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Inleiding
I Geschiedenis van de organisatie, aan de hand van de hoofdpersonen1
Over de geschiedenis van de familie tot ca. 1900 en hun komst naar Heerlen is weinig bekend. In het archief
zijn geen stukken aangetroffen uit de vroegste periode. Een groot gedeelte van de inleiding is samengesteld
aan de hand van de autobiografische levensbeschrijving van Leo Schunck2 en de artikelen van Van
Hommerich en Schunck.3 Verificatie is niet mogelijk gebleken, aangezien bij de artikelen van Van
Hommerich en Schunck een bronvermelding ontbreekt, terwijl Leo Schunck in zijn levensbeschrijving
slechts de verhalen uit overlevering kon optekenen.

Voorgeschiedenis
In 1776 vestigde zich een tuchmacher Schunck te Kettenich of Kettenis, in het oude hertogdom Limburg,
nabij Eupen,4 terwijl in Bruttich, een dorp langs de Moezel een pand uit 1662 bekend is onder de naam
Schuncksche Haus en er rond 1650 nabij Bedburg ook familie bekend is.5

Johann Arnold (1842-1905) en gebroeders
Nicola, de oudste broer van Johann Arnold, werkte sinds 1858 in de textielfabriek van Delius te Aken en niet
zoals zijn vader wenste, in een ambachtelijk eigen weverijbedrijfje.6 Arnold vertrok dat jaar naar Eupen en
was daar werkzaam in de ververij van J. P. Frémerij. Severin Joseph bleef bij zijn vader werken.
In 1860 vervulde Johann zijn zogenaamde Wanderschaft,7 verplicht om de Meisterprüfung te halen. Eind
november eindigde de tocht in Aken. Te Kettenis aangekomen, werkte hij als wever in zijn vaders
werkplaats. Het ging schijnbaar slecht in de weverij. Enkele jaren later, in 1863, vertrok hij met twee broers
naar Rusland om daar, op verzoek van een Russische geldschieter, een fabriek op te zetten, te of nabij
Bjelostok.8
In 1866 trok Arnold met zijn broer Ludwig naar Hausset, waar zij in de leegstaande kopermolen garens- en
stoffen ten behoeve van de industrie verfden en appreteerden.
In 1873 kwam hem het erfdeel van zijn in 1865 overleden vader ter beschikking. Na het huwelijk met Anna
Küppers in 1873 en de geboorte van Peter in hetzelfde jaar dreigde armoede. Anna zag duidelijk in, dat het
bedrijf in de molen niets opleverde en een eventuele mechanisatie evenmin. De mechanisatie en opkomst
van de machinale weverijen, o.a. te Aken, betekenden de genadeslag voor de handweverijtjes. Arnold wilde
zelfs naar Amerika, New Orleans, waar een broer het vak uitoefende.
Tijdens een bezoek aan apotheker Knittel te Vaals, omwille van medicijnen voor moeder en kind, raadde
deze hem aan contact met rector Savelberg op te nemen. Daar zou Schunck mogelijk de weesjongens het
weversberoep kunnen leren. Anna, vertrouwd zijnde met de omgang van planten, zou zich met
geneeskrachtige kruiden kunnen bezighouden.

1 Bijlage I bevat een verkorte stamboom. Voor meer informatie http://www.aachen-webdesign.de/schunck
2 Invnr. 495
3 Zie literatuurlijst
4 Invnrs. 670, 137; schrijfwijze Kettenich zie ook Schunck 1984
5 Invnr. 670
6 Invnr. 670
7 Johann Arnold werkte gedurende de Wanderschaft in Europa bij verschillende bazen, ambachtelijke bedrijven en in fabrieken. De
Wanderschaft was een gereglementeerd instituut. Na voltooiing kon Johann zich Meisterweber noemen. Door zijn slechte ervaring in
die periode met fabrikanten bleef hij zijn leven lang een afkeer van machinale productie houden. De pas is waarschijnlijk verloren
gegaan, echter Pierre Schunck heeft de Wanderschaftgegevens uit de pas overgeschreven, invnr. 670
8 Van Hommerich geeft aan, dat de drie gebroeders naar Rusland trokken, Pierre geeft aan, dat Arnold alleen mee ging, als begeleider
van Nicolas’ echtgenote. Hij keerde na 1 jaar terug, invnr. 670. De site van Schunck noemt 4 personen.
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Tussentijds, in 1874, poogde men9 de geërfde voorraad stoffen te Sittard te verkopen, doch dat gelukte
geenszins. Wel bleek, dat Anna over een verkooptalent beschikte, terwijl Arnold de vakkennis had.10 Op
weg naar huis besloten zij te Heerlen naar Savelberg te gaan. Hij zou de zaak nog eens overwegen, waarbij
Ludwig het woord gevoerd zou hebben.11 Nadien stemde Savelberg in, waarna de Schuncks, met 1000
Thaler,12 drie weefgetouwen13 en stoffen, alles afkomstig uit de erfenis, in Heerlen aankwamen14 en een
huis in De Schram betrokken.15 Daar begon hij een handweverijtje.16 Nu kon hij zijn ervaring, opgedaan
tijdens de Wanderschaft waarin hij zelf had onderzocht welk productieproces (hand of machinaal) de
toekomst zou hebben, in de praktijk brengen.

Johann Arnold op circa 25-jarige leeftijd

Eén van de drie weefgetouwen was een echt erfstuk. Het stamde nog uit het faillissement van Clermont te
Vaals. Arnold leidde twee weefjongens17 op en zijn vrouw leidde de winkel, waar zij de geweven stoffen en

9 Nicolaus Ludwig, een broer, ging mee, invnr. 670
10 Desondanks “Johann Arnold…. met zijn zakelijk instinct” , in Heerlen van dorp tot stad, 29.
11 Invnr. 670
12 Invnr. 670; 900 Thaler volgens Hommerich 1951 en invnr. 137: persmap.
13 Peter Joseph: “Áanvankelijk 2, later uitgebreid tot 5” invnr. 89, krant; 3 stuks: invnrs. 137, 670; invnr. 3, Gazet van Limburg, 75-jarig
jubileum; 4 weefstoelen;: 4 stuks, namelijk 3 voor wol en 1 voor zogenaamde Tiertey; invnr. 3 overige krant 75-jarig jubileum; 5 of 8
weefstoelen: “8 weefstoelen, waarvan er 5 gebruikt worden voor het weven van boerenrokken en grauwe katoen, en 3 voor wollen
stoffen” en verderop “5 weefstoelen en een twijnmachine”, Hommerich 1951, 58
14 Invnr. 137. Als motivatie voor Heerlen als vestigingsplaats wordt de steenkoolboring te Welten of de belangrijke lokale markt
gegeven. In 1964 schrijft Leo “Johann Arnold kwam dus op zekere dag in Heerlen aan, waar hij vermoeid van zijn lange voetreis zijn
vermoeide benen strekte in hotel Cloot. Wellicht verbaasd omvang. van de regionale. marktplaats………. kolenlaag…… …. ”; en in zijn
speech in 1964 bij de opening van het Promenadegebouw. :”…. . in de nevelen der geschiedenis verborgen blijven. Misschien…. ”
(persmap en speech)
15 Invnr. 241. Dat Schunck na aankomst in Heerlen direct actief was blijkt uit het oudste stuk van fa. Schunck, namelijk het
kwitantieboek van december 1872 t/m augustus 1883. Het eerste stuk met betrekking tot de vestiging in Heerlen is gedateerd 1
september 1874, en is gericht aan de koopman Schunck. hij plaatste meteen in de Limburger Coerier 17 keren een advertentie
Recommandatie in de periode van 5 sept. Tot den 24 dec. De kwitanties uit de tussenliggende periode zijn gericht aan Johann Arnold
of aan de begr. Schunck, Tuchfabrikant, meestal te Hausset.
16 Invnr. 89, De Manufacturier
17 Van Hommerich 1951 vermeldt Mosterd, Merckelbach en Koolen als zijnde wever, en de jongens van Savelberg spoeljongens
waren, waarvan er 2 werden opgeleid tot wever.

viii

kruiden, de zogenaamde Kneipp-artikelen, verkocht.18 De vraag naar stof was echter groter dan het aanbod,
zodat Arnold industrieel vervaardigde stoffen te Aken en Mönchen-Gladbach moest kopen.
Te Schandelen werd een boerderijtje met weiland, gelegen aan een beek, gekocht ten behoeve van dié
weefactiviteiten, die in de buitenlucht plaatsvonden. De wol werd bij de boeren gekocht en gewassen in de
Caumerbeek. Door vererving19 kwam dit pand in handen van Christine Schunck, echtgenote van Jos.
Franck.
In 1882 kocht men een huis aan het Kerkplein, het pand van de voormalige apotheek Knittel, ook wel
genaamd “Achter de Toren”. Daar werden geen kruiden meer verkocht, mogelijk omdat Broeder Aloysius
zelf de kruidenverkoop ter hand had genomen, doch textielartikelen van speciaal weefsel. Er werkten
inmiddels vijf personeelsleden.20. De weverij verhuisde mee en de inventaris bestond uit een twijnmachine
en vijf weefstoelen.21 In de Geerstraat werd balkatoen gemaakt.22
Rond 1888 zou de handweverij door de concurrentie van de mechanische weverijen in Twente en Tilburg en
Aken,23 opgeheven zijn. Men richtte zich nu volledig op confectie.24 Stoffen werden gekocht te MönchenGladbach, Verviers en Tilburg.25 De eerste maatcoupeur was Eykeboom. Men zou de conclusie kunnen
trekken bij van Hommerich, dat het stopzetten van de wolfabricage en het maken van confectie al voor 1882
plaats vond.26
In 189327 werd het pand afgebroken en vlak erachter een groter pand, tot op de walmuur langs het Vlot,
gebouwd. Er werd een noviteit, namelijk beton en spiegelglasetalageruiten van 2 bij 3 meter,28 toegepast.
De winkel werd tijdelijk in het oude huis naast café Verstappen, nadien café Lindelauf, ondergebracht. In
1894 was de bouw schijnbaar gereed: er werd verhuisd, gepaard gaande met een uitverkoop. In 1903 vond
nog een uitbreiding plaats.29 Het pand Verstappen werd rond 1910 afgebroken. Ter plekke kwam een,
volgens een ontwerp van architect Seelen sr. een nieuw gebouw, dat bij de bestaande winkel werd
gevoegd.30 Rond die tijd luidde de naam “Firma A. Schunck Manufacturen Dames Heeren en Kinder
Confectie, Hoeden en Petten.”31 Briefhoofden vermelden Firma A. Schunck / confectiefabriek manufacturen
/ en gros & détail.32
De periode tussen 1890 en 1900 bracht Arnold een zekere welvaart. Hij investeerde voornamelijk in Duitse
mijnbouw- en metaalindustrie-aandelen in de regio Aken-Eschweiler.33
Begin 1900 werd voor het eerst verkooppersoneel van buiten de familie ingezet. Zij werkten intern.34 Voor
1904, nog voor Arnolds dood, werd het eenmansbedrijf omgezet in een vennootschap onder Firma. Zo
konden de werkende kinderen winstdelend worden. Tevens werd zo voorkomen, dat bij het overlijden van
de ouders een klooster zou meedelen in de erfenis of zeggenschap in de zaak zou schrijven, aangezien
twee dochters religieuze wilden worden. Arnold bleef een handwerksman: tot zijn dood bleef hij stoffen
ontwerpen op zijn oude weefgetouw. Deze ontwerpen werden op het laatst afgenomen door van Moorsel te
Eindhoven. De weefkamers waren echter vervangen door kleermakers. Zij vervaardigden maat- en
confectiekleding, ook voor mannen, eveneens een moderniteit.
18 Mijns inzien is dus rector Savelberg voor verantwoordelijk voor Schuncks vestiging, namelijk het leveren van arbeidskrachten en
afnemen van kruiden [door Aloysius]
19 Invnrs. 61, 670
20 Invnr. 3, 75-jarig jubileum
21 Invnr. 670; Hommerich 1951, 58
22 Hommerich 1951, 58. Betreft dit de firma Schunck? Waarschijnlijk wordt hier het Kofamagazijn bedoeld, zie invnr. 450, blad 25, foto
van de etalage van “firma A. Schunck KOFA magazijn” (Java-kapok)
23 Twente: invnr. 3, 75 jarig jubileum; Aken invnr. 495
24 Invnr. 670. Hommerich 1951, 58, meent, dat de weverij na 1882 nog 6 jaar in bedrijf is geweest. In verband met het terughalen van
de jongens van Savelberg door de rector, werd de weverij gesloten. Van Hommerich vermeldt over de nieuwbouw slechts “Rond 1900
besloot men tot het bouwen van een nieuwe winkelpand nabij de Kerktoren. ”
25 Hommerich 1951, 58
26 Hommerich 1951, 58; vergelijk uitspraak P. J. Schunck in 1935 “niet lang daarna [1882] opgeheven”, invnr. 89, De manufacturier
27 In 1893 “zoekt men meer ruimte, ook op het Kerkplein , maar dan achter de toren” ” het pand in bezit zijn genomen”, invnr. 3, 75jarig jubileum. Bedoeld is echter de nieuwbouw. Van de bouwwerkzaamheden zijn van 1893 en 1894 zijn facturen bewaard gebleven,
invnr. 57.
28 Spiegelglas zie ook invnr. 137; afmetingen zie invnr 89, De Manufacturier
29 Invnr. 89, krant; verhuizing en uitverkoop invnr. 57
30 Invnr. 495 levensbeschrijving
31 Invnr. 495 levensbeschrijving; foto’s zie Heerlen van dorp tot stad, 29, 30
32 Invnrs. 427, 695
33 Invnrs. 686, 697
34 Invnr. 495 levensbeschrijving
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Johann Arnold en zijn echtgenote Anna Maria Küppers, gefotografeerd in atelier C. Franken
te Eupen in 1897. Het echtpaar woonde toentertijd al ruim 20 jaar in Heerlen.

