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Schilder Abraham Calissendorff (1853 – 1898): 
Hof(?)schilder en oprichter Museum in Wörishofen.

1
 

Biografie door drs. Lucas F. M. van der Hoeven. 
 

 
Abraham Calissendorff –  (Weense Hof?) kunstschilder. 

 
INLEIDING  
Reeds een leven lang – nu dus 71 jaar - ben ik geïnteresseerd in de schilderkunst.2 In de 
vijftiger jaren luisterde ik met mijn moeder naar de wekelijkse radio praatjes van het 
‘Openbaar Kunstbezit’ over een bepaald schilderij. Mijn  eerste bezoek aan het Rijks 
Museum in Amsterdam was aan de tentoonstelling “5000 jaar kunst uit Egypte” in november 
1960.3 Die ervaring staat mij nog levendig voor de geest. Sindsdien bezocht ik vele kerken 
en musea wereldwijd, zoals in de Europese steden Berlijn, München, Parijs, Madrid, Rome, 
Florence, Krakow, Athene, Kopenhagen, Brussel, Oslo en Istanbul. Prachtige 
tentoonstellingen zag ik over Rembrandt, van Gogh, Picasso, Jeroen Bosch, Kees van 
Dongen. Maar ook buiten Europa bezocht ik musea in China, Egypte en India. Het besef van 
schoonheid van alle kunsten door alle eeuwen heen fascineert mij. De - soms raadselachtige 
- voorstellingen, het kleuren pallet, het lijnenspel appelleren aan mijn intuïtieve vermogens. Ik 
droom daardoor vaak weg van mijn eigen hier-en-nu tijdelijkheid. Door toeval raakte ik 
geïnteresseerd in het leven van Abraham Calissendorff. Hij is de broer van de 
overgrootvader van vaderszijde van mijn vrouw. Tot op heden is er maar heel weinig over 
hem bekend. Was hij een autodidact of werd hij tot kunstschilder opgeleid? Van de vele 
schilderijen die hij heeft gemaakt; Volgens inventarisaties in allerlei verkoopcatalogi en 
advertenties heeft hij vele schilderijen gemaakt. Er zijn er nu van maar een heel beperkt 
aantal bekend waar die zich bevinden. Een deel van al zijn kunstwerken zal zich misschien 
nog in privé bezit vinden of staat anoniem in depots van musea. Een ander deel is mogelijk 
verloren gegaan, als gevolg van onder meer brand, oorlogshandelingen of is misschien wel 
bij het oud-vuil beland. Naspeuringen naar nog bestaande werken van zijn hand zullen nog 
jaren vergen. Mede daarom roept ook het levensverhaal van Abraham Calissendorff bij mij 
nog steeds vele onbeantwoorde vragen op. Hieronder volgt een eerste aanzet tot zijn 
biografie.                      

                                                           
1 Kranenberichten in dit artikel geselekteerd middels: 

https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=A.+Calissendorff&page=4&maxperpage=50&coll=ddd&identifier=MMKB23:001429154:m
peg21:a00018&resultsidentifier=MMKB23:001429154:mpeg21:a00018  
2 Zie mijn eigen website: www.cbsm.nl   
3 Rijksmuseum – Amsterdam; “5000 jaar kunst uit Egypte uit de musea van Kaïro, Alexandrië en Leiden”; 16 oktober – 31 december 1960. 

https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=A.+Calissendorff&page=4&maxperpage=50&coll=ddd&identifier=MMKB23:001429154:mpeg21:a00018&resultsidentifier=MMKB23:001429154:mpeg21:a00018
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=A.+Calissendorff&page=4&maxperpage=50&coll=ddd&identifier=MMKB23:001429154:mpeg21:a00018&resultsidentifier=MMKB23:001429154:mpeg21:a00018
http://www.cbsm.nl/
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Gotland – eiland in het midden van de Oostzee

4
.  

 
FAMILIE STAMBOOM 
De grootvader van de kunstschilder Abraham Calissendorff was Joachim Calissendorff, 
die uit Visby, hoofdstad van het eiland Gotland in Zweden kwam en waar hij op 15 maart 
1773 het levenslicht aanschouwde.5 Visby was in de 18de eeuw minder welvarend, waardoor 
vele inwoners emplooi elders zochten. Evenals zijn vader Anders Christoffer Calissendorff 
werd Joachim zeeman. Anders Christoffer huwde met Catharina Maria Ahlberg. Zij heeft 
mogelijk haar hele leven in Visby gewoond. De huidige stamboom gaat terug tot in de 17de 
eeuw.6 Joachim veranderde zijn voornaam in Johannus na zijn vestiging in Rotterdam.7 
Aldaar huwde hij met  Marcella Griffin (geboren op 3 mei 1783 in Dublin).8 Waarom hij zich in 
Nederland en niet elders vestigde blijft ongewis. Mogelijk was hij als zeeman in Rotterdam 
aangemeerd en meende er meer emplooi te vinden dan in Zweden. Hij is waarschijnlijk 
reeds jong gestorven, want Marcella baart op 30 december 1810 een tweeling Hendrik jr. en 
Willem Burgermans. Want uit de doopaangifte blijkt dat Hendrik Burgermans van Harnier sr. 
de vader van de tweeling is. Echter Marcella en Hendrik sr. zijn niet in de echt verbonden 
want in het doopregister van de Lutherse kerk staat vermeld dat beide zonen ‘onechte 
kinderen’ zijn. Wel is Abraham Calissendorff – zoon uit haar eerdere huwelijk met Johannes 
Calissendorff - getuige van hun doop op 2 januari 1811. Marcella overleed op 29 mei 1847 in 
Rotterdam.9 
Abraham Calissendorff werd dus op 21 december 1802 geboren. Op 26 december 1802  
ontving hij het doopsel volgens het doopregister van de Lutherse kerk te Rotterdam.10  
In 1822 staat hij geregistreerd voor de militaire dienstplicht vanwege de lichting van 1804. Hij 
is slager van beroep.11 Op 6 april 1825 huwde hij de dertigjarige Clasina van Duijn.12 Zij 
krijgen 7 kinderen – 4 meisjes en 3 jongens - waarvan Bernardus hun 4de kind is. 

                                                           
4 Esa, the Copernicus Sentinel-3  mission – 20 maart 2022.  
5 Visby is de hoofdstad van het eiland Gotland. De stad werd in de 10de eeuw gesticht en was van de 12de tot de 14de eeuw één van de 

belangrijkste Hanzesteden. dat in 1645 werd veroverd door de Zweden. Het was daarvoor een leengoed van de Duitse Orde, dat aan hen was 

toegekend op voorwaarde dat ze de piraatachtige Victual Brothers uit hun versterkte heiligdom verdreven. Een invasieleger van Teutoonse 
Ridders veroverde het eiland in 1398, vernietigde Visby en verdreef de Victual Brothers uit Gotland - https://en.wikipedia.org/wiki/Gotland. 

Mogelijk verklaart dat de Duitsachtige familienaam Calissendorff. Verder is opmerkenswaardig dat de televisieserie Pippi Langkous naar het 

boek van Astrid Lindgren in Visby is opgenomen. Ten zuiden van de stad is er een pretpark waar de originele villa Kakelbont staat. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Visby  
6Anders Christoffer Calissendorff  werd op 01 april 1745 geboren in Visby (Gotland –Zweden). Hij overleed in 

1795 in Setúbal (Estremadura–Portugal). Zijn overlijdensplaats doet vermoeden dat hij zeeman van beroep was. Geni - Anders Christoffer 
Calissendorff (1745-1795)- Setúbal   
7 Johannes Calissendorff (15 maart 1773 Visby, Gotlands län, Sweden – overleden ?? // Zoon van Anders Christoffer Calissendorff en 
Catharina Maria Ahlberg. https://www.geni.com/people/Johannes-Calissendorff/6000000081492527979  
8 Margaretha Griffiths (Dublin 3 mei 1783 – Rotterdam 29 mei 1847); Vader: James Griffiths - Moeder: Mary Griffiths; Partner: Hendrik 

Burgermans van Harnier; Zij was eerder weduwe van Johannes Calissendorff. https://www.wiewaswie.nl/nl/zoeken  Marcella Griffin’s 
partner is Hendrik Burgermansvan Harnier, zijn zoon Hendrik werd Luthers gedoopt op 2 januari 1811 tegelijk met zijn tweeling broer 

Willem. In de toevoeging in het doopregister staat aangetekend dat beiden ‘onechte kinderen’ zijn. (stadsarchief Rotterdam).  
9 Familie Calissendorff stamboom in the Netherlands, opgemaakt door by Paul Calissendorff (2010??).  
Zie voor alle burgerlijke stand informatie m.b.t. de familie Calissendorff: https://stadsarchief.rotterdam.nl/zoek-en-ontdek/stamboom/zoeken-

oppersonen/?mivast=184&miadt=184&mizig=100&miview=tbl&milang=nl&micols=1&mip1=Calissendorff&mip3=Abraham&mibj=1773

&miej=1900 // Stadsarchief Rotterdam | Zoeken op personen 
10 Stadsarchief Rotterdam /9999_32 Doop Luthers /Doopinschrijving Willem Burgermans /Doopplaats: Rotterdam / Inschrijvingsjaar:1811 
11 Stadsarchief Rotterdam /356 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Militaire Zaken/Inventarisnummer:218 
12 Stadsarchief Rotterdam / 999-09 Burgerlijke Stand Rotterdam, overlijdensakten / Inventarisnummer: 1872B 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gotland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pippi_Langkous
https://nl.wikipedia.org/wiki/Astrid_Lindgren
https://en.wikipedia.org/wiki/Visby
https://www.geni.com/people/Anders-Calissendorff/6000000026607419142?through=6000000026134766090
https://www.geni.com/people/Anders-Calissendorff/6000000026607419142?through=6000000026134766090
https://www.geni.com/people/Johannes-Calissendorff/6000000081492527979
https://www.wiewaswie.nl/nl/zoeken
https://stadsarchief.rotterdam.nl/zoek-en-ontdek/stamboom/zoeken-oppersonen/?mivast=184&miadt=184&mizig=100&miview=tbl&milang=nl&micols=1&mip1=Calissendorff&mip3=Abraham&mibj=1773&miej=1900
https://stadsarchief.rotterdam.nl/zoek-en-ontdek/stamboom/zoeken-oppersonen/?mivast=184&miadt=184&mizig=100&miview=tbl&milang=nl&micols=1&mip1=Calissendorff&mip3=Abraham&mibj=1773&miej=1900
https://stadsarchief.rotterdam.nl/zoek-en-ontdek/stamboom/zoeken-oppersonen/?mivast=184&miadt=184&mizig=100&miview=tbl&milang=nl&micols=1&mip1=Calissendorff&mip3=Abraham&mibj=1773&miej=1900
https://stadsarchief.rotterdam.nl/zoek-en-ontdek/stamboom/zoeken-op-personen/?mivast=184&mizig=100&miadt=184&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=tbl&mip1=Calissendorff&mif3=Rotterdam
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Bernardus Calissendorff, was zijn zoon en ‘pensman’ ( slagersknecht) van beroep. Hij was 
geboren op 11 maart 1831 in Rotterdam.13 Zijn eerste huwelijk sloot hij met Johanna Jacoba 
Veltman op 19 januari 1853 in Rotterdam.14 Zij was geboren op 28 september 1830 in 
Rotterdam.15 Helaas is zij overleden in het kraambed op 22 september1869.16 
 

 
Barnardus C. overleden op 24 mei 1898 te Utrecht.17 

 

                                                                                                                                                                                     
Folionummer: b167 / Aktenummer: 1872.1410 
13 Bernardus Calissendorff geboren op 11 maart 1831 te Rotterdam; 3023-13. Adresboeken Rotterdam, 1858; p. 281. Alfabetische naamlijst 
// Toegangsnummer: 999-01 Burgerlijke Stand Rotterdam,  

Geboorteakten Inventarisnummer: 1831A Folionummer: a090 Aktenummer: 1831.521 

Tekstweergave van nl-rtsa_3023_11_0022_2.jp2 // Calissendorff A. . pensman. Lange pannekoekstr. 9. (205)  Calissendorff (B.), 
vleeschhouwer. L. pannekoekstr. 9. // 

https://stadsarchief.rotterdam.nl/zoeken/resultaten/?mistart=4&mivast=184&mizig=342&miadt=184&milang=nl&misort=dat%7Casc&mivie

w=ldt&mizk_alle=Calissendorff  
14https://stadsarchief.rotterdam.nl/zoek-en-ontdek/stamboom/zoeken-op-

personen/?mivast=184&mizig=210&miadt=184&miaet=1&micode=999-06&minr=2176786&miview=inv2 // 

 NL-RtSA_999-06_1853A_021.jpg;  Johanna Jacoba Veltman (Rotterdam: 28-09-1830 – Rotterdam: 22-09-1869);  vader: Jacobus Veltman 
en moeder Johanna Kersbergen.// Akteplaats: Rotterdam Toegangsnummer: 999-06 /  Burgerlijke Stand Rotterdam, huwelijksakten/ 

Inventarisnummer:1853A / Folionummer: a18v https://www.genealogieonline.nl/en/genealogie_mostert/I13443.php  
15 Stadsarchief Rotterdam | Zoeken op personen  Toegangsnummer: 999-01 Burgerlijke Stand Rotterdam, geboorteakten Inventarisnummer:

