JAAR

TEKST KANTLIJN

1643

Verdreven uit Den Bosch.
Aan onze orde door een eerste besluit van 28 oktober 1633 door
een tweede besluit van 30 juni 1634 Rijn-provincie.
* Pater Bernardus Vlaing, die in 1635 gestorven is aan de pest die
hij opgelopen had, toen hij in dienst was van de pestlijders in
Dennenburg.
+ Arnoldus Barchman, pastoor; Andreas Moents, kapelaan, en
vervolgens Joannes Weyer.
De jaarverslagen schijnen van 1645 te zijn, toen, volgens zeggen
van de schrijver zelf, pater Joannes Weyer, wiens aanstelling hier
beschreven wordt, eind juni 1645 naar Ravenstein kwam. Het
betrof drie jaar.

1651

Pater Arnoldus Barchman is tot rector benoemd aan het cllege in
Dusseldorf en hij heeft als opvolger pater Rutger Closs gekregen.
Closs is al eerder pastoor geweest en Joannes Weyer is assistent
gebleven.
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1654

Dezelfden als in het direct voorgaande jaar.

1655

Dezelfden.

1656

In plaats van kapelaan Joannes Weyer lijkt het Theodorus
Grotvelt, die 23 jaar missionaris in Ravenstein was. Zie 1679, het
jaar waarin hij gestorven is.

1668

Theodorus Grotvelt was zijn opvolger; wie echter diens kapelaan
is geweest, waarvan vaststaat dat hij er een gehad heeft, is
onzeker, omdat volgens zeggen Fredericus Lamberti in het jaar
1673 naar Ravenstein gekomen is. Misschien was hij toch al
eerder gearriveerd. Dit kan men misschien wel hieruit opmaken,
omdat in het jaar 1673 een priester uit Ravenstein te Nijmegen
een werkje heeft laten drukken, opgedragen aan de clerus van
Ravenstein. Of was het misschien Cornelius Westrhenen?*) Toch
is de eerste mogelijkheid waarschijnlijker. Er zijn immers steeds
slechts twee priesters geweest. Dus kon vanaf 1673 pater
Westrhenen geen priester te Ravenstein zijn. Zie bij jaar 1675.
*) Amersfoort 1642 - Xanten 1700

1675

In dit jaar is pater Lamberti rector geworden te Emmerik. In zijn
plaats schijnt gestuurd te zijn pater Henricus Rösten. Want in een
lijst staat geschreven in de hand van pater Grotvelt: “Op 27
#)
oktober van het jaar 1676 heeft mevrouw Elisabetha van den
Steen, die in Nijmegen woont bij haar zuster Joanna, gehuwd met
Hermanus Beyer, mij gezegd dat zij na haar dood aan onze kerk
50 Hollandse florijnen heeft gelegateerd en dat zij dat op schrift
heeft achtergelaten in haar bezittingen”.
Th. Grotvelt S.J.
Datzelfde heb ik tegen pater Henricus Rösten gezegd, zodat het
niet alleen aan mij bekend was, maar ook aan hem. Later heeft
pater Westrhenen er eigenhandig aan toegevoegd: “Het is ook
tegen pater Westrhenen gezegd”.
#)

op de dag vóór het feest van Simon en Judas
(de apostelen Simon de IJveraar en Judas Thaddeus)

1679

Als opvolger van pater Grotvelt had, naar het schijnt, de
eerwaarde Pater Provinciaal Cornelius Westrhenen aangewezen.
De keurvorst stelde echter pater Stephanus Antonii voor op 14
oktober 1679, die uiteindelijk zijn investituur ontving op 29 april
1680.

1680

Parochiepriester was pater Stephanus Antonii, kapelaan Cornelius
Westrhenen, van wie ik denk dat hij in 1679 Fredericus Lamberti
die tot het rectoraat geroepen was te Emmerik, heeft opgevolgd.
Zie onder bij het jaar 1685 en vergelijk de notitie hierboven.

1682

Heeft pater Antonii dit geschreven? Is er tussen hem en kapelaan
pater Westrhenen geen incompatibilité d’humeur geweest?

Anna Kemp weduwe Van den Broek
Hermes Wilhelmus de Soly

Ze zijn getrouwd 27 januari 1682.

1683/84

Parochiepriester was Fredericus Lamberti, kapelaan Cornelius
Westrhenen.

