
Het sterfhuis van Kardinaal von Franckenberg

door

J. VAN HAASTERT

Om half drie in de middag van maandag, 11 juni 1804, overleed,
voorzien van de laatste sacramenten;' op bijna 78-jarige leeftijd ten huize
van de apostolisch vicaris van het vicariaat Breda, Adrianus van Dongen,!
Johann Heinrich Ferdinand graaf von Franckenberg, baron von Schel
lendorff, edelman, priester, aartsbisschop, kardinaal en banneling. Hoe
kwam deze Prins der Kerk in die jaren in Breda terecht?

Johann Heinrich von Franckenberg werd 18 september 1726 te
Gross-Glogau in Silezië als telg uit een oud adellijk geslacht geboren.
Reeds op zeer jeugdige leeftijd besloot hij zijn leven in dienst der kerk
te stellen. Na beëindiging van zijn studies, eerst aan het Jezuïetencollege
te Breslau en later aan het Germanicum te Rome, werd hij in 1749 tot
priester gewijd. In de hierna volgende tien jaren maakte hij in de kerke
lijke hierarchie in de Habsburgse erflanden, vooral dank zij de protectie
van keizerin Maria Theresia (1717 - 1740 - 1780), snel carrière, die
voorlopig in 1759 haar bekroning vond in zijn benoeming tot aarts
bisschop van Mechelen en primaat der Nederlanden. Negentien jaar later
werd hij tot kardinaal verheven. Von Franckenberg had toen reeds zijn
eerste voorhoedegevechten geleverd in een strijd tegen wat hij als een
aantasting van de kerkelijke rechten zag. Over zijn rol bij de conflicten
tussen kerk en staat tijdens de regering van keizer Jozef II (1741
-1765 - 1790), de Brabantse Omwenteling van 1789 en de inval der
Franse troepen in de negentiger jaren lopen de meningen van tijdgenoten
en hedendaagse historici uiteen. Feit blijft, dat de kardinaal weigerde de
eed van haat aan het koningschap af te leggen, zoals deze ingevolge het
25e artikel van de wet van ,,19 fructidor an V" (5 september 1797)
van alle bedienaars van de godsdienst werd geëist. Op 20 oktober 1797
werd hij midden in de nacht van zijn bed gelicht en naar Brussel ge-
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bracht. Gezien zijn zeer slechte gezondheidstoestand werd hij niet, zoals
oorspronkelijk in de bedoeling lag, naar Cayenne verbannen, maar drie
dagen later naar Kevelaar gebracht, waarna hij zich op 31 oktober in
Emmerik in het hertogdom Kleef vestigde. Drie en een half jaar verbleef
hij daar in het klooster der Kruisheren alvorens hij verder werd opge
jaagd. In mei 1801 ontzegde koning Frederik Willem III van Pruisen
(1770 - 1797 - 1840), na het in februari van dat jaar gesloten verdrag
van Lunéville tussen Frankrijk en het H. Roomse Keizerrijk, de kardi
naal een langer verblijf in zijn landen, waarna Von Franckenberg zich te
Borken in het prinsbisdom Munster vestigde. Deze ontzegging hield
verband met het feit, dat de kardinaal vanuit zijn ballingschap aan de
gelovigen in zijn diocees verboden had de eed van trouw aan de consti
tutie af te leggen, welke Napoleon na de "coup d'Etat" van de ,,18e
brumaire an VIII" de volgende dag, 10 november 1799, aan alle open
bare gezagsdragers had gedecreteerd. Hiermede haalde hij zich voor goed
de vijandschap van Napoleon op de hals. Een van de eisen bij het Con
cordaat van 1801 tussen de H. Stoel en Frankrijk was dan ook, dat de
kardinaal als aartsbisschop van Mechelen ontslag zou nemen. Zulks ge
schiedde op 20 november 1801. Nadat in 1802 Munster door de Koning
van Pruisen was ingelijfd moest de kardinaal ook uit Borken vertrekken.
Zondag, 5 september 1802, in het 8e jaar van de Bataafse Vrijheid,
arriveerde hij in Breda, alwaar hij door pastoor Van Dongen werd ont
vangen.2

De reden waarom Von Franckenberg - oH all places - nu juist naar
Breda ging is ons niet geheel duidelijk. De beslissing had op vrij korte
termijn genomen moeten worden. De aartsbisschop van Keulen-Munster3

was op 27 juli 1802 overleden en Frederik Willem III had op 30 augus
tus van hetzelfde jaar diens gebieden bij het koninkrijk Pruisen ingelijfd.
Von Franckenberg, die deze ontwikkeling heeft moeten voorzien, zal
begrepen hebben, dat dit voor hem het vertrek uit Borken zou beteke
nen. Half augustus komt abbé De Villers,4 zijn gevolmachtigde te Brus
sel, naar Breda. De kardinaal had hem schriftelijk verzocht stappen te
nemen" ... pour que je puisse trouver place soit dans la ville, soit dans
Ie séminaire de Breda".5 De keus viel op de stad. Daar werd voor de
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kardinaal een appartement gereed gemaakt in het huis "De Sevensterre"
aan de Grote Markt (thans nr. 50) 6 en eigendom van Jan Ligois, een
rentenierende poelier.7 De Villers zorgde er voor, dat er kleren en boe
ken kwamen en ook wat geld. Immers, niet alleen de inkomsten van het
aartsbisdom en het paleis doch ook praktisch alle persoonlijke bezittin
gen van de kardinaal waren allang geconfisceerd, zonder dat de Fransen
de schulden hadden overgenomen. Enige van zijn trouwe vrienden
zorgden er sindsdien discreet voor, dat hij niet volledig tot armoede
verviel. 8