 1830B Folionummer: b085v / Aktenummer:1830.1987 
16 Overlijdensakte n.n. Calissendorff / Voornaam:n.n. /Leeftijd:0 jaar/Geboorteplaats: Rotterdam /Vader: 
Bernardus Calissendorff / Moeder:  Johanna Jacoba Veltman Overlijdensdatum: 22-09-1869 / Overlijdensplaats: Rotterdam / 

Aktedatum: 1869 Akteplaats: Rotterdam /Opmerkingen: overledene vrouwelijk / Toegangsnummer:999-09 Burgerlijke Stand 

Rotterdam, overlijdensakten  Inventarisnummer:1869D Folionummer:d035v / Aktenummer:1869.2461 
*Overlijdensakte Johanna Jacoba Veltman /Overlijdensdatum: 22-09-1869/Overlijdensplaats: Rotterdam /Aktedatum:1869 / Akteplaats: 

Rotterdam / Toegangsnummer:999-09 Burgerlijke Stand Rotterdam /overlijdensakten Inventarisnummer:1869D /Folionummer:d035/ 

Aktenummer:1869.2460 
17 Stadsarchief Rotterdam | Zoeken op personen / Aktedatum: 1898 / Akteplaats: Overschie/ Opmerkingen: 

extract uit Utrecht, eerder weduwnaar van Johanna Jacoba Veltman /Toegangsnummer: 7-01 Archieven van het ambacht en de gemeente 

Overschie /Inventarisnummer:1605 /Aktenummer: 1898.52  // Foto’s uit familie album Calissendorff  in bezit van de auteur.   

https://stadsarchief.rotterdam.nl/zoek-en-ontdek/stamboom/zoeken-op-personen/?mivast=184&mizig=210&miadt=184&miaet=1&micode=999-01&minr=2175993&miview=inv2
https://stadsarchief.rotterdam.nl/zoeken/resultaten/?mistart=4&mivast=184&mizig=342&miadt=184&milang=nl&misort=dat%7Casc&miview=ldt&mizk_alle=Calissendorff
https://stadsarchief.rotterdam.nl/zoeken/resultaten/?mistart=4&mivast=184&mizig=342&miadt=184&milang=nl&misort=dat%7Casc&miview=ldt&mizk_alle=Calissendorff
https://stadsarchief.rotterdam.nl/zoek-en-ontdek/stamboom/zoeken-op-personen/?mivast=184&mizig=210&miadt=184&miaet=1&micode=999-06&minr=2176786&miview=inv2
https://stadsarchief.rotterdam.nl/zoek-en-ontdek/stamboom/zoeken-op-personen/?mivast=184&mizig=210&miadt=184&miaet=1&micode=999-06&minr=2176786&miview=inv2
https://www.genealogieonline.nl/en/genealogie_mostert/I13443.php
https://stadsarchief.rotterdam.nl/zoek-en-ontdek/stamboom/zoeken-op-personen/?mivast=184&mizig=100&miadt=184&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mibj=1773&miej=1900&mip1=Veltman&mip3=Johanna%20Jacoba&mif1=113&miview=tbl
https://stadsarchief.rotterdam.nl/zoek-en-ontdek/stamboom/zoeken-op-personen/
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Huwelijksakte van Bernardus Calissendorff met Johanna Jacoba Veltman op 19 januari 1853 in Rotterdam. 

 
In hun huwelijksleven krijgen zij 8 kinderen, waarvan 3 jongens en 6 meisjes. Nadat zij op 22 
september 1869 in het kraambed is overleden, huwt Bernardus op 7 november 1872 met Antje van 
der Kooij. Zij is geboren in 1828 in Hof-van-Delft; werd weduwe van Simon Rodenburg op 40 jarige 
leeftijd en sterft op 5 juni 1886 te Overschie.

18
 Zij was een weduwe en had een boerderij geërfd in 

Overschie. Door zijn huwelijk met haar gaat Bernardus verder door het leven als melkveehouder in 

Overschie. Barnardus Calissendorff is overleden op 24 mei 1898 te Utrecht.
19

  

                                                           
18 Stadsarchief Rotterdam | Zoeken op personen; Antje is geboren in 1828 in Hof van Delft; zij is op de huwelijksdatum 44 jaar  en Bernardus 

41 jaar // Moeder bruid: Klazina Qualm / Vader bruid: Arij van der Kooij /Moeder bruidegom: Clasina van Duijn / Vader bruidegom: 

Abraham Calissendorff / Akteplaats: Rotterdam / Toegangsnummer: 999-06 Burgerlijke Stand Rotterdam, huwelijksakten / 
Inventarisnummer: 1872F / Aktenummer: 1872.1072 /Folionummer: f65v 

Anetje van der Kooij : woont tussen 1850 en 1861 (vlg. de burgerlijke stand) in bij de familie Rodenburg in Overschie. Ook haar 
toekomstige echtgenoot  Simon Rodenburg (Overschie – geboren op 05-12-1825) maakt deel uit van dat gezin, Toegangsnummer: 494-03 

Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten 

Inventarisnummer:761 
7-01.1602 Nadere toegang op het overlijdensregister van de gemeente Overschie /Overlijdensdatum:05-06-1886 / Overlijdensplaats: 

Overschie/ Aktedatum: 1886/ Akteplaats: Overschie / Toegangsnummer: 7-01 / Archieven van het ambacht en de gemeente Overschie / 

Inventarisnummer: 1602/ Aktenummer: 1886.80 
Simon Rodenburg: overlijden op 43 jaar / Geboorteplaats: Overschie 7-01.1599 Nadere toegang op het overlijdensregister van de gemeente 

Overschie / Overlijdensdatum: 14-09-1868 / Overlijdensplaats: Overschie / Aktedatum: 1868 / Akteplaats: Overschie / Toegangsnummer: 7-

01 Archieven van het ambacht en de gemeente Overschie / Inventarisnummer: 1599 / Aktenummer: 1868.46 
19 Stadsarchief Rotterdam | Zoeken op personen / Aktedatum: 1898 / Akteplaats: Overschie/ Opmerkingen: 

extract uit Utrecht, eerder weduwnaar van Johanna Jacoba Veltman /Toegangsnummer: 7-01 Archieven van het ambacht en de gemeente 

Overschie /Inventarisnummer: 1605 /Aktenummer: 1898.52 

https://stadsarchief.rotterdam.nl/zoek-en-ontdek/stamboom/zoeken-op-personen/?mivast=184&miadt=184&mizig=100&miview=tbl&milang=nl&micols=1&mip1=Kooij&mip2=van%20der&mip3=antje&mip5=Rotterdam&mibj=1800&miej=1920
https://stadsarchief.rotterdam.nl/zoek-en-ontdek/stamboom/zoeken-op-personen/
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Boerderij van weduwe Antje van der Kooij met wie Bernardus C. huwt op 7 november 1872 in Overschie. Foto’s uit 

familie album Calissendorff  in bezit van de auteur.   

 

 Mogelijk overleed hij ten huize van zijn zoon Jacobus Bernardus Calissendorff geboren op 9 
juli 1854, gehuwd met Christina Suzanna van der Veen op 20 november 1884 te Utrecht en 
overleden op 21 maart 1919 te Haarzuilen.20 Deze zoon Jacobus Bernardus is smid van 
beroep en drijft een winkel te Utrecht. Hij is de broer van Abraham Calissendorff de schilder. 
Over zijn levensloop gaat het verdere artikel hieronder.  
 

JONGE JAREN ABRAHAM CALISSENDORFF. 
Als eerstgeboren zoon van een ‘pensmaker’ (slagersknecht) in Rotterdam is zijn leven-voor-
de-kunst op zijn minst opmerkelijk te noemen. Hij wordt geboren als zoon van Bernardus 
Calissendorff en Johanna Jacoba Veltman op 3 juni 1853 in Rotterdam.   
Samen krijgen zij 8 kinderen, waarvan Abraham de eerstgeborene is.21 Hij aanschouwt op 3 
juni 1853 het levenslicht ’s middags om 6 uur op de Pannekoekstraat 9 te Rotterdam.22 Over 
zijn jeugd is verder niets bekend, noch over zijn schoolopleiding.  
 

                                                           
20 LvdH een uitwerking van deze familie tak vergt een ander artikel in de nabije toekomst (2021-10-16).   
21 De andere broers en zussen zijn: Jacobus Bernardus (Rotterdam 09-07-1854 – Utrecht 22-06-1909); van beroep smid en winkeleigenaar te 

Utrecht, gehuwd op 20-11-1884 met Christina Suzanna van Veen (Utrecht 05-11-1861 – Haarzuilens 21-03-1919; Classina (Anna) 

(Rotterdam 28-04-1855 – Rotterdam 28-04-1908); gehuwd te Overschie met Diederick Peters – bakker van beroep op 19-11-1873); 
BernardusJacobus (Rotterdam 25-05-1857 – Rotterdam 22-10-1858); Johanna Jacoba (Rotterdam 03-05-1859 - ?? 02-05-1929), gehuwd met 

Leonard Willem van der Kuyp – belastinginner op 05-04-1880; Hendrika Johanna (Rika)(Rotterdam 15-06-1863 – Rotterdam 25-09-1943, 

gehuwd met Jacob Dijkshoorn van beroep melkveehouder op 26-09-1889 te Overschie; Wilhelmina (Rotterdam 25-11-1864 – Rotterdam 22-
07-1868); Berdina Marcilla (Berdien) (Rotterdam 24-07-1867 - ?? ) gehuwd met Jan Zeeuw –melkveehouder op 21-04-1892 te Overschie. 

Jan Zeeuw was eerder gehuwd met Antje van der Kooy op 07-11-1872.      
22 NL-RtSA_999-01_1853C_016.jpg // Stadsarchief Rotterdam | Zoeken op personen 

https://stadsarchief.rotterdam.nl/zoek-en-ontdek/stamboom/zoeken-op-personen/?mistart=20&mivast=184&mizig=100&miadt=184&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=tbl&mibj=1850&miej=1900&mip1=Calissendorff&mip3=Abraham
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Geboorte akte van Abraham Calissendorff – 3 juni 1853 te Rotterdam. 

 
In 1873 dient hij als militair te worden ingelijfd. Het lukt hem echter om vrijstelling te 
verwerven. Mogelijk heeft hij een plaatsvervanger aangezocht.23 Uit het dienstplichten 
register staan zijn lichaamskenmerken vermeld, zoals dat hij 1m 65 cm lengte, blond haar en 
blauwe ogen had.    
 
 
 

 
                                                           
23 NL-RtGAR_356_293_099.jpg // Pagina: 99 / Toegangsnummer: 356 / Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Militaire 

Zaken / Inventarisnummer: 293 / Stadsarchief Rotterdam | Zoeken op personen 

https://stadsarchief.rotterdam.nl/zoek-en-ontdek/stamboom/zoeken-op-personen/?mivast=184&mizig=100&miadt=184&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mibj=1800&miej=1920&mip1=Calissendorff&mip3=Abraham&mip5=Rotterdam&mif1=765&miview=tbl
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Onderste rij: beschrijving Abraham Calissendorff - Archief  Gemeentesecretarie Rotterdam, afd. Militaire Zaken. 

 

 
Onderste rij: beschrijving Abraham Calissendorff - Archief  Gemeentesecretarie Rotterdam, afd. Militaire Zaken. 

 
 
 
 

 
Uitvergroting: “Maat en signalement van de loteling”. 

 
In 1880 woont Abraham aan de Leuvehaven 7.24 Terwijl hij in 1882 verblijft op de Korte 
Hoogstraat 26 en brandmeester als beroep opgeeft.25 
 

                                                           
24 3023-26. Adresboeken Rotterdam, 1880; p. 98. Straten per wijk 
Stadsarchief Rotterdam | Resultaten 
25 3023-27. Adresboeken Rotterdam, 1882; p. 20. Gemeentebestuur en instellingen // Rotterdamsch Nieuwsblad d.d. 1882-03-01  (KNB-

Delpher archief).  

https://stadsarchief.rotterdam.nl/zoeken/resultaten/?mistart=16&mivast=184&mizig=342&miadt=184&milang=nl&misort=dat%7Casc&miview=ldt&mizk_alle=Calissendorff
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Rotterdamsch Nieuwsblad d.d. 1882-03-01  (KNB-Delpher archief). 

 

 
Dana Quirina Kleynenberg : Rotterdam 20-06-1864 - Zutphen 04-01-1948.  

Foto’s uit familie album Calissendorff  in bezit van de auteur.   

 
Hij huwt op 10 mei 1883 Dana Quirina Kleynenberg in Rotterdam.26 Zij krijgen geen kinderen. 
Zij is in Zutphen overleden in 1948.27 Of er mogelijk enige schilderijen van Abraham van haar 
nalatenschap deel uit hebben gemaakt, daarover is niets bekend. 
 

