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Archief F.B.J. Frencken

Ten Geleide

F.B.J. Frencken (1886-1946)
Franciscus (Frans) Bernardus Josephus Frencken werd geboren op 9 juni 1886 in Oosterhout. Na zijn lagere schooltijd in
Oosterhout vervolgde hij zijn opleiding in 1898 aan het seminarie IJpelaar te Breda. Nadat hij in mei 1910 tot priester was
gewijd werd hij korte tijd later benoemd als kapelaan in Lamswaarde. Dit was maar van korte duur. In september van dat
jaar werd hij benoemd tot leraar aan het seminarie "IJpelaar". Tot 1926 zou hij hier Latijn, poëzie, Duits en letterkundige
geschiedenis doceren. In zijn jaren op het seminarie heeft hij veel tijd besteed aan toneel. Zo heeft hij diverse
toneelstukken geregisseerd en geschreven zoals Gekruisigd en Pilatus.

Nadat Frencken in contact was gekomen met de Vlaamse priester Edward Poppe en zijn Eucharistische Kruistocht (EK)
richtte hij in Nederland rond 1923 een EK-beweging op: de Vereniging van Catechisten van de Eucharistische Kruistocht.
Deze beweging kreeg gestalte in EK-huizen die bij de fabrieken gevestigd werden en waar de arbeidsters konden
samenkomen onder leiding van catechisten. Twee jaar later volgde de oprichting van de Katholieke Jeugdvereniging
(KJV) die in de geest van de EK werkte en  gericht was op gezelligheid en ontspanning in combinatie met godsdienstige
en morele vorming. In 1930 werd Kasteel Bouvigne bij Breda gehuurd als onderkomen voor de KJV en de EK.  Door de
toenemende werkloosheid in de jaren dertig werd het kasteel ook gebruikt als school voor diverse opleidingen om de
werkloze meisjes weer aan een baan te kunnen helpen. Was het werk in de beginjaren alleen gericht op fabrieksmeisjes
later ging men zich ook toeleggen op het wijkwerk. Tot aan zijn dood in 1946 heeft Frencken zich als  directeur volledig
voor "zijn" organisaties ingezet.

Het archief is als volgt ingedeeld:
1. Persoonlijke leven en Familie
2. Over Frencken verzameld door anderen.
3. Comite's
4. Commissies
5. Vereniging Catechisten van de Eucharistische Kruistocht
5.1 Eucharistische Kruistocht
5.2 Katholieke Jeugdvereniging (KJV)
5.3 Katholieke Aktie (KA)
6. Overige
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Archief F.B.J. Frencken

    
  1-5.Stukken betreffende het zilveren priesterfeest  1935

Bevat 5 stukken
    
   1.Ingekomen brieven houdende felicitaties.  z.j.
    
   2.Ingekomen telegrammen houdende felicitaties.  z.j.
    
   3.Dankbrief met verzendlijst en stukken van de commissie tot voorbereiding zilveren

priesterfeest.  z.j.
    
   4.Plakboek met kaarten houdende felicitaties.  z.j.
    
   5.Brieven inzake benoeming tot geheim kamerheer van de paus.  z.j.
    
  6-7.Brieven en telegrammen houdende felicitaties.  1930, 1935, 1939, 1942-1943

Bevat 2 stukken
    
   6.Inzake zijn verjaardag. Met verjaardagsliederen. 1935, 1939, 1942-1943  1935, 1939,

1942-1943
    
   7.Inzake ontvangst koninklijke onderscheiding. 1930  1930
    
  8.Map houdende devotie- en bidprenten verzameld door Frencken.  z.j.
    
  9.Aantekeningen over Sint Agnes, de Heilige Communie en [onbekend].  z.j.
    
  10.Fotoalbums en losse foto's.  1886-1946
    
  11-12.Preken  z.j. 1909-1910, 1917, 1921, 1936, 1941

Bevat 2 stukken
    
   11.Diverse preken ter gelegenheid van feestdagen. 1909-1910, 1917  1909-1910, 1917
    
   12.Diverse preken ter gelegenheid van priesterfeest, doop, huwelijk en missieweek.

1921, 1936, 1941  1921, 1936, 1941
    
   13-14.Studieschriften met notities. Merendeel in het Latijn. z.j.  z.j.
    
  13-16.Stukken betreffende de jaren aan het Bisschoppelijk seminarie Ypelaar  z.j.

1899-1904, 1912
Bevat 3 stukken

    
   15.Rapporten en overzichten prijsuitdelingen met programma. 1899-1904, 1912.

  1899-1904, 1912.
    