Wat trof Von Franckenberg op bestuurlijk en kerkelijk gebied in
Breda aan? Ingevolge de nieuwe Staatsregeling van 1 oktober 1801
waren dat jaar J. P. van der Borght, G. van Rheenen en P. Witte tot
burgemeesteren gekozen, terwijl G. Buysen, H. Hoppenbrouwers, W.
Jamez, M. P. Langlois, W. N. Verlegh, N. R. van der Pluym en A. Ver
bey als schepenen fungeerden. 9 De katholieken hadden een drietal huis
kerken. Dat was om te beginnen de kerk in de Nieuwstraat, welke tot
1739 werd bediend door Minderbroeders en sedert 1740 door seculieren.
Bij de komst van de kardinaal was Adrianus van Dongen hier pastoor.
In de Brugstraat stond een schuilkerk, waarvan Cornelis Laurentius
Smïts pastoor was.IO De kerk in de Waterstraat werd aanvankelijk van
1648 tot 1739 bediend door de Jezuïeten, die in 1740 werden opgevolgd
door seculieren. Van deze kerk was Ignatius van Gils pastoor.ll De
Begijnen hadden hun eigen kerk met pastoor Bernard van Bergen.12 Het
door Adrianus OomenI3 op 1 juni 1798 opgerichte grootseminarie in
de Karrestraat was inmiddels op 8 oktober 1800 overgebracht naar het
landgoed Ypelaar onder Bavel.14 De strijd om de teruggave van de kerk
gebouwen was, althans voorlopig, gestreden. Art. 13 van de nieuwe
grondwet bepaalde, dat ieder in het bezit bleef van datgene wat men
bij de aanvang van de eeuw in bezit had. Dit had toen het einde be
tekend van de strijd die de katholieken in Breda sinds 1798 hadden
gevoerd om de O.L. Vrouwe Kerk weer in bezit te krijgen.15

Adrianus Oomen en Ignatius van Gils, vicarissen-generaal van het
in 1801 opgeheven Antwerpse diocees, hadden op 24 januari 1802 aan
de Paus een verzoekschrift gericht om in het Bataafse gedeelte van het
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opgeheven bisdom van Antwerpen een afzonderlijk bisdom of aposto
lisch vicariaat op te richten. Er was toen onder meer op gewezen, dat
het aantal katholieken ongeveer 50.000 bedroeg.16 De Paus had tot het
laatste besloten. Ruim een half jaar na de komst van de kardinaal zou
Adrianus van Dongen, op 22 maart 1803, tot eerste vicaris worden
aangesteld, zulks met behoud van zijn pastoorsfunctie in Breda.l7

De gebeurtenissen tijdens het verblijf van de kardinaal in Breda
mogen als bekend verondersteld worden. Trouwe vrienden en enkele
"beminde gelovigen" vonden nog wel eens de weg naar hun oude geeste
lijke leidsman. Zo bestaat er een verhaal van twee reizigers, die op 2
november 1802 van uit Mechelen voor een voetreis naar Breda vertrok
ken en de kardinaal de 4e daarop volgende bezochten in zijn " ... beau
quartier sur Ie Grand Marché, pas loin de la Grande Eglise, qui appar
tient aux Calvinistes".18 Op het schrijven uit Rome van 14 mei 1803
van kardinaal-staatssecretaris Consalvi19 waarin deze hem namens paus
Pius VII verzocht zich voor een bijeenkomst van kardinalen naar de
H. Stad te begeven moest hij vanwege zijn ouderdom en zijn gezond
heidstoestand antwoorden, dat hij niet komen kon. Het persoonlijk
bezoek van de internuntius, Mgr. Ciamberlani,zo op 20 augustus daar
opvolgend kon hem niet van gedachten doen veranderen.21 Wel prees
hij zich gelukkig, dat hij zich in september naar Roosendaal en Bergen
op-Zoom had kunnen begeven om het vormsel toe te dienen en over
" ... 1'affection extraordinaire, que m'ont témoignée les hérétiques
mèmes ..."22 Minder gelukkig was hij als tegen het einde van het jaar
door enkele van zijn getrouwen beschuldigingen worden ingebracht
tegen het financiële beheer van abbé De Villers.23

Hoewel de kardinaal, ter voldoening aan het door Frankrijk bij het
Concordaat van 15 augustus 1801 van de H. Stoel geëiste, op 20 no
vember van dat zelfde jaar zijn ontslagname als aartsbisschop van Meche
len had getekend en bij zijn vertrek uit Borken in augustus 1802 duide
lijk had gesteld, dat hij slechts de bedoeling had" ... de ne m'engager à
reconnoître mon successeur pour l'Archevèque légitime et de ne me
mèler en rien des affaires de son ministère, et vivre en particulier et en
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retraite partout ou je serai, ne cherchant que Ie repos, la paix et la
tranquillité ... "24 bleef het Franse gouvernement, dat hem niet graag
zo dicht bij zijn vroegere aartsbisdom zag, er op aandringen, dat hij uit
Breda zou verdwijnen.25 Op 21 oktober 1803 deelde het enige katho
lieke lid van het uit twaalf personen bestaande Staatsbewind, Johannes
Baptista Verheijen,26 van uit Den Haag de kardinaal schriftelijk mede,
dat De Sémonville,27 de Franse gezant bij de Bataafse Republiek, van
het gouvernement het vertrek van Von Franckenberg uit Breda had ge
eist. Hij mocht zich niet naar Nijmegen begeven, doch men was er van
overtuigd, dat het hem in Utrecht uitmuntend zou bevallen. Ook daar
moest hij zich echter zo rustig mogelijk houden, hij mocht geen enkele
bisschoppelijke functie uitoefenen en moest zorgvuldig vermijden door
het dragen van ambtskIeding op te vallen.28

De kardinaal verdedigde zich in een uitvoerig epistel. Het was inder
daad waar dat hij, op doorreis van Borken naar Breda, in Den Bosch
gekleed was volgens zijn rang en stand als aartsbisschop-kardinaal. Een·
maal in Breda aangekomen en na de eerste opmerkingen terzake ge
maakt, had hij nooit meer de tekenen zijner waardigheid in het open
baar gedragen. Hij had zelfs geweigerd om binnen de kerk enige bis
schoppelijke functie uit te oefenen, tenzij op verzoek van de kerkelijke
autoriteiten. Ook waren er nooit klachten vernomen, van welke zijde
dan ook, over zijn gedrag. Integendeel, zelfs verschillende protestanten
hadden hem bezocht om hem hun respect te betuigen. Overigens was hij
thans niet meer met enige jurisdictie bekleed. Nadat hij afstand had
gedaan van zijn aartsbisdom had hij geen jurisdictie meer gehad en zich
zorgvuldig onthouden van het uitoefenen van invloed in kerkelijke za
ken, zowel hier als elders. Door tussenkomst van kardinaal Feseh, de
oom van de Eerste Consul en gevolmachtigde van de Franse regering te
Rome,29 was hem toegestaan zich hier terug te trekken. In Breda had
hij nu een gemeubileerd appartement gevonden, hetgeen na het verlies
van al zijn meubelen noodzakelijk was. Bovendien ontbraken hem de
middelen om te verhuizen om maar niet te spreken van zijn hoge leef·
tijd, zijn zwakke gezondheid en zijn vatbaarheid voor kou, hetwelk hem
in dit seizoen nog erger dingen zou kunnen bezorgen. Trouwens, het
klimaat in Breda was beter voor zijn delicate gezondheid dan de vochti-
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ger lucht in de andere steden van de Bataafse Repubiek, waar het niet
alleen kouder was, maar het leven ook nog veel duurder . Toen hij deze
zomer moest weigeren in te gaan op een verzoek om zich naar Rome te
begeven had de H. Stoel voor deze argumenten alle begrip gehad. Hij
verzocht dus om uitstel, tenminste om de winter in Breda te mogen
doorbrengen.3o Ook de inwoners van Breda verdedigden hem bij het
gouvernement van de Bataafse Republiek en De Sémonville moest dan
ook wel constateren, dat het gedrag van de kardinaal onberispelijk was.31

