
 

 

Over Joseph(us) Alo(ij of y) sius van Kalken, lid van een bekende en vakbekwame               

familie van makers van kerkgewaden en vaandels  

De directe aanleiding tot het opmaken van dit stukje geschiedenis vormde het bij toeval tegenkomen van                             

een notatriële akte in het Westbrabants Archief  inhoudende een testament waarvan de aanhef luidt: 

 

De opmaker van het testament, zijn vader en familieleden kregen uitvoerig aandacht in onderstaand proefschrift  

                    

De opsteller van het testament                                                                    en zijn broer                                             

    

Op pagina 100 van het proefschrift staat de volgende passage:  De functieomschrijvingen van de eigenaren verschillen. 

J.A.J. van Kalken wordt niet alleen als koopman en fabrikant maar ook als goudborduurder en borduurwerker 

omschreven, J.A. van Kalken als kerkornamentenfabrikant, borduurwerker en passementwerker, …………… . In alle 

gevallen waren zij vooral verantwoordelijk voor de bedrijfsleiding en de import van grondstoffen. Het is onbekend of zij 

het handwerk zelf beheersten. 

Het volledige proefschrift is terug te vinden : https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/15581                         

Verrassend is dat in het proefschrift niet terugkomt dat J.A. van Kalken tussen 6 november 1874 en 24 april 1876 in 

Bergen op Zoom woonde.  Daarom ter aanvulling op het proefschrift het volgende.                                                                                                                       

https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/15581


De geboorte van J.A. van Kalken te Oirschot op dinsdag 14 mei 1844.                                                                             

  

Het beroep van vader volgens de geboorte-akte:    = Paramentwerker 

De inschrijving van het gezin Oirschot (bevolkingsregister 1860-1870) vanaf 1842.

 

Vader als koopman in kerkgoederen, oudere broer J.A.J. en zus van beroep goudborduurder en – ster. De oudere broer 

vertrekt op 31 augustus 1864 naar Breda. J.A. staat alleen met zijn 2e voornaam Aloysius ingeschreven. 

Het gezin kwam uit Antwerpen naar Oirschot, maar vader had de Brabantse markt al leren kennen als kramer met 

kerkornamenten en zelver geborduurde stoffen in Breda in 1839, 1840 en 1841.  

   

 



 J.A. huwt  op 17 september 1874                                                                       

           

De familie Van Keulen,  de vader van dochter is loodgieter, woont op de Groote Markt te Breda en de bruid verbleef 

weer thuis in Breda na haar terugkomst uit Oudenbosch (verblijf R,K, internaat van 1868 – 1873) tot haar vertrek naar 

Bergen op Zoom.  

 

Mogelijk verbleef J.A. toen bij zijn broer J.A.J , die eerst was ingeschreven als goudborduurder en later als fabrikant van 

kerksieraden te Breda en leerde hij tijdens dat verblijf zijn bruid kennen. 

Het echtpaar J.A. van Kalken wordt ingaande 6 november 1874 ingeschreven in Bergen op Zoom. Joseph(us) vanuit 

Oisterwijk en zijn vrouw vanuit Breda. Zijn  beroep is Goudborduurder en adres Hoogstraat J 3. Het gezin vertrekt naar 

Breda op 24 april 1876. Overigens de dochter wordt volgens de geboorte-akte in 1875 geboren op het adres Groote 

Markt, wijk en huis A 71, na hernummering zal dit voormeld adres zijn geworden, geboren. Beroep van vader is volgens 

de akte borduurwerker. 

            

             
 

 
De woning van J.A. van Kalken  
toen Hoogstraat wijk J huis 3 nu nummer 5  
Uit Gids voor Oud-Bergen op Zoom schrijvers Willem van Ham 
en Cees Vanwesenbeeck, 1983 
 

 

De inschrijving in het bevolkingsregister te Bergen op Zoom 

 

                                                                                                                                                                                                               



Opmerkelijk is dat broer J.A.J. van Kalken twee maanden later een advertentie plaats in een lokale krant                          

te Bergen op Zoom. Dit roept vragen op. Werkt Joseph onder zijn broer? Of wil J.A.J. zijn klanten in Bergen op Zoom 

behouden ondanks dat er een verschil zal zijn tussen kerksieraden en kergewaden. Of maken ze beiden hetzelfde?  

   

In het voormelde op 24 april 1875 opgemaakte testament wordt hij genoemd: fabrikant van kerkgewaden.  

De geboorte akte van de dochter in de zomer van 1875

 

Broer J.A.J. vertrekt op 4 januari 1876 uit Breda als fabrikant, maar hij blijft in ieder geval actief als ontwerper. 

 
aldus  Tilburgsche courant op zondag 17 augustus 1879 

   ‘’’’’’’’   

En Joseph verhuist naar Breda met inschrijving in Breda per 10 mei 1876 eveneens fabrikant.

 

Adverteren met zijn naam en die van zijn echtgenote doet Joseph(us), aldus De Tĳd : godsdienstig-staatkundig dagblad 

op 30 januari 1877. En dan de zelfde krant op  donderdag 6 december 1877 en  De Maasbode op 9 december 1877 

vermeld de kwaliteiten van Joseph(us). 