x

Volgens Pierre was al dat succes te danken aan het verkooptalent van Anna en de vakbekwaamheid van
Arnold. Hun kinderen dienden actief mee te helpen in de winkel. (zie ook onder Peter Joseph). Tenslotte
hielp de groei van Heerlen ook aan het succes mee. Anna voorzag die groei, waardoor zij tijdens het leven
van Arnold al verscheidene panden kocht ter plaatse van het latere Glaspaleis:
In Het Gatsje:
-“De Moriaan”, waarachter de ateliers;
-Sigarenwinkel Einerhand, waarnaast een modiste of hoedenwinkel;
-Parapluwinkel Logister;
-Bakkerij Cox, later Lok;
-’t Vuile Hoekje;
en In de Bongerd:
-kapperszaak en huis van Loo;
-houten loods en open plaatsje
In 1905,35 bij de dood van Arnold,36 werkten 60 mensen bij de firma.37

Peter Joseph, 1873-1960
Peter, geboren 1873 te Hausset,38 volgde Johann Arnold op. Hij leidde samen met zijn moeder het bedrijf.39
. Hij had als kleuter in 1877 Mgr. Savelberg geleerd wol op klossen te spoelen in de oude handweverij. Zo
zou Peter Joseph. als schooljongen op één morgen 25 kielen verkocht hebben.40 Behalve Peter werkte
eveneens drie zussen in de zaak.41
De ateliers maakten maatkleding voor de boeren en mijnwerkers. Daarnaast was er de
manufacturenafdeling en werd er gebruik gemaakt van thuiswerkers.42 Peter had ook enkele
nevenbedrijven. Een mergel- en kalksteenexploitatie te Kunrade, in verband met de cementtekorten tijdens
de oorlog, en een bedrijf genaamd Meerssener Kalkwerken.43 Hij exploiteerde een autobusbedrijf, dat in
1908 drie bussen telde.44 Aldus was Schunck de eerste Heerlense busondernemer. Het bedrijf onderhield
een dienst met de omliggende dorpen en vervoerde klanten gratis van en naar de zaak. Er was een wasserij
te Valkenburg. Met paardentractie werd Maastricht en de Mijnstreek bediend. Na de Eerste Wereldoorlog
werden de niet tot de kerntaken behorende nevenbedrijven, die niet altijd even winstgevend bleken te zijn,
opgeheven.45 Tenslotte was Peter Joseph aandeelhouder en secretaris van de NV Heerlensche
Glasverzekering-Maatschappij.46
Na de periode van schaarste gedurende de oorlog volgde in 1918 nog eens de devaluatie van de Duitse
mark, waardoor de textiel in Aken vele malen goedkoper was dan in Nederland. Toch wist de firma het
hoofd boven water te houden.47 Eind jaren 1920 was de zaak weer winstgevend en wederom een goudmijn,
ondanks de concurrentie van V&D en Hollekamp.48 Er werden weer panden aangekocht, waarin nieuwe
vestigingen kwamen, zoals in 1929 een afzonderlijke bedden- en tapijtenzaak, nadien Käller-Schunck
genaamd.49 Van deze en de eerder gememoreerde pandaankopen van zijn vader getuigen het stijgen van
de verzekeringspremies.

35 Invnr. 670: 1905; invnr. 468 bidprentje 1905. Volgens het informatieboekje 'Weg-wijs bij Schunck' van de firma stierf Arnold in 1906,
invnr. 209
36 Een fraai portret van de echtelieden uit 1897 en een foto van Arnold, gedrukt in 1924, zie invnrs. 467 en 2
37 Invnr. 3, kranten 75-jarig jubileum; invnr. 36, interview 1969
38 Elders: Hergenrath, invnr. 468, doodsprentje; Krüll Winkelier Peter Schunck, 127
39 Invnr. 209; invnr. 495, levensbeschrijving
40 Invnr. 3, kranten 75-jarig jubileum
41 Invnr. 495, levensbeschrijving; de zussen staan achterin het kwitantieboek vermeld, invnr. 241
42 Invnr. 495, levensbeschrijving
43 Kalksteengroeve zie invnrs. 289, 300, 307,355; Meerssener Kalkwerken invnr. 307
44 Mogelijk 4 bussen, Heerlen van dorp tot stad, 29; elders: …3 bussen, gekocht in 1908. In 1912 bestond er een reparatieplaats,
Heerlen van dorp tot stad, 96; 4 bussen rond 1924 gekocht, invnr. 3, 75-jarig jubileum; terwijl een zekere Pie Ramaekers in 1914
chauffeur werd op een van de eerste bussen, invnr. 446
45 Invnr. 495, levensbeschrijving
46 Invnr. 660
47 Invnr. 2; Invnr. 3, kranten 75-jarig jubileum;
48 Invnr. 495, levensbeschrijving
49 Invnr. 495, levensbeschrijving
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Februari 1904. Mogelijk de laatste foto van Johann Arnold Schunck, de grondlegger van de firma. Naast hem
zijn echtgenote Anna Maria Küppers. Achter hem staat Peter Joseph Schunck, zijn opvolger, ongeveer 31
jaar oud. De dames op de foto zijn nog onbekend. Waarschijnlijk betreft het 4 van zijn 5 dochters, Christine,
Louise en Anna, Arnoldine en Louise. De twee laatstgenoemde werden kloosterling.

In 1924 vierde de firma het 50-jarig jubileum. Iedere koper ontving een herinneringscadeau. Een groot
portret van de stichter sierde het - voor die gelegenheid vervaardigd - drukwerkje. Foto's tonen een
geweldige bloemenzee in de zaak. De lokale pers besteedde veel aandacht aan het jubileum.50 In de jaren
dertig werd besloten de naaiateliers op te heffen en over te gaan tot kant en klare confectie. De Schunckse
mode bleek goed, doch ouderwets. Herenconfectie bleef op de voorgrond staan.51
In 1934 vond het 60-jarig bestaansfeest plaats. Ter gelegenheid hiervan werd het personeel en de directie
door fotograaf Cohnen vereeuwigd voor de stadsschouwburg.52 Tegelijkertijd kon een nieuw warenhuis
gebouwd worden op de plaats van de pandjes, die eigendom waren. vijf lange jaren van overleg waren
voorafgegaan en - na het omwaaien van een schutting van het zogenaamde “Vuile Hoekje” door een storm
en de dreiging van een onteigening - werd uiteindelijk overgegaan tot de bouw. Zoon Leo had contact met
V&D omtrent kundige architecten. Hij reisde door de VS en Europa om warenhuizen te bekijken, terwijl
Peter met Peutz naar o.a. Londen en Nantes gereisd zou zijn, om inspiratie op te doen. Uiteindelijk gingen
men in zee met architect Peutz, ter voorkoming van problemen met de toenmalige burgemeester van
Grunsven.53 De beruchte straatkwestie speelde ook hier een rol.54
50 Invnrs. 3; 195
51 Invnr. 495, levensbeschrijving
52 Invnr. 2
53 Invnr. 495, levensbeschrijving; invnr. 3, kranten 75-jarig jubileum.
54 Invnrs. 174, 175, 178. De brief in het laatstgenoemde invnr. van Schunck aan B&W d.d. 22 nov. 1945 geeft een duidelijk resumé
van het ontstaan en de ontwikkeling van het geschil. In 1914, doch zeker in 1915 werd door C. Canter en J. Rutten, mogelijk op initiatief
van Peter Joseph Schunck, een plan voor de aanleg van een verbindingsweg tussen de Geleenstraat en de Bongerd bedacht,
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Na een bouwtijd van ongeveer een jaar werd in 1935 het paleis geopend. Door de daling van de ijzerprijs
was de bouw aanmerkelijk goedkoper uitgevallen dan aanvankelijk begroot. De opening en receptie trokken
meer dan 2000 bezoekers.55 Het personeel schonk een borstbeeld, voorstellende Arnold.56
Het pand werd een opbouw van markten door een glasmantel beschermd tegen het weer.57 Heerlen had nu
een echt warenhuis, waar van alles te koopwas, grootstads, geen gewone dorpsbazaar, waar eveneens
alles te koop was. Peter Joseph deelde echter nadrukkelijk mede, dat de zaak een middenstandszaak was,
geen warenhuis. Schunck bepaalde zich tot het eigen terrein en begaf zich niet op allerlei vreemd gebied.58
Toch had het pand ook enkele tekortkomingen. Peters echtgenote Christine voorzag terecht, dat het glas
voor temperatuurproblemen zou zorgen en niet economisch zou zijn in verband met de vakkenindeling en
warenuitstalling.59 Op de vierde verdieping werd voorlopig de kleermakerswerkplaats gehuisvest, terwijl op
het dak het woonhuis met daktuin voor Schunck zelve was gerealiseerd.60 Architect Peutz publiceerde in
internationale vooraanstaande tijdschriften en plaatste hiermee Heerlen op de architectuurkaart.61
Ook de landelijke politiek liet zich geringschattend uit. Terwijl in de mijnen de werkweek was teruggebracht
tot vier dagen werd er een warenhuis gebouwd: “slechts een gek in zo’n depressie zo’n gebouw kan
neerzetten. Het is een waaghalzerige onderneming”, aldus Minister Verschuur, die toentertijd Heerlen
bezocht.62
In 1939 kocht Peter het gebouw van de Twentsche Bank aan. Schunck had nu het gehele blok in zijn bezit.
Hierdoor kon hij zijn 40-jarig plan, een onafhankelijke passage, oftewel verbinding tussen het Emmaplein en
de Markt, verwezenlijken.63
In 1941 werd het bedrijfskledingatelier uitgebreid met machinerieën ten behoeve van de broekenafdeling.64
Rond 1942 werd besloten het familievermogen veilig te stellen. Om te voorkomen, dat het kapitaal na
overlijden van vader (Peter Joseph) verloren zou gaan, stelde men enkele algemene eisen op. Zo diende
het vermogen veilig te worden gesteld tegen eventueel wanbeheer; er diende een scheiding te zijn tussen
vermogen en prestatie; degene, die met de vader de zaak dreef, zou een goede beloning ontvangen en in
de toekomst een zekerheid hebben, de zaak voort te kunnen zetten; de naam Schunck diende elk kind tot
hetzelfde voordeel te strekken; ongewenste onderlinge concurrentie diende te worden voorkomen; iedereen
diende een kans te hebben, om bij gebleken geschiktheid in de zaak te werken of de zaak te
vertegenwoordigen. Vader bleef het heft in handen houden. Naast deze algemene eisen diende men
rekening te houden met de huidige situatie. Een onderlinge samenwerking tussen Leo en Pierre Schunck en
Arnold Käller werd uitgesloten. Leo Schunck en Chris Dohmen-Schunck streefden naar een te eigenmachtig
optreden zonder controle door familieleden, hetgeen tot spanningen in de directie zou kunnen leiden. Arnold
Käller wilde uit onderdelen van Schunck een eigen zaak beginnen.