Betekende dit alles nu dat de oude man zich in Breda thuis voelde
en er gelukkig was? In genen dele! Reeds toen hij uit Borken moest
vertrekken schreef hij: "Je n'ai jamais eu de sympathie pour un séjour
en Hollande" en "Pour moi, je prévois à merveille que je n'aurai aucun
lieu d'être content en Hollande".32 In een van zijn laatste brieven
kwam dan ook al het opgekropte leed en de ergernis naar boven. Een
van de laatste avonden van het jaar 1803 kreeg hij bezoek van Van Gils,
de pastoor van de kerk in de Waterstraat, die hem een zojuist uit Parijs
ontvangen verklaring liet zien waaruit bleek, dat er een generaal pardon
voor alle emigranten was afgekondigd, zodat de kardinaal desgewenst
naar de Zuidelijke Nederlanden zou kunnen terugkeren. Uit de vrolijke
toon waarop Van Gils hem op deze mogelijkheid had geattendeerd en
de gretigheid, waarmede hij er zijn vertrouwen in had uitgesproken, dat
de kardinaal hiervan zo spoedig mogelijk gebruik zou maken, had hij
begrepen, dat zijn vertrek Van Gils en zijn confrères nauwelijks enig
leed zou berokkenen. Een uitzondering maakte hij voor Van Bergen, de
pastoor van de begijntjes, die hem steeds van zijn respect en genegen
heid had doen blijken. Dit alles had alleen maar zijn afkeer doen toe
nemen voor een land, dat hij zo spoedig mogelijk hoopte te verlaten.
Om te beginnen was er die protestantse kerk, waar hij de godganse dag
tegenaan moest kijken - " ... que j'ai toute la sainte journé devant mes
yeux ... " - en waarvan het hem bekend was dat er iedere zondag valse
schriftgeleerden die pestilente kansel bestegen om er beginselen van
dwaling in strijd met het evangelie te verkondigen, daarmede hun aan
hangers vergiftigend met leugens om hen tot zich te lokken en hen zo
te behouden voor hun schisma en ketterij. Hij was vaak verplicht toe
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te zien hoe in deze kerk en op het nabij gelegen kerkhof, onder het
luiden van dezelfde klokken, zowel katholieken als ketters begraven
werden terwijl dikwijls personen van beide religies zich gezamenlijk in
de uitvaartstoet bevonden. In zijn directe omgeving woonden drie of
vier dominees, die op ieder moment voorbij zijn venster liepen, en
tegenover hem een "zielentrooster",33 wiens voornaamste taak het was
om onschuldige kinderen te catechiseren en te inspireren met het gif van
de ketterij.34 Het brak zijn hart te zien hoe deze onschuldige schapen
het hol van de wolf binnen gingen om er te worden verslonden. Wat
hem echter het meeste bezorgde was het feit, dat de Heer hem tot Zich
zou kunnen roepen in een land zo vol van ketters, waarbij het hem dan
zeker zou ontbreken aan de hulp en de vertroosting, waar hij zo hevig
naar verlangde in het ogenblik, dat naar hij vreesde spoedig zou aan
breken. Een tweede reden, die hem zijn verblijf hier deed verafschuwen,
was zijn financiële positie. Niet alleen was de huur van zijn behuizing
verhoogd, maar de kosten van levensonderhoud zouden aan het einde
van het jaar tenminste met tweeduizend gulden gestegen zijn, iets waar
mede hij zijn weldoeners zou moeten lastig vallen. Ook hinderde het
hem, dat hij geen enkele bisschoppelijke functie meer mocht vervullen,
zoals men hem oorspronkelijk had doen geloven, afgezien dan van het
een enkele maal toedienen van het vormsel op verzoek van wat platte
landsgeestelijken. Die van Breda praatten er zelfs niet meer over en
schenen hem nauwelijks nog te willen assisteren bij dergelijke plechtig
heden.35

Men ziet het, de eerbiedwaardige grijsaard voelde zich weinig thuis
in de kille atmosfeer van het protestanse "Holland". Lang zou zijn lijden
echter niet meer duren. Vrijdag, 8 juni 1804, droeg hij als gebruikelijk
's ochtends de mis op. Die zelfde dag kreeg hij in de kerk in de Nieuw
straat, 's avonds tegen half zeven tijdens het lof, een beroerte. Hij werd
naar de naast de kerk gelegen pastorie van Van Dongen gedragen, die
zich haastte hem het H. Oliesel toe te dienen en hem, met de aposto
lische zegen, de algehele absolutie "in articulo mortis" te geven. De in
allerijl geroepen arts constateerde, dat de linkerzijde van zijn lichaam
geheel was verlamd en was van mening, dat de kardinaal zou sterven
zonder nog bij te komen. Drie dagen later, op maandag 11 juni om half
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drie in de middag gaf de moegestreden prelaat, in aanwezigheid van
Van Dongen, Adrianus Oomen, Bernard van Bergen, Martinus Arnaerts,
kapelaan van de kardinaal, Hendrik van Olmen, kapelaan van de apos
tolisch-vicaris, frère Jacques, zijn goede ziekenverpleger, en André Ha
mont, zijn trouwe huisbediende, de geest.36

Na het overlijden van de kardinaal verzocht vicaris Van Dongen,
door bemiddeling van procureur Willem Holswilders, het gemeente
bestuur een buitengewone vergadering te willen beleggen. De 12e juni
kwam de raad, volledig op Buysen na, onder presidium van burgemees
ter Witte bijeen ten einde het request van Van Dongen aan te horen.
Na officieel van het overlijden van "Zijne Uitmuntendheid" kennis ge
geven te hebben deelde hij mede niet te weten wie met de begrafenis
en de verdere afhandeling van de nalatenschap was belast. Waar vooral
het eerste een dringende aangelegenheid was vroeg hij toestemming om
kapelaan Arnaerts hiermede te mogen belasten. De raad besloot aan dit
verzoek gehoor te geven in dier voege, dat Van Dongen en Arnaerts
belast werden met het verzorgen van een begrafenis in overeenstemming
met staat en waardigheid van de overledene en zulks ten laste van zijn
eventuele erfgenamen. Daarnaast moesten ten overstaan van schepen
commissarissen van de Civiele Rechtbank en de secretaris van de stad
zijn bezittingen worden verzegeld. Na bericht aan de naaste bloedver
wanten en vrienden van de kardinaal zou dan te zijner tijd bepaald
worden wat hiermede verder moest geschieden.37