   16.Notities. z.j.  z.j.
    
  17-20.Brieven  1897, 1907-1910, 1929-1930, 1934-1935, 1938-1939, 1941-1946

Bevat 4 stukken
    
   17.Diverse brieven. 1930, 1934, 1938-1945.  1930, 1934, 1938-1945.
    
   18.Brieven van familie. 1929, 1934-1935, 1938-1939, 1943-1946  1929, 1934-1935,

1938-1939, 1943-1946
    
   19.Brieven van het Bisdom Breda inzake vergaderingen. 1929, 1939, 1945.  1929, 1939,

1945.
    
   20.Brieven gestuurd aan zijn ouders. 1897, 1907-1910  1897, 1907-1910
    
  21-23.Plakboeken over het leven van Frencken houdende brieven, rapporten, preken en

artikelen.  1893-1946
Bevat 3 stukken

    
   21.Jeugdjaren en seminarietijd. 1893-1924  1893-1924
    
   22.Seminarietijd tot zijn dood. 1918-1946  1918-1946
    
   23.Frencken en de Kunst. 1909-1937.  1918-1946
    
  24.Stukken houdende vragen voor het kapelaansexamen, voor een conferentie en voor

een confraternitas.  1901, 1914-1915
    
  25.Reisbescheiden houdende registratiebewijzen voor motorvoertuigen, rijbewijzen,

boekjes behorende bij credietbrieven en rekeningen.  1927-1928, 1936-1938-1940,
1945

    
  26-27.Familiebescheiden  z.j. 1949

Bevat 2 stukken
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   26.Brief van Antonia Frenken, gebeden, boekje "de wet der eeuwige liefde" en
aantekeningen. z.j. 1949  z.j. 1949

    
   27.Telegrammen, gebeden, artikelen bruiloftsgedicht, recepten, nota's en

devotieprenten.  z.j.
    
  28.Rekeningen, bidprenten, aantekeningen en lidmaatschapsbewijzen.  [1910-1949]
    
  29.Brief houdende dankbetuiging gericht aan Onze Lieve Vrouw en Mgr. Frencken voor

het schenken van genezing.  1947
    
  30-45.Teksten conferenties, lezingen en lessen  z.j. 1932, 1935-1936, 1939, 1945

Bevat 16 stukken
    
   30.Eucharistie en Liefde.  z.j.
    
   31.Maria  z.j.
    
   32.Christus Koningschap  z.j.
    
   33.Triduum in de parochie H. Theresia, Breda.  z.j.
    
   34.Drankbestrijding  z.j.
    
   35.Nationaal congres voor Geestelijke Volksgezondheid, Amsterdam. Met toespraak

"De voorbereiding op het huwelijk".  z.j.
    
   36.Cursus "ter inleiding in het volle leven, huwelijksvoorbereiding".  z.j.
    
   37.Opvoeding en gezin  z.j.
    
   38.Lezingen gehouden voor Ledenvergadering van Katholieke Werkgevers en lezingen

gehouden voor werknemers.  z.j.
    
   39.Plakboek met redes, preken en aantekeningen  z.j.
    
   40.Plakboek met lezingen, lessen, krantenknipsels en aantekeningen.  z.j.
    
   41.Lezing over vaderlandsliefde gehouden voor militairen. 1939  1939
    
   42.Lezingen over het verenigingsleven en de christen-plicht gehouden voor handels-

en kantoorbedienden.  
    
   43.Lezing over de zedelijke volksverheffing gehouden op Katholiekendag.1935  1935
    
   44.Lezingen gehouden voor kweekscholen, KRO-radio en studentenbonden. Met

correspondentie. 1932, 1936, 1939, 1945  1932, 1936, 1939, 1945
    
   45.Lezingen en aantekeningen over de godgeleerdheid, de Drieeenheid, misgeheim en

modern ongeloof.  z.j.
    
  46.Teksten van retraites en conferenties gegeven door Frencken opgetekend door

anderen.  [1922-1945]
    
  47-51.Stukken met betrekking tot het overlijden van mgr. F.B.J. Frencken.  1946-1949,

1973, 1996
Bevat 5 stukken

    
   47.Condoleances gericht aan de catechisten. 1946  1946
    
   48.Plakboek en schrift met artikelen en krantenknipsels, en enkele losse

krantenartikelen over het overlijden van Frencken. 1946  1946
    
   49.Rouwkaart met dankbrief en bidprentje. 1946  1946
    
   50.Stukken met betrekking tot herdenking van de sterfdag van Frencken. 1947-1948,

1950, 1996  1947-1948, 1950, 1996
    
   51.Stukken in verband met de herbegrafenis van Frencken. 1949 en 1973  1949, 1973
    
  52-56.Stukken betreffende het Bijbelse toneelspel "Gekruisigd" door F.B.J. Frencken.  z.j.,

1929-1930, 1939, 1943-1944
Bevat 5 stukken

    
   52.Handgeschreven manuscripten #Gekruisigd#. z.j.  z.j.
    