waarvoor beiden een vergunning kregen. In verband met de schaarsheid van materialen door de oorlog werd het plan niet uitgevoerd.
Hierna nam de gemeente het plan over, om de verbindingsstraat aan te leggen, waarbij Schunck bereid was, een bijdrage in de kosten
te leveren. Ook V&D werkte mee aan een eventuele aanleg. Bij de bouw van het pand van V&D (1921) en het Glaspaleis (1935) werd
met de komende aanleg van die straat rekening gehouden. Door de firma Schunck werden problemen tussen V&D en de gemeente
omtrent het gemeenteriool oftewel het Vlot in den minne geschikt. Op 30 juni 1937 besloot de gemeenteraad een bouwverbod te
leggen op de grond, die bestemd was voor de aanleg van de straat. Schunck was nog steeds bereid een geldelijke bijdrage te leveren
voor de wegaanleg. Nadien zou blijken, dat in het bouwpan van V&D een passage was opgenomen, zodat B&W geen weg behoefde
aan te leggen. V&D nam zelf contact op met Schunck, om in overleg een verbinding te projecteren tussen de te bouwen V&D-passage
en de bestaande V&D-passage. In 1939 werd voorkomen, dat de gemeente een strook grond, genaamd Het Vlot, zijnde de toegang tot
de passage van Schunck, verkocht zou worden aan V&D. De gemeente Heerlen streefde uiteindelijk een oplossing na in de richting
van een passage in plaats van een weg, vanwege de daaraan verbonden kosten. Van V&D was geen medewerking meer te
verwachten, hetgeen duidelijk bleek in 1939 en 1940. Allerlei onderhandelingen van Schunck leidden tot niets. Schunck zelf kreeg de
indruk, dat de tegenwerking van V&D pas ontstond na de bouw van het Glaspaleis. Tenslotte vroeg Schunck in zijn bovenvermelde
brief uit 1945 of de gemeenteraad genegen was de verbindingsweg te verwezenlijken met een geldelijke bijdrage van Schunck.
55 Invnr. 89, krantenartikelen
56 Invnr. 88, foto
57 Invnr. 3, kranten 75-jarig jubileum; Peutz 1936, 63; invnr. 495, levensbeschrijving; invnr. 89, De manufacturier
58 Voor het begrip bazaar en warenhuis zie invnr. 177, V&D-brochure over de opening; mededeling Peter Joseph in invnr. 89,
manufacturier
59 Invnr. 495, levensbeschrijving
60 Invnr. 89, De manufacturier
61 Zie de literatuurlijst en invnr. 89
62 Invnr. 3, kranten 75-jarig jubileum
63 Invnr. 155, artikel uit 1939, welk ook de Vlotkwestie beschrijft.
64 Invnr. 148
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Het gezin Peter Joseph Schunck, Maria Anna Christina Cloot en kinderen, omstreeks 1930. In het midden achter
hen staat hun jongste zoon Leo Schunck, de opvolger. Geheel rechts staat zit de oudste zoon Pierre, op dat
moment al directeur van de stoomwasserij te Valkenburg. Herkenbaar zijn 2 kleine meisjes. Tussen beide ouders
staat de jongste dochter Carola Maria Christina (Carla), links van vader Arnoldine Petronella Josephine (Nolda) te
onderscheiden is. Van de overige meisjes is de leeftijd moeilijk te schatten, zodat niet met zekerheid te zeggen is,
wie wie is.

Vader wenste echter een rechtvaardige regeling voor al zijn kinderen: Chris zou vanwege haar verdienste
volledige zeggenschap in Geleen krijgen en de opvolging aldaar in eigen macht hebben. Hiertoe werd een
NV Geleen opgericht, waarvan zij de aandelen kon kopen met aandelen van de NV Heerlen; Leo zou een
onaantastbare levenspositie in de NV te Heerlen krijgen, en een machtspositie, die de opvolging van zijn
nakomelingen verzekerde; Pierre, die eerder was teruggetreden om de samenwerking van de directie niet te
verstoren, wenste zijn positie van oudste zoon niet verloren te zien gaan voor zijn kinderen en claimde
hetzelfde opvolgingsrecht als Leo.
Het probleem Pierre - Leo zou opgelost kunnen worden door de aandelen van vader in de NV Heerlen te
certificeren. Uiteindelijk werd een en ander vastgelegd in de akte van Commanditaire Vennootschap (CV),
waarbij Leonie Käller-Schunck, Maria Stahl-Schunck en Peter Joseph (Pierre) Schunck het recht werden
verleend toe te treden als vennoot in de CV, indien zij voor 1 januari 1946 een kapitaal gestort hadden.65
Pierre is blijkbaar geen vennoot geworden. Nog in 1966 verwachtte Leo tegenwerking van hem bij een
mogelijke stichting van nieuwe zaak onder de naam Schunck, feitelijk een herhaling van het Käller-probleem
uit 1942. De naam Schunck mocht in de mijnstreek niet gebezigd worden door andere familieleden, indien
dezelfde artikelen verkocht werden.66
65 Invnr. 9
66 Invnr. 8, 17
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Spaarzame archiefstukken getuigen van activiteiten, m.n. van Leo gedurende de oorlogstijd en de periode
vlak daarna.67 In juni 1944 werd in een vakblad van de commissie voor meer en beter stukadoorwerk
uitvoerig gewag gemaakt van de etalage van Schunck, waarbij gebruik was gemaakt van stucwerk en
waarbij de poppen in historische XVIII-eeuwse kledij waren gestoken.68
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het paleis drie maal getroffen. Na de oorlog diende het Glaspaleis
als huisvesting voor generaal Patton en Simpson, een restcenter voor de Amerikanen en de Franse maquistroepen. Pas na 1945 trad een duidelijke groei op.69 Toch werden al in 1945 pogingen ondernomen, om in
Maastricht vaste voet aan de grond te krijgen.70
In 1946 werd duidelijk, dat uitbreiding van de zaak noodzakelijk was. Hiervoor was het perceel Logister
nodig, dat pas in 1960 voor fl. 2.000.000 werd gekocht.71
In 1949 fungeerde het Glaspaleis weer als winkel. In dat jaar werd het 75-jarig jubileum gevierd. De directie,
bestaande uit P. Schunck Sr, L. Schunck en F. Dohmen, pakte behoorlijk uit. Er werd een schitterende
folder vervaardigd met goudopdruk en foto's, waaronder enkele prenten, die bij vorige jubilea gebruikt
waren. P. Schunck werd omschreven als stichter van de nieuwe zaak, terwijl Arnold stichter der firma was.
Het personeel schonk een door C. Voss vervaardigde bronzen buste van Peter Schunck. Er werd een groot
jubileumvuurwerk gehouden, Schunck's triomfvuurwerk genaamd, bedoeld voor de gehele mijnstreek. Er
was plaats voor tienduizenden. De bewaard gebleven telegrammen en gelukwensen geven een goed beeld
van de relaties van de firma en van de betrokkenheid van de bevolking bij het gebeuren. Uiteraard
besteedde de locale pers een week lang veel aandacht aan het jubileum. Er werkte destijds 300 man
personeel.72
In 1953 werd de Markthal geopend, een totaal nieuw concept, een zogenaamd base-department, alwaar de
klant door middel van zelfbediening kon kopen.73 In 1954 opende Peter een filiaal te Geleen.74 Foto’s
getuigen van de schitterende etalages.75 Tot op hoge leeftijd was hij in zijn zaak te vinden.76
13 juli 1960, 1 jaar na het overlijden van zijn echtgenote stierf Peter Joseph.77 Hij werd een werkzaam en
nobel mens genoemd.78 Vanwege zijn prestatie en vooruitziende blik werd Peter in 1961 genaamd “Peter de
Grote”. Hij was immers de centrale figuur van het koopcentrum van de Mijnstreek, een durver, ziener, die
door het Glaspaleis liet zien, dat Heerlen een grootstad was geworden.79 Hij was een man, die geen
buitensporige risico’s nam, aldus Leo in 1964.80 Er werkten op dat moment [1964] totaal 400 medewerkers
in het Glaspaleis en in de vestiging te Geleen.81

Peter Joseph Arnold (Pierre), 1906-1993
Pierre was de oudste zoon, doch niet de opvolger van zijn vader. Hij werd eigenaar van de stoomwasserij te
Valkenburg. Dat bedrijf, de NV Hollandsche Stoomwasscherij,82 gelegen aan de Plenkert te Houthem, was
opgericht in 1904 door Pierre Cloot te Heerlen.83 De energie werd opgewekt door een locomobiel. In 1909
was Pierre eigenaar, terwijl Leo Cloot als directeur fungeerde.84 Dat jaar werd het bedrijf uitgebreid en werd
67 Invnrs. 261, 262
68 Opgenomen in invnr. 89 Voor foto’s van de etalages raadplege men de index.
69 Invnr. 209
70 Invnr. 10
71 Invnr. 179
72 Invnr. 2, invnr. 3, kranten 75-jarig jubileum; invnr. 141
73 Invnr. 36, interview 1969
74 Invnr. 188-192
75 Zie m. n. het foto-album invnr. 450
76 Invnr. 12, Tussen de Rails dec. 1961, pg. 32, 33
77 Invnr. 668
78 Invnr. 3, 75-jarig jubileum
79 Invnr. 12, Tussen de Rails dec. 1961, pg. 32, 33
80 Invnr. 137, speech
81 Invnr. 36, interview 1969.
82 In 2002 is het opschrift nog steeds te lezen als vage muurschildering op het woonhuis. Enkele Valkenburgers deelde mij mede, dat
het pand eigendom van de brouwerij zou zijn en mogelijk gesloopt zou worden. In hoeverre dit verhaal op waarheid berust is mij niet
bekend.
83 Invnr. 424
84 Invnr. 427
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de locomobiel vervangen door een stoommachine en een elektromotor.85 De rol van een zekere J. Imink te
Elden is niet duidelijk. Het lijkt erop, dat hij wel iets te maken had met de wasserij.86 In 1910 wordt N. G.
Brey als zaakwaarnemer vermeld. Hij was in 1914 nog actief.87 Schijnbaar liepen de zaken goed. In 1913
werd personeel gevraagd, namelijk een kindermeisje en strijksters.88 Pierre bemoeide zich slechts met de
familie-aangelegenheden omwille van de continuïteit en eenheid, maar liet zich niet de kaas van het brood
eten.89
Pierre Schunck wist zich rond 1950 te herinneren, dat de stalencollectie van Arnold na zijn dood werd
opgeborgen op de zolder, tezamen met het oude weefgetouw. Deze zolder werd ook wel de reliekenzolder
genoemd. Deze was voor niemand toegankelijk, uitgezonderd weduwe Schunck. Bij de aanvang van
Pierre’s studie aan de textielschool bezocht hij met zijn moeder de zolder en troffen de stalen en het
weefgetouw onder een dikke laag stof aan. In 1926, na zijn studie, wilde Pierre het weefgetouw in werking
stellen en de stalencollectie ordenen. De boeken bleken echter aan het oud papier gegeven te zijn en het
weefgetouw was verzaagd tot toonbankladen. De schering, het riet en de schachten waren naar de
voddenman gegaan. Er was blijkbaar extra magazijnruimte nodig geweest. Het was buiten Peter Schunck
en diens moeder om gegaan…. Zij werden onkundig gehouden van die gebeurtenissen.90
Behalve de wasserij te Valkenburg, had Pierre in Maastricht het Heren- en kinderkledingmagazijn Schunck
Jr. CV, gelegen aan de Muntstraat, dat blijkbaar nog in 1970 uitgebaat werd.91

