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Van Kleef naar Pfalz-Neuburg

• 1609: Kleef-Gulikse erfopvolgingsstrijd 

• Land van Ravenstein voorlopig onder Keurvorst  
van Brandenburg (calvinist)

• 1631:  Land van Ravenstein definitief naar Pfalz-
Neuburg (katholiek) 



Ter opfrissing

• 1609 : Begin Twaalfjarig bestand in De Opstand

• 1621 : Einde Twaalfjarig bestand; protestantse ‘Hollandse’ 
onderdrukking 

• 1621 : keurvorst van Brandenburg staat de Verenigde 

Provinciën (as. Republiek) toe Ravenstein te versterken

• 1648:  Republiek Ver. Ned.: noordelijk Brabant 
‘generaliteitsland’

• 1648-1794: Land van Ravenstein katholieke oase: kloosters, 
kapellen en (klooster)kerken            



‘Martiaal en theatraal’

• 1643-1772:  ‘Missie’ Jezuïeten Ravenstein vanuit                    
Emmerik 
• permanente strijd tegen de ‘ketters uit de stal van 

Calvijn

• oude Sint Luciakerk: houten gebouwtje tegenover 
bestaande kerk (rond 1606)

• 1729: octrooi Lotterie verleend door Karl Philipp 
von Pfalz-Neuburg aan Johan van Willigen     



Johannes Franciscus van 
Willigen (1698-1767)

• Advocaat-fiscaal: hoogste financiële 
ambtenaar van de vorst

• Geparenteerd aan de families Van Holthuysen
en Van den Broeck

• Gehuwd met Maria Elisabeth van den Broeck

• Broer: pater Wilhelmus Ignatius van Willigen 
(jezuïet)

• 10 kinderen, waarvan 4 de geboorte 
overleefden, waaronder Franciscus Antonius 
(1738- na 1787)

Johannes Franciscus van Willigen



De Ravensteinsche Lotterie
(1729-1783)

• 10 oktober 1729: octrooi verleend door Karl 
Philipp von Pfalz-Neuburg

• Aan Van Willigen persoonlijk

• ‘Recognitievergoeding’ naar Kanzlei in 
Düsseldorf

• 9 oktober 1735: Luciakerk ingewijd door mgr.
Gillis, wijbisschop van Luik 

Karl Philipp von Pfalz-Neuburg



Sint Luciakerk: gebouw en 
inrichting

• Gebouw: Nederduitse barok, invloed jezuïeten (vgl. Neuburg, 
Mannheim)

• Inrichting/houtwerk: veel regionale 
kunstenaars/ambachtslieden uit 18e en 19e eeuw

• Mariabeeld uit 1500, doopvont uit Neerlangel (12e eeuw?)

• Orgel: Matthijs van Deventer, restauratie F.C. Smits (1834)

• Reliekhouders, kandelaars, monstransen, wierookvaten, 
kaarsendovers, godslamp, 

• Vaatwerk en kazuifels 

• Uitgebreid Van Liebergen: ‘Kerk, kunst en religie’ (1985)



Loterijfonds 1735-1794

• 1752 opening Latijnsche School (tegenover huidige 
voormalige pastorie):

• panden gefinancierd door Johan van Willigen

• 20.000 gulden uit de recognitiepot te Düsseldorf voor 
Loterijfonds, ter belegging

• uit opbrengsten school in stand houden (o.a. 
levensonderhoud ‘magisters’) 

• gemeente benoemt een ‘administrateur’ van het fond

• befaamd: de jaarlijkse toneelvoorstellingen



Nna de laatste trekking (1783)

• 1784 octrooi door Franciscus van Willigen overgedragen aan 
de gemeente tegen vergoeding van 1000 gulden per jaar;

• Administrateur/thesaurier als beheerder

• Loterijfonds een soort bank: 315 leningen aan particulieren, 17 
leningen aan de stad en aan ambtenaren

• Fl. 50,-- per jaar voor (verloskundige) chirurgijn Bodenstaff (!) 