      

Het werk van Joseph(us) wordt opnieuw gewaardeerd in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche 

courant op zaterdag 4 oktober 1879  



     

Vader D. van Kalken draagt de zaak over aan zoon D.van Kalken, aldus De Tijd van maandag 31 augustus 1885 en 

voorgaande edities.                                                                                                      

      

Joseph(us) adverteert eind 1887 een aantal keer in De Tĳd : godsdienstig-staatkundig dagblad  waaronder de 

maandagen 1 augustus 1887 en 31 oktober 1887.                               

 

Op 29 maart 1887 veroordeelt de rechtbank Den Bosch zijn broer J.A.J wegens valsheid in geschrifte met verblijf vanaf 

13 april voor een jaar in de gevangenis te Breda. Zijn beroep is dan handelsreiziger.  

  

De producten van Josephus worden in kwaliteit gewaarderd: uit De Tĳd : godsdienstig-staatkundig dagblad                          

woensdag 12 september 1888                                                                                                                                 

  ……       



In het artikel is ook te lezen een relatie Bergen op Zoom en Breda en wel door zwagerschap tussen de brouwer van            

het bekende Drie Hoefijzers bier, toen Nederlands grootste brouwerij en hofleverancier van Koning Willem III, en een 

geestelijke (kapelaan) later bouwrector  te Bergen op Zoom.  

                                                                                       
Website http://www.breda-bier.nl/DH_poster04.html  en het boek  Bergen op Zoom verleden                                         

van Willem van Ham en Cees Vanwesenbeeck                                                                                                                                                                                   

 

  M. Smits staat op de foto.          

De namen van de bierbrouwer en  broer J.A.J. Kalken komen ook in voor in Bredasche courant van zaterdag                     

13 november 1915.    Oprichtingsjaar 1915 minus 50 is 1865 :  een jaar nadat J.A.J.in Breda is inschreven.                                                                                          

  

Helaas overlijdt de echtgenote van Joseph(us) in 1891    

   ……   

   

De kwaliteit van het werk van J.A. blijkt ook uit het artikel in de Nieuwe Tilburgsche Courant van zondag 18 juni 1892 

over de viering van het 25-jarig priesterjubileum van de vicaris-generaal van het Bisdom Breda, tevens pastoor van het 

Bagijnhof.       

http://www.breda-bier.nl/DH_poster04.html


             

En Joseph heeft zelf ook een jubileum 

  
                                                                                                                                                                                                                         

Maar op dinsdag 4 november 1913 had de Tilburgsche Courant reeds gemeld over het bedrijf van zijn broer. 

       

Joseph(us) hertrouwt : Huwelijksdatum: 04-06-1896  Huwelijksplaats: Rotterdam   Bruid: Stefani Maria Joosten 

Bruidegom: Josephus Alouisius van Kalken.  

Joseph(us) wordt ook aanbevolen.                                                                                                   

                                                                              
uit  Rotterdamsch nieuwsblad van 24 mei 1899 

Josephus vertrekt naar Den Haag op 11 januari 1917. Uitschrijving in Breda en verderop inschrijving in Den Haag.

 
Bredasche courant op zaterdag 27-01-1917  

   

Het bedrijf van zijn broer mag het wapen van Z.K.H.de Prins gaan voeren.

                                                                                                         
ontleend aan De Maasbode van dinsdag 20 april 1920. 

Drie maanden later overlijdt Josephus in Den Haag op 26 juli 1920.

 



Echter zijn tweede vrouw en in ieder geval docher Esmérance uit het eerste huwelijk zetten het bedrijf nog door tot in 

1926.      

  
Foto van beeldbank van Haags Gemeente-archief Gegevens   Gerard Reijnststraat 66 en lager    Collectie  Foto's   

Identificatienr. 6.01336 Vervaardiger   naam [ onbekend ]   Datering    ca. 1915  De straat : zijstraat van Bezuidenhout. 

Na de verkoop is er sprake van verhuizing.                          

     

 

Helaas kwam de gewezen echtgenoot (in 1924 toneelspeler) van Esmérance aan een noodlottig 

levenseinde.https://de.wikipedia.org/wiki/Adolphe_Hamburger                                                                                                               

Adolphe Cornelis Maria Hamburger (geboren am 24. Dezember 1898 in Den Haag, Niederlande; gestorben am                   

9. Februar 1945 im KZ Dachau, Deutsches Reich) war ein niederländischer Schauspieler bei Bühne und Film. 

https://theaterencyclopedie.nl › wiki › Adolphe_Hamburger       

https://www.joodsmonument.nl/nl/page/225247/adolph-cornelis-maria-hamburger  

Bronnen voor zover niet vermeld: Website  Delpher/kranten,  Website van en microfiche op het Westbrabants Archief.                                                                                                                                                    

Websites van de Archiefdiensten Breda, Eindhoven en Den Haag 

Het vorenstaande is afrondend opgesteld op vrijdag 4 oktober 2019              Willem Kruf                                                

https://www.joodsmonument.nl/nl/page/225247/adolph-cornelis-maria-hamburger