Nog diezelfde dag werd voor notaris mr. Hendrik Oomen38 een
acte verleden. Hierin stelde Hendericus Gommarus Beldens uit Antwer
pen zich uit "singuliere affectie en hoogachting voor den persoon van
wijlen Zijne Eminentie" garant voor alle kosten van "eene deftige na
de waardigheid van den overledenen geëvenredigde begraaffenis" indien
de opbrengst van de boedel niet toereikend zou zijn. Hiermede werd
kapelaan Arnaerts belast terwijl hem ook werd verzocht "te doen cele
breeren zoodaanige uitvaart en verdere diensten in de kerk ... als met
de waardigheid van Cardinaal en Aartsbisschop best overeenkomstig
zaloordeelen". Ook verlangde Beldens, dat het "huijshouden en huijs
gezin" van de kardinaal op zijn kosten op normale wijze zou worden
voortgezet tot 1 juli 1804.39
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Wie was deze Beldens, waaruit sproot zijn "singuliere affectie"
voort, hoe kwam hij zo snel in Breda en wat hield de bepaling ten aan
zien van het huishouden in? Beldens was in 1804 overste van de Celle
broeders, ook wel, naar hun patroon, Alexianen genaamd. Het waren
religieuzen, waarvan de overste steeds een priester was. Van ouds waren
zij ziekenverplegers en lijkbegravers.4o Waar ook broeder Jacques een
Alexiaan was41 ligt het voor de hand te veronderstellen, dat deze on
middellijk naar Antwerpen is vertrokken om zijn overste van het over
lijden van de kardinaal op de hoogte te stellen, mogelijk overeenkomstig
een vroeger gemaakte afspraak tussen de kardinaal en de Cellebroeders.
Tot "huijshouden en huijsgezin" van de kardinaal behoorden buiten
broeder Jacques, die als verpleger de kardinaal in zijn ballingschap ver
gezelde, ook zijn huiskapelaan, Arnaerts, en zijn "valet de chambre"
André Hamont. De regeling hield dus in, dat zij niet direct op straat
stonden, maar respijt hadden tot het eind van de maand ... 42

Op 13 juni vervoegden zich ten huize van Jan Ligois aan de Grote
Markt de door de rechtbank in de boedel van de kardinaal aangewezen
schepen-commissarissen, Michel Pierre Langlois43 en Willem Jamez,44
tezamen met de stadssecretaris, Andries Oukoop,45 ten einde de bezit
tingen van de overledene te verzegelen. Dit was geen overdreven zware
opgaaf, daar alle goederen van de kardinaal opgeborgen konden worden
in een eikenhouten cabinet met twee deuren en vier laden en nog een
andere houten kast. Verder noteerde de secretaris, dat zich in de kamer
"drie matrassen (en) twee koetsen (ledikanten) met de daartoe beno
digde kussens" bevonden. Aan ander meubilair zal hij geen aandacht
geschonken hebben, daar dit aan Ligois toebehoord zal hebben. Vóór de
verzegeling werden enige kerkgewaden, nodig voor de rouwdienst, uit
het cabinet gehaald, terwijl Van Dongen, die met Arnaerts ook aanwezig
was, opgaf wat hij nog van de kardinaal onder zijn berusting had, o.a.
enige relikwieën en vier brevieren. Tot de eigendommen van de kardi
naal behoorden verder datgene wat bij de opbaring van het stoffelijk
overschot werd gebruikt, zoals zijn bischoppelijke ring, staf, mijter en
gouden borstkruis. De aangetroffen "goudbeurs", bevattende zeven
Louis d'Or (een Louis d'Or was 25 livres, een livre was 20 sou) en
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twintig Hollandse ducaten (een gouden ducaat was ca. vijf gulden, een
zilveren ducaat ca. drie gulden), werd door de beide geestelijken mee
genomen ter bestrijding van de begrafeniskosten. Men zou hier later
verantwoording van afleggen.46

De 14e juni werd de kardinaal te Rijsbergen begraven,47 ook al ver
meldt het Doop- en Trouwboek abusievelijk, dat hij is "gestorven 12
]unij en begraeven 15 dito te Rijsbergen". In deze jaren bezaten de ka
tholieken van Breda nog geen eigen kerkhof. Hun doden moesten zij be
graven in of nabij de Grote Kerk aan de Markt, in de Markendaalse kerk
aan de Haven of bij de Sint-]oostkapel. Alle drie waren in protestantse
handen. De vroegere kapel van het Begijnhof was tot Waalse Kerk
bestemd. Ook daar bestond dus geen geschikte gelegenheid voor het ter
aarde bestellen van een Vorst der Kerk. Een begrafenis te Mechelen was
in verband met de politieke situatie toen niet mogelijk. Er zat dus niets
anders op dan de kardinaal op een dorp buiten Breda te begraven.48

Alvorens echter een stoffelijk overschot het gebied van Breda mocht
verlaten moest aan de protestantse kerkvoogdij een bedrag betaald wor
den gelijk aan het verschuldigde bij een begrafenis binnen de stad. Voor
een autoriteit als de kardinaal heeft dit meer dan honderd gulden be
dragen, gespecificeerd als volgt:

't geluij
kerkregten
baarkleed
lijkekist
bier g( eld)
zarkligten

f 72,-.-.
10,-.-.
12,-.-.
2,-.-.
2,14.-.
1,10.-.

f 100,04.-.49

Geruime tijd na de begrafenis, op 3 juli, werd het cabinet in de
achterkamer van het huis van Ligois ontzegeld. De bij de rouwdienst
gebruikte gewaden, de ring, de mijter en de staf werden weer opgebor
gen waarna de deuren en de laden weer werden verzegeld "met deezer
stads wapen cachet".50
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Wij moeten aannemen, dat de apostolisch-vicaris inmiddels moeite
had gedaan om er achter te komen of er een testament van Von Fran
ckenberg bestond. Uiteindelijk werd hem dit door kanunnik Guillaume
Piré toegezonden.51

Op 26 september 1804 verscheen Van Dongen, tezamen met Ar
naerts, voor het college van President en Schepenen van de Civiele
Rechtbank. Daar overhandigde hij aan de president, Hendrik Hoppen.
brouwers,52 een met drie zegels van zwart lak, waarin het wapen van
de kardinaal, gesloten couvert. Onder de aanhef "In nomine Sanctissi·
mae Trinitatis" stond hierop vermeld, dat Von Franckenberg, "malade
de corps, usant neanmoins de tous ses sens, memoire et entendement",
op 17 juni 1792 aan Jean François Hens, notaris bij de Grote Raad van
Mechelen, in presentie van de getuigen M. van der BeIen en prof. P. du
Rondeau, beiden "des docteurs-médecins" , ingesloten document over
handigd had. De kardinaal had verklaard dat dit zijn eigenhandig ge
schreven laatste wil bevatte. Bij opening bleek het geschreven te zijn op
wit papier, verzegeld met het cachet van de kardinaal, gedrukt in zwart
lak.