                                                           
26 10 mei 1883 huwelijk Abraham met Dana Quirina Kleijnenberg / Vader Pieter Abraham Kleijenberg (reeds overleden op de 
huwelijksdatum) en moeder Dana Quirina Hahn, zonder beroep ’s Gravenhage. Hun enige dochter geeft aan geen beroep te vervullen op haar 

huwelijksdag.  Akteplaats:Rotterdam // Toegangsnummer: 999-06 Burgerlijke Stand Rotterdam, huwelijksakten Inventarisnummer:1883C // 

NL-RtSA_999-06_1883C_013.jpg 
https://stadsarchief.rotterdam.nl/zoek-en-ontdek/stamboom/zoeken-op-

personen/?mistart=20&mivast=184&mizig=100&miadt=184&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=tbl&mibj=1850&miej=1900

&mip1=Calissendorff&mip3=Abraham   
27 Dana Quirina Kleynenberg / Geboortedatum: 20-06-1864 Rotterdam – Overschie/ Toegangsnummer: 494-03 / Archief van de 

Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking/ Inventarisnummer: 763 

Overlijden met Dana Quirina Kleijnenberg / zonder beroep / Leeftijd 83 Jaar/ Vader Pieter Abraham Kleijnenberg /geen beroep vermeld / 
Moeder Dana Quirina Hahn / geen beroep vermeld / Partner Abraham Calissendorff / Overlijden 04-01-1948 / Zutphen / Overlijden 

Erfgoedinstelling /Gelders Archief / plaats instelling Arnhem / Collectiegebied Gelderland / Archief  0207 / Registratienummer 33341 / 

Aktenummer 7 / Registratiedatum 06-01-1948 / Akteplaats Zutphen Collectie Burgerlijke stand 

https://stadsarchief.rotterdam.nl/zoek-en-ontdek/stamboom/zoeken-op-personen/?mistart=20&mivast=184&mizig=100&miadt=184&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=tbl&mibj=1850&miej=1900&mip1=Calissendorff&mip3=Abraham
https://stadsarchief.rotterdam.nl/zoek-en-ontdek/stamboom/zoeken-op-personen/?mistart=20&mivast=184&mizig=100&miadt=184&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=tbl&mibj=1850&miej=1900&mip1=Calissendorff&mip3=Abraham
https://stadsarchief.rotterdam.nl/zoek-en-ontdek/stamboom/zoeken-op-personen/?mistart=20&mivast=184&mizig=100&miadt=184&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=tbl&mibj=1850&miej=1900&mip1=Calissendorff&mip3=Abraham
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Dana Quirina Kleynenberg : huwt Abraham C. op 10 mei 1883 te Rotterdam. 

 

Zij verblijven beiden op Leuvehaven 7 in 1884.28  

 
Overijsselsche Courant 1884-10-06.

29
 

 
In 1886 woont hij op de Korte Hoogstraat 26 te Rotterdam. Dan houdt hij als wijnhandelaar 
zijn kantoor aan op Leuvehaven 7 in Rotterdam.30 Ook in datzelfde jaar verschijnt in het  
Rotterdamse adresboek de aantekening dat Abraham zich met een zekere Jacobson als 
kunstschilders op de Spaanschekade 3 heeft gevestigd.31

 In 1887 vestigt hij kantoor A. 
Calissendorff in wijnen en Engelse Bieren aan de Leuvehaven nr 7.32

 
 

                                                           
28 3023-28. Adresboeken Rotterdam, 1884; p. 121. Bedrijven en beroepen etc. 
29Alle berichten uit kranten zijn afkomstig uit https://www.delpher.nl onderdeel van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.   
30Calissendorff, A.  in wijnen, Korte Hoogstraat 26 kantoor: leuvehaven 7  // bron: 3023-26. Adresboeken Rotterdam, 1880; p. 149. 
Alfabetische naamlijst // Tekstweergave van nl-rtsa_3023_26_0077_2.jp2 // 3023-26. Adresboeken Rotterdam, 1880; p. 115. Bedrijven en 

beroepen 

https://stadsarchief.rotterdam.nl/zoeken/resultaten/?mistart=16&mivast=184&mizig=342&miadt=184&milang=nl&misort=dat%7Casc&miv
iew=ldt&mizk_alle=Calissendorff 
31 3023-29. Adresboeken Rotterdam, 1886; p. 37. Straten per wijk // Tekstweergave van nl-rtsa_3023_29_0271_2.jp2 //  

https://stadsarchief.rotterdam.nl/zoeken/resultaten/?mistart=24&mivast=184&mizig=342&miadt=184&milang=nl&misort=dat%7Casc&miv
iew=ldt&mizk_alle=Calissendorff   

No. Spaanschekade Wijk 1 3 :  Calissendorff & Jacobson, kunstschilders 
32

 3023-30. Adresboeken Rotterdam, 1887; p. 37. Straten per wijk 

https://www.delpher.nl/
https://stadsarchief.rotterdam.nl/zoeken/resultaten/?mistart=16&mivast=184&mizig=342&miadt=184&milang=nl&misort=dat%7Casc&miview=ldt&mizk_alle=Calissendorff
https://stadsarchief.rotterdam.nl/zoeken/resultaten/?mistart=16&mivast=184&mizig=342&miadt=184&milang=nl&misort=dat%7Casc&miview=ldt&mizk_alle=Calissendorff
https://stadsarchief.rotterdam.nl/zoeken/resultaten/?mistart=24&mivast=184&mizig=342&miadt=184&milang=nl&misort=dat%7Casc&miview=ldt&mizk_alle=Calissendorff
https://stadsarchief.rotterdam.nl/zoeken/resultaten/?mistart=24&mivast=184&mizig=342&miadt=184&milang=nl&misort=dat%7Casc&miview=ldt&mizk_alle=Calissendorff
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1887-01-29 // Dagblad van Zuid-Holland en ’s Gravenhage…mogelijk is het onderwerp van de ‘in den krijg gesneuvelde 
Nubiër geïnspireerd door de twee gevoerde ‘Boerenoorlogen’(Afrikaans: Vryheidsoorloë) die in Zuid-Afrika werden 
uitgevochten tussen de Boeren (nakomelingen van de Nederlanders) en de Britten tussen 1880 en 1902. 

 
In 1887 heeft hij zijn wijnhandel verkocht aan W.J. de Groot.

33
  

 
 
In 1888 werkt en woont hij als kunst schilder op de Oudendijk G1 en G35A.34 
 

 
 

                                                           
33 3023-31. Adresboeken Rotterdam, 1887-1888; p. 240. Alfabetische naamlijst 

Tekstweergave van nl-rtsa_3023_31_0122_1.jp2 // 
https://stadsarchief.rotterdam.nl/zoeken/resultaten/?mistart=28&mivast=184&mizig=342&miadt=184&milang=nl&misort=dat%7Casc&miv

iew=ldt&mizk_alle=Calissendorff  
34 3023-32. Adresboeken Rotterdam, 1888; p. 118. Bedrijven en beroepen etc. 
Tekstweergave van nl-rtsa_3023_32_0059_1.jp2 // 

https://stadsarchief.rotterdam.nl/zoeken/resultaten/?mistart=32&mivast=184&mizig=342&miadt=184&milang=nl&misort=dat%7Casc&miv

iew=ldt&mizk_alle=Calissendorff 

https://stadsarchief.rotterdam.nl/zoeken/resultaten/?mistart=28&mivast=184&mizig=342&miadt=184&milang=nl&misort=dat%7Casc&miview=ldt&mizk_alle=Calissendorff
https://stadsarchief.rotterdam.nl/zoeken/resultaten/?mistart=28&mivast=184&mizig=342&miadt=184&milang=nl&misort=dat%7Casc&miview=ldt&mizk_alle=Calissendorff
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Stadsarchief Rotterdam | Resultaten // 3023-32. Adresboeken Rotterdam, 1888; p. 93. Straten per wijk  

Calissendorff, kunstschilder, villa Buitenlust 2 M.  

 
 
 
 
 
 

3023-32. Adresboeken Rotterdam, 1888; p. 93. Straten per wijk 

 
……………………….. 

https://stadsarchief.rotterdam.nl/zoeken/resultaten/?mistart=32&mivast=184&mizig=342&miadt=184&milang=nl&misort=dat%7Casc&miview=ldt&mizk_alle=Calissendorff
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Ook verhuist A. Calissendorff  kunstschilder, in datzelfde jaar naar villa Buitenlust Oudendijk 
G1 en G35A / Noordzijde; Kralingen.35 Zij laten zich uitschrijven uit het Bevolkingsregister te 
Rotterdam op 18 mei 1889 vanwege hun vertrek naar Rijswijk. Als zijn beroep staat 
genoteerd: ‘schilder’.36 Hij is lid van de "Haagsche Kunstkring" in 1891.37 
 

 
 

 

 
Burgerlijke stand register van de gemeente Rijswijk (nu Den Haag – archief in Delft) 

 

 
 

Schilderij ‘de dode haas’ geschonken aan “mijn vriend A.G. Bartels”op 5 december 1889. 
In privé bezit – eigenaar woont in Oosterbeek in 2022. Volgens de eigenaar schoot een 

familielid met een luchtbuks vanuit de achterkamer op het schilderij in de voorkamer. Het 
gehavende schilderij is keurig hersteld.    

                                                           
35 3023-32. Adresboeken Rotterdam, 1888; p. 93. Straten per wijk // 

https://stadsarchief.rotterdam.nl/zoeken/resultaten/?mistart=32&mivast=184&mizig=342&miadt=184&milang=nl&misort=dat%7Casc&miv

iew=ldt&mizk_alle=Calissendorff   
36https://stadsarchief.rotterdam.nl/zoek-en-ontdek/stamboom/zoeken-op-personen/ NL-RtGAR_494-03_763_0181.jpg  // Bevolkingsregister 

Rijswijk archiefnummer 702, in het hele toegang is gezocht naar ‘’Archief van de ambtenaar van de burgerlijke stand’’, via website  

uitgekomen op het volgende publiekswebsite Delft - Detail Archief Delft (stadsarchiefdelft.nl) . Digitaal is het document niet in te zien 
omdat het niet beschikbaar is, zijn navolgende metadata bekend.   
37 uit een verslag van een lezing in 2000 door dr. T. van Kalmthout (p. 157), geen verdere informatie. Jaarboeken t. m. 2017 :  

https://www.historischeverenigingrijswijk.nl/jaarboeken-archief.php?page=2  . 

https://stadsarchief.rotterdam.nl/zoeken/resultaten/?mistart=32&mivast=184&mizig=342&miadt=184&milang=nl&misort=dat%7Casc&miview=ldt&mizk_alle=Calissendorff
https://stadsarchief.rotterdam.nl/zoeken/resultaten/?mistart=32&mivast=184&mizig=342&miadt=184&milang=nl&misort=dat%7Casc&miview=ldt&mizk_alle=Calissendorff
https://www.historischeverenigingrijswijk.nl/jaarboeken-archief.php?page=2
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Uit de registers van de Burgerlijke Stand Rijswijk blijkt, dat Calissendorff  en zijn vrouw zich 
28 mei 1889 vanuit Overschie hebben gevestigd in huis A 132. Volgens krantenberichten 
vertrekt Abraham Calissendorff reeds in 1894 naar Beieren en dus niet pas op 16 maart 
1895 zoals volgens de uitschrijfdatum die in het Rijswijkse Burger Registratie formulier staat 
ingevuld.38 Mogelijk heeft hij pas dan een definitief besluit genomen over zijn nieuwe 
verblijfplaats en zich dan pas uit laten schrijven.  
Op 16 maart 1895 worden zij uitgeschreven "naar Beieren". Volgens een reconstructie moet 
hun adres Kerklaan 34 zijn geweest.39 Dat was een woning in een hofje, dat is afgebroken in 
1924. Over de vier hofjeshuisjes schrijven Anke Gerritsen en Ursula Hoogzaad. "De huisjes 
hadden een vloeroppervlakte van gemiddeld slechts 32 m2. Ze gaven een goed beeld van 
de zeer eenvoudige omstandigheden waaronder de arbeiders (...) maar al te vaak leefden." 
Er zijn wel foto's van het hofje, maar alleen van de gang er naartoe en niet van de huisjes 
zelf.  In de Burgerlijke Stand staat de vermelding dat Abraham's echtgenote Evangelisch-
Luthers is. Zelf is hij lid van de Nederlands-Hervormde kerk in Rotterdam, maar gaat in zijn 

                                                           
38zie krantenknipsels op navolgend pagina’s: 1894-12-28 // Dagblad van Zuid-Holland en ’s Gravenhage én 1894-12-29 // Vaderland - 

https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=A.+Calissendorff&page=4&maxperpage=50&coll=ddd&identifier=MMKB23:001429154:m
peg21:a00018&resultsidentifier=MMKB23:001429154:mpeg21:a00018  
39 Ende,van der, E.; Hoogenraad, C.; Lely, van der, A.; “Onderwatershof (1852 – 2002); Honderdvijftig jaar zorg voor ouderen in Rijswijk”;  

Koninklijke De Swart, Den Haag; november 2002; ISBN 90-806793-2-1; p. 56 - 58. 

https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=A.+Calissendorff&page=4&maxperpage=50&coll=ddd&identifier=MMKB23:001429154:mpeg21:a00018&resultsidentifier=MMKB23:001429154:mpeg21:a00018
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=A.+Calissendorff&page=4&maxperpage=50&coll=ddd&identifier=MMKB23:001429154:mpeg21:a00018&resultsidentifier=MMKB23:001429154:mpeg21:a00018
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Rijswijkse periode over tot de Waals-Hervormde Kerk. Het lidmatenboek van de dorpskerk 
bevestigt dat weliswaar, maar zonder jaartal of vermelding van wélke Waalse gemeente.40 
Het is niet duidelijk wat hem ertoe bewoog om naar Rijswijk te verhuizen. Zijn Rijswijkse 
schilderijen hebben een flinke omvang, hij zal toch ergens een atelier moeten hebben gehad. 
Maar waar?41 Mogelijk verleende het bestuur van de protestantse ouderengesticht  
‘Onderwatershof’ hem toestemming om haar bewoners te schilderen. Wegens het geringe 
aantal protestantse ouderen was er sprake van leegstand en dus ruimtes te huur. Mede 
daardoor is verklaarbaar hoe hij een dergelijk groot schilderij als het kerkinterieur kon 
realiseren en de opslag ervan mogelijk was. Waarschijnlijk schilderde hij ook portretten voor 
allerlei opdrachtgevers. Door de directe verkoop aan hen – en het gebrek aan enige 
correspondentie of geschreven bronnen - is onbekend welke schilderijen het betreft.   