Leo Hubert Maria (Leo), 1910-2001
Hij werd geboren in het oude pand bij de toren op12 april 1910. Op het plat dak hield hij dieren en reed hij
op zijn kinderfietsje. Leo speelde vaak op het kasteel Haaren en het Hoenshuis te Voerendaal, eigendom
van zijn grootouders van moeders kant (Cloot). Daar, bij de stalling van de marechausseepaarden ontstond
waarschijnlijk zijn belangstelling voor paarden.
Hij ging naar de bewaarschool in de Klompstraat, de lagere school in de Nobelstraat en de voorbereidende
klas van de HBS. Hierna werd hij op het Bisschoppelijk College te Weert geplaatst, omdat zijn ouders daar
connecties hadden. Leo volgde er de handelsschool tussen de priesterstudenten. Liever was hij naar een
kostschool in België gegaan of naar Rolduc. Tenslotte volgde hij de Hogere Textielschool te Enschede. Na
het behalen van het diploma werkte hij enige tijd in de zaak van zijn ouders, waarna hij 18 maanden zijn
militaire dienstplicht vervulde. Hij volgde de onderofficiersopleiding Militaire administratie aan de Chassékazerne te Breda. In de nabijgelegen Julianakazerne beoefende hij zijn hobby paardrijden. In het kader van
zijn opleiding liep hij 9 maanden stage bij garnizoenen.92
In den beginne hielp hij klanten in de zaak. In de jaren dertig, toen Peter besloot confectie te gaan verkopen,
werd Leo hoofd inkoop en was dientengevolge veel op reis. Hij werd bestuurslid van de Faam
inkooporganisatie te Amsterdam, waarvan Schunck de grootste participant werd.93
In mei 1940 heeft hij actief deelgenomen aan de strijd tegen de Duitsers. In 1944 vervulde hij een actieve
rol, namelijk werkzaamheden voor het Rijksbureau voor de Distributie van textielproducten door den handel.
Later was hij Liaison officer in de rang van 2nd lieutenant bij 13th. Reg. Infantry, onderdeel Headquarters.94
In 1945 was Leo schijnbaar directeur, in ieder geval tekent hij dan een brief, als zijnde directeur.95 In 1960
volgde hij zijn vader op en vormde hij met Chris Dohmen-Schunck een tweehoofdige directie.96

85 Invnr. 427
86 Invnr. 695
87 Invnrs. 695, 700
88 Invnr. 432
89 Invnrs. 9, 11, 41, 56.
90 Invnr. 670
91 Inv. nr 22, Pierre had het alleenrecht op de naam Schunck, gegeven door zijn vader, waarbij hij in Maastricht die naam mocht blijven
voeren
92 Invnr. 495, levensbeschrijving
93 Invnr. 495, levensbeschrijving; mede-oprichter invnr. 36, interview 1969
94 Leo ontving het oorlogsherinneringskruis en gesp Mei 1940, Invn 515; overigen: invnr. 501
95 Invnr 10
96 Invnr. 36, interview 1969
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Het tijdperk Leo Schunck kenmerkte zich door een voortzetting van de lijn van zijn vader met een snelle
groei, gevolgd door een stagnatie en tenslotte verkoop van de firma. Net als zijn vader, zorgde hij voor
schitterende etalage-inrichtingen. Hij poogde zelfs een leeuwendressuur binnen te halen.97
In 1961 werkten te Heerlen tussen de 480 en 500 en te Geleen tussen de 120 en 125 personen.98 Door de
straatkwestie was de oudste zaak van Heerlen in een ongunstige concurrentiepositie terechtgekomen.
Nieuwe zaken hadden zich te Heerlen gevestigd. M.n. de Grand Bazar bleek een geduchte concurrent. V&D
beschikte over een modern nieuwbouwpand. Voor Schunck bleek nieuwbouw terzijde het Glaspaleis niet
mogelijk. Het verouderde interieur kon niet vernieuwd worden, het voldeed niet meer aan de eisen van een
modern grootwinkelbedrijf. Er werden steeds meer onkosten gemaakt in verband met de decentralisatie als
gevolg van het ruimtegebrek in het Glaspaleis. Om het ruimtegebrek te keren, werden de panden
Saroleastraat 14; Markt 1; Kerkplein 11, 12, 14; Bongerd 14, 16; Emmaplein 17; Kerkplein 1; Emmastraat 13
gebruikt.99
Uiteindelijk kon er gebouwd worden, niet volgens het oorspronkelijk plan nabij het Glaspaleis aan de
Bongerd, maar “aan de doorbraak”, waar een nieuw winkelcentrum werd gerealiseerd.100 Het betekende
tevens de beëindiging van de slepende straatkwestie.101
Leo maakte uitvoerig studie van het nieuwe supermarktwezen en reisde hiervoor o.a. naar Zweden en
Amerika. Na een bouwtijd van amper 1,5 jaar aan de 1e Zuid-Nederlandse winkelboulevard van
grootsteedse allure, werd op 16 september 1964 het nieuwe winkelpand geopend, in bijzijn van gouverneur
van Rooy en burgemeester Gijzels. De opening leidde tot een verkeerschaos.102 In zijn openingsspeech kon
Leo niet nalaten, te wijzen op de “schier onoverkomelijke bureaucratie.”103 In de nieuwe zaak waren hele
nieuwe artikelen te vinden. In het sousterrain een zelfbedieningssupermarkt,104 op de parterre een afdeling
met pockets, schrijfwaren, patisserie en banket, parfum, koffers en lederwaren, op de 4e etage tenslotte de
afdeling met woninginrichtingstof en een lunchroom.105 De kosten bedroegen een fl. 30.000.000 gulden,
maar het was dan ook het grootste waren-huis in Zuid-Nederland.106
Na modernisatie zou in het Glaspaleis Schuncks woninginrichting worden gehuisvest. Hierna zou dan een
herindeling en sanering van de overige panden plaatsvinden.107
1) De Markthal in Neerlandia aan Saroleastraat werd uitgebreid met het voormalige Limburgia aan de
Bongerd. De Markthal werd ingericht als zelfbediening.
2) De bedden- en dekensverkoop van het voormalige Limburgiapand werd verplaatst naar het Glaspaleis.
3) Sloop van panden aan het Emmaplein, namelijk het pand Savelberg, het oude café Lindelauf en de
percelen, waarin toentertijd de woninginrichting was ondergebracht.
4) Sloop van alle na 1945 aangekochte panden tussen Bongerd en Kerkplein, namelijk het voormalig
Hamburger Buffet, pand Stienstra, pand Keulaerts en hotel Cloot.
In Heerlen had de firma destijds 700 man personeel in dienst, te Geleen 125.108
In 1965 vierde men het 90-jarig jubileum. In de 13 etalages van het nieuwe promenadepand werd het oude
Heerlen realistisch uitgebeeld door middel van schilderingen, vervaardigd door de etaleurs in samenwerking
met het gemeentearchief.109
Met filialen in Geleen (Rijksweg Zuid, warenhuis), Heerlen (Marktstraat 1/Saroleastraat 14, Markthal,
kleinhandel in textielgoederen), Kerkplein 5 (kleinhandel meubelen, woningtextielgoederen, tuin, riet, en