Het testament53 vangt aan met de woorden "Au nom de la sainte
Trinité", waarna de kardinaal, rekening houdende met de zekerheid
van de dood doch de onzekerheid van het stervensuur, kenbaar maakt
niet zonder testament te willen sterven. Na zijn onsterfelijke ziel te
hebben aanbevolen aan de almachtige God, zijn Schepper en Redder, in
de voorspraak van de H. Maagd Maria en alle gelukzaligen, en zijn ver·
langens kenbaar gemaakt te hebben ten aanzien van zijn teraardebestel
ling, gaat hij over tot het beschrijven van diverse legaten. Dat zijn eerst
zijn zuster en zijn drie half-zusters.54 Daarna "tous mes employés, offi
ciers et domestiques dans ma maison", in totaal achtentwintig perso
nen.55 Afgezien van zijn persoonlijke bezittingen kwam het totaal van
de geldelijke legaten neer op 53.500 gulden Brabants courant, 500 Louis
d'Or en 600 "couronnes impériales" plus een jaar salaris voor allen in
zijn dienst. Uit het vervolg van dit verhaal zal blijken dat de kardinaal
op dat moment niet het minste idee had van hetgeen de toekomst nog
voor hem in petto hield.

Tot uitvoerders van zijn laatste wil benoemde hij de kanunnik-oW·
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daal en aartsdiaken der Metropolitane Kerk van Mechelen, Rombout
Jacob van Rijmenam, en zijn secretaris, kanunnik Jean Hyppolite
Duvivier. Waar Van Rijmenam inmiddels in 1799 was overleden bleef
alleen Duvivier over.56

Twee dagen nadat het testament geopend was richtte de rechtbank
zich tot "den Burger Du Vivier te Naamen" om hem van het overlijden
van de kardinaal en alle verdere gebeurtenissen daarmede verband hou
dende op de hoogte te brengen. Een copie van het testament werd bij
gesloten "waar uit gij zult ontwaaren de qualiteit van executeur in den
boedel en nalaatenschap van wijlen Zijne Eminentie U daar bij opge
dragen".57

Duvivier, die inmiddels in 1803 tot vicaris-generaal van Doornik was
aangesteld, beantwoordde het schrijven op 13 oktober. Hij had advies
ingewonnen van "des personnes éclairées" en men had de affaire "mu
riment déliberé". Hoewel de omstandigheden sinds het testament was
geschreven volkomen veranderd waren zouden de liefde en de achting,
welke hij de prelaat altijd had toegedragen, hem er ongetwijfeld toe
gebracht hebben alles in de steek te laten om aan zijn laatste verlangen
te voldoen. Hij sprak echter geen woord Hollands, was nu in het bisdom
Doornik met uitermate belangrijke zaken belast die geen enkel uitstel
gedoogden en bovendien stond hij op het punt zijn bisschop te vergezel
len naar Parijs voor de kroning van de Keizer. Indien de kardinaal dit
allemaal had geweten zou hij hem ongetwijfeld hebben toegestaan een
ander in zijn plaats aan te wijzen. Zou het niet het beste zijn indien de
rechtbank zelf executeurs aanstelde? Zij konden immers beschikken
over notaris Oomen, over diens broer, de president van het Groot Se
minarie en over de heren Van Dongen en Arnaerts. Tot besluit nam hij
de vrijheid de rechtbank een staat te doen toekomen van hetgeen hij nog
van de kardinaal had te vorderen.58

Het gemeentebestuur van Breda stelde vervolgens op 15 november
de burgers mr. Hendrik Oomen en Andreas Cornelissen59 tot sequesters
aan met "soodanige last, magt en auctoriteit als aen dergelijke sequestors
van outs is competeerende" . Meer in het bijzonder hield de opdracht in
om de boedel ten overstaan van schepen.commissarissen door de stads
secretaris te laten ontzegelen, te inventariseren en binnen de kortst mo-
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gelijke tijd te liquideren onder het behoorlijk afleggen van rekening en
verantwoording aan het gemeentebestuur.6o

De inventaris werd opgemaakt.61 Het is een wonderlijke lijst, die
vooral opvalt door hetgeen ontbreekt. Zo bezat de kardinaal, althans
afgaande op de inventaris, geen horloge en was hij kennelijk geen roker,
daar iedere vermelding van tabak of snuif ontbreekt. Uiteraard droeg
hij een pruik, hetgeen ook blijkt uit het bezit van enige poederkleden.
Hij had slechts één paar overschoenen, wél de nodige pantoffels; een
onvoorstelbare hoeveelheid ondergoed, zakdoeken en beddegoed; geen
meubilair, slechts één eigen leunstoel; geen tafelzilver noch wijn. Zijn
boekenbezit maakt ronduit een povere indruk, waarbij wij uiteraard
niet uit het oog mogen verliezen, dat hij reeds jaren op de vlucht was.
De opbrengst was toch nog redelijk. Het eerste gedeelte van de boedel
werd 6 mei 1805 verkocht en bracht f 2.189-11-8 op, waarna het res
tant, dat 12 november 1805 onder de hamer kwam, voor f 1.532-4-4
wegging. Velen maakten van de gelegenheid gebruik een souvenir van
de geliefde kerkvorst te bemachtigen terwijl het grootste deel door zijn
vroegere kapelaan, Arnaerts, gekocht werd.62

Inmiddels was de gerechtelijke procedure in werking getreden en
werden door de sequesters schuldeisers opgeroepen door middel van
het plaatsen van advertenties. De eerste oproep verscheen in de Op
rechte Haarlemse Courant van 30 april, in de Fransche Leijdsche Cou
rant van 3 mei en in een Mechelse Courant van 5 mei 1805. Deze edic
tale dtatiën (openbare dagvaardingen) werden, met een interval van
ongeveer 4 maanden, nog driemaal herhaald.63