1685

Fredericus Lamberti is Provinciaal Overste geworden,
waarnemend pastoor parochiepriester Cornelius Westrhenen,
kapelaan Franciscus Bayaert*). Zolang Fredericus leefde is er
steeds een parochiepriester gevonden die hem op grond van
bijzondere bekwaamheden verving. Dit is gebeurd tot het jaar
1714, waarin pater Fredericus te Keulen overleed.
*) Boxtel 1640 - Antwerpen 1706

1687

In de maand juli is Franciscus Bayaert parochiepriester geworden,
Arnoldus Spronck*) kapelaan.
*) Groningen 1676 – Antwerpen 1741

1688

Door het vertrek van pater Franciscus Bayart is in de maand
november Arnoldus Spronck parochiepriester geworden, Ernestus
Marquerick kapelaan.*)
*) Borculo 1654 – Ravenstein 1715

1696

De vertrekkende pater Arnoldus Spronck is opgevolgd door
plaatsvervangend parochiepriester Ernestus Marquerinck; hij werd
opgevolgd door kapelaan Fredericus Cremer.

1699

3e Arnoldus Spronck.

1700

Na enige maanden is pater Arnoldus Spronck weer vertrokken.

1701

Dit jaar is pater Arnoldus Spronck teruggekomen, korte tijd later is
hij echter weer vertrokken - wat echter pas het volgende jaar
gebeurd schijnt te zijn.

1715

Pater Marquerinck is opgevolgd door pastoor Fredericus Cremer,
kapelaan is Ignatius Roeloffz. Pater Marquerinck is na de dood
van pater Lamberti, 29 januari van dit jaar overleden, pastoor
geworden. Hij is echter op 9 augustus ook zelf overleden, hij was
15 jaar deken.

1716

Pater Fredericus Cremer is door een beroerte getroffen.

1718

Als derde is Bernardus Wemmers erbij gekomen.

1719

De plaats van de vertrekkende pater Bernardus Wemmers is
ingenomen door Josephus Houts.

1720

Ignatius Roeloffz is pastoor geworden. Als derde is erbij gekomen
Gerardus Roeloffz, de broer van Ignatius.

1726

Dit jaar is pater Henricus Bruns*) naar Frederiksstad in
Denemarken vertrokken. Zijn plaats is ingenomen door Arnoldus
Vrackem.
*) Bocholtz 1681 – Geist 1756

1727

Dit jaar is pater Arnoldus Vrackem vertrokken. Zijn plaats is
ingenomen door pater Ignatius Hoynck.

1730

Pater Ignatius Hoynck is naar Emmerik vertrokken, zijn opvolger is
Hermanus Veeren.

1733

Pater Hermanus Veeren is te Emmerik rector geworden. Hij is
opgevolgd door Franciscus Kleinschmidt.

1735

Dit jaar is Henricus Bruns uit Denemarken teruggekeerd.

1736

Het hoofd van de missie Ignatius Roeloffz is vertrokken - Henricus
Bruns is zijn waarnemer. De positie van pastoor is daarna het
volgende jaar ingenomen door pater Aloysius Schuirkens*);
Arnoldus Forssum is in de plaats gekomen van pater Franciscus
Kleinschmidt, die dit jaar naar de post te Xanten is vertrokken.
Ook is hier zeven maanden pater Aloysius van Willigen geweest
die daarna als docent naar de theologische hogeschool geroepen
is.
Op 9 februari van dit jaar is Anna Clara, dochter van de heer
schatmeester Joannes Franciscus van Willigen en Elizabeth van
den Broeck als allereerste gedoopt in de nieuwe kerk, gebouwd in
1735 door de toewijding van de vader van diezelfde Clara. Aldus
het doopregister van Ravenstein.
*) Gennep 1701 – Hadamar 174

1737

Na de dood van pater Ignatius Roeloffz is pater Aloysius
Schuurkens pastoor geworden.

1739

In de maand januari is vertrokken: pater Aloysius Schuurkens.
Opnieuw trad Henricus Bruns als waarnemer op, die op 10 juli van
dit jaar met pater Forssum een document heeft ondertekend.
In de maand oktober is Aloysius van Willigen gearriveerd om
overste te worden. De pater die leed aan een slechte gezondheid,
zal wel Forssum geweest zijn. Vergelijk zijn necrologie in het jaar
1748. Pater Van Willigen ontving te Luik zijn investituur op 7 en
deed zijn professie op 13 oktober.

1740

Henricus Bruns is vertrokken als toekomstig minister van het
college te Neuss.

1748

Pater Arnoldus Forssum is gestorven; hij is vervangen door
Henricus Burgers op 18 juni.