97 Invnr. 294.
98 Invnr. 111
99 Invnr. 111
100 De huidige Promenade. Door aankopen en ruiling met de gemeente, invnrs. 105, 124, 125, 129-141 , m.n. 133, werd het plan
gerealiseerd, waardoor Heerlen een nieuw centrum kreeg en Schunck zijn nieuwbouw. Oude panden werden gesloopt, waaronder een
huizenblok aan de Marktwand en nabij de kerk, invnrs. 124, 153.
101 Pierre Schunck, was echter tegen het nieuwbouwplan aan de Promenade en voorstander van het oorspronkelijk plan, invnr. 41
102 Invnr. 141
103 Invnr. 137, speech
104 De supermarkt is uitvoerig beschreven in het artikel artikel “Gigant in het Zuiden” invnr. 137
105 Invnr. 141, 209
106 Invnr. 137, artikel Gigant in het Zuiden.
107 De hieronder vermelde gegevens in invnr. 141, opening kranten uitkijk op mijnstreek d.d. 15-09-1964
108 Invnr. 137, persmap
109 Invnr. 3
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kampeermeubelen, oosterse tapijten en het meubel- en woningstoffeerdersbedrijf) was Schunck een
belangrijk ondernemer.
In 1969 gaf Leo in een interview enige visie op het beleid en de toekomst. Grote en kleine gespecialiseerde
bedrijven hadden de toekomst. Degene die niet specialiseerde, had geen toekomst. Schunck was een
speciaalzaak, en de kracht lag in de persoonlijke bediening van de cliënten. Plannen tot samenwerking
oftewel coöperatie waren er niet, doch werden niet afgewezen. De supermarkt liep goed en haalde
landelijke bekendheid. Het devies luidde: kwaliteit wint altijd. Schunck kwam met weekaanbiedingen: een
eiland van verlies in een zee van winst. Schunck is een warenhuis, maar legde de nadruk op de
bedarfsbündelunggedachte: geen shop in shop, doch een zaak, waar men de juiste benodigdheden kon
kiezen bij het gewenste artikel [zoals gebruikelijk] in een warenhuis volgens de van oudsher bestaande
modeafdelingen. Centraal hierbij stond de persoonlijke bediening. Cash en carry hier te lande zou geen lang
leven beschoren zijn. Zij zouden waarschijnlijk omgebogen worden tot het Amerikaans discount-house, wat
Schunck 15 jaar daarvoor al realiseerde in de Markthal. De Promenade-nieuwbouw was de kinderziektes te
boven gekomen. De nieuwe afdelingen supermarkt en horecasector floreerden. Schunck maakte gebruik
van een electronisch informatie-, ofwel computersysteem.110
Net als zijn vader bleef Leo denken aan uitbreiding van het bedrijf. Vanaf 1969 werd hieraan hard gewerkt.
Leo zou al dan niet in samenwerking met of door middel van een Holding met de Grand Bazar Schunck
uitbreiden, waarbij; een mogelijk management van Leo voor Grand Bazar Nederland en het presidentdirecteurschap van Schunck in het verschiet zouden liggen, terwijl voor zoon Peter een directiezetel in de
combinatie Schunck-Grandbazar Nederland beoogd was. Er werd zelfs een aanzet gegeven voor een
Schunck Nederland. Gaandeweg het plan begon Leo, evenals zijn vader, tijdig maatregelen te nemen om
de opvolging veilig te stellen. In eerste instantie zal hij aan zijn zoon Peter gedacht hebben. Om het
Schunck imperium naar zijn ideeën te kunnen uitbreiden, was het noodzakelijk, in bezit te zijn van alle
[familie]aandelen. Deze zouden dan ingebracht kunnen worden in een nog te vormen
samenwerkingspartnerschap, waarbij een beoogd opvolger eveneens een functie zou krijgen. Hij zou dan
blijven werken tot zijn pensioengerechtigde leeftijd. Om de continuïteit en de opvolging te waarborgen,
kortom het familiebedrijf overeind te houden voor de volgende generatie, was hij tot grote financiële offers
bereid. De aandeelhouders zagen dit met lede ogen aan.111
Helaas staken rond 1969 diverse externe factoren de kop op, die niet te voorzien waren. In 1969 ontstonden
problemen met de omzet, mede als gevolg van de invoering van de BTW. In de mijnstreek liepen de Duitse
bezoekersaantallen terug. Mijnen werden gesloten, inkomens daalden met wel 20%. Er was een enorm
overschot aan winkelruimte in Limburg: bijna 40% van de vloeroppervlakte in Zuid-Limburg diende te
verdwijnen. Dit alles zou uiteindelijk grote gevolgen voor de firma hebben, hetgeen Leo en Mevr. Dohmen al
enkele jaren daarvoor hadden voorspeld.112
De dochteronderneming NV Wassen werd 15 april 1969 verkocht aan NV Vinke.113 Een reorganisatie
maakte de supermarkt weer winstgevend. Er werd een agressief verkoopbeleid gevoerd. In verband met de
slechte resultaten van het warenhuis werd de supermarkt afgestoten naar de Coop Zuid-Limburg. Deze
onderneming opende evenwel nabij Schuncks Supermarkt een discounter, waardoor de supermarkt veel
klanten verloor. Het wegvallen van parkeerplaatsen door de realisatie van Promenade II was voor veel
klanten aanleiding, om Schunck Supermarkt links te laten liggen.114 In 1970 moest in verband met de
verzekering een sprinkler-installatie worden aangelegd, waardoor de verkoop ernstig gestoord werd. En
hoewel de omzet ten opzichte van 1969 gestegen was, werd helaas in 1970 een nog groter verlies geleden.
Als oorzaken van het verlies werden te weinig omzet en de enorm gestegen loonkosten gegeven.115
Voor al zijn verdiensten, de realisatie van het Glaspaleis in de moeilijke jaren en voor zijn belangstelling voor
het culturele leven in Heerlen, aldus de burgemeester, werd Leo benoemd tot ridder in de orde van Oranje
Nassau.116
Men zag in dat de nodige omzet om weer met winst te kunnen werken niet gehaald kon worden, m.n. als
gevolg van de teruggang in de mijnindustrie, de overbewinkeling van Heerlen, de enorme concurrentie, het
110 Invnr. 36, interview 1969
111 Invnr. 22
112 Invnr. 12, Limburg Vandaag 1972; invnr. 36, interview 1972
113 Invnr. 203, getuigschrift directeur ten behoeve van Marie-Thérèse, Chr. H. Meijer-Schunck, 1972.
114 Invnr. 365
115 Invnr. 22, verslag 4-1-1971; d.d. 7-04-1971; invnr. 489, brief van Leo d.d. 22-04-1972; def.
116 Invnr. 505
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wegblijven van de Duitse klanten en het wegtrekken van mensen uit de mijnstreek. Om het tij te keren
zouden er maatregelen genomen moeten worden. Chris Dohmen-Schunck en Leo zouden orde op zaken
stellen: in de lunchroom zou de banketbakkerij gesloten worden; de behangerij diende bekeken te worden,
er was namelijk geen inzicht in de behangerij, terwijl “Käller geld verdiend als water”; in de etalage/publiciteit
zou de positie van de chef-etaleur in heroverwogen worden; bij de order-administratie zouden drie krachten
verdwijnen. Die administratie zou op de computer uitgevoerd worden; de personeelsstaat zou worden
doorgelicht. Voor mensen die niet voldeden werd een oplossing gezocht.
Echter, adviseurs kwamen tot de conclusie, dat er op de zaak qua inrichting en werkzaamheid veel aan te
merken was dat “hiermee kan men geen geld verdienen. ... ergo, samenwerking wordt door de Bijenkorf
afgewezen, een negatief resultaat staat bij voorbaat vast. Schunck kan het beste liquideren, ter vermijding
van een nog groter verlies.”117 De standing was eruit. Banken stelden eisen voor een eventuele
hulpverlening. Zo zou er een nieuwe NV Schunck met een nieuwe eigenaar moeten komen. De oude NV
zou bestaan uit de Markthal en glasbouw met eventueel de bioscoop. De vestigingen Heerlen en Geleen
zouden zich toeleggen op confectie. De bioscoop, de supermarkt en lunchroom zouden verhuurd kunnen
worden aan derden, waarbij een fusie met een derde overwogen werd. Tevens dienden de zaken
heringericht te worden. Een zelfstandig doorgaan zagen de adviseurs niet zitten.118
Naarstig werd gezocht naar een samenwerkingspartner, waarbij de continuïteit van Schunck en de
werkgelegenheid gewaarborgd zouden moeten blijven. Fa Kreymborg en Etos bleken in eerste instantie
gegadigden om delen van het pand te huren, maar een derde partij werd niet gevonden. In februari 1972
vonden de eerste contacten met V&D plaats. V&D zou het pand aan het Raadhuisplein verlaten en willen
overbrengen naar de Promenade, waarbij afvloeiing van personeel niet te voorkomen was.119 In 1972 werd
de knoop doorgehakt. Het Glaspaleis werd verhuurd aan het ABP, waarbij de haastige uitverkoop ook nog
eens een verlies opleverde.120 Doch V&D viste achter het net, want uiteindelijk wilde Chris Dohmen-Schunck
de zaak voortzetten, indien zij over alle [Leo's] aandelen beschikte. Zij kocht alle aandelen van de familie, in
ruil daarvoor stelde zij haar particulier vermogen als zekerheid, waardoor het krediet bij de bank bleef
behouden. Voor dat laatste was zij zelfs naar het Ministerie van Economische Zaken te ’s-Gravenhage
gegaan. Ze was nu als 65-jarige alleeneigenaresse en directrice. Leo werd ontslagen en ging voortijdig met
pensioen. Per 1 mei 1972 legde Leo zijn functie neer. Vanaf dat moment trad Chris Dohmen-Schunck als
directrice op, terwijl L.F. Verleisdonk benoemd werd tot adjunct-directeur. Leo behield een optie op de
Markthal.121
Velen treurden met Leo mee.122 In een brief aan en studiegenoot van de textielschool gaf Leo niet alleen
economische factoren aan, doch stak ook de hand in eigen boezem voor de ondergang: de zaak was te
groot gemaakt, hij had bij de mode moeten blijven en zich daarin gaan specialiseren. Het warenhuis kon niet
opboksen tegen de concurrenten. Serviceafdelingen als gordijnnaaisters en behangers waren te groot en te
kostbaar, evenals de besteldienst, de computer en het management. Mismoedig dacht hij aan het
onbezorgde leven terug, sinds zijn studie waren het alleen maar zorgen….123
14 juli 1972 werd door Maria Leonie Christina Dohmen-Schunck ingevolge het besluit van de algemene
vergadering van aandeelhouders van 24 april 1972 notarieel vastgelegd de NV omgezet in een BV met
beperkte aansprakelijkheid.124
Leo’s pogingen in de voorafgaande drie jaar, om het bedrijf te redden - door alle (familie)aandelen te kopen,
te fuseren of samen te werken met anderen - hadden gefaald. Feitelijk redde hij het bedrijf door niet vast te
blijven houden aan zijn concept, doch door zijn aandelen te verkopen.125 Van de lotgevallen van de BV na
1972 zijn geen archiefbescheiden overgeleverd.
Het ABP werd in 1973 de nieuwe gebruiker van het Glaspaleis. Later toonde de gemeente Heerlen
interesse voor het pand.126
117 Invnr. 25; voor verliescijfers zie ook invnr. 26
118 Invnr. 25; voor de bioscoop zie invnr. 142
119 Invnr. 211; 200 man zouden moeten afvloeien, zie invnr. 12, Limburg vandaag 1972; Leo noemt een getal van 50 personen,
waaronder zijn dochter Marita, inkoopster boetiek, doch velen waren al weg gegaan, invnr. 489, brief van Leo d.d. 22-04-1972
120 Invnrs. 25, 101. Een kenmerk van een familiebedrijf: de familie werkt in het bedrijf.
121 Invnr. 27; invnr. 489, brief van Leo d.d. 22-04-1972; invr. 44
122 Invnr. 489
123 Invnr. 488
124 Invnr. 38
125 Inv. nrs. 22-25
126 Invnr. 101
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Verleisdonk opende een nieuwe winkel, een speciaalzaak voor damesconfectie, gelegen aan de
Raadhuisstraat 23-25 te Geleen. De oude winkel was uit de loop geraakt en werd verlaten, hetgeen ontslag
betekende voor een aantal personeelsleden.127
In 1984 vierde de firma het 110-jarig bestaan, waarbij het boek “Heerlen van dorp tot stad” werd uitgegeven,
waarin vermeld wordt, dat de firma naast Verleisdonk en Chris Dohmen-Schunck ook door een zoon van
haar geleid werd.128
Omwille van de continuïteit van het bedrijf zocht Schunck aansluiting bij een sterke partner. In Berden werd
deze partner gevonden. In 1989 kwam er een meubelafdeling van Berden op 6000 m2 in het warenhuis
Schunck. In 1995 nam Berden het gehele warenhuis, inclusief de vestiging te Geleen en alle goederen, over
en – belangrijk - de naam Schunck bleef behouden: Berden-Schunck. Vanaf dat moment leidde Paul Berden
de zaak aan de Promenade.129
Hoewel het een rampjaar was, betekende 1972 niet het einde van Leo’s zakelijke carrière.130 Hij bleef
consequent solliciteren naar een baan en poogde nog bedrijven aan te kopen of opnieuw een bedrijf te
starten. Daarnaast blies hij handelsonderneming de AKA nieuw leven in.131 Tot ieders verbazing gelukte
het Leo de Markthal te kopen. Tenslotte leidde hij met zijn zoon Peter Peter Schunck BV en het
Administratiebureau Peter Schunck BV, gepaard gaande met diverse samenwerkingsverbanden. Van 19
september 1972 tot 1 maart 1981 was Leo directeur van Peter Schunck BV.132 Tenslotte was hij
beschermheer en bestuurslid van diverse verenigingen.133
Op 22 februari 2001 overleed Leo in een verzorgingstehuis te Valkenburg.134 Leo wordt op het doodsprentje
omschreven als een charmant persoon, een enorm levensgenieter, met aandacht en hulp voor iedereen,
een rasechte Heerlenaar, actief in het verenigingsleven, die na zijn pensioen zijn tijd wijdde aan zijn geliefde
hobby’s. Uit archiefstukken komt hetzelfde beeld naar voren, zoals eerder vermeld. Ook na zijn pensioen
ging Leo nog verder op het zakelijk gebied, zeker tot 1990, terwijl hij nog in 1988 solliciteerde.135 Voor al zijn
verdiensten is Leo, evenals zijn vader, onderscheiden.136
Peter Hubert Leo Marie Schunck, 1943 - 137
Peter was schutterskoning van St. Sebastianus. (Heerlen)