De vraag mag gesteld worden: waarom in genoemde drie couranten?
Dat de Mechelse Courant werd ingeschakeld is vanzelfsprekend: indien
Von Franckenberg schulden zou hebben dan zouden die ongetwijfeld
voor een belangrijk deel gemaakt zijn in de stad waar hij uit hoofde van
zijn hoge functie het meeste crediet zou hebben gehad. Maar waarom
de couranten uit Haarlem en Leiden? Op zijn eerste vlucht van juni
1794 tot september 1795 had hij in Roermond, Utrecht en Amsterdam
vertoefd, terwijl hij van oktober 1797 tot aan zijn komst in Breda in
het hertogdom Kleef en Munster verbleef. Het antwoord is simpel:
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de in het Frans gestelde Leidse- en de Nederlandstalige Haarlemse krant
werden door het gehele land en in de aangrenzende gebieden gelezen,
terwijl de toen in Amsterdam verschijnende krant nog van geen of
weinig betekenis was.64

Ongeveer drie maanden na het plaatsen van een oproep in de kran
ten werd de zaak op de civiele rol65 geplaatst, voor de vierde en laatste
maal op 23 juli 1806.66 Bij appointement (rechterlijke beslissing) van
dezelfde dag legde de rechtbank "aan de non comparanten een eeuwig
stilzwijgen" op, met andere woorden, zij die hun vordering nog niet
hadden ingediend werden verder buiten spel gezet.

Op de citatiën hadden zevenentwintig schuldeisers hun vordering
ingediend, de reeds eerder vermelde vordering van kanunnik Duvidier
niet meegerekend. Deze was, kennelijk tezamen met zijn brief van 13
oktober 1804, door het gemeentebestuur afgelegd, althans niet aan se
questers overhandigd.

De grootste vordering was ingediend door J. van Schoon, "op de
Colemert te Brussel", als erfgenaam van A. G. Pierson.67 Deze had op
16 maart 1792 een bedrag van "trente mille florins courant de Brabant"
aan de kardinaal geleend tegen een rente van 4%, welke het laatst over
1795 was betaald. Op de hoofdsom was derhalve per 11 juni 1804 aan
rente f 11.086-1-8 verschuldigd. Een andere belangrijke crediteur was
jonker Charles-Jean Robijns68 uit de "Lange Nieuwe straat tot Brussel".
Een vordering per 1 februari 1792 aan Alexander van Cutsem69 door
de kardinaal verschuldigd was aan Robijns gecedeerd, zij het dat Van
Cutsem voor betaling borg bleef.70 Verhoogd met de uitstaande rente
vorderde Robijns f 18.203,-,-.

De kleinste schuldeiser bleek Adam Iersch te zijn, een muzikant die
op hoogtijdagen, vermoedelijk in de kathedraal van Mechelen, een of
ander instrument bespeelde. Ook Georges Antoine Eschenbach, "maître
de musique à Malines, cidevant serpentiste71 à la cathedraie" had nog
f 99-17-3 te vorderen, in welk bedrag twee jaar gage à raison van
f 37-1-2 per jaar was inbegrepen.

De door leveranciers ingediende rekeningen geven een aardig beeld
van de huishouding van de kardinaal met zijn kleine dertig geëmplo-
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yeerden.72 Wij treffen hierbij een rekening aan van de meester-kleer
maker Joseph Massay uit Mechelen waaruit blijkt, dat hij de kardinaal
tijdens zijn ballingschap in Emmerik en Barken, tot vlak voor zijn ver
trek naar Breda, nog kledingstukken heeft geleverd. Enigszins wonder
lijk is een rekening van P. Geens, die in de periode van 2 januari tot
en met 23 september 1794 maar liefst 4.197 pond kalfsvlees heeft ge
leverd voor totaal f 1.223-5-. Door Robert Boonen, "maitre boulanger
à Malines", werd in de eerste zeven maanden van 1794 voor f 2.081-11-1
geleverd aan zakken tarwe, soep- en andere broodjes, roggebrood, koek
en biscuits. Van het oorspronkelijke bedrag van f 2.352-18- van door
G. de Raedt in de periode van 23 januari 1792 tot en met 24 november
1795 aan broodsuiker, geraffineerde suiker, ordinaire melis suiker, ge
stampte amandelen, vijgen en theekoeken geleverd, stond nog
f 1.873-6-3/4 open. M. Leemans uit Mechelen leverde tussen 13 janu
ari 1793 en 7 juni 1794 voor f 277-13- aan zout. Verder tussen 3 janu
ari 1793 en 17 juli 1794 voor f 653-5-2- aan diverse specerijen. Van
de oorspronkelijke vordering restte nog f 400.-. De lijst met leveran
ciers besluiten wij met de moeder van Anne Marie Bernaerts, die in de
jaren '92, '93 en '94 voor f 2.169-2-2 aan verschillende soorten varkens
vlees had geleverd, waarvan nog f 1.642-9-1 openstond.

Wat het huispersoneel betrof noemen wij eerst Thomas Louis Mar
tin. Vanaf zijn zeventiende jaar had hij als "homme de chambre" tegen
een betaling van f 210,- per jaar gewerkt. Kennelijk door dit zeer per
soonlijke contact met de kardinaal is hij de enige die als schuldeiser zijn
emoties toont als hij schrijft: "Il me dépeignit souvent avec douleur
l'état funeste de sa situation, qui Ie mettoit dans l'impossibilité de me
payer. La veille de sa deportation, qui a eu lieu Ie 23 8bre 1797 Il me
fit les promesses les plus solemnelles, que j'aurois été payé. Dans Ie
mois de 7bre 1802 je me rendis à Breda aupres de Son Eminence. IJ me
témoigna alors les plus vifs et les plus sincères regrets, qu'il avoit de
ne pouvoir me satisfaire". Indien mogelijk zou hij thans graag betaald
worden over de periode van 1 juni 1794 tot 23 oktober 1797.

Dan is er een "liest van het werckvolck van den hof. . . tot het
casthiel van Wilder onder Campenhoudt bij Mechelen". Tussen 1 juni
1796 tot eind april 1797 hebben de kosten f 717-2- bedragen, waarin
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begrepen het loon van de hovenier, Jan Thielemans, ad vierentwintig
pistolen (een pistool = tien en een halve gulden Brabants courant) per
jaar. De mannelijke werklieden kregen tien, de vrouwelijke zes stuivers
per dag. Verder een "staet van rekennig van verdienden loon en ver·
ghoete penningen door J. Pulinx in qualitijt van eersten koetsier". Deze
rekening loopt over het gehele jaar 1794. Hieruit blijkt, dat hij de kardi·
naaI op zijn vlucht naar de Republiek heeft vergezeld.73 Met inbegrip
van zijn jaarsalaris van f 98,- heeft hij nog f 319-7-2 te vorderen.