   53.Tekstboek #Gekruisigd, Bijbelsch Tooneelspel# door F.B.J. Frencken pr. 2

exemplaren een Nederlandse en een Belgische editie. z.j.  z.j.
    
   54.Muziekuitgave #Gekruisigd# voor vierstemmig koor gecomponeerd door C.A.M. van

Genk. En partituur voor bariton. z.j.  z.j.
    
   55.Javaans Manuscript #Gekruisigd# getiteld #Seda Kasalib# (dood aan het kruis). Met

foto's en programma's van de opvoeringen van 3 en 10 februari 1929  1929
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   56.Brieven betreffende het opvoeren van "Gekruisigd" en offertes en afrekeningen
inzake verkochte tekstboekjes. 1926, 1929-1930, 1939, 1943-1944  1926, 1929-1930,
1939, 1943-1944

    
  57-59.Stukken betreffende het Treurspel "Pilatus" door F.B.J. Frencken.  1916, 1929,

1938-1939, 1944, z.j.
Bevat 3 stukken

    
   57.Handgeschreven manuscripten #Pilatus#. Met schetsen layout voorkant. z.j.  z.j.
    
   58.Tekstboek #Pilatus een treurspel# door F. Frencken. Twee exemplaren, 1ste en

tweede druk met aantekeningen.  z.j.
    
   59.Brieven inzake de opvoering van het treurspel "Pilatus". Met contracten en

doorslagen van krantenartikelen. 1916, 1929, 1938-1939, 1944  1916, 1929,
1938-1939, 1944

    
  60.Manuscripten van de toneelstukken #Des Heeren Hand# en #Constantijn# door

F.B.J. Frencken.  z.j.
    
  61.Stukken betreffende de opvoering van "het spel vanden Sacramenten van den

Nyeuwervaert"  1917, 1937, 1939, 1943
    
  62-67.Stukken betreffende Poëtica.  [1903-1910], [1920-1938]

Bevat 6 stukken
    
   62.Gedichten van F. Frencken. Geschreven tijdens zijn seminarietijd.[1903-1910]

  [1903-1910]
    
   63.Boek #Beginselen der dichtkunde# door F.B.J. Frencken. Met getypt manuscript. z.j.

  z.j.
    
   64.Schrift "Ars Poëtica" door prof. F. Frencken. 1922-1923  1922-1923
    
   65.Schriften met aantekeningen over "De persoon van de schrijver", "Nederlandse

Versbouw" en Individualisme en Objectivisme". z.j.  z.j.
    
   66.2 Schriften over woordkunst. z.j.  z.j.
    
   67.Aantekeningen en manuscripten van lezingen en cursussen. Met doorslagen van

krantenartikelen. [1917-1938]  [1917-1938]
    
  68.Getuigschriften inzake benoemingen door de bisschop van Breda en een

getuigschrift van het bisdom Mechelen.  1907, 1909-1910, 1928-1929, 1931-1932,
1934, 1936-1939

    
  69-73.Stukken betreffende het Katholiek Comite "Aktie voor God".  1936-1940

Bevat 5 stukken
    
   69.Verslagen van vergaderingen met correspondentie. 1936.  1936
    
   70.Verslagen van vergaderingen met correspondentie. 1937  1937
    
   71.Verslagen van vergaderingen met correspondentie. 1938  1938
    
   72.Verslagen van vergaderingen met correspondentie. 1939-1940  1939-1940
    
   73.Informatiefolders.  z.j.
    
  74-75.Stukken betreffende de Stille Omgang.  1916-1918, 1931, 1935-1936, 1939, 1941,

1945
Bevat 2 stukken

    
   74.Plakboek met brieven, preken en krantenartikelen. 1916-1945  1916-1945
    
   75.Brieven, brochures en doorslagen van krantenartikelen, toespraken en Arrest van

de Hoge Raad. 1916-1918, 1931, 1933, 1935-1936,1938-1939, 1941, 1945  1916-1918,
1931, 1933, 1935-1936,1938-1939, 1941, 1945

    
  76.Stukken betreffende "Maria-Liefdewerk" met stukken over dhr. Edward Poppe.

  1924-1926, 1932.
    