 
"De man met de pijp"  uit 1890 (33cm. breed en 47 cm. Hoog) – zie ook foto van Museum in Wörishoven – volgende pagina’s 

 

Hij schildert enige kerkinterieurs en bijeenkomsten in de ‘Onderwatershof’ in Rijswijk.42 
Vooral de portretten van de bewoners vormen een belangrijk onderdeel van de huidige 
collectie van het Rijswijkse Museum.43 
 

                                                           
40 Zie bijlage. (Archief Prot.Gem.Rw. inv.nr. 55). 
41 Misschien dat er in het archief van Onderwatershof nog iets te vinden is, maar daarvoor moet je naar het Stadsarchief Delft, archiefnr. 754.  
Zijn werkplaats was misschien wel in de Onderwatershof , dat lag even verderop aan de Kerklaan in Rijswijk. E-mail mededelingen door 

dhr. R. Poortier van de Historische Vereniging Rijswijk d.d. di 14-12-2021 19:01 //  

https://www.historischeverenigingrijswijk.nl/jaarboeken-archief.php?page=2  
42 https://cardia.nl/wonen/onderwatershof; Van Vredenburchweg 26; 2282 SH Rijswijk.  
43 Kwakernaak, A.; “Vijfenzestigjaar verzamelen; de collectie van het Museum Rijswijk”; uitgave Museum Rijswijk; 2006; ISBN 90-

801242-4-9. Museum Rijswijk; Herenstraat 67; 2282 BR Rijswijk // https://museumrijswijk.nl / info@museumrijswijk.nl  / tel.: 070-3903617 

https://www.historischeverenigingrijswijk.nl/jaarboeken-archief.php?page=2
https://museumrijswijk.nl/
mailto:info@museumrijswijk.nl
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“Onderwatershof (1852 – 2002); 150 jaar zorg voor ouderen in Rijswijk” boek en gedenksteen.

44
 

 

 
Abraham Calissendorff, “Godsdienst oefeningin Onderwatershof” 1894 (olieverf op doek - 69 x 96,5 cm). Particulier eigendom 

 

                                                           
44 Op 31 december 1850 overleed mevrouw Margaretha Onderwater. Met een deel van haar vermogen wordt ‘Onderwatershof’ gebouwd en  

op 23 maart 1852 geopend. Zie voetnoot 37, p. 31 – 34. 
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Abraham Calissendorff, “Kaartsprelers in Onderwatershof” 1894 (olieverf op doek 69 x 96,5 cm).. 
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Abraham Calissendorff, voorstudie “kerinterieur”; Onderwatershof omstreeks 1895. 

 
Abraham Calissendorff, voorstudie “kerinterieur”; Onderwatershof omstreeks 1895. 
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Abraham Calissendorff, “Dienst in de kerk met mannen uit het Onderwatershof: voorste bank van rechts naar links: Broekman, Piet van 

Es, De Hey, Jan van Veen, Groen, 1895; bewoners van Onderwatershof in de Oude Kerk”; 1895 (olieverf op doek – 117 x 207,5 cm) . 
45

 

Enige details uit het voorgaande schilderij, ook wel ‘de Nachtwacht van Rijswijk’ genoemd!  
 

                                                           
45

 Ende,van der, E.; Hoogenraad, C.; Lely, van der, A.; “Onderwatershof (1852 – 2002); Honderdvijftig jaar zorg voor ouderen in Rijswijk”;  

Zie ook : https://rkd.nl/nl/explore/images#query=A.+Calissendorff  // tentoongesteld in Parijs (vlg. conservator A. Kwakkernaak) 

Koninklijke De Swart, Den Haag; november 2002; ISBN 90-806793-2-1; p. 62-63. Uitvoerige beschrijving van dit schilderij. 
Geveild door Paul Brandt in 1919 en aangekocht door Museum Rijswijk in 1984. 

 M.V.; “In de kerk te Rijswijk, naar de schilderij van Calissendorff”; Katholieke Illustratie; 36 jrg., no. 51; 1902 – 1903.   

https://rkd.nl/nl/explore/images#query=A.+Calissendorff
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Voorstudies ‘Onderwatershof”; in particulier bezit.  
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Abraham Calissendorff “Portret van een oude man met kalend hoofd”  & “Portret van een oude man met donker haar” beiden  ca. 1890           

 

                                         
Abraham Calissendorff “Portret van een oude man met grijze bakkebaarden” &“Portret van een oude man”, beiden ca. 1890 

https://rkd.nl/nl/explore/images/record?query=A.+Calissendorff&start=2
https://rkd.nl/nl/explore/images/record?query=A.+Calissendorff&start=4
https://rkd.nl/nl/explore/images/record?query=A.+Calissendorff&start=5
https://rkd.nl/nl/explore/images/record?query=A.+Calissendorff&start=6
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Abraham Calissendorff, voorstudie “Middageten”; Onderwatershof omstreeks 1894.

46
 

 
Misschien mede door deze grote opdracht in Rijwijk, neemt zijn naams bekendheid toe 
vanwege andere reeds voltooide portretten.     
 

 
Dr. Arend Folmer – huisarts te Rijswijk. 

47
 

                                                           
46 Zie voetnoot 38 ; p. 64 – 65. Artikel ‘Het Onderwatershof te Rijswijk”; in tijdschrift : ‘Eigen Haard’,  Haarlem, 1893, nr. 11 // geveild in 

1901 
47 Portret van Arend Folmer (Groningen28 juni 1833 – Rijswijk 1915) van onbekende datum. Folmer vestigde zich in 1858 als huisarts in 
Eenrum. In 1873 liet hij er een herenhuis “Villa ’t Hoogeland” bouwen aan de Hereweg 9 naar ontwerp van architect J.F. Scheepers. Naast 

zijn beroep als huisarts toonde Folmer veel interesse voor de antropologie en archeologie. Hij bestudeerde schedels, veelal afkomstig uit 

afgegraven wierden. Hij publiceerde verschillende artikelen. Hij promoveerde op 16 juni 1858 op het onderwerp over het wezen van het 
rheumatisme”. Hij correspondeerde onder meer met Virchow van de ‘Berliner Schule’, de grondlegger van de allopathie. In 1892 verhuisde 

de protestantse Folmer naar Rijswijk waar hij in 1915 overleed. ‘Onderwatershof’ is een protestantse bejaarden tehuis, waaraan hij mogelijk 

was verbonden. Zijn portret maakt onderdeel  uit van de schenking van de collectie van Dr. A. Folmer aan het Biologisch Archeologisch 
Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen. Het schilderij bevindt zich in het museumdepot van de Rijksuniversiteit Groningen en is aldaar 

op afspraak te bezichtigen (mededeling curator d.d. 22-12-2021 (E-mail aan de auteur). Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 1908, p. 

1955// Zie ook : E. Knol, ' Bij het portret van Dr. Arend Folmer '  Historisch jaarboek voor Groningen 1985/86) 139-144 // 
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1890-05-13 //  Dagblad van Zuid-Holland                   1891-06-14 // Maasbode. 

en ’s Gravenhage. 

      
       1891-08-25 // Dagblad van Zuid-Holland & ’s Gravenhage.  1892-06-20 // Dagblad van Zuid-Holland & ’s Gravenhage. 

 

                                                                                                                                                                                     
info@verenigingstadenlande.nl  // E.Knol; “Arend Folmer, a contribution to the History of Anthropo-Osteology in the Netherlands”; 
verschenen in ‘Bones, Treasuries of Human Expierence in Time and Space”, nr. 1, 1988; p. 55-62 (waarin een lijst met publicaties van 

Folmer). Indien er nagelaten correspondentie van Folmer zou zijn, bestaat er een kans op een mogelijke verwijzing naar Calissendorff.     
 

mailto:info@verenigingstadenlande.nl
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1892-11-13 // Dagblad van Zuid-Holland en ’s Gravenhage. 

 
1893-12-19 //Haagsche Courant. 

 

 
1894-10-04 // Vaderland. 

 

 
1894-12-28 // Dagblad van Zuid-Holland en ’s Gravenhage. 
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1894-12-29 // Vaderland.

48
 

In 1892/93 liet de Duitse schilder en tekenaar Christian Wilhelm Allers (1857-1915) een villa 
op Capri bouwen. Zijn villa werd een ontmoetingsplaats voor vele Duitsers en buitenlanders 
uit verschillende sectoren van de samenleving: officieren, acteurs, schrijvers, 
wetenschappers, kunstenaars en anderen.  

 
 

 
 
Uit dat gastenboek van de Villa Allers op Capri (Italië) blijkt dat Abraham Calissendorff en 
zijn vrouw aldaar verbleven tussen 2 en 28 februari 1894. Daar schilderde hij waarschijnlijk 
ook ‘Messa á Capri’.49 Van het betreffende doek is alleen onderstaande foto bekend.  

 
Op 16 maart 1895 blijkt uit de burgerlijke Stand te Rijswijk dat zij “naar Beieren" zijn 
vertrokken. Daar vestigen zij zich in ‘Haus nummer 151’ in Wörishofen op 18 april 1895.50  
Het lijkt gerechtvaardigd om te veronderstellen, dat Abraham Calissendorff mogelijk leed 
aan de gevreesde TB-ziekte. Op foto’s ziet hij er sterk vermagerd uit.  

                                                           
48

https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=A.+Calissendorff&page=4&maxperpage=50&coll=ddd&identifier=MMKB23:001429154:

mpeg21:a00018&resultsidentifier=MMKB23:001429154:mpeg21:a00018  
49 Verblijf te Capri van 2 feb. Tot 28 feb. 1894 ; p. 69 en p.73;  Gästebuch der Villa Allers auf Capri, 1892-1902 (cwallers.de)  // 

https://www.cwallers.de  Dit schilderij behoort tot zijn nalatenschap en werd in 1899 geveild.    
50 Haus Nummer 151 = Türkheimerstrasse 7 in Wörishofen (anno 2022)  

https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=A.+Calissendorff&page=4&maxperpage=50&coll=ddd&identifier=MMKB23:001429154:mpeg21:a00018&resultsidentifier=MMKB23:001429154:mpeg21:a00018
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=A.+Calissendorff&page=4&maxperpage=50&coll=ddd&identifier=MMKB23:001429154:mpeg21:a00018&resultsidentifier=MMKB23:001429154:mpeg21:a00018
https://www.cwallers.de/gaestebuch/GaestebuchOhne.pdf
https://www.cwallers.de/
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Ergens in 1894 reizen Abraham en Dana Quirina Clarissendorff - Kleynenberg naar het 
kuuroord in Wörishofen in Beieren (Zuid-Duitsland). Mogelijk vernam hij reeds in Nederland 
over de zelfgenezigsmethode van pastoor Kneipp aldaar.51 Een andere mogelijkheid zou 
kunnen zijn dat hij al eerder kennis nam van deze methode die werd gepraktiseerd in het 
Kuroord “Bad Wörishofen”in het Ginneken (nu Gemeente Breda) inrichting voor “physische 
therapie, geneeskundige badinrichting en hersteloord”. In Ginneken bestond er destijds zelfs 
een ‘Kneip’s Toko’.52 In die dagen was TBC een zeer ernstige, levensbedreigende 
volksziekte, waaraan velen stierven. Pas in de tweede helft van de twintigste eeuw komt 
antibiotica beschikbaar, waardoor de genezing van TBC mogelijk wordt zonder soms 
jarenlange ligkuren in de buitenlucht.53 De besmettelijkheid van de ziekte bedraagt twee 
promille in 1897.54 Tot op heden vormt TB één van de grootste ziekteverwekkers in de 
wereld.55    

             
Pastoor Kneipp    pastor Kneipp en zijn ‘badgasten’ 

 
Gelet op zijn zeer magere gestalte, lijkt het m.i. aannemenlijk dat Abraham Calissendorff 
mogelijk aan de TB-ziekte leed. Pastoor Sebastian Kneipp is de grondlegger van het 
huidige drogisterij producten merk Kneipp. Hij leefde van 1821 tot 1897 in Duitsland. Het 
levensverhaal van Sebastian Kneipp is nauw verbonden met zijn levensfilosofie. Doordat hij 
de ziekte tuberculose kreeg, zocht hij naar manieren om deze ziekte te bestrijden. Toen hij 
zichzelf met koud water uit de Donau wist te genezen werd hij enthousiast om de helende 
werking van water verder te onderzoeken. Pastoor Kneipp paste in Wörishofen een 
badentherapie toe. Kneipp's boek “Meine Wasserkur” verschijnt in 1886 met veel oplages en 

vertalingen in de daarop volgende jaren.
56

 Zijn tweede boek "So sollt ihr leben!" volgt in 1889. 
Enige artsen gaan de methode van Kneipp toepassen. Mede door zijn boeken groeit zijn 
faam in Europa. Kneipps benadering vloeit voort uit zijn theorie dat alle ziekten hun oorsprong 
vinden in de bloedsomloop. Deze stemt overeen met de humorale theorie. Kneipp beweerde dat 
het inademen van miasmatische  (ongezonde lucht) of overmatig hete lucht tot ziekte zou leiden. 
Hoewel het bij hem misschien om één humor gaat in plaats van alle vier, beweert zijn theorie dat 
de oorzaak van de ziekte een gevolg is van een onbalans in het bloed, een circulatie stoornis of 
van een vreemde materie. Kneipp’s aanpak bestaat er uit door waterkuren het bloed te 