Doctor Wouters diende een rekening in voor "consulten ende voor·
dere devoiren" over de jaren 1792 tot en met 1795. Tegen een honora·
rium van 2 schellingen per consult voor Zijne Eminentie en van 1
schelling (28yz cent) voor zijn bediende werkte dit uit op het mooie
ronde bedrag van f 1.300.-. Chirurgijn De Loose declareerde voor aan
de kardinaal en zijn huispersoneel verleende hulp over de jaren 1794
tot en met 1797 slechts een bedrag van f 216-2-8. Een aderlating kostte
de kardinaal dan ook slechts drie gulden en drie stuivers terwijl dezelfde
behandeling bij een "domestique" slechts veertien stuivers kostte.

In 1801 werden de in beslag genomen meubelen van de kardinaal
verkocht in "de Kijsershof" te Mechelen. De herbergier, ene A. Lauwers,
zou het op prijs stellen als de toen gemaakte verteringen ten bedrage
van f 270.- alsnog betaald zouden kunnen worden.

Ook in Amsterdam had de kardinaal tijdens zijn vlucht in 1795
schulden gemaakt, althans in de insolvente boedel van Jan Egberts zat
een vordering van f 3.643-4-1l,74

Speciale aandacht verdient echter het schrijven van Emmanuel C.
Leijniers uit de Bibliotheekstraat te Brussel. Als executeur in de boedel
van J. Vanwetter & Soeurs had hij nog een rekening van f 371-4-6 voor
in de negentiger jaren geleverde wijn openstaan. Wat echter opvalt is
de zin: "den Heere Cornelissens tot Brussel komende vermeijne dat het
soude betamen den Heere van Cutzend gelieven te spreeken, alsoo desen
laetsten genoemde soude kunnen inditien geven over de effecten Zijne
Eminentie nog toebehoorende, dewelke als dan in de gemeijne saecke
soude moeten komen, niet wetende of er iemand preferentie heeft". Dit
aangekondigde bezoek van Cornelissen, een van de twee sequesters, doet
activa vermoeden. Zoals wij reeds zagen waren er beschuldigingen in·
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1. Kardinaal Von Franckenberg.

Foto Sybolt Voeten Pastorie Rijsbergen
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2. Apostolisch-vicaris Adrianus van Dongen.
Litho door 1. van den Wildenberg

Foto Sybolt Voeten Stedelijk Museum, Breda
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gebracht tegen het financiële beleid van abbé De Villers. Hoewel deze
uiteindelijk door hem weerlegd konden worden besloot de kardinaal op
17 januari 1804 de Brusselse advocaat De Lausnay75 te belasten met een
onderzoek naar de stand van zijn schulden en vorderingen en verder
om meubels en kostbaarheden terug te vorderen van de particulieren,
bij wie deze in 1797 waren ondergebracht. Daarnaast moest het resultaat
worden afgewacht van de werkzaamheden van een kerkelijke commissie,
die in opdracht van het Franse gouvernement bezig was met het treffen
van een regeling tot het betalen van de schulden van het aartsbisdom.76

Deze werkzaamheden hebben waarschijnlijk tot eind 1806 geduurd.
Ten aanzien van de resultaten tasten wij volkomen in het duister. Hoe
het ook zij, op 6 februari 1807 wees de rechtbank "regt doende in naam
en van wegens Zijne Majesteit den Koning van Holland" vonnis en ver
klaarde de vordering van sequesters preferent terwijl alle schuldeisers,
die zich bekend gemaakt hadden "ponds ponds gewijze in concurrentie
gerechtigd" waren.77 Wat hield dit vonnis in?

De door de rechtbank erkende vorderingen bedroegen totaal 77.412
gulden 12 stuivers en 1 penning Brabants courant en 88 Louis d'Or plus
de ons onbekende preferente declaratie van sequesters. Daar stond, voor
zover ons bekend, slechts de opbrengst van de twee venduties van in
totaal f 3.721-15-12 tegenover.

Hoe is dit vonnis geëxecuteerd? Wij weten het niet, want een af
rekening van sequesters hebben wij niet kunnen vinden.

Aangenomen mag worden dat de schulden van het aartsbisdom, ook
al werd de kardinaal daarvoor verantwoordelijk gesteld, uiteindelijk zijn
betaald. Het personeel en de leveranciers zullen hun geld dus wel gekre
gen hebben. Met de vorderingen van Pierson, Robijns en Egberts lag
dit vermoedelijk anders. Al onze nasporingen in deze zijn echter ook op
niets uitgelopen.

Van het verblijf van kardinaal Von Franckenberg in Breda resten
ons nog enkele tastbare herinneringen. Voor zover wij hebben kunnen
nagaan zijn er in het jaar van zijn overlijden een vijftal portretten van
hem geschilderd, waarvan sommige de aanduiding "ad vivum Bredae
depictum a.aet. 78" (naar het leven in Breda geschilderd in zijn 78e
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levensjaar) dragen. Zij bevinden zich in het Stedelijk en Bisschoppelijk
Museum te Breda (twee), in de pastorie van de St. Antoniuskerk te
Breda en in de pastorie van de St. Bavokerk en het gemeentehuis van
Rijsbergen. De schilderijen tonen de kardinaal in vol ornaat met het
Grootkruis in de Orde van de H. Stephanus, waarmede Maria Theresia
hem op 6 mei 1765 had begiftigd, en een simpel gouden borstkruis.
Rijst de vraag wat er is gebeurd met het schitterende, met kostbare
stenen georneerde gouden borstkruis, dat de keizerin hem op 15 juli
1759 bij zijn bisschopswijding had gegeven en dat toen al een waarde
van zesduizend gulden vertegenwoordigde.78

De schilderijen zijn niet gesigneerd. Waarschijnlijk zijn de doeken
vervaardigd voor vereerders of, misschien juister, voor vereersters. Des
tijds hoopte men immers nog, dat de kardinaal heilig verklaard zou
worden. Voor de bewonderaars onder zijn tijdgenoten was hij een
moedig en onversaagd strijder geweest voor de rechten van onze Moeder
de H. Kerk en waren leed en vernederingen ruimschoots zijn deel ge
weest.79
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AANTEKENINGEN

1 Adriaan van Dongen (1754 - 1826), geboren in Den Hout bij Oosterhout. Stu
deerde in Leuven en Antwerpen. In 1778 priester gewijd, in 1795 tot pastoor in
Breda benoemd en op 22 maart 1803 tot eerste apostolisch-vicaris van het vica
riaat van Breda. Woonde ten tijde van Von Franckenberg in de Nieuwstraat
B. 200 (later nr. 7 en thans deel van de V. & D. garage). Verhui.sde in 1816
naar het kasteeltje "Bovendonck" te Hoeven. Werd dicht bij Von Franckenberg
in de kerk van Rijsbergen begraven.