127 Invnr. 203, ongedateerd krantenartikel ”Schunck Geleen op nieuwe paden”
128 Zie literatuurlijst. Wederom een trekje van een familiebedrijf: familieleden werken mee.
129 Berden, Een historisch onderzoek.
130 In verband met de privacy van Peter Schunck, kan niet in details worden getreden.
131 Men raadplege hiervoor het archief van de AKA
132 Invnr. 377, memo inzake regeling exploitatie Markthal d.d. 16-08-1973; invnr. 657. Elders:” …. . 1975 teruggetrokken…”, invnr. 571
133 Men raadplege hiervoor de personele bundel van Leo Schunck.
134 Collectie bidprentjes Stadsarchief Heerlen; verzorgingstehuis, zie De Limburger d.d. 2 maart 2001
135 Namelijk de AKA, invnr. 351, sollicitaties zie invnr. 514
136 Invnrs. 505, 515, 581, 665,; overlijdensadvertentie krant
137 In verband met de privacy zijn de bescheiden omtrent Peter pas na 2043 openbaar.
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II Geschiedenis van het archief
De papiermassa, aangetroffen in het huis van Leo, bestond uit een bedrijfsarchief; een familiearchief en een
verzameling,138 documenten, knipsel, foto’s, voorwerpen enz. Er zijn ook bescheiden aangetroffen van een
eerdere periode, namelijk uit 1828, 1849, 1854 en 1884.139 Het betreft afschriften van akten, die mogelijk
verband houden met latere aankopen, of verband houdend met het grensgeschil en eigendomsrecht met
betrekking tot het straatje.
Het oudste stuk van de Firma Schunck dagtekent december 1872, namelijk het kwitantieboek, dat loopt t/m
augustus 1883. Het eerste stuk met betrekking tot de vestiging in Heerlen is gedateerd 1 september 1874,
en is gericht aan de koopman Schunck. Helaas ontbreken er pagina’s in de periode december 1872 tot
maart 1873.140 Het jongste stuk uit Schunck BV dateert van 1973. De jongste stukken uit het familiearchief
dateren uit 1997 en betreffen privé-stukken.
Uniek is de verzameling foto’s, waarvan het oudste exemplaar een statiefoto van de echtelieden Arnold
Schunck, gemaakt in 1897 te Eupen. Belangrijk zijn echter de foto’s met betrekking tot de bouw van het
Glaspaleis en vooral van de etalage-inrichtingen. Jammer genoeg is niet altijd even zorgvuldig omgegaan
met de foto’s, blijkens de aangetroffen oude verknipte pagina’s van vooroorlogse fotoalbums, die opnieuw
werden ingeplakt, al dan niet in zogenaamde zelfklevende albums.
De bibliotheek van het gemeentearchief kreeg een in 1958 uitgeleend boek weer terug.141 Tussen de
verzamelingen en archieven van Leo Schunck werden stukken aangetroffen van Leo Schunck als
commandant van het VIe Regiment Infanterie, I. Bataljon, I. Compagnie te Breda (Compagnieadministratie), afkomstig uit de periode dat Leo Schunck zijn militaire opleiding volgde. Deze stukken zijn
niet in de inventaris opgenomen, omdat ze in principe behoren tot de archieven van de Chassé-kazerne of
defensie. Aangezien het Schunck-archief als bruikleen is de archiefbewaarplaats is opgenomen, zal aan de
familie worden voorgesteld, deze archiefstukken over te dragen aan defensie. Omdat de aangetroffen
stukken wel een mooi beeld van de werkzaamheid van Leo tijdens zijn dienstplicht geven, zijn de
beschrijvingen van de stukken in bijlage 2 achter de inleiding opgenomen.
Het aangetroffen archief was ongeordend en omvatte vooral veel losse stukken, naast ingebonden stukken
of stukken in stofmappen of ordners en een groot deel krantenartikelen, al dan niet opgeplakt. Er werden
ook curiosa aangetroffen, zoals hoefijzers, medailles en delftsblauwe wandborden.142 Het mooiste stuk
betreft het zilveren schildje, dat door Leo gedragen werd in zijn functie van beschermheer van de
schutterij.143 Van de medailles van Rapid, zoals vermeld in de krant, is niets aangetroffen.144
De opslag van het archief was verre van ideaal. Van enkele dozen was de inhoud aangetast door
muizenvraat en muizenurine. Het betreft condoleances ter gelegenheid van het heengaan van Peter Joseph
in 1960, gelukkig is een register bewaard gebleven. Door vocht en waterschade waren vele bescheiden
gaan schimmelen, zodat werd besloten, alvorens tot inventarisatie over te gaan, de bescheiden te laten
bestralen met gammastralen, teneinde de schimmels en sporen te vernietigen.
Helaas bleek er weinig bedrijfsarchief aanwezig te zijn. Uit de periode voor 1960 zijn voornamelijk stuken
aangetroffen, betrekking hebbende op eigendom, bezit en rechten. Het zijn typisch die stukken, die men in
elk familiearchief aan kan treffen. Op bedrijfsgebied is er met uitzondering van het facturenboek en reclame,
weinig aangetroffen. De aangetroffen financiële bescheiden zijn verre van compleet.
Verhoudingsgewijs is er van de periode Leo het meest bewaard. Ook hier is weinig bedrijfsarchief
aangetroffen. In de jaren zeventig is een vermenging van bedrijfs- en privé-archief opgetreden, m.n. bij
Peter Schunck BV. Bij een familiebedrijf zal dit onvermijdelijk zijn. Privé-vermogen werd in het bedrijf
gestoken, waardoor de grens moeilijk te trekken is.

138 Lexicon, begrip 2,3.
139 Invnrs. 686-690
140 Invnr. 241. De kwitanties zijn behalve met kleefstof ook met spelden vastgezet. Deze spelden zijn niet verwijderd.
141 Namelijk Technik und Handwerk im Imperium Romanum. Eine Ausstellung des Vereins Deutscher Ingenieure, z. p. ,1958
142 Waaronder herinneringswandborden 150 jaar markt Heerlen 1844-1994 en Bundeskönigschiessen 1985 te Bergisch Gladbach.
143 Invnr. 581.
144 De Limburger, 2 maart 2001
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Er lijkt niet echt sprake te zijn geweest van een systematische administratie. Over de periode 1941-1965
werden de stukken opgeborgen naar onderwerp in stofmappen. Over de periode 1960-1970 zijn veel losse
stukken aangetroffen, die gedeeltelijk de stukken in de stofmappen aanvulden. Opmerkelijk is de grote
hoeveelheid aangetroffen dubbelen over de straatkwestie.
De stofmappen hadden als opschrift:
aanvraag rijksgoedkeuring
afgehandelde stukken A. Schunck NV directie
afschriften
Albert Heyn
Caranza
Centraal Adviesbureau Den Haag
correspondentie nieuwe-straat Schunck V&D
Fokrus
geheim dossier
gemeente Heerlen
Grand Bazar Maastricht
heer Melchior
Hollandiatheater + Lindor Nassette-Klomp
Horten
Hr. Bohn
Hr. Keulers, Munstergeleen
Hr. Pierre Schunck
knipsels nieuwe straat
memo’s
Mr. Milne
Mr. Schuitman
NMB
post dhr. Leo
Procedure V&D/Schunck over glaswand nieuwe zaak
Raad van State
recepties, uitnodigingen
tekeningen nieuwe straat
verzekering gebouwen 1969 Maenen
winkelcentrum Loon
Wolf en Hertzdahl
In de verzameling is een gedeelte van Leo’s bibliotheek bewaard gebleven. Mogelijk berusten de betere
werken bij de familie. De Wanderpaß zou zich in 1964 in het museum van de gemeente bevinden, doch in
zijn levensschets vermeldt hij, dat deze pas nog in zijn bezit is.145
Overzien we het geheel, dan blijkt, dat het zogenaamde Schunck-archief feitelijk het archief van Leo
Schunck is, ten dele verkregen van zijn grootvader en van vader, wijl Leo opvolger was, en ten dele directiearchief, doch meestens privé-administratie. De stukken uit de periode van Leo zijn opgemaakt of ontvangen
door Leo, uit hoofde van zijn functie bij de firma. Resumerend mogen we stellen, dat het feitelijke
bedrijfsarchief nooit is overgedragen.
Toen in januari 2001 Leo Schunck naar een verzorgingstehuis ging, werd door de familie het stadsarchief
benaderd met de vraag of er belangstelling was voor het archief. De stadsarchivaris trof in het pand van
Leo, gelegen aan de Franciscusweg in totaal 12 strekkende meter papier aan, opgeslagen in het hele huis,
van de kelder tot op de zolder.146 Zo belandden 20 verhuisdozen in het stadsachief, waarbij met R.P.A.L.
Schunck een overeenkomst van bewaargeving werd gesloten, voor tenminste 10 jaren.
Na de voorlopige inventarisatie ontvingen we in 2002 van C. Schrijen uit Heerlen een aantal bescheiden,
afkomstig uit de archieven van Arnold Schunck en zijn opvolgers en met betrekking tot de Stoomwasserij
145 Invnr. 137, uitleg schilderij; invnr. 495, levensschets. De Wanderpaß is in ieder geval niet in het archief aangetroffen. Voor het
begrip Wanderschaft raadplege men noot 5.
146 De Limburger van 1 en 2 maart 2001; de Trompetter 7 maart 2001. Niet alle gegevens hierin zijn juist, vgl. “het oudste……. Een
gelig A-4tje,…. 1873”
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van Pierre Schunck. Met name deze laatste bescheiden waren een welkome aanvulling op de beginperiode.
Ook van Arnold kwamen hierdoor nieuwe feiten naar boven. Tot dan toe was van het twintigste-eeuwse
aandelenbezit niets bekend. De ontvangen stukken stammen uit de periode 1890-1914 en zijn opgenomen
en geïntegreerd in de inventaris.