                                                           
51https://shop.kneipp.com/be_nl/kneipp-magazine/kneipp-filosofie/wie-was-sebastian-kneipp  // 
https://en.wikipedia.org/wiki/Bad_W%C3%B6rishofen#Sons_and_daughters_of_the_town //  

https://en.wikipedia.org/wiki/Sebastian_Kneipp   
52 Hotel Bad Wörishofen in de Duivelsbruglaan, links de “Inrichting voor physische therapie” van Kneipp. (bron Stedelijk Museum Breda –  

foto’s 1920 – 1925) // https://www.brabantserfgoed.nl/collectie/object/stadsarchief-breda/90c9601f1b3845f609698b2a8b8c18a318e9ca3d  
53 In 1882 ontdekt Koch (Charité ziekenhuis in Berlijn) de tuberkelbacil. Flemming ontdekt in 1936 de werking van antibiotica. Pas in 1943  

komt de eerste antibiotica als geneesmiddel beschikbaar.  
54 Verdoorn, J.A.; “Volksgezondheid en sociale ontwikkeling”; beschouwingen over het gezondheidswezen in Amsterdam in de 19de eeuw”;  

Aula-boeken, Utrecht; 1965, p. 51 -53.  
55 A total of 1.5 million people died from TB in 2020 (including 214 000 people with HIV). Worldwide, TB is the 13th leading cause of 

death and the second leading infectious killer after COVID-19 (above HIV/AIDS). In 2020, an estimated 10 million people fell ill with 

tuberculosis (TB) worldwide. 5.6 million men, 3.3 million women and 1.1 million children. TB is present in all countries and age groups. But 
TB is curable and preventable. 14-10-2021 / WHO / https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tuberculosis 
56 Kneipp, Sebastian; "Meine Wasserkur / So sollt Ihr leben" 499 Seiten, broschiertes Buch, Doppelband;  49ste oplage 1894 !// English  

translation van 1891: https://archive.org/details/mywatercureastes00kneiuoft/page/n7/mode/2up?view=theater  

https://shop.kneipp.com/be_nl/kneipp-magazine/kneipp-filosofie/wie-was-sebastian-kneipp/
https://shop.kneipp.com/be_nl/kneipp-magazine/kneipp-filosofie/wie-was-sebastian-kneipp/
https://shop.kneipp.com/be_nl/kneipp-magazine/kneipp-filosofie/wie-was-sebastian-kneipp
https://en.wikipedia.org/wiki/Bad_W%C3%B6rishofen#Sons_and_daughters_of_the_town
https://www.brabantserfgoed.nl/collectie/object/stadsarchief-breda/90c9601f1b3845f609698b2a8b8c18a318e9ca3d
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tuberculosis
https://archive.org/details/mywatercureastes00kneiuoft/page/n7/mode/2up?view=theater
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beïnvloeden. Daardoor lossen vreemde stoffen op, reinigt het bloed zich van deze materie en 
sterkt het lichaam als geheel. Wörishofen heeft tevens een reputatie voor spirituele genezing.  

Gedurende zijn leven breidde Kneipp zijn kennis over de helende werking van water en 
planten steeds verder uit. Naast hydrotherapie omvatten de holistische natuurgeneeskundige 
Kneipp-kuur uit principes zoals voeding, kruidenremedies, lichaamsbeweging en innerlijke 
balans.57 Mede door zijn publicaties, zoeken ruim  2.600 mensen genezing in Wörishofen. 
Zelfs paus Leo XIII verleent pastoor Kneipp de eretitel van pauselijk geheim-penningmeester 
in 1894. Hij wordt zelfs door Kneipp behandeld tijden zijn bezoek aan Rome. Tussen 1889-
1897 worden in  Wörishofen drie Kneipp-stichtingen opgericht: het Sebastianeum (voorheen 
priesterlijk kuuroord), het Kneipp-kindersanatorium en het Kneippianum, evenals 132 nieuwe 
gebouwen met in totaal 3.000 logeerbedden.58 
De Kneipp-kuur is een van de meest erkende en bewezen natuurgeneeskundige 
behandelingen. Hij ontwikkelde zo een holistische gezondheidsfilosofie en schreef er 
meerdere boeken over. Volgens de filosofie van Kneipp staat alles met elkaar in verbinding; 
de mens, zijn levensgewoonten en de natuur. Kneipp beschikte over een indrukwekkende 
klantenkring, waaronder aartshertog Franz Ferdinand van Oostenrijk 

59
en zijn vader aartshertog 

Karl Ludwig
60

, evenals paus Leo XIII.
61

 De kuur behoort tot de traditionele Europese 
geneeskunde. Sinds 4 december 2012 is de Kneipp-kuur tot immaterieel nationaal cultureel 
erfgoed verklaard.62 

       
     Dvd; Kneipp-Verlag GMBH, Bad Wörishofen  

                                                           
57

 Kneipp, Sebastian; "Meine Wasserkur / So sollt Ihr leben" 499 Seiten, broschiertes Buch, Doppelband; 

https://shop.kneippverlag.de/buecher/sebastian-kneipp/leben-und-wirken/126/meine-wasserkur/so-sollt-ihr-leben 

Die Wasserkur war als Heilmethode bereits den Griechen und Römern bekannt, geriet jedoch im Lauf der Jahrhunderte in Vergessenheit. 
Sebastian Kneipp, der berühmte "Wasserdoktor", war es, der den therapeutischen Sinn dieser Behandlungsweise wiederentdeckte. Er 

entwickelte die Kaltwasseranwendung weiter, führte auch die Warmwassermethoden ein und erkannte den Wert des Wechselreizes. 

Doch nicht nur die Wasserkur ist es, die Hilfe und Heilung bringt, es ist auch die naturgemäße Lebensweise. Die Lehren Kneipps über 
Bewegung, Erziehung und Ernährung haben auch in unseren Tagen nichts von ihrer Bedeutung verloren. 

"Aus meinem Leben"; Selbstbiographie: Sebastian Kneipp; 48 Seiten, Broschüre; https://shop.kneippverlag.de/buecher/sebastian-

kneipp/leben-und-wirken/33/aus-meinem-leben // https://www.kneippmuseum.de/kneippbuecher  
Burghardt, L.; Klofat, H.; „Sebastian Kneipp 1821 - 1897“; Stadt und Kurdirektion Bad Wörishofen.    
58 Geschichte „Bad Wörishofen – Wo Kneipp zu Hause ist“; mei 2021;  https://www.bad-

woerishofen.de/fileadmin/Mediendatenbank/Presse/00_woerishofen-geschichte.pdf 

 
59 In 1894 ontmoette Franz Ferdinand gravin Sophie Chotek, een hofdame van aartshertogin Isabella, echtgenote van aartshertog Frederik  

van Teschen. Franz begon de villa van aartshertog Friedrich in Pressburg (nu Bratislava) te bezoeken, en op haar beurt schreef 
Sophie aan Franz Ferdinand tijdens zijn herstel van tuberculose op het eiland Lošinj in de Adriatische Zee. Ze hielden hun 

relatie geheim, totdat het door Isabella zelf werd ontdekt.// Archduke Franz Ferdinand of Austria – Wikipedia (LvdH: mogelijk 

kuurde hij dus ook tijdens die TBziekte in Wörishofen).  
60 https://en.wikipedia.org/wiki/Archduke_Karl_Ludwig_of_Austria  
61 https://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Leo_XIII  
62 Pressemitteilung des Kur- und Tourismusbetriebes Bad Wörishofen; „Zum 200. Geburtstag von Sebastian Kneipp“;  

Bad_Woerishofen_Portrait_Sebastian_Kneipp (bad-woerishofen.de) 

 

https://shop.kneippverlag.de/buecher/sebastian-kneipp/leben-und-wirken/126/meine-wasserkur/so-sollt-ihr-leben
https://shop.kneippverlag.de/buecher/sebastian-kneipp/leben-und-wirken/33/aus-meinem-leben%20/
https://shop.kneippverlag.de/buecher/sebastian-kneipp/leben-und-wirken/33/aus-meinem-leben%20/
https://www.kneippmuseum.de/kneippbuecher
https://www.bad-woerishofen.de/fileadmin/Mediendatenbank/Presse/00_woerishofen-geschichte.pdf
https://www.bad-woerishofen.de/fileadmin/Mediendatenbank/Presse/00_woerishofen-geschichte.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Archduke_Karl_Ludwig_of_Austria
https://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Leo_XIII
https://www.bad-woerishofen.de/fileadmin/Mediendatenbank/Presse/Bad_Woerishofen_Portrait_Sebastian_Kneipp_2021.pdf
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Abraham Calissendorff en Diana Kleyenberg voor het “Kneipp’s Wasserkuranstalt” 1897. 

 

 

 
Enige foto’s van het kuroord, Casino en Museumzaal in Wörishofen…

63
 

 
 

                                                           
63 Afkomstig van de website : https://www.br.de/wissen/kneipp-wasser-jubilaeum-100.html  

https://www.br.de/wissen/kneipp-wasser-jubilaeum-100.html
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Museum in Wörishofen.  

 

 
Museumzaal in Wörishofen, achterin Abraham Calissendorff; rechts schilderij van Zeeuwse boer (nu in Museum te 

Goes) en links schilderij mogelijk mgr. Andrea Aiuti. 

 Andrea Aiuti – kardinaal / https://nl.wikipedia.org/wiki/Andrea_Aiut  
(zie foto hierboven – portret links in de hoek) 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Andrea_Aiut
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Museumzaal in Wörishofen,  Abraham Calissendorff links voor de doorgang; met achter hem het schilderij ‘boer met 

pijp’ uit 1890.  
 

 
Postkaart uit Wörishofen - rechtsboven: Museumzaal in Wörishofen,  Abraham Calissendorff links voor de doorgang.  
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Central Blatt 1896 – 0164 

 

 
Casino zaal  in Wörishofen.  
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Das „Museum Artis“ 

 
Het "Museum Artis" was een 40,5 m lang, 11,2 m breed en 5 m hoog en had een west-oost 
oriëntatie. Het telde alleen een begane grond met een representatieve ingang aan het 
Sebastianeum. Het werd op 29.05.1895 geopend. In het museum bevond zich een leeszaal 
waarin binnen- en buitenlandse kranten beschikbaar waren. Ook weren er concerten voor de 
'adellijke samenleving' georganiseerd64.  

        
Sebastian Kneipp’s bijdrage in het gastenboek van het Museum (zie bijlage): 

 "Alle Gewässer der Erde loben den Herrn" („Alle wateren van de aarde prijzen de Heer"). 

                                                           
64) https://www.foerderkreis-kneippmuseum.de/vortragsreihe-kneippjubilaeum   

https://www.foerderkreis-kneippmuseum.de/vortragsreihe-kneippjubilaeum


33 
 

 
Uit het boek : Bad Wörishofen – Ein Bauerndorf wird Weltbad.65 

 

 
 

 
 

                                                           
65 Burghardt, L.; „Bad Wörishofen – Ein Bauerndorf wird Weltbad, Sebastian Kneipp und sein Wörishofen“, Verlag Erwin Geyer, Bad 

Wörishofen, 1983, p. 142 – 144.  
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Bron = ???? niet kompleet artikel... 
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Bron ??? 

 

  
Postkarte aus Wörishofen.  
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Abraham Calissendorff in zijn atelier in Wörishofen. 

 

 
Abraham Calissendorff in Wörishofen met schilderij van pastoor Kneipp

66
  

                                                           
66 Dit schilderij is waarschijnlijk aangekocht door Aartshertog Josef van Oostenrijk, die tussen 1892 en 1897 Wörishofen bezocht en een grote waardering voor 

pastor Kneipp had. Dit schilderij hing mogelijk in zijn kasteel te Alcsút. Het kasteel van Alcsút werd tussen 1819 en 1827 gebouwd volgens de plannen van de 

architect Mihály Pollack (1773-1855). Het kasteel werd verwoest na de Tweede Wereldoorlog, alleen de ingang (portiek) versierd met zuilen staat er nog. 

In de loop van de decennia herbergde het kasteel een waardevolle fotogalerij, talrijke kunstwerken en meubels uit een breed scala aan tijdperken. Aartshertogin 

Clothilde stierf hier in 1927. Het kasteel en het landgoed Alcsút bleven tot het einde van de Tweede Wereldoorlog eigendom van de familie Habsburg. In 1944 

werd het gezin gedwongen het kasteel te verlaten. Ze stuurden de kinderen in oktober 1944 naar Duitsland. De laatste eigenaar, aartshertog Joseph Franz en 

zijn vrouw, bleven het langst en verlieten het kasteel op 19 december 1944, kort voordat het Rode Leger binnentrok. Op 23 december 1944 werd het kasteel bezet 

door het Rode Leger. Daarna werd het kasteel geplunderd door de lokale bevolking en ging de waardevolle inventaris volledig verloren. Na de Russische 

bezetting van Hongarije in 1945 werd het kasteel een commandopost van het Rode Leger. Gedurende deze tijd vatte het kasteel vlam en brandde volledig uit, 

waarbij ook het waardevolle familiearchief werd verbrand. https://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Alcs%C3%BAt  //  Category:Habsburg Mansion, Alcsút – 

Wikimedia Commons  
   

https://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Alcs%C3%BAt
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Habsburg_Mansion,_Alcs%C3%BAt?uselang=de
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Habsburg_Mansion,_Alcs%C3%BAt?uselang=de
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Kurort in Wörishofen.  