• Voor pastoor en kapelaans: kost- en zakgeld

• Ook betaald door Fonds: groot onderhoud kerk en pastorie



• Leopold van Cooth, schout, bepleit Fransche school 
voor primair onderwijs

• 1787:  keurvorst verleent goedkeuring

• Willem Josef Timmermans, hoofd van de (kost)school 
(met 20 tot 30 leerlingen)

• ‘Er soll seine Lehrlinge allezeit in guter Ordung und
Zucht halten.’

• Loterijfonds betaalt hem 250 gulden per jaar voor 
school en salaris

• 1796: Timmermans wegens wangedrag verbannen

Fransche School (1787-1857)

Leopold van Cooth



Loterijfonds in de Franse Tijd (1794-1815): 
graaien maar!

• Huisarts De la Roche administrateur/thesaurier

• Van wie is het fonds? Van de Franse republiek/De 
Bataafsche republiek, van de gemeente of van de 
gemeenschap?

• 1798: De la Roche sterft tobberig, oud en 
versleten; de Franse commissaris benoemt 
rentmeester J.J. van Willigen als opvolger maar 
deze sterft nog in hetzelfde jaar.

• 1798: fonds geen nationaal maar gemeentelijk 
bezit. Ten onrechte: het is van het volk met een 
door de gemeente aangewezen administrateur



1800: Land van Ravenstein 
verkocht

• 1799 keurvorst Karl Philipp von Pfalz-Neuburg sterft 
maar stond al buitenspel

• 1800 Land van Ravenstein, Graafschap Megen (e.a.) 
door Fransen verkocht aan Bataafsche Republiek

• 1806 Bataafsche Republiek wordt Koninkrijk Holland 
(koning Lodewijk Napoleon); vazalstaat

• 1811 onderzoek gang van zaken Loterijfonds sinds 
1794;  laatste financieel verslag dateert van 1792!)

• Rapport 1813: schrikbarende rommelzooi; veel 
wanbetalers en graaiers

Lodewijk Napoleon



Koninkrijk der Nederlanden 1815

• 1815: ontslag thesaurier Timmermans, opgevolgd door Franciscus 
Van Gulick

• 1818 KB Koning Willem I gericht op ‘deugdelijke reorganisatie van het 
geheel verlopen fonds’

• Gemeente buitenspel. GS het fonds is van Stad en Land van 
Ravenstein

• ‘Instructie’ voor de thesaurier (met eedsaflegging!); verantwoording 
afleggen aan GS

• 1829 vermogen fl. 76.000, waarvan fl. 16.000 dubieus: alles beleggen 
in Grootboek NWS

• KB 1830: drie ‘provisoren’ uit de stad als toezichthouders, te 
benoemen door GS 

• 1857 einde Fransche school, 1878: einde Latijnsche school

Franciscus van Gulick



Teekenschool

• ‘Hand- en bouwkundige Teekenschool’: bouwkunde, 
rekenkunde en meetkunde

• Gevestigd in (voormalige) Aloysianum (Latijnsche school); 
tussen 1905 en 1977 in nieuwe gemeentehuis

• KB 1880: toegekend wordt jaarlijks uit Loterijfonds fl. 1.834

• Bekende namen: Jan Eichelsheim, Piet Koppens, Jacques 
Leo

• 1935: Koppens betrokken bij de plafondschildering

• 1944: Eichelsheim maakt plan tot verbouwing van de Sint 
Luciakerk



Deel 2 (vanaf 1983)

• 1985: einde invloed G.S.; verkoop Grootboek-
inschrijving voor fl. 62.000

• 1985: 250 jaar Sint Luciakerk: donatie Loterijfonds 
fl. 5.000; gedenkboek

• 1987: vaste klanten OBK, Barbaragilde,Vidi Reo, 
RK Jeugdbeweging, Werkgroep Cultuur, Sint
Luciaparochie