  77-82.Stukken betreffende het "Comite tot bekeering van Nederland"  1917-1923

Bevat 6 stukken
    
   77.Notulenboek. 1917-1923  1917-1923
    
   78.Boek met adressen van invite's en introduce's. Met uitnodigingen en

toegangskaarten. 1919-1920  1917-1923
    
   79.Notulen van vergaderingen. Met enkele brieven over het bekeringswerk. 1918-1923

  1918-1923
    
   80.Cursus 1. 1919  1919

Voor raadpleging van dit archief is toestemming vereist! Zie: http://www.ru.nl/kdc/diensten/toestemming_voor/ Pagina 5/7

https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110069511
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110069511
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110069387
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110069388
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110069389
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110069389
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110069390
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110069390
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110069223
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110069223
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110069312
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110069312
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110069391
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110069392
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110069393
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110069394
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110069395
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110069395
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110069396
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110069397
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110069397
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110069250
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110069250
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110069305
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110069306
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110069307
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110069308
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110069309
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110069310
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110069333
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110069334
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110069335
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110069335
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110069227
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110069319
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110069320
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110069321
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110069321
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110069322
http://www.ru.nl/kdc/diensten/toestemming_voor/
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110069323


Archief F.B.J. Frencken

    
   81.Cursus 2 en 3. 1919-1920  1919-1920
    
   82.Diverse lessen. z.j.  z.j.
    
   83-86.Manuscripten biografie over Frencken door Pater Gervasius.  z.j.

Bevat 4 stukken
    
    83.Kopie 1. #Mgr. Frencken 1886-1946#. z.j.  z.j.
    
    84.Kopie 1. #Mgr. Frencken 1886-1946# versie 2. z.j.  z.j.
    
    85.Kopie 2. #Mgr. Frencken#. z.j.  z.j.
    
    86.Onvolledige Restanten van de eerste versies van kopieen 1 en 2. z.j.  z.j.
    
   87-92.Stukken betreffende de biografie  [1946-1978]

Bevat 6 stukken
    
    87.Correspondentie over de biografie. 1947-1959.  1947-1959
    
    88.Correspondentie Pater Gervasius en M. Mientjes. 1954-1958  1954-1958
    
    89.Artikelen over Frencken. [1946-1978]  [1946-1978]
    
    90.Interviews.  z.j.
    
    91.Aantekeningen van Pater Gervasius.  z.j.
    
    92.Schriften met aantekeningen van interviews afgenomen door Pater Gervasius en M.

Mientjes. Met index op naam. [1956-1958]  [1956-1958]
    
   93.Stukken over Frencken uit boeken, tijdschriften en encyclopedia.  1953-1954, 1975,

1982-1983, 1986-1987
    
  94.Uitgewerkte opdrachten van studenten.  z.j.
    
  212.Gedichten opgetekend, en gedichten geschreven door Frenken.  z.j.
    
  278-284.Aantekeningen  z.j.

Bevat 7 stukken
    
   278.Katholieke aktie van de Vrouwen en van de Jeugd.  z.j.
    
   279.Vorming.  z.j.
    
   280.Preken en conferenties.  z.j.
    
   281.Financiën.  z.j.
    
   282.Overige; allerlei.  z.j.
    
   283.Gezinszorg en maatschappelijk werk.  z.j.
    
   284.Opleidingen en kampen.  z.j.
    
  286.Stukken betreffende de familie inzake familierelaties en familiewapen.  1953, 1960
    
   287.Afschriften van brieven van dr. Poppe opgetekend door P. Gervasius.  z.j.
    
  288-289.Stukken betreffende herdenkingen F.J.B. Frencken.  1985-1986

Bevat 2 stukken
    
   288.Werkgroep "Frencken 100 jaar". 1985-1986  1985-1986
    
   289.Herdenking 100ste geboortedag. 1986  1986
    
  291.Stempel handtekening Frencken.  z.j.
    
   296.Brochure #Mgr. Frencken College Oosterhout 1953-1978# Met artikel over Frencken.

  1978
    
 rubriek_1.Persoonlijk leven en familie.  z.j.

Bevat 29 stukken
    
 rubriek_2.Over Frencken verzameld door anderen.  z.j.

Bevat 2 stukken
    
  rubriek_2.1.Geschreven en verzameld door anderen.  z.j.

Bevat 2 stukken
    
  rubriek_2.2.Verzameld door Pater Gervasius in verband met biografie over Frencken.  z.j.

Bevat 3 stukken
    
 rubriek_3.Comité's.  z.j.

Bevat 4 stukken
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 rubriek_4.Commissies.  z.j.
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