 
 
 
 

 
Kurort in Wörishofen.  
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Kurort in Wörishofen.  

 

 
Pastoor Kneipp met calot – links - steunend op de brugleuning voor “Kneipp’s Wasserkuranstalt”.   
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De gieter staat symbool voor de waterkuur van pastor Kneipp  

 

 
Schaatsbaan naast het Casino in Wörishofen. 

 



40 
 

 
Zomervermaak naast het Casino in Wörishofen.  

 
Casino in Wörishofen.  
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Op 8 juli 1898 verwierf de kuurcommissie het "Museum Artis" van de erven. Immers op 30 
januari 1898 overleed schilder Abraham Calissendorff. In de nacht van 13 op 14 maart 1904 
brandde het "Museum Artis" binnen een uur af. Hoe dat kon gebeuren is nooit duidelijk 
geworden. 67 

 
Casino in Wörishofen.  

 
Stiftung ‚Kinderasyl‘ door Kneipp opgericht in 1893  

 
In de winter van 1896-1897 verbleef de kunstschilder en zijn vrouw enkele maanden in het 
kasteel Alcsút van de aartshertog Josef in Cirkvenica (Kroatië).68 Daar was in 1895 het Hotel 
‘Therapia’  geopend met 120 bedden en een Hydrotherapeutisch Instituut. 69 Van de 

                                                           
67 https://www.bad-woerishofen.de/veranstaltungen/kurhaus  
 
68 https://austria-forum.org/af/AustriaWiki/Joseph_Karl_Ludwig_von_Österreich  -  Is dit wel de juiste Josef? 
69 Ende,van der, E.; Hoogenraad, C.; Lely, van der, A.; “Onderwatershof (1852 – 2002); Honderdvijftig jaar zorg voor ouderen in Rijswijk”;  
Koninklijke De Swart, Den Haag; november 2002; ISBN 90-806793-2-1; p. 57. In the 19th century Crikvenica began to attract many 

tourists, which brought about a turning point in its history. In 1877 a harbour was built in Crikvenica, in 1888 a bathing beach and as early as 

1891 the first hotel had opened. Crkvenica werd in 1892 officieel tot kuuroord. In 1895 the Hotel Therapia was opened with 120 beds and a 

https://www.bad-woerishofen.de/veranstaltungen/kurhaus
https://austria-forum.org/af/AustriaWiki/Joseph_Karl_Ludwig_von_Österreich
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aartshertog zou hij de titel ‘Hofmaler’ en zijn wapenschild mogen voeren, daar is echter nog 
géén bewijs voor gevonden. 
 

          
Erzherzog Josef van Österreich – mogelijk vanwege Tb van zijn zoon – bezoeken aan Wörishofen 

 
Erzherzog Ladislaus Philipp II – leed wsl. aan TB en is gestorven op 6 sept. 1895  

 
 

In het hierboven afgebeelde briefje staat navolgende tekst genoteerd: 
“Erzherzog Josef von Österreich würde um 20.10.1898 einstimmig von der Gemeinde Wörishofen zum 
Ehrenbürger ernannt. Mit seinem Sohne Erzherzog Josef Augustus war er um 1892 – 1897 jedes Jahr 

bei Sebastian Kneipp zur Kur. Erzherzog Josef war ein grosser Verehrer von Seb. Kneipp und ein 
aufrichtiger Freund Wörishofens. Ihr veradnkt unser Heilbad viele finanzielle Unterstutzingen. So bei 
der Einrichtung unserer Kuranlagen, beim Bau der elktrischen Bahn Wörishofen – Türkenheim, usw. 
In vielen übernahm er das Ehrenprotectorat. Am 13.Juni 1905 starb er im Alter von 72. Jahren. Sein 

Sohn Erzherzog Josef Augustin erlag am 6.7.1962 – kurz vor seinem 90. Geburtstag eien Jagdausflug 
einen Herzschlag.“ 

               
 

                                                                                                                                                                                     
Hydrotherapy Institute. https://en.wikipedia.org/wiki/Crikvenica  De stad behoorde zoals de rest van Kroatië tot 1918 tot Oostenrijk-

Hongarije.  https://nl.wikipedia.org/wiki/Crikvenica  

https://en.wikipedia.org/wiki/Crikvenica
https://nl.wikipedia.org/wiki/Crikvenica
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Erzherzog Josef von Österreich : zijn kasteel in Alcsut. In de WOII leeg geroofd door Russiche soldaten en daarna in de brand gestoken. 
Mogelijk zijn daardoor verschillende schilderijen van A. Calissendorff verloeren gegaan; zoals het portret van Kneipp en dat van zijn 

zoon Erzherzog Ladislaus Philipp II 
70

  

 
 

 

 
 

                                                           
70 Mededelingen en foto’s omtrent  Erzherzog Josef von Östereich en Ladislaus Philipp II komen van Michael Scharpf, van de 
Verschönerungs Verein und Museum Kneipp Wörishofen (juli 2022). Het schilderijvan pastor Kneipp  is waarschijnlijk aangekocht door Aartshertog 

Josef van Oostenrijk, die tussen 1892 en 1897 Wörishofen bezocht en een grote waardering voor pastor Kneipp had. Dit schilderij hing mogelijk in zijn kasteel te 

Alcsút. Het kasteel van Alcsút werd tussen 1819 en 1827 gebouwd volgens de plannen van de architect Mihály Pollack (1773-1855). Het kasteel werd verwoest 

na de Tweede Wereldoorlog, alleen de ingang (portiek) versierd met zuilen staat er nog. In de loop van de decennia herbergde het kasteel een waardevolle 

fotogalerij, talrijke kunstwerken en meubels uit een breed scala aan tijdperken. Aartshertogin Clothilde stierf hier in 1927. Het kasteel en het landgoed Alcsút 

bleven tot het einde van de Tweede Wereldoorlog eigendom van de familie Habsburg. In 1944 werd het gezin gedwongen het kasteel te verlaten. Ze stuurden de 

kinderen in oktober 1944 naar Duitsland. De laatste eigenaar, aartshertog Joseph Franz en zijn vrouw, bleven het langst en verlieten het kasteel op 19 december 

1944, kort voordat het Rode Leger binnentrok. Op 23 december 1944 werd het kasteel bezet door het Rode Leger. Daarna werd het kasteel geplunderd door de 

lokale bevolking en ging de waardevolle inventaris volledig verloren. Na de Russische bezetting van Hongarije in 1945 werd het kasteel een commandopost van 

het Rode Leger. Gedurende deze tijd vatte het kasteel vlam en brandde volledig uit, waarbij ook het waardevolle familiearchief werd verbrand. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Alcs%C3%BAt  //  Category:Habsburg Mansion, Alcsút – Wikimedia Commons  

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Alcs%C3%BAt
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Habsburg_Mansion,_Alcs%C3%BAt?uselang=de
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Ergens in 1897 – 1898 reist Abraham met zijn vrouw terug naar Nederland. Het lijkt 
waarschijnlijk dat hij zijn laatste levensmaanden heeft doorgebracht bij zijn welvarende 
broer Jacobus Bernardus Calissendorff (Rotterdam 9 juli 1854 – Utrecht 22 Juni 1909). Hij 
overlijdt op 44 jarige leeftijd op 30 januari 1898 te Utrecht. Over de eventuele nalatenschap 
in het Museum te Wörishofen is niets bekend. Het is misschien mogelijk dat na de verkoop 
van het Museum aan het Casino, zijn niet verkochte werken door zijn weduwe naar 
Nederland zijn getransporteerd.    

 

 
Burgerlijke stand: Abraham Calissendorff  overleden op 30 januari 1898 te Utrecht.

71
 

 

                                                           
71

https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&miadt=0&mizig=310&miview=tbl&milang=nl&micols=1&mip3=calissendorff&mip1=abr

aham&mibj=1830&miej=1949 // Burgerlijke Stand/ Overlijden met Abraham Calissendorff / 44 jaar oud / Vader Bernardus Calissendorff / 

Moeder Johanna Jacoba Veltman / Partner Dana Quirina Kleijnenberg / Datum 30-01-1898 / Utrecht / 
Documenttype Erfgoedinstelling Het Utrechts Archief / Utrecht / Archief 481 /Registratienummer 474-01 

Aktenummer 165 / Registratiedatum 01-02-1898 Akteplaats Utrecht / Collectie Burgerlijke Stand van de gemeenten in de provincie Utrecht 

1811-1902 / Boek Utrecht 1898 / Inventarisnummer: 474-01 / Aktenummer: 165 // NL-UtHUA_A131422_000060.jpg 

https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&miadt=0&mizig=310&miview=tbl&milang=nl&micols=1&mip3=calissendorff&mip1=abraham&mibj=1830&miej=1949
https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&miadt=0&mizig=310&miview=tbl&milang=nl&micols=1&mip3=calissendorff&mip1=abraham&mibj=1830&miej=1949


45 
 

             
Jacobus Bernardus Calissendorff (Rotterdam 9 juli 1854 – Utrecht 22 Juni 1909).   

 

Helaas zijn vele schilderijenvan Abraham Calissendorff anno 2022 onvindbaar omdat zij  zich 
in particuliere handen bevinden. Alleen door toevallige aanbiedingen op kunstveilingen kan 
enig zicht op deze andere werken ontstaan. Daarnaast is een deel van zijn oeuvre mogelijk 
verbrand (zoals in het kasteel te Ascút), vernietigd tijdens oorlogshandelingen of 
eenvoudigweg als ‘afval’ verdwenen. Hopelijk zullen in de toekomst toch nog enige van zijn 
schilderijen worden geïdentificeerd en daardoor voor toekomstige generaties bewaard 
blijven.   
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1898-02-02 // Nieuws van de Dag. 

 

 
1898-03-20 // Vaderland. 

 

 
1898-08-27 // Vaderland … een grapje! 
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Abraham Calissendorff uit 1892: “een boer in Zuid-Bevelandse kleederdracht”. 72 

 

 
1898-11-05 // Dagblad van Zuid-Holland en ’s Gravenhage.

73
 

 

 
1898-03-15 // Vaderland. 

 

                                                           
72Historisch Museum De Bevelanden, Singelstraat 13, 4461HZ – Goes; tel.: 0113-228883 // In 2017 verwierf het Museum het schilderij van 
Abraham Calissendorff uit 1892: “een boer in Zuid-Bevelandse kleederdracht”. Schilderijen met Bevelandse streekdracht, met name 

portretten van mannen, zijn heel schaars.  info@hmdb.nl // https://www.hmdb.nl/museumweek.html 

 

mailto:info@hmdb.nl
https://www.hmdb.nl/museumweek.html
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1899-03-17 // Provincie Noord-Brabant en ’s Hertogenbosch Courant. 

 

 
1899-03-20 // Vaderland. 
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1899-03-22 // Veiling.  
 

 
1899-05-08 // Vaderland. 

 

 
1899-05-10 // Vaderland. 

 

 

 
1914-01-28 // Maasbode. 
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1941-09-07  // Vaderland. 

Overlijden van weduwe Dana Querena Kleijnenburg op 4 januari 1948.74

 

                                                           
74https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mistart=20&mivast=0&mizig=310&miadt=0&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=tbl&m

ibj=1830&miej=1949&mip1=abraham&mip3=calissendorff  

https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mistart=20&mivast=0&mizig=310&miadt=0&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=tbl&mibj=1830&miej=1949&mip1=abraham&mip3=calissendorff
https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mistart=20&mivast=0&mizig=310&miadt=0&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=tbl&mibj=1830&miej=1949&mip1=abraham&mip3=calissendorff
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======================================================================  
Abraham Calissendorff – korte samenvatting van zijn levensloop en nog enige bekende 
schilderijen….. 
Abraham Calissendorff was schilder, hofschilder, tekenaar / 'Hofmaler' - Aartshertog van Oostenrijk 
Nationaliteit/school : Nederlands  
Geboren   Rotterdam 1853-06-02   Overleden   Utrecht  1898-01-30  
Rotterdam 1878 tot 1878  
Amsterdam 1878  
Overschie (Rotterdam) 1879  
Rotterdam 1879 tot 1887  
Brussel 1887 tot 1888  
Rotterdam Rijswijk (Zuid-Holland) vanaf 1889  
Bad Wörishofen 1895-03 (= maart!) vertrok 16 maart 1895 naar Beieren  

Bronnen:  1890 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Den Haag 1890 (-> bladzijde 11) 

· 1893 - - Exposition Générale des Beaux-Arts [Bruxelles 1893] 

· 1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950 
 

Literatuur 

Scheen 1969-1970  
Scheen 1981 , p. 87, afb.nr. 580 (as: Calissendorff, Abraham:*)  
https://rkd.nl/nl/explore/library/105384  
https://www.artindex.nl/lexicon/default.asp?id=6&num=04579011590110905411510770098509105
06081&in=Calissendorff  
https://www.ensie.nl/pieter-scheen/abraham-calissendorff  
======================================================================  
 

       
In tv uitzending van „kunst of Kitch” omstreeks 2002; eigenaar onbekend. 

