeester van Lisse 1938-1946, van 

Vught 1947-1959. en Reserve-1e luitenant cavallerie, overleden (52 jaar oud) op 

zaterdag 10 oktober 1959 in Vught, trouwde (respectievelijk 28 en 22 jaar oud) op 

woensdag 15 mei 1935 in Vught met Monique Pauline Charlotte Marie José Van van Lanschot, 

geboren op vrijdag 13 december 1912 in Vught, overleden (79 jaar oud) op dinsdag 5 mei 1992 

aldaar. 

 Uit dit huwelijk een dochter. 

1. Augusta Elisabeth Josephine Charlotte Marie Ghislaine van Rijckevorsel, geboren 

op donderdag 23 september 1937 in 's-Hertogenbosch, overleden (3 jaar oud) op 

vrijdag 22 november 1940 in Vught. 

 

Generatie XIII 
 

 

XIII. Karel Thomas Maria van Rijckevorsel, zoon van Thomas Cornelis Maria van Rijckevorsel 

(XIIb), op pagina 43 (eigenaar Fa. Schaghen & Co, wijnhandel te 's-Gravenhage) en Adrienne 

Eugenie Francoise Maria Dorsman, geboren op donderdag 27 maart 1913 in Vught, overleden (86 

jaar oud) op woensdag 13 oktober 1999 in 's-Gravenhage, trouwde met jkvr. Maria Mathilde 

Francisca van Fisenne. 



  

  

 Uit dit huwelijk een dochter. 

1. Laetitia Maria Louise van Rijckevorsel, geboren op woensdag 29 september 1937 in 

Delft. 

 
 

Karel Thomas Maria van Rijckevorsel. 

Van Rijckevorsel, lid van het deels adellijke patriciaatsgeslacht Van Rijckevorsel.. 

Leven en werk. 

Van Rijckevorsel doorliep het Stedelijk Gymnasium in 's-Hertogenbosch en studeerde vervolgens rechten 

aan de Rijksuniversiteit Leiden. Hij werd vervolgens eerst notaris, om zich later toe te leggen op de 

advocatuur. In die hoedanigheid kreeg hij bekendheid toen hij tijdens de Bijzondere rechtspleging optrad als 

advocaat van de Oostenrijkse oorlogsmisdadiger Hanns Albin Rauter. 

Hij werd in 1952 lid van de Tweede Kamer voor de Katholieke Volkspartij. Hij werd woordvoerder justitie. 

In 1959 dreigde hij niet herkozen te worden, maar mede dankzij een voorkeursstemmenactie, opgezet door 

de Haagse ondernemer Jacques Levi Lassen kon hij zijn zetel behouden. Van Rijckevorsel was tevens 

bestuurder van de Stichting Levi Lassen. Hij zou tot 1967 lid blijven van de Kamer. Hij maakte eind jaren 

zestig deel uit van een commissie van wijzen, die moest proberen de zogenaamde Christen-radikalen te 

behouden voor de KVP. Tussen 1972 en 1982 was hij lid van de Raad van State. 

Op 28 januari 2017 besteedde de NRC aandacht aan de affaire van Adriana Nasoetion van der Have, 

weduwe van Masdoelhak Nasoetion, die tijdens de Tweede Politionele Actie in december 1948 werd 

vermoord. Van Rijckevorsel trad als advocaat op voor Adriana van der Have, die de Staat der Nederlanden 

voor de moord aansprakelijk stelde. Van Rijckevorsel was als conservatieve, katholieke politicus gesproken 

mordicus tegen de Indonesische onafhankelijkheid, maar streed als advocaat met een even grote 

verbetenheid vóór de zaak van van der Have en vóór een schadevergoeding. Uiteindelijk (1954) kreeg 

weduwe Nasoetion anderhalve ton in guldens uitgekeerd, hoewel Nederland aansprakelijkheid voor de 

moord bleef afwijzen.. 

. 

 

 

 

Laetitia Maria Louise van Rijckevorsel. 

Familie. 

Van Rijckevorsel, lid van de familie Van Rijckevorsel, is de oudste dochter van Tweede Kamer-lid en 

Staatsraad mr. Karel van Rijckevorsel (1913-1999) en jkvr. Maria von Fisenne (1912-1998), lid van de familie 

Von Fisenne. Zij groeide op in Den Haag. De middelbare school volgde zij op het Sacré-Coeur in Vaals, waar 

zij in 1955 het gymnasium-? diploma behaalde. Ze was tussen 1961 en 1989 getrouwd met ir. Max Victor 

Eugène Bongaerts (1938), kleinzoon van minister ir. Max Charles Emile Bongaerts (1875-1959), uit welk 

huwelijk drie kinderen werden geboren. 

Werk. 

Van Rijckevorsel studeerde Franse taal-en letterkunde en was lerares Frans. Haar eerste publicatie betrof de 

geschiedenis van het vierhonderdjarige St. Elisabeth's Gast- of Ziekenhuis in Amersfoort uit 1977; zij schreef 

dit boek onder de naam Laetitia M.L. Bongaerts-van Rijckevorsel. Sinds 1990 heeft zij nog een aantal 

gedenkschriften en biografische schetsen geschreven, waaronder Een wereld apart. Geschiedenis van het 



  

  

Sacré-Coeur in Nederland en over haar oom jhr. mr. Frans von Fisenne, (1914-1944). 
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