III Verantwoording van de inventarisatie
Inventarisatieschema en ordening
Zoals hierboven vermeld, zijn de meeste bescheiden opgemaakt of ontvangen door Leo Schunck. Zoals
reeds gemeld, zijn in de loop der tijd de archieven van de vele bedrijven, de familie en het persoonlijke
archief van Leo Schunck vermengd geraakt. Terwijl er ook een grote hoeveelheid documentatiemateriaal krantenknipsels, foto’s enz.- is aangetroffen, eveneens vermengd met de archieven. Archiefbescheiden die
behoorden tot een archief van één van de vele bedrijven van de familie Schunck zijn in de inventaris
ondergebracht bij het desbetreffende bedrijfsarchief. De archiefbescheiden behorend tot het familiearchief
Schunck zijn door vermenging met het bedrijfsarchief, door vererving of door het doelbewust verzamelen
van deze stukken door Leo Schunk in het archief terecht gekomen. Besloten werd deze archiefbescheiden
zo veel mogelijk onder te brengen bij de persoon of personen waarop de stukken betrekking hebben.
Tevens zijn er grote hiaten geconstateerd.
Door de grote vermenging van archief- en documentatiemateriaal en vanuit praktische overwegingen is
besloten het documentatiemateriaal, zoals foto’s, krantenknipsels, brochures en afbeeldingen niet als aparte
rubriek op te nemen maar onder te brengen binnen de archieven zelf. Deels kan dit materiaal het archief,
waarin grote hiaten zijn geconstateerd, enigszins aanvullen.147
Het archiefschema voor de bedrijfsarchieven werd afgeleid van de inventaris van het bedrijfsarchief van
Henri Beaumont’s metaalindustrie NV en dat van de NV Philips Gloeilampenfabriek.148
Als gevolg van de vervlechting die in de jaren 1970 heeft plaatsgevonden tussen privé en bedrijfsarchief,
met name bij Peter Schunck BV, zijn de archiefbescheiden, waarin de nadruk ligt op privé-zaken,
ondergebracht in het familiearchief.
Leo Schunck was gedurende zijn leven betrokken bij diverse stichtingen en verenigingen, als lid, bestuurslid
of beschermheer. De bijbehorende stukken zijn in aparte rubrieken ondergebracht binnen de persoonlijke
bundels van Leo Schunck.
Hernummering van de beschrijvingen in de inventaris is achterwege gelaten, aangezien het niet ondenkbaar
is dat op termijn nog archiefbescheiden en ander materiaal van de familie Schunck aangeboden wordt, dat
in dezelfde inventaris beschreven kan worden.
Selectie en vernietiging
Voor de selectie van vernietigbare archiefstukken zijn geraadpleegd de "lijst van voor vernietiging in
aanmerking komende archiefbescheiden uit de archieven van gemeentelijke en intergemeentelijke organen,
dagtekenende van na 1850", vastgesteld in 1983 en Meerendonk, Handleiding voor de selectie en
vernietiging van Archiefbescheiden.149
De inventarisator heeft verscheidene, voor vernietiging in aanmerking komende bescheiden bewaard. Als
voornaamste redenen hiervoor zijn aan te dragen het historisch belang en de aanwezigheid van lacunes in
het archief. Zo zijn van het privé-archief van Leo Schunck veel financiële bescheiden opgenomen, die
feitelijk vernietigbaar zijn. Omdat deze bescheiden echter een grote periode omvatten en inzicht geven in
het privé-vermogen, zijn ze opgenomen in het archief. Men kan hieruit, nadat de stukken openbaar zijn,
conclusies trekken over vermeende rijkdom van een verdienstelijk Heerlenaar.
Na de selectie is van de 12 m1 archief ca 9,75 m1 in aanmerking gekomen voor blijvende bewaring.
147 o.a. invnr. 309-311
148 Mes 1981; Meerendonk 1985, 125-127
149 zie literatuurlijst
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Aanwijzigen voor de gebruiker
Ten behoeve van een goed onderzoek in de archieven Schunck is het aan te bevelen de inleiding door te
lezen. Gezochte onderwerpen kunnen het beste benaderd worden vanuit de inhoudsopgave en de
desbetreffende rubriek(en). Aanvullende informatie in andere rubrieken kan daarna gevonden worden via de
geautomatiseerde zoekmogelijkheden op de website of in de studiezaal van Rijckheyt, centrum voor
regionale geschiedenis.

Beperkingen van openbaarheid
Stukken, jonger dan 50-jaar zijn niet raadpleegbaar. In verband met de bescherming van de privacy van
personen zijn de volgende dossiers pas openbaar in 2043: inv. nrs. 25, 27, 47, 139, 377, 378, 379, 380,
409, 413, 654, 657. Inv. nr. 139 is slechts te raadplegen na toestemming van de archivaris.
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Afkortingen
BV
CV
DNL
LD
LvH
MSG
NV
VNG
VOF
z.d.

Besloten Vennootschap
Commanditaire Vennootschap
De Nieuwe Limburger
Limburgs Dagblad
Land van Herle. Tijdschrift en contactorgaan voor vrienden en beoefenaars van de historie van
Oostelijk Zuid-Limburg
Maasgouw
Naamloze Vennootschap
Vereniging Nederlandse Gemeenten
Vennootschap onder firma
zonder datum
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Bijlage 1. Vereenvoudigde stamboom van Schunck
Gebroeders, allen geboren te Kettnis
Nicolaus Joseph, geboren te Kettenis 1834, huwt met Gielen
Severin Joseph, geboren te Kettenis 1836, huwt met Herne
Wilhelm Joseph, geboren te Kettenis, 1839, huwt met Gielen
Johann Arnold, geboren te Kettenis, 1842; volgt II
Nicolaus Ludwig geboren te Kettenis, 1844
Johann Arnold, geboren te Kettenis, 1842, van beroep tuchfabrikant, huwt in 1872 Anna Maria Küppers,
overleden te Heerlen, 1905
Kinderen uit dit huwelijk:
Peter Joseph Schunck, geboren te Hausset, 1873; volgt III
Peter Joseph Schunck, geboren te Hausset in 1873, als zoon van Johann Arnold Schunck en Anna Maria
Küppers overleden te Heerlen in 1960. Hij huwt in 1904 Maria Anna Christina Cloot, geboren 24-01-1879 te
Berg en Terblijt,
Kinderen uit dit huwelijk:
Maria Arnoldina Josephina (Jos), geboren 1905, overleden 1952, Zij huwt in 1930 Heinrich Maria Aloysius
Stahl en zij krijgt met hem 1 zoon genaamd Otto
Peter Joseph Arnold (Pierre) geboren 1906, overleden 1993. Hij huwt in 1936 Maria Hubertina Geertruida
Cremers en krijgt met haar 10 kinderen: Ineke, Leo, Marie-Jose, Chrisje, Arnold, Pierre, Gerda, Maria, Josef
Maria Leonie Christina (Chris) geboren 1907. Zij huwt in 1936 Hubert Joseph Dohmen (overleden 1942) en
krijgt met hem 2 kinderen: Mia, Chrisje. Zij huwt in 1945 Frans Joseph Hubert Maria Dohmen en krijgt met hem 4
kinderen: Joke, Carla, Leoke en Marlies

Louise Maria Josephina (Lou) geboren 1908. Zij huwt in 1933 Jan Hubert Janssen en krijgt met hem 10
kinderen: Bert, Pierre, Marie-Jose, Chris, Alphons, Emmy, Kees, Victoire, Antoine, Marlou
Leo Hubert Maria (Leo), geboren 1910, volgt IV
Leonie Maria Josefina (Leonie) geboren 1911. Zij huwt in 1936 Arnold Eduard Käller en krijgt met hem 3
kinderen: Eddy, Peter, Paul.
Maria Leonie Hubertina (Mia) geboren 1913. Zij huwt in 1939 Nicolaas Hubert Ruiters en krijgt met hem 10
kinderen: Christine M. H. (3 mnd); Hanny, Chris, Gerard, Pierre, Carla, Nico, Maria, Anntje, Jenanny
Arnold Johannes Leo (Arnold) 1915-1916
Arnoldus Laurentius Jozef (Arnold) 1917-1917
Arnoldine Petronella Josephine (Nolda) geboren 1918. Zij huwt in 1944 Jacobus Hubertus Wilhelmus
Houben en krijgt met hem4 kinderen: Willie, Peter, Marie-Jose, Jacky
Carola Maria Christina (Carla) geboren 1920. Zij huwt in 1947 Henricus Wilhelmus Johannes Maria van der
Made en krijgt met hem 3 kinderen: Hanny, Marcelle, Kees
Leo Hubert Maria (Leo), geboren 1910, overleden 2001. Hij huwt in 1938 Marie-Therese Grossimlinghausen
en krijgt met haar 3 kinderen:
Marie-Therese Christine Hubertina (Marita) 1940
Peter Hubert Leo Marie (Peter) 1943
Rudolf Peter Aloysius Leo (Rudy, Leo) 1945
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Bijlage 2. Archiefbescheiden van Leo Schunck als commandant van het VIe Regiment Infanterie,
I. Bataljon, I. Compagnie te Breda (Compagnie-administratie)
-

-

-

Administratieboek, 1930
Betalings- en quitantielijsten der onderofficieren, 1930
Dagelijkse aantekeningen van de veranderingen en bewegingen, van sterkte van personeel, paarden
en muildieren en van het toekomende en genotene (Journaal), 1928-1930
Betalingslijsten van soldij en van zakgeld genietende militairen, 1928-1930
Bescheiden betreffende dienstplichtigen, 1922, 1925, 1930
Rekening (maandelijks) 1929, 1930, Nb: bevat ook die van het Detachement Zevenaar
Formulieren, houdende beheer van levensmiddelen, rantsoenen en de soldatenmenage, 1930
Onderhoud wapenen, 1930
Verzorging rijkspaarden, 1922, 1930, Nb: bevat ook 3e reg. veldartillerie
Formulieren, houdende de administratie van kledinggoederen, en het onderhoud hiervan 1930
Dagrapporten, 1930
Staten, houdende opgave der dagelijksche sterkte aan officieren, onderofficieren en soldaten, aan
wie inkwartiering, en aan paarden, waarvoor stalling is verstrekt in de gemeente Princenhage, 1929,
1930
Formulieren, houdende opgaven voor benodigd ligstroo en voor vergoeding van nachtlegers, die
door schuld, nalatigheid of gebrek aan zorg, vervreemd, verloren geraakt, zoek of onbruikbaar
gemaakt, 1930
Formulieren, houdende verantwoording van gestorte- ontvangen en besteed geld, soldij,
vergoedingen, aan werklieden betaalde lonen, enz. 1930
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Inventaris
A Bedrijfsarchieven
A.1 Arnold Schunck en navolgers
A.1.1 Organisatie
2-6

9

7

8

11

12

13

14, 17-19

29

30

Stukken betreffende het vieren van jubilea, 1924, 1934, 1949
2
Drukwerken en foto's betreffende het 40-, 50-, 60- en 75-jarig
jubileum, 1924, 1934, 1949
3
Krantenartikelen betreffende het 50-, 75-jarig en 90-en 95-jarig
jubileum, 1924, 1949, 1965, 1969
4
Gelukstelegrammen, (75-jarig jubileum), 1949
5
Gewone telegrammen, 1949
6
Geschreven gelukwensen, (75-jarig jubileum), 1949

5 omslagen

Akte van oprichting van de Commanditaire Vennootschap A. Schunck, met
bijlagen, z.d., 1942, 1944.

1 omslag

Briefhoofden, alsmede een ontwerpvignet voor textiel groothandel Schunck, z.d.,
1935, 1939, 1947, 1964, 1972,.

1 omslag

Stukken betreffende een geschil met Arnold Eduard Käller betreffende het
oneigenlijk gebruik van de naam Schunck voor zijn meubelwerkplaats,
timmerfabriek en meubelzaak, gelegen aan de Oranje Nassaustraat 33,
respectievelijk Kerkplein 12 / Bongerd 16, 1942.

1 omslag

Stukken betreffende de ontbinding van de Commanditaire Vennootschap A.
Schunck en de oprichting van Kleding-, Manufacturen- en
Woninginrichtingmagazijnen A. Schunck NV. Met statuten en wijzigingen, 19471949, 1952, 1963.

1 omslag

Tijdschriftartikelen met publicaties van derden omtrent het bedrijf, 1961, 1967,
1972.

1 omslag

Rapport “tot het opzetten van een centrale centrale decoratie-afdeling in verband
met de opening van de nieuwe zaak en het verzorgen der zaken Wassen”
opgesteld door de chef publiciteit, 1963.

1 stuk

Stukken betreffende plannen voor een vestiging te Maastricht en een eventuele
samenwerking met de Grand Bazar, 1963, 1966, 1967, 1969
3 omslagen en 1 stuk
14
Bestektekeningen en foto’s, z.d. 1963, 1966
17
Brief van Mr. W.C. Schuitman te Heerlen in verband met eventuele
problemen bij het gebruik van de naam 'Schunck' voor een nieuwe
onderneming, 1966
1 stuk
18
Stukken betreffende financiering. Met begrotingen, 1966, 1967
19
Correspondentie met de Grand Bazar (baron de Vaxelaire te
Brussel) in verband met een eventuele samenwerking, 1967, 1969
Stukken betreffende plannen tot aankoop van panden te Amsterdam en
Eindhoven van Caranza te Amsterdam, 1965.
Organisatieschema met betrekking tot de taakverdeling, directie en staf van de
NV, 1966.

1 omslag

1 stuk

1

32

Stukken betreffende een plan tot vestiging van een zaak in Shoppingcenter
Heerlen [Het Loon] te Heerlen, 1966.