 

https://rkd.nl/nl/explore/thesaurus?term=6&domain=KWALIFICATIE&referrer=0
https://rkd.nl/nl/explore/thesaurus?term=388&domain=KWALIFICATIE&referrer=0
https://rkd.nl/nl/explore/thesaurus?term=7&domain=KWALIFICATIE&referrer=0
https://rkd.nl/nl/explore/thesaurus?term=92956&domain=NATIONALITEIT&referrer=0
https://rkd.nl/nl/explore/thesaurus?term=30&domain=PLAATS
https://rkd.nl/nl/explore/thesaurus?term=Utrecht&domain=PLAATS
https://rkd.nl/nl/explore/thesaurus?term=30&domain=PLAATS
https://rkd.nl/nl/explore/thesaurus?term=29&domain=PLAATS
https://rkd.nl/nl/explore/thesaurus?term=641&domain=PLAATS
https://rkd.nl/nl/explore/thesaurus?term=30&domain=PLAATS
https://rkd.nl/nl/explore/thesaurus?term=195&domain=PLAATS
https://rkd.nl/nl/explore/thesaurus?term=30&domain=PLAATS
https://rkd.nl/nl/explore/thesaurus?term=650&domain=PLAATS
https://rkd.nl/nl/explore/thesaurus?term=37429&domain=PLAATS
https://www.artindex.nl/lexicon/default.asp?id=6&num=0121100087086030651161791029350912502593
https://www.artindex.nl/lexicon/default.asp?id=6&num=0127101159086030651761597001890950502443
https://www.artindex.nl/lexicon/default.asp?id=6&num=0427100087000070541081577007880900502443
https://rkd.nl/explore/library/107586
https://rkd.nl/explore/library/105384
https://rkd.nl/nl/explore/library/105384
https://www.artindex.nl/lexicon/default.asp?id=6&num=0457901159011090541151077009850910506081&in=Calissendorff
https://www.artindex.nl/lexicon/default.asp?id=6&num=0457901159011090541151077009850910506081&in=Calissendorff
https://www.ensie.nl/pieter-scheen/abraham-calissendorff
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                    „Porträt eins bärtigen alten Herren“
75

    Handenwarmen bij  de kolenkachel –  1892
76

 

 

====================================================================  

           
Clasina Calissendorff &  Diedrich Peters

77
 

 

Info over een verdwenen portret van de zus van Abraham Calissendorff door de Historische 
Vereniging Rijswijk…E-mail van Ruud Poortier poortier@msn.com 
2022-01-16 over Weigeliaplein 92 in Den Haag….. 

                                                           
75 http://www.artnet.com/artists/abraham-calissendorff  // Sale Date: October 21, 2009 //Auction Closed 
76 In 2015 te koop op een veiling bij het Haags Venduehuis  
77 Clasina Calissendorff (Anna) (Rotterdam 2 nov. 1855 – Rotterdam 1908) gehuwd in Overschie op 19 nov. 1873 met Diederick Peters – 

bakker van beroep. Foto’s uit familie album Calissendorff  in bezit van de auteur.   

http://www.artnet.com/artists/abraham-calissendorff/portr%C3%A4t-eins-b%C3%A4rtigen-alten-herren-gOgi7wWqoFsVZaLV6VPY5Q2
mailto:poortier@msn.com
http://www.artnet.com/artists/abraham-calissendorff
http://www.artnet.com/artists/abraham-calissendorff/portr%C3%A4t-eins-b%C3%A4rtigen-alten-herren-gOgi7wWqoFsVZaLV6VPY5Q2
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Clasina Calissendorff had samen met Diedrich Peters (van beroep bakker)  4 kinderen. Zoon 
Hermanus was wel getrouwd, maar had geen kinderen - er staan tenminste geen kinderen 
bij de overlijdensadvertenties. Bernardus overleed als kind.  
Dan volgde een dochter, Johanna Jacoba, die netjes trouwde met meneer Vuijk en één kind 
kreeg, dat dus Vuijk heette en niet de kleindochter van het plein kon zijn. 
Dese moet dus van de jongste zoon Diedrich jr. zijn. Hij had uit zijn eerste huwelijk drie 
dochters, onder wie inderdaad een J.J. (Justina Johanna, geboren Den Haag 5 juni 1918). 
Dat zou dus onze mevrouw Barreveld kunnen zijn. Het gezin verhuisde regelmatig en vertrok 
in 1926 naar Voorburg. In 1929 ging het echtpaar uit elkaar. Pa hertrouwde in Rijswijk. Het is 
mij nog niet duidelijk of er uit het tweede huwelijk kinderen zijn. Zal bij gelegenheid de BS 
van Rijswijk bekijken. 
Ik belde spontaan bij Weigeliaplein 92 aan en werd hartelijk ontvangen door de huidige 
bewoonster, een alleenwonende dame van een jaar of 55. Ze was gelijk geïnteresseerd en al 
snel bleken we ook andere gezamenlijke interesses te hebben (genealogie, Rijswijkse 
kunstenaars, de wielerbaan). Zij woont al 22 jaar in het huis (sociale huurwoning, op de 
nominatie gesloopt te worden). Ze belde gelijk een hoogbejaarde ex-buurvrouw die het hele 
plein kende. Buurvrouw Jo heeft mw. Barreveld meegemaakt, maar tussen haar en de 
huidige bewoonster hebben er nog twee anderen op nr. 92 gewoond. Dat mw. Barreveld er 
woonde, moet dus al lang geleden zijn, jaren 60 of 70, dacht Jo. Ze wist dat er toen al geen 
echtgenoot meer was, dat er geen kinderen waren en dat ze verhuisd was.  
Geen kinderen. Misschien had ze een testament? Dat is op te vragen. Daar zou iets over het 
schilderij in kunnen staan.  
Anders de naaste familie: ze had twee oudere zussen: Clasien (1911) en Betsy (1912). Over 
hen kan ik niets vinden. Van nicht Vuijk zijn kleinkinderen in leven: Andreas Georg graaf 
Festestics de Tolna (jaja, Hongaarse adel, maar nu wel Nederlands) en zijn zus Dominique. 
Hun moeder is al lang overleden. Misschien ergens op te sporen. 
 
De bewoonster wil helpen. Haar zus is kunsthistorica. Heb jij een betere afdruk van het 
schilderij? Dat zou kunnen helpen. Verder gaf ze wat tips over sites en over de woningbouw. 
Daar ga ik nog achteraan. Niet geschoten is altijd mis! 
Overigens kwam een schilderij van Abraham C., Handen warmen bij de houtkachel, (1892) 
in 2015 op een veiling bij het Haags Venduehuis. Het is daar niet verkocht. 
====================================================================  
Het Historisch museum de Bevelanden te Goes geeft op 8 en 9 april (2015?) speciale aandacht aan het 

onlangs verworven schilderij van Abraham Calissendorff, 1892, met een boer in Zuid-Bevelandse 

dracht. Schilderijen met Bevelandse streekdracht, met name portretten van mannen, zijn heel schaars. 

Het museum is trots dat het dit unieke schilderij, dankzij bijdragen van het VSB-fonds, het 

S.Boonefonds, de opbrengst van de Rabo Clubkascampagne, de donateurs van de Club van Honderd 

en De Vrienden van het museum, heeft kunnen aankopen! Een prachtige aanvulling op onze mooie 

streekdrachten collectie! ‘Portret van een Bevelandse boer’ (Abraham Calissendorff, 1892). 
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p. 9 : Calissendorff, A.; nr. 63: Brusselsche Straattype (  201503825.pdf (rkd.nl) ) 

 

                     
p. 11 Calissendorff, A.; nr. 65. ‘Mijmering’; nr. 66. ‘Damesportret’ // 201503566.pdf (rkd.nl) 

 

 
Op pagina 7 – bovenaan staat vermeld: 

         A. CALISSENDORFF 26 In de koestal. Doek, hoogte 54 c.m, breedte 74 c.m. 
http://resolver.kb.nl/resolve?urn=urn:gvn:EVDO02:NIOD05_2992&role=pdf 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://rkddb.rkd.nl/rkddb/digital_book/201503825.pdf
http://rkddb.rkd.nl/rkddb/digital_book/201503566.pdf
http://resolver.kb.nl/resolve?urn=urn:gvn:EVDO02:NIOD05_2992&role=pdf
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Het dossier over A. Calissendorff in het Rijswijks Museum bevat navolgende 
verwijzingen naar eerdere schilderijen. Bron = onbekend… Mogelijke verkoopstaat van 

zijn atelier ; na zijn overlijden  
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=====================================================================  
 

Gastenboek van het “Museum Artis” in Wörishofen: 
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"Alle Gewässer der Erde loben den Herrn"(„Alle wateren van de aarde prijzen de Heer") , Kneipp. 

 
In Museum von Bad Wörishofen befindet sich „Das Gästebuch des "Museum Artis" aus 
Wörishofen“. Mit Eintrag von Sebastian Kneipp sowie zahlr. Unterschriften des europäischen 
Adels. Aus dem Besitz des holländische Malers Abraham Calissendorffs. 125 nn. Bll., davon 
28 beschrieben. 1895-1971, vorwiegend 1895-1897. Fol. Pgt. d. Zt. mit dekor. 
Metallbeschlägen u. 2 Metallschließen (wenig fleckig). Das "Museum Artis" in Wörishofen 
wurde am 1. Juli 1895 von dem holländischen Maler Abraham Calissendorff eröffnet, das 
u.a. für Ausstellungen, Künstlerfeste und Konzerte diente u. 1898 von Calissendorffs Erben 
an den Kurverein übergeben wurde. - Der erste Eintrag "Alle Gewässer der Erde loben den 
Herrn" stammst von Sebastian Kneipp, mit dessen Signatur. Kneipp (1821-1897) war seit 
1855 als Beichtvater im Kloster Wörishofen der Dominikanerinnen ansässig. - Weitere 
Einträge u. Unterschriften78 u.a.: Erzherzog Joseph, Erzherzog Joseph August u. 
Erzherzogin Auguste von Österreich79, Graf Gyula von Széchenyi80, Joseph Zakrzewski, 
Marie Adelgonde u. Henri de Bourbon, Antoinette Prinzessin von Isenburg81, Luise Marquise 
Gandolfi di Gazelli, Prince Alfred de Croy82, Ottilie Gräfin Wurmbrandt, Marques de la 
Romana, Duca & Duchesse di Parma83, Adelaide & Beatrice di Borbone Principessa di 
Parma84, Maria Theresia Erzherzogin von Österreich Infantin von Portugal85, Elisabeth 

                                                           
78 LvdH.: het traceren en toetsen van de navolgende namen heeft  oppervlakkig plaats gevonden en is dus aan twijfel onder hevig.   
79 https://de.wikipedia.org/wiki/Joseph_August_von_%C3%96sterreich //  

https://www.bing.com/images/search?q=aartshertog+joseph%2c+aartshertog+joseph+august+u.+aartshertogin+auguste+van+oost

enrijk&qpvt=aartshertog+Joseph%2c+aartshertog+Joseph+August+u.+Aartshertogin+Auguste+van+Oostenrijk&FORM=IGRE  
80 https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9ch%C3%A9nyi_Gyula  
81 https://www.genealogieonline.nl/de/stamboom-tolsma/I13583.php  
82 https://nl.wikipedia.org/wiki/Huis_Cro%C3%BF  
83 https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_I,_Duke_of_Parma  
84 https://it.wikipedia.org/wiki/Beatrice_di_Borbone-Parma  én https://www.geni.com/people/Principessa-Maria-delle-Neve-Adelaide-di-

Borbone-Parma/6000000008164589185  

https://de.wikipedia.org/wiki/Joseph_August_von_%C3%96sterreich
https://www.bing.com/images/search?q=aartshertog+joseph%2c+aartshertog+joseph+august+u.+aartshertogin+auguste+van+oostenrijk&qpvt=aartshertog+Joseph%2c+aartshertog+Joseph+August+u.+Aartshertogin+Auguste+van+Oostenrijk&FORM=IGRE
https://www.bing.com/images/search?q=aartshertog+joseph%2c+aartshertog+joseph+august+u.+aartshertogin+auguste+van+oostenrijk&qpvt=aartshertog+Joseph%2c+aartshertog+Joseph+August+u.+Aartshertogin+Auguste+van+Oostenrijk&FORM=IGRE
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9ch%C3%A9nyi_Gyula
https://www.genealogieonline.nl/de/stamboom-tolsma/I13583.php
https://nl.wikipedia.org/wiki/Huis_Cro%C3%BF
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_I,_Duke_of_Parma
https://it.wikipedia.org/wiki/Beatrice_di_Borbone-Parma
https://www.geni.com/people/Principessa-Maria-delle-Neve-Adelaide-di-Borbone-Parma/6000000008164589185
https://www.geni.com/people/Principessa-Maria-delle-Neve-Adelaide-di-Borbone-Parma/6000000008164589185
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Erzhgn. von Österreich86, Herzog Don Miguel u. Herzogin von Braganca uvm.87 - 1 Bl. mit 
Flaggenzeichnung zum 18. Geburtstag der Gräfin Margareta Wratislav usw. - Lose 
beiliegend: 9 weitere Bll. mit Einträgen von 1895 "Dem Künstler des Tempels 'Artis'". - 
Unbeschnitten, teils etwas gebräunt, insgesamt schöne Sammlung im prächtigen Album. 
 