1752

Magister Bernardus Reintjes, uit Emmerik, kwam erbij. Hij is in
1732 geboren en in 1749 ingetreden. Pater Aloysius van Willigen
had als pastoor ook de taak van toezichthouder over de leerlingen
tot aan het jaar 1762.

1753

Pater Ignatius van Huessling*) kwam als kapelaan uit Meppen, uit
het vakgebied rhetorica en poëzie. Naar Emmerik vertrok pater
Henricus Burgers.

Allereerste leerling was Franciscus Antonius, zoon van heer
Joannes Franciscus van Willigen en mevrouw Elisabeth van den
Broek. Hij is onder deze naam tegenwoordig ingeschreven als
student in het register van de Broederschap van de Zalige Dood
en van de Heilige Maagd Maria Moeder van Zeven Smarten.
*) Ravensten 1718 – Ravenstein? 1778

1754/1755

Als tweede magister kwam Mathias Mingius erbij.

Pater Ignatius van Huisseling is benoemd tot hoofd van de school.
Als derde magister kwam Philippus Schabdecker erbij, geboren in
1730, ingetreden in de orde in 1752.

1757/1758

Dit jaar kwam als vierde magister Joannes Carrick erbij. Hij is
geboren in 1735 en ingetreden in de orde in 1755. Op grond van
de lijst van metgezellen aan het begin van het volgend jaar staat
het vast dat Coppens dit jaar het aantal niet vermeerderd heeft.
Joannes Carrick kwam volgens mij in de plaats van de gestorven
broeder Reintgens.

Dit jaar heeft Georgius Droeler (Drexeler) de plaats ingenomen
van de gestorven broeder Mingius.

1759

F. N. Killinger heeft de plaats van de overleden magister
Schabdecker ingenomen.

1760

Josephus Bucken, magister, heeft de plaats ingenomen van de
overleden J. Carrick.

1761

Magister Josephus Beijenburg*) kwam erbij in de plaats van de
gestorven Drexeler. Wie de derde missionaris geweest is, van wie
ook in de volgende jaren in de jaarverslagen sprake is, heb ik niet
kunnen achterhalen. Is het pater Ignatius van Huesseling? Nee.
Hij kwam al in 1753 om de plaats van de gestorven pater Henricus
Burgers in te nemen. Eind september 1761 kwam pater Bernardus
Hetterscheij**), schoolprefect op het college in Duren, uit
Zevenaar erbij tot steun van de pastoor in verband met diens
zwakke gestel en tegelijk voor de leiding van het gymnasium. Zo
staat het vóór in het doop- en trouwboek enzovoorts, dat begint bij
1741 en dat door de eerwaarde pater Aloysius van Willigen
eigenhandig van aantekeningen is voorzien.
*) Kerpen 1738 – na 1777
**) Zevenaar 1721 – Emmerik? 1783

1762

Arnoldus Voet*) heeft de plaats van de vertrekkende magister
Killinger ingenomen; hij is geboren in 1741 en ingetreden in de
orde in 1760.
*) Ravenstein 1741 – Ravenstein 1811

1764

Joannes van Kilsdonck*) heeft de plaats ingenomen van de
overleden Bücken.
*) Wamel 1742 – Münster? 1787

1765

Andreas Rasenberg is gekomen om de plaats in te nemen van de
overleden magister Beijenburg. Dit, tot aan het eind, is
geschreven door pater Killinger.

1766

Arnoldus Voet is van magister kapelaan gemaakt. Hij is 25 jaar en
hij schijnt in de theologie afgestudeerd te zijn. Zijn plaats heeft
ingenomen magister Jacobus Kruchen.
Als schoolprefect is gestuurd Bernardus Reintjens, in de plaats
van de overleden pater Bernardus Hetterscheij.
Let op: wat hierboven gezegd wordt over pater Voet, is foutief
geschreven: hij schijnt weggegaan te zijn voor studiedoeleinden.
In het jaar 1771-72 wordt hij aangetroffen in de Catalogus van de
Provincie onder de theologen en catechisten in het huis der armen
in Keulen.

1769

Ik denk dat de nieuwe priester Andreas Rosenberg is geweest. Hij
is in 1771 prediker in Koblenz en in 1772 in Keulen. In het
uitgavenboek van 1770 wordt hij pater Rosenberg genoemd.

1770

Augustus Einhand schijnt in de plaats van Joannes van Kilsdonck
gekomen te zijn.

1771

Magister pater Henricus Otten schijnt de plaats van de overleden
pater Rosenberg ingenomen te hebben.