1 omslag

31

Stukken betreffende plannen voor een vestiging te Tilburg, 1966, 1967.

1 omslag

33

Stukken betreffende een plan voor een vestiging te Eindhoven. Met tekeningen,
1967, 1968

1 omslag

42

Stukken betreffende bezoeken van leden van de familie Schunck aan buitenlandse
firma’s en winkelketens ter oriëntatie op nieuwe mogelijkheden zoals invoering van
zelfbediening, 1967-1969.
1 omslag

16

Brief van M. Caransa & Co NV te Amsterdam betreffende het contact inzake
overname van de NV Wassen en een afwijzing van het aanbod tot overname van
het Glaspaleis, de coffeeshop aan de Promenade en een pand te Maastricht, 1968

1 stuk

20, 22-26

Stukken betreffende wijzigingen in de bedrijfsvoering in verband met de
continuïteit, opvolging en uitbreidingsmogelijkheden, 1968-1972.
5 omslagen, 3 stukken
20
Stukken betreffende een plan tot oprichting van Marita Mode NV te
Maastricht, 1968
24
Correspondentie met diverse firma’s in binnen- en buitenland,
betreffende mogelijkheden tot verkoop van firma Schunck of
samenwerking, 1969-1971
26
Rapporten opgesteld door Melchior Verenigde Bedrijven NV te
Maastricht in verband met plannen voor een eventuele
samenwerking, 1969, 1971
3 stukken
22
Stukken betreffende plannen van Leo Schunck voor eventuele
samenwerking met derden en uitbreiding van de firma Schunck of
tot afslanking en voorzetting van enkele bedrijfsonderdelen door
hemzelf en zijn zoon, 1969-1972
25
Stukken betreffende de overname van een deel van het
Promenadegebouw met personeel door V&D, 1970 - 1972
23
Brochure Entre Deux [shoppingcenter Helmstraat Maastricht],
opgesteld door Melchior, met bijlagen, z.d., 1971

34

Stukken betreffende plannen tot samenwerking met NV Kreymborg te Amsterdam,
Heerlen en / of Geleen, z.d., 1968, 1971
1 omslag

35

Uittreksels uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken
voor de Mijnstreek te Heerlen, 1969, 1971.

2 stukken

36

Stukken betreffende gegeven interviews met betrekking tot de geschiedenis en de
ondergang van Schunck, 1969, 1972.
1 omslag

27

Stukken betreffende een regeling tussen Chris Dohmen-Schunck en Leo Schunck
in verband met het terugtreden van Leo Schunck uit de firma, 1972
1 omslag

37

Akte houdende de omzetting van Kleding-, Manufacturen- en
Woninginrichtingmagazijnen A. Schunck NV in A. Schunck BV door Maria Leonie
Christina Dohmen-Schunck. Met bijlage, 1972.

1 stuk

A.1.2 Aandeelhouders, commissarissen en directie
423

2

Notitie van P.J.A. Schunck te Valkenburg, betreffende een eventuele deelname in
de directie der firma A. Schunck te Heerlen, afschrift, 1947.

1 stuk

38

Stukken betreffende de jaarlijkse algemene en buitengewone vergaderingen van
aandeelhouders van de Kleding-, Manufacturen- en Woninginrichtingmagazijnen
A. Schunck NV, met notulen en toespraken van Leo Schunck, z.d. 1949, 19601972.

1 omslag

39

Aantekeningen van directielid Leo Schunck betreffende diverse aangelegenheden,
z.d., 1955-1962.
1 omslag

41

Verzoekschrift van P.J.A. Schunck te Valkenburg en J.H. Janssen, echtgenoot van
Louise Maria Josephina Schunck te Meerssen, aan de directie om de
nieuwbouwplannen aan het Emmaplein door te zetten en niet aan de 'doorbraak,'
1962.

1 stuk

43

Notulen van vergaderingen van de directie en commissarissen, met bijlagen, 1964,
1965, 1967, 1969-1972.
1 omslag

44

Brief van de directie inzake wijzigingen in de directie, nl. het aftreden van directeur
L.H.M. Schunck, het aantreden van directrice M.L.Chr. Dohmen-Schunck en
benoeming van adjunct-directeur L.F. Verleisdonk, 1972.

1 stuk

A.1.3 Bedrijfskapitaal en financiering
A.1.3.1 Aandelen
697

696

46

Bankafschriften van de Aachener Bank für Handel und Gewerbe Eupener
Kreditbank te Eupen, houdende wijzigingen van het kapitaal in aandelenbezit,
1890-1898.

1 omslag

Bankafschriften van de Eupener Kreditbank te Eupen, houdende wijzigingen van
het kapitaal in aandelenbezit, 1899, 1900.

1 omslag

Stukken betreffende de mogelijke aankoop van 50 aandelen van L. KällerSchunck, met staat van verdeling van de aandelen, 1962, 1963.

1 omslag

47

Stukken betreffende de aankoop van aandelen van Peter Joseph Arnold Schunck
te Valkenburg door Leo Hubert Marie Schunck te Heerlen, z.d., 1965-1970.
1 omslag

48

Brieven van het bestuur namens Chris Dohmen-Schunck aan L.H.M. Schunck,
waarin aan hem te koop wordt aangeboden 30 aandelen van Maria Leonie
Hubertine Ruiters-Schunck en 50 aandelen van Otto Stahl, 1968, 1970.

49

2 stukken

Rapporten inzake de waarde van aandelen, eigen vermogen en stille reserves van
de NV SChunck, 1968, 1970, 1971
3 stukken

A.1.3.2 Vermogen in panden
51

Taxatierapporten van het warenhuis aan de Markt en van de opstallen en
inventaris c.a. van het gebouw Markt/Kerkplein [Glaspaleis], 1963, 1968.

1 omslag

52

Taxatierapporten van het gebouwencomplex Promenade / Honingmanstraat /
Dautzenbergstraat, inclusief inventaris en de 4 vitrines nabij het hoofdgebouw aan
de Promenade, 1968, 1969.
1 omslag

53

Taxatierapporten van de panden Markt 1 en Saroleastraat 14, inclusief inventaris.
Met bijlagen, 1970, 1972.
1 omslag

3

A.1.3.3 Schuld
54

Stukken betreffende een plan tot het nemen van een hypotheek van f 100.000,- bij
Vita te 's-Gravenhage, 1935.
1 omslag
N.B. Niet compleet.

55

Akten van hypotheek, groot f 50.000,- en f 25.000,- , op ondergrond en
winkelpand, groot warenhuis, gelegen aan de Markt en aan het Kerkplein,
kadastraal bekend D 6278, ten laste van P.J. Schunck en M.A.C. Cloot en ten
behoeve van de NV Nederlandsche Hypotheekbank te Veendam en de FrieschGroningsche hypotheekbank NV te Groningen, met bijbehorende stukken, 1937,
1942.
2 stukken.

56

Memorandum van P.J.A. (Pierre) Schunck te Valkenburg aan Leo Schunck
betreffende de schuld van hun vader P.J. Schunck, groot 25.000 dollars, bij de
Priesters H. Hart te Hales Corners Winconsin, 1962.

1 omslag

N.B. Op de enveloppe het firmastempel: Heren- en kinderkledingmagazijn Schunck Jr. CV, Muntstraat
41 Maastricht

A.1.4 Eigendom en productiemiddelen
A.1.4.1 Heerlen
A.1.4.1.1 Gebouwen
58-69

Verzekeringspolissen met bijbehorende stukken, 1892-1925.
11 omslagen, 1 stuk
58
Kerkplein, woonwinkel met inboedel ten name van Arnold Schunck,
brandverzekering, 1892, 1894
N.B. 1894 betreft nieuwbouw

60

59

61

62
63
64

65

4

In den Bongerd, nadien Markt 6 / 8, twee woonhuizen, waarin in één
van de panden een café is gevestigd, ten name van A. Schunck,
brand- en glasverzekering, 1903
Kerkplein, A175, slagerij annex kruidenierswinkel, met verkoop van
petroleum, nadien bakkerij / conditorij, [uitgeoefend door derden],
ten name van Arnold Schunck, nadien weduwe A. Schunck,
brandverzekering, 1903, 1906, 1907
Schandelen, woonhuis met schuur en stalling, bewoond door een
landbouwer, ten name van J.A. Schunck, respectievelijk de erven
J.A. Schunck, brand- en bliksemverzekering, 1906, 1916, 1924
Marktplaats, inboedel van het winkel-magazijn, ten name van Peter
Schunck, brandverzekering, 1907
Marktplaats / Markt, glasverzekering ten name van P. Schunck,
1907 - 1909
Marktplein 181, nadien Kerkplein 3, manufacturenwinkel en
kleermakerij, ten name van firma A. Schunck, bedrijfsschade ten
gevolge van brand enz., 1908, 1917, 1920
Oude Markt 2-3 [voorheen Marktplaats], woon-winkelhuis c.q.
kleermakerswerkplaats met magazijn; het pand A 176, 177, zijnde 3
woonhuizen; een en ander met inrichting, ten name van Peter
Schunck, nadien weduwe J.A. Schunck, geboren Küppers, en
kinderen Peter, Christina en Louise, nadien Peter Schunck,
alsmede de firma A. Schunck, winkeliers, brand- en
bliksemverzekering, 1908-1922, 1925

66

67
68

69

70

71

73

Kerkplein en Prins Hendriklaan, panden bewoond door derden, het
nieuwe (1909) winkelhuis van de eigenares; het winkelhuis achter
den toren, het winkelhuis aan de Markt, tenslotte de panden Markt 7
,8, 9, 11, 12; het winkelhuis Markt 2, 3, ten name van fa. A.
Schunck, ten name van weduwe Arnold Schunck, nadien firma A.
Schunck, spiegelglasverzekering, z.d., 1909, 1913, 1914, 1917
Kwitanties betreffende brandverzekering van onbekende objecten
ten name van Peter Schunck, 1912-1916, 1919
Markt 2-3, huis, winkel, magazijnen, kleermakerij enz., ten name
van de P. Schunck cons., nadien Firma A. Schunck, brandbliksemverzekering, 1913-1925
Brief, houdende opgave van bij Brusselse verzekeringen
ondergebrachte panden, met vermelding van de looptijd en
verzekerd kapitaal, z.d. [1923]

1 stuk

Brief van firma E. Smeets, brouwerij, branderij en azijnfabriek te Gulpen, waarin
deze aan A. Schunck toestemming geeft voor de duur van 5 à 6 weken, grond en
bouwmateriaal te vervoeren over de plaats gelegen tussen Smeets' café [te
Heerlen] en Schuncks erf, en onder voorwaarde, dat eventuele schade aan het
kanaal van de gemeente hersteld wordt, 1903.

1 stuk

Kwitantie wegens betaling van een som geld aan Hennen door A. Schunck,
verschuldigd wegens het tot stand komen der passage door het huis Eijmael van
het Kerkplein-Prins Hendriklaan ingevolge een overeenkomst van 28 april 1903,
1907.

1 stuk

Blauwdruk, houdende plattegrond van de bloemserres aan de Akerstraat,
kadastraal bekend E 3070, 1926.

1 stuk

N.B. Zie ook inv.nr. 663

74

Blauwdruk ten behoeve van een verbouwing van het atelier fa. Schunck, 1927.

1 stuk

75

Blauwdrukken van de bebouwing van de firma aan de Bongerd, 1927.

1 stuk

76

Blauwdruk ten behoeve van een ontwerpverbouwing van de winkel, behorend bij
het besluit van Burgemeester en Wethouders, 29 juni 1928.

1 stuk

Blauwdruk ten behoeve van de verbouwing van het winkelhuis der firma, gelegen
aan het Kerkplein, kadastraal bekend D 3027, 1929.

1 stuk

77

--

Stukken betreffende de bouw van