• 1989: archief veilig gesteld (thans BHIC)
• 1989: priesterwijding Jacques Leo
• 1990: OBK 100 jaar



Tegenslag

• Bestuurscrisis 2001
• Kredietcrisis 2008 : vermogen 2009 nog 

38.626,59 euro
• Mislukte restauratie koepelschildering: jarenlang 

reserveerde het Loterijfonds ervoor. In 2006: het 
geoormerkte geld (4.500 euro) uitgekeerd aan 
parochie t.b.v. Sint Jozefkapel (!)



Dde Sint Luciakerk in gevaar

• 2015: fusie Sint Luciaparochie
• Fusiedocument: ‘uiterste krachtinspanning’ om 

drie hoofdkerken open te houden
• 2016: hoofdkerk Sint Lucia gesloten; noodzaak 

en bouwkundige staat omstreden
• 2019 (januari):  pastorie te koop voor 1.4 mio
• 2019 (juli/aug): subsidieproblematiek (max. 2.4 

mio bij totale kosten van 3 mio); 6 ton zelf 
opbrengen

• 2019 (8 augustus): intentie-overeenkomst: (1) 
Loterijfonds koopt kerk (2)  hoop: 6 ton uit de 
pastorie

• 2019 (2 september): intentieovereenkomst 
eenzijdig opgezegd door parochie (Boot): 6 ton 
niet te vinden



Achter de rug van het Loterijfonds

• Januari 2019: pastorie met tuin te koop voor 
1.400.000

• Vanaf februari 2019: parochie ‘discreet’ in gesprek 
over verkoop pastorie met tuin

• Juli/aug. 2019: ook discrete belangstelling voor de 
kerk; Van der Schoot en Augusteijn schuiven 
heimelijk aan

• Mei 2020:  ‘ensemble’ discreet verkocht voor 
750.000

• Facebookuitzending 15 juni 2020; exit Sint 
Luciakerk (onttrekking eredienst) per 1 juli 2020

• 20 november 2020: pastorie en tuin geleverd voor 
749.999



Loterijfonds ten strijde 

• Onzorgvuldige procedure: het volk is niet gehoord

• Lijst van ‘communicatiemomenten’, aangeleverd 
door de pastoor, is dieptreurig

• De ‘ernstige redenen’  ontbreken of deugen niet 
Geen onderhoudslasten als de kerk wordt 
overgenomen

• Wel degelijk ‘pastorale, devotionele of 
kunsthistorische noodzaak’ om de kerk te 
respecteren

• Het ‘zielenheil’ lijdt wel degelijk schade. 



De Sint Luciakerk op weg naar het einde? 
Of gloort er hoop?

• Wellicht, maar bedenk, beste vriend(in): de Sint 
Luciakerk kan zichzelf niet verdedigen, daarom doet het 
Loterijfonds het.

• En realiseer u, indachtig de motto’s van uw strijdbare 
auteur:
• ‘Wie de geschiedenis verloochent, bedriegt zichzelf.’

&
• ‘Wie zich niet verzet tegen onrecht, eindigt als slaaf.’



Ten slotte: de toekomst van het 
Loterijfonds

• Loterijfonds is springlevend: het is in 2020 erkend als 
Nederlands Immaterieel Cultureel Erfgoed

• In lijn met haar statuten zet het Loterijfonds blijvend in 
op behoud van de Sint Luciakerk als religieus en 
cultureel erfgoed:
• Beschermen monumentale barokke gebouw (zowel 

exterieur als interieur)
• Combinatie van sacrale en profane activiteiten
• Kunstcollectie terug naar Ravenstein
• Dagelijks open

• Visie: de monumentale Sint Luciakerk als toeristische 
magneet. Ondersteunend aan ontwikkeling van 
‘Ravenstein, stad van kunst, cultuur & ambacht’