2 Voor geïnteresseerden in leven en werken van kardinaal von Franckenberg be
vindt zich in de bibliotheek van de Gemeentelijke Archiefdienst van Breda een
bundel, bevattende alle documenten als genoemd in de bij dit artikel behorende
Aantekeningen; verder een lijst van geraadpleegde literatuur en een, aan de
hand hiervan geschreven, curriculum vitae. Hoewel zeer oud blijft de beste
biografie van de kardinaal die van Arthur Verhaegen: Le Cardinal de Fl'an
ckenberg, Archevêque de Malines, 1726 - 1804 (Brugge) 1889,

3 Aartshertog Maximiliaan Franciscus Xaverius (1756 - 1802), jongste zoon van
Maria Theresia en keizer Frans I van Lotharingen (1708 - 1745 - 1765), keur
vorst van Keulen.

4 Verhaegen, Le Cardinal de Franckenberg, 365.
Jean-LêonaTd de Villers was kapelaan van het kapittel van St. Michiel en St.
GoedeIe te Brussel, nadien gevolmachtigde van de kardinaal in Brussel.

5 H.P.S., "Le Cardinal de Franckenberg, notice et lettres inêdites" Collection de
Précis Historiques, IV (1875) 203, brief van 12 augustus 1802 uit Borken.

6 GAB, R.414, 20. Dit was althans het pand, D.lll, waarin Von Franckenberg
woonde bij zijn overlijden. Aangezien uit niets blijkt, dat hij ooit elders in
Breda gewoond heeft of is verhuisd, nemen wij aan, dat hij hier vanaf het
begin gewoond heeft. Een bevestiging hiervan vinden wij ook in de mededeling
van de twee Mechelse wandelaars, nog geen twee maanden na de aankomst van
de kardinaal in Breda (zie noot 18) en in de mededeling van de kardinaal zelf
(zie noot 35). Volgens J. B. Krüger, Kel'kelijke geschiedenis van het bisdom
Breda, ll, (Bergen-op-Zoom, z.j.) 431, verbleef Von Franckenberg van septem
ber 1802 tot aan zijn dood op de pastorie in de Nieuwstraat, terwijl in De Stem
van 16 juli 1973 werd beweerd, dat Van Dongen en Von Franckenberg op het
Kasteelplein - thans nr. 13 - gewoond zouden hebben. Voor beide mededelingen
hebben wij geen bewijs kunnen vinden.

7 Joannes Ligais, geboren te Breda en aldaar overleden op 4 april 1816 in de
ouderdom van 75 jaren. Het huis was sinds 1758 in bezit van de familie.

S Verhaegen, Le Cardinal de Franckenberg, 409.
9 C. .J. .M. Brok, "Enige aspecten van Breda in de Franse tijd". Niet uitgegeven

scnpne, 1954, 46.
10 Cornelius Laurentius Smits, geboren te Oosterhout, overleden te zijnen huize in

de Brugstraat B.268 (thans Tolbrugstraat 9) op 8 oktober 1815 in de ouderdom
van 78 jaar.

11 Igllatius van Gils, geboren te Oosterhout, op 17 februari 1814 overleden in zijn
huis aan de Nieuweweg B.l96 in de ouderdom van omtrent 65 jaren. Zie verder
noot 13.

12 Bernardus van Bergen, sinds 1786 pastoor van het Begijnhof, aldaar overleden
op 7 november 1825 in de ouderdom van omtrent 85 jaren. Begraven in de
Waalse Kerk.

13 Adrianus Oomen (1758 - 1817) uit Teteringen, in 1780 Primus van Leuven, was
van 1786 tot 1790 secretaris van de Antwerpse bisschop Cornelis Franciscus de
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Nelis (1736 - 1784 - 1798). Na het overlijden van De Nelis werd het college
van vicarissen uitgebreid met Oomen, toen pastoor in Ghierle (provincie Ant
werpen) en met Ignatius van Gils, pastoor van de kerk in de Waterstraat van
Breda, die beiden werden belast met het bestuur van het Bataafse gedeelte van
het diocees.

14 J. van Waesberghe, "Het huis Ypelaar tot 1878", Ypelaar, oud en nieuw,
(Nieuw-Ginneken, 1950) 30.

15 Brok, 37.
16 P. Hopmans, "Aantal katholieken in 't Bisdom Breda", Sancta Maria, Kerke

lijk Weekblad voor het bisdom Breda, I, nr. 4, 25 oktober 1923, 26.
17 M. van de Sande-Meijs, "Het nieuwe apostolische vicariaat Breda en de ijdele

hoop op eigen bisschoppen in de Bataafse Republiek", Mededelingen van het
Nederlands HistoJ'ische Instituut te Rome, XXXV (1971) 195 - 262.

18 Koninklijke Bibliotheek Alben I, Brussel, Hs. Il 2102.
19 Ercole Consalvi (1757 - 1824), Italiaans prelaat, nooit priester gewijd, kardinaal

en staatssecretaris onder paus Pius VII.
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22 Précis Historiques, IV (1875) 226.
23 Verhaegen, Le Cardinal de Franckenberg, 409 e.v.
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de kosten van de begrafenis, voor zover betaald door Beldens, ook niet nage
gaan worden.
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kloosterlingen.
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60 GAB, H. 125, 252v.
61 GAB, H. 493, 36v.
62 Verhaegen, Le Cardinal de Franckenbel'g, 421.
63 De dagvaardingen in d'Oprechte Haarlemse Courant werden geplaatst op 30

april, 22 augustus en 31 december 1805 en 26 apirl 1806.
64 Mededeling van de Nederlandse Persbibliotheek te Amsterdam.
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akte verleden voor notaris Franciscus van Meerbeeck op 22 maart 1792.
71 Serpent, eertijds: blaasinstrument in de vorm van een serpent, bij kerkmuziek
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Haarlem, XXVI (1901) 329 - 340.
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