ROCKENBACH
O nome de família alemão Rockenbach é classificado como
sendo de origem habitacional. Sobrenomes habitacionais são derivados
do nome do lugar de residência de seu portador inicial ou do nome da
cidade ou vila onde residia. Neste caso em particular, o sobrenome
Rockenbach indica um nativo de Rockenbach ¨, o nome de inúmeros
lugares na Alemanha, derivado dos termos médio Alto Alemão ¨Rocke¨,
significando ¨centeiro ¨ e ¨bach¨, significando ¨riacho , córrego¨. A variante
do sobrenome Rockenbach é Roggenbach.
Os mais antigos sobrenomes germânicos, aqueles datados do
século XII, são freqüentemente encontrados em sua forma latina, com a
vernacular vinda a ser usada em estágio posterior. De fato, um desses
sobrenomes se encontra registrado em manuscritos compilados das
cidades de Köln ou Cologne datados no ano de 1135, o que o torna um
dos mais antigos sobrenomes
alemães já registrados. Notáveis
portadores do sobrenome Rockenbach incluem Abraham Rockenbach,
jurista e matemático falecido em 1611. Este sobrenome foi introduzido no
Brasil em 1828 ano em que encontramos o registro de emigração de
Daniel Rockenbach (Roggenbach).
Johann Daniel , nascido na cidade de Pünderich/Alemanha em
10 de dezembro de 1803, era o quinto filho de nove, do casal Mathias e
Agnes Tillmann. Veio ao Brasil, solteiro, com 25 anos de idade, partindo
do porto de Bremen, em 26 de setembro de 1828 com o navio Olbers
com 767 pessoas sendo, 738 colonos e 28 soldados , chegando ao Rio
de Janeiro em 17 de dezembro de 1828. Posteriormente veio ao Rio
Grande do Sul, São Leopoldo, onde desembarcou em 09 março de 1829,
portanto à 170 ANOS.
Ele se estabeleceu em São José do Hortêncio/RS, onde foi um
dos primeiros moradores. Casou em 02 de maio de 1830 com Anna
Margareth Burg, vindo no mesmo navio, porém sem se conhecerem hà
época, filha de Matthias e Anna Gertrud Nöessen Burg e tiveram 8(oito)
filhos:
01. Catharina
02. Mathias
03. João
04.
05.
06.
07.
08.

Jakob
José Pedro
Margarida
Anna Gertudes
Adão Aloísio

∞ 01.05.1855
∞ 25.02.1862
∞I 11.06.1861
∞II
∞ 05.06.1865
∞ 25.07.1871
∞ 19.06.1866
∞ 30.06.1868
∞ . . 1872

Peter Rauber;
Catharina Rambo;
Margarida Schneider;
Wve. Esswein;
Margareth Wammes;
Margarida Schäfer;
Peter Braun;
Johann Puhl;
Catharina Horn;

Construiu sua residência com pedra grês e madeira falquejada a
machado em 1853, que se encontra ainda hoje em bom estado de
conservação à rua 17, em São José do Hortêncio/RS.
Sua família sempre valorizou muito a vida simples, humilde,
comunitária e religiosa. Foi um dos fundadores de Comunidade Católica
São José, e seu presidente nos anos de 1858 a 1861. Muitos
descendentes do patriarca seguiram a vida religiosa, pois temos hoje na
família várias dezenas de sacerdotes e religiosos (as).
A família Rockenbach já tinha longa tradição na produção de
vinhos na Alemanha, e foi, segundo tradição oral Jahann Daniel o
primeiro a produzi-lo no Rio Grande do Sul. Ele trouxe consigo diversos
bacelos (ramos videira). Fornecia também
durante muitos anos,
juntamente com seus filhos o vinho para a Igreja, inclusive para a região
do alto Taquari, para celebração eucarística (missa).
Faleceu em 1867, no dia 09 de julho, ao movimentar um
barril de vinho, caindo e fraturando a nuca .
Vieram também, mais tarde ao Rio Grande do Sul, Mathias,
oitavo filho, irmão de Johann Daniel, por volta de 1854, casado em
Pünderich/Alemanha em 25 de fevereiro de 1840 com Anna Bárbara
Gibbert, juntamente com seus sete filhos:
1. Anna Maria ∞ 20.07.1865 Pedro Schmitz;
2. Maternus
∞ 04.02.1865 Maria Dewes;
3. Mathias
∞ 02.07.1872 Helena Barth;
4. Margareth
∞ 03.05.1865 João Barth;
5. Elisabeth
∞ 20.06.1870 Pedro Ten Roller;
6. Clara
∞ 07.10.1873 Pedro Knob;
7. Peter
∞ (?);
que se estabeleceram inicialmente também em São José Hortêncio,
onde nasceram mais três filhos:
8. Philomena Catharina ∞ 27.04.1880 Nicolau Berwanger;
9. João
∞ 24.11.1879 Margarida Knob;
10. Miguel
∞ 27.04.1880 Anna Kringes;
Em 1857, no dia 09 de novembro temos o registro da imigração de
Johann Nikolaus Rockenbach ,primo em terceiro grau de Jahann Daniel
e Mathias, casado com Elisabeth Margareth, nascida Schein, com seus
seis filhos:
1. Christoph
2. Nikolaus

∞ Francisco Herkert;
∞ Maria Herkert;

3. Johann Peter ∞ Victória Herkert;
4. Joseph (+solteiro)
5. Jakob (+solteiro)
6. Margareth
∞ Albert Karkow;
da cidade de Wüschheim/Alemanha, que fixaram residência na Colônia
de Santo Ângelo, hoje município de Agudo/RS.

BRASÃO DE ARMAS: De banda sinistra de ouro e de negro, sobre tudo
um
homem com um casaco de negro, calças
de ouro, botinas de vermelho, na
cabeça um chapéu de ponta, tendo
na mão direita três pães, um
sobre o outro, de sua cor.
O homem das armas, sainte.

