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Aufzeichnungen von Ignatius Boelens(* ca. 1700 +1761), fortgeführt von 
seiner Ehefrau Brigitta Pauwels (verheiratet am 18. Juli 1731) 
 
Den 21 Maij 1742 is onse moije Catharina Maria Pauwels zaliger in de heere gerust, en is 
gewest e[e]n gestelicke dochter. 
Den 8 September 1743 is onse nichte Maria Anna Baucknegs met de E. docktor Casparus 
Draper getraudt. 
Den 1 Januari 1744 is mijn soon Gerardus Franciscus Xaverius Boelens geboren. 
1744  in de mandt Januari, heeft alhier wederum een steeren met een start geschenen, twe 
Rare tekens op een ander de ene in het jaer 1742 en de anderre in het jaer 1744. Spreekt hier 
enig bijgeloof uit? 
Den 14 April 1744 is mijn soon Gerardus Franciscus Xaverius Boelens zaliger in de heere 
gerust. 
Den 29 Maij 1744 is onse Nigte Maria Tresia Closterhuis geboren. 
Den 2 Augusti 1744 is onse Niche Anna Maria Drapers gebooren, en dogter van de medecine 
doctor. 
Den 6 september 1744 is mijn vrau Brigitta Henricka Boelens geforment, en mijn soon, 
Albertus Josephus, oock, van den keurvorst van Köln hier tot Sögel, op Clemenswerdt, in 
Westfalen. 
Clemenswerth is een kasteel in Sögel in Duitsland, niet zo ver over de grens in Westfalen. 
Albertus Josephus was bijna 12 jaar, dus voor hem zal het de eerste H. Communie betreffen 
en voor zijn moeder het H. Vormsel. De keurvorst van Keulen verbleef inderdaad van 27 
augustus tot 6 november 1744 op Clemenswerth.[9] Vanwege het woordje ‘hier’ concludeer 
ik dat Ignatius de aantekening ter plaatse genoteerd heeft en dus het kroniekje bij zich had in 
Duitsland. 
Den 14 Mardt 1745 is mijn schoenmoeder Magreta Tomas wedue Pouwels zaliger in de heere 
gerust, en is gewest in haer 73 seventigste jaer. 
1745 is alhier in dese provinsie en in andere provinsien, en genoechsam in alle landen een 
seer groote en considerabele sterfte van beesten gewest, so als bie menschen tiden neit 
dencken mogen, en alles dür en beteüm, [=betuun=schaars] en seer groote schaden, voor alle 
menschen, men kan het so neit schriven, so als het gewest is, en oock seer sware oorlog met 
de meiste potentaten, so als wel de cornicken solen beschriven. 
Den 2 Desember 1745 is onse Neef, Rudolfus Franciscus Draper gebooren, een soon van de 
E: Neef docktor Draper, docktor in de medesinen. 
Den 21 Januari 1746 is onse Nichte Maria Tresia Closterhuis zaliger in de heere gerust. 
Den 30 April 1746 is mijn soon Gerardus Aloijsius Boelens geboren. 
Den 10 Julij 1746 is onse Nichte Gesina Maria Bouckengs [=Boucknegs] clarisse geworden 
in het Clooster tot Haselünne in Westvalen. 
Den 8 Nofember 1746 is onse suster Adriana Pouwels in de heere gerust en is gewest de vrau 
van onse broer Jan Pouwels. 
Den 11 Nofember 1746 is onse Oom Hermannus Pauwels in de heere gerust, en is gewest de 
volle broeder van mijn E. schonvader Jan Pouwels zaliger. 
Den 24 Julij 1747 is onse Nichte Rolina Johanna Bauknegs in het fransche closter gegaen tot 
Munster om nunnigen [=nonnetje] te worden. 
Den 23 Augusti 1747 is onse Nichte Roelina Johanna Baucknegs zaliger tot Munster in het 



fransche clooster sebitelick [=subiet, meteen] overleden. 
Den 27 Desember 1747 is onse Neef Hermannus Johannus Franciscus Draper gebooren, 
een soon van de E. Neef Draper, docktor in de medesinen. 
Den 10  Mardt 1748 is mijn soon Gerardus Aloijsius Boelens zaliger in de heere gerust. 
[zonder datum] is mijn swager Jan Pouwels voor de twede mael getraudt met Maria 
Scholtens, wedue Hubert. 
1748 den 11 October sijnde vreidag om een uur, is mijn E: Vader, Albertus, Bernardus, 
Boelens, zaliger in de Heere gerust, en is gewest een soon van Enno Luirs Boelens. 
Dit is de laatste aantekening door Ignatius. Hij zou nog 13 jaar leven, maar schreef nooit meer 
in de kroniek. 
Onderaan deze bladzijde staan op zijn kop enkele woordjes in het handschrift van dochter 
Adriana; het lijkt een soort schrijfoefening. 
De echtgenote van Ignatius Boelens, Brigitta Pauwels, schrijft verder: 
1750 den 1 April is onze Nichte Ludewina Maria Drapers gebooren. 
1750 den 2 Maaij is mijn zoon Gerardus Bernardus Boelens gebooren. 
1750 den 21 Maaij is onze Nichte Ludewina Maria Drapers overleeden. 
1751 den 19 Julij is onze Neef Johannes Antonius Draper gebooren. Overleeden den 29 
Augusti 1751. 
1752 den 19 Augusti is onze Neef Johannes Josephus Draper gebooren. 
1754 den 19 Augusti is onze Neef Rudolphus Johannes Bernardus Draper gebooren. 
Overleeden den 9 September 1754. 
1755 den 10 Maaij is mijn oudste soon Albartus Josephus Boelens met zijn E: vrouw Agatha 
Maria Guidon getrouwt dochter van De Heer Jurrijn Guidon en Vrouw Maria Harmanna 
Scholtens. 
1755 den [datum open gelaten] is onze Nichte Ludewina Maria Drapers gebooren.	  