================== Wörishofen =========================================  

Museen 

Im Kloster der Dominikanerinnen, wo Sebastian Kneipp von 1855 bis zu seinem Tod 1897 als 
Beichtvater wirkte, wurde das Kneippmuseum eingerichtet.   

 
 

 
 

                                                                                                                                                                                     
85 https://de.wikipedia.org/wiki/Marie_Therese_von_Braganza  
86 https://de.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_von_%C3%96sterreich-Ungarn  
87 https://de.wikipedia.org/wiki/Michael_von_Braganza  

https://de.wikipedia.org/wiki/Marie_Therese_von_Braganza
https://de.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_von_%C3%96sterreich-Ungarn
https://de.wikipedia.org/wiki/Michael_von_Braganza
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Kneipp (s-)preekt…. 

                           Kneipp Museum in Wörishofen
88 

=============== BAD WÖRISHOFEN in BREDA - Nederland 89 ========== 

 

 
 

                                                           
88 https://www.kneippmuseum.de/home // Vortragsreihe über Sebastian Kneipp mit Dr. Alois Epple, Autor & Historiker, Türkheim 

https://www.kneippmuseum.de/fileadmin/eigene_dateien/Epple__Vortragsreihe_2021__30.05.2020.pdf  

https://www.foerderkreis-kneippmuseum.de/neues-aus-dem-sebastian-kneipp-museum // Förderkreis Sebastian-Kneipp-Museum e. V. 
89 https://www.brabantserfgoed.nl/collectie/object/stadsarchief-breda/5e948099a55d36a77a69dc7e456aaf8ff93a6c7a // 

https://www.brabantserfgoed.nl/collectie/object/stadsarchief-breda/90c9601f1b3845f609698b2a8b8c18a318e9ca3d  

      

 

https://www.kneippmuseum.de/home%20/
https://www.kneippmuseum.de/fileadmin/eigene_dateien/Epple__Vortragsreihe_2021__30.05.2020.pdf
https://www.foerderkreis-kneippmuseum.de/neues-aus-dem-sebastian-kneipp-museum%20/
https://www.brabantserfgoed.nl/collectie/object/stadsarchief-breda/5e948099a55d36a77a69dc7e456aaf8ff93a6c7a%20/
https://www.brabantserfgoed.nl/collectie/object/stadsarchief-breda/90c9601f1b3845f609698b2a8b8c18a318e9ca3d
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Hotel Bad Wörishofen in de Duivelsbruglaan (Stedelijk Museum Breda) 

 
Hotel Bad Wörishofen in de Duivelsbruglaan in Breda met links de “Inrichting voor physische 

therapie” van Kneipp.  
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“Kneipp’s Toko” – Toko is een “winkel’ in het Maleisisch / rsp. Nederlands Indische spraakgebruik.

90
 

                                                           
90 https://www.brabantserfgoed.nl/collectie/object/stadsarchief-breda/0a64c02677e066e045048e2f240f3418073bdf03  // 

https://www.brabantserfgoed.nl/collectie/object/stadsarchief-breda/57a9d89e57feb1817049d267a3a02dba13d7295e  

 

https://www.brabantserfgoed.nl/collectie/object/stadsarchief-breda/0a64c02677e066e045048e2f240f3418073bdf03
https://www.brabantserfgoed.nl/collectie/object/stadsarchief-breda/57a9d89e57feb1817049d267a3a02dba13d7295e
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Conversatiezaal 2

de
 klasse ‘Bad Wörishofen” te Breda 

91
 

 

                                                           
91 https://www.brabantserfgoed.nl/collectie/object/stadsarchief-breda/2868ea32efb90458bf570d5a69e5dcc91931f533  // 

https://www.brabantserfgoed.nl/collectie/object/stadsarchief-breda/a95ab8fa97eeebc006e16fb9561e593f4d754e63  

 

https://www.brabantserfgoed.nl/collectie/object/stadsarchief-breda/2868ea32efb90458bf570d5a69e5dcc91931f533
https://www.brabantserfgoed.nl/collectie/object/stadsarchief-breda/a95ab8fa97eeebc006e16fb9561e593f4d754e63
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In de kast rechts staat wsl. een elektrificeer machine opgesteld (overeenkomend met een dergelijk instrument in het 

Haarlemse Museum aan het Spaarne.
92

 
 

  
Oorlogsschade “Bad Wörishofen” te Breda na een geallieerd bombardement (foto Ben Speekenbrink/13 okt 1944). 

 

====== 2 BOEKEN VERMELDINGEN WÖRISHOFEN te BREDA ================ 
… “Bekend zijn verder in Ginneken het St. Laurens-gesticht voor ouden van dagen met 

pension; Bad Wörishofen, geneeskundige badinrichting en herstellingsoord, inrichting voor 

                                                           
92 https://www.brabantserfgoed.nl/collectie/object/stadsarchief-breda/4bccf2788063fcd372c5c5f6c24f608321862579  
    https://www.brabantserfgoed.nl/collectie/object/stadsarchief-breda/78c185621af2b28a6d8fc75d82c207074475f935   

 

 

https://www.brabantserfgoed.nl/collectie/object/stadsarchief-breda/4bccf2788063fcd372c5c5f6c24f608321862579
https://www.brabantserfgoed.nl/collectie/object/stadsarchief-breda/78c185621af2b28a6d8fc75d82c207074475f935
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physische therapie, in 1944 totaal verwoest; en eindelijk de stichting Moederheil, 

verloskundige kliniek voor gehuwde en ongehuwde moeders”.93 

Ooggetuige bombardement op Wörishofen te Breda - dhr. Sjel de Gouw (1909 – 1964). 

 
“Het tweede voorval bleek vele malen erger te zijn.94 Op vrijdag de 13e oktober 1944, ’s 
morgens rond de klok van elf uur, moeten wij gedacht hebben dat de wereld verging. Op nog 
geen tweehonderdvijftig meter van ons huis in de Werfstraat vond een bombardement 
plaats, door enkele eskaders “typhoons” van de Britse luchtmacht. Het zo mooie en vredige 
Bad Wörishofen, een kuuroord dat wijd en zijd bekend stond en gelegen was vlak bij de 
Duivelsbrug in de Duivelsbruglaan, veranderde in enkele minuten tijd in een grote ruïne. 
Het was de grootste ramp die het Ginneken tijdens de tweede wereldoorlog is overkomen. Er 
werden 22 bommen van 500 pond afgeworpen en 55 raketten afgevuurd, die op een enkele 
uitzondering na, allen doel troffen. De gevolgen waren rampzalig. Er vielen 25 doden en er 
waren vele zwaar gewonden te betreuren. Het waren allen burgers. Was dit nou de 
bedoeling geweest? Nee, natuurlijk niet….. 

 
Het bombardement was een tragische vergissing, omdat men het badhotel verward had met 
de ernaast gelegen villa (nu nr. 54), eigendom van de fabrikant Eras, maar in die tijd in 
gebruik als hoofdkwartier van het Duitse LXVII Armee-Korps.95 Er zou die dag een 
vergadering van hoge Duitse officieren in deze villa plaatsvinden. Een geweldige 
communicatiestoornis tussen de geallieerden of door een fout van de verzetsmensen was de 
oorzaak dat een verkeerd doel werd gekozen”… 
======================================================================  
NOG UIT TE ZOEKEN:  Klarenbeek, H. (2012) "De Tentoonstellingen van Levende Meesters in 
Amsterdam en Den Haag", in Penseelprinsessen & broodschilderessen: vrouwen in de 
beeldende kunst 1808-1913. Bussum: Uitgeverij Thoth. p. 98-116 

 
https://archive.ph/20150917022245/http://website.rkd.nl/archief/nieuwsarchief/catalogi-
levende-meesters-online%23.VeRjHyvEFwc.linkedin  
 
U bent hier: Home / Archief / Nieuwsarchief / Catalogi 'Levende Meesters' online 
Catalogi 'Levende Meesters' online 

                                                           
93 Velthoven, van, H.; “Noord-Brabant een gewest in opkomst”; uitgave drukkerijhen nr.1 N.V. Bergmans; Tilburg // 1949 // p. 132:   
94 Gouw, de, Kees; “Wie was opa de Gouw”; Prinsenbeek, februari 2013; p. 65 - 66  //boek ter nagedachtenis aan dhr. Sjel de Gouw (1909 – 

1964). 
95 https://wikimiddenbrabant.nl/Eras-Janssen,_N.V.,_H. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hanna_Klarenbeek
https://archive.ph/20150917022245/http:/website.rkd.nl/archief/nieuwsarchief/catalogi-levende-meesters-online%23.VeRjHyvEFwc.linkedin
https://archive.ph/20150917022245/http:/website.rkd.nl/archief/nieuwsarchief/catalogi-levende-meesters-online%23.VeRjHyvEFwc.linkedin
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Het gezicht van de negentiende eeuw. De tentoonstellingen van Levende Meesters in 
Nederland 1808-1917 
Wie onderzoek doet naar een aspect uit het kunstleven in Nederland in de negentiende 
eeuw kan niet om de tentoonstellingen van Levende Meesters heen. Die  tentoonstellingen 
waren de belangrijkste en de meest consequent gehouden exposities van die eeuw. Vanaf 
1808 tot 1917 werden deze groots opgezette tentoonstellingen jaarlijks (soms meer jaarlijks) 
in diverse grote steden georganiseerd. Dit was een beduidende stap in de ontwikkeling van 
het kunstklimaat in Nederland. Voor die tijd kende ons land geen exposities die voor een zo’n 
breed publiek werden georganiseerd. Na een aanvankelijk voorzichtig begin met 111 werken 
van contemporaine kunstenaars groeide dit aantal al snel uit tot megalomane 
tentoonstellingen waar gemiddelde van 500 inzendingen te zien waren. Bijna alle eigentijdse 
Nederlandse kunstenaars exposeerden er meerdere jaren achtereen en vanaf 1840 waren er 
ook buitenlandse kunstenaars vertegenwoordigd op de Levende Meesters. Het bood de 
kunstenaar een podium waarmee hij voor een breed publiek zijn kunst kon afficheren.  Hier 
kwamen kunst, kunstenaar, liefhebber, verzamelaar, handelaar en kunstcriticus samen, 
waardoor deze tentoonstellingen het gezicht van negentiende-eeuwse kunst in Nederland 
bepaalden. 
 
Metamorfoze 
Bij deze tentoonstellingen verschenen goedkoop geproduceerde catalogi, waarin alle 
geëxposeerde kunstwerken werden beschreven. In de afgelopen twee jaar heeft het RKD 
zoveel mogelijk catalogi, waaronder vele geannoteerde exemplaren,  bij elkaar gebracht, met 
steun van Metamorfoze geconserveerd en gedigitaliseerd. Daarmee is deze belangrijke bron 
vanaf nu voor eenieder te raadplegen en worden de kwetsbare gedrukte catalogi behoed 
voor verder verval. 
 
De catalogi in PDF raadpleegbaar 
De gedigitaliseerde catalogi zijn afkomstig  uit de bibliotheken van het RKD , Rijksmuseum, 
Museum Boijmans Van Beuningen, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam, 
Gemeentemuseum Den Haag , Koninklijke Bibliotheek, Haags Gemeentearchief , Tilburg 
University en de Universiteit Groningen . Deze zijn  als PDF-bestand raadpleegbaar in 
RKDlibrary. 
 
RKDexcerpts 
In de database RKDexcepts worden de catalogi verder ontsloten. Daarin kan gedetailleerd 
op kunstwerk,  kunstenaa r of bijvoorbeeld onderwerp worden gezocht. Daarvoor kon zeer 
nuttig gebruik gemaakt worden van het grondige werk dat in de afgelopen jaren in het kader 
van het project CADENS (Dutch Exhibitions in the Nineteenth Century ) is verricht. Onder 
leiding van kunsthistoricus Constant Cuijpers is toentertijd aan de toenmalige Katholieke 
Universiteit Nijmegen (nu Radboud Universiteit) een flink aantal  catalogi van de 
Nederlandse  negentiende-eeuwse tentoonstellingen  geëxcerpeerd in een database. Het 
RKD heeft  de inhoud van deze database over kunnen nemen, waarmee de basis voor de 
verdere ontsluiting van de Levende Meesters catalogi kon worden versterkt. In de komende 
jaren zal RKDexcerpts steeds verder worden aangevuld en uitgebreid. 
Mocht u informatie hebben, of wilt u meer weten over het project dan kunt u contact 
opnemen met Jeroen Kapelle. Uiteraard worden uw gegevens met de uiterste discretie 
behandeld en uw privacy gewaarborgd. 
Informatie 
drs. Jeroen Kapelle 
E: kapelle@rkd.nl  
https://www.kb.nl/bronnen-zoekwijzers/zoekwijzers/zoekwijzer-kunstgeschiedenis 
 
 
 

mailto:kapelle@rkd.nl
https://www.kb.nl/bronnen-zoekwijzers/zoekwijzers/zoekwijzer-kunstgeschiedenis
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Zie volgende pagina voor het vervolg van de kolom…. 



70 
 

 
 
 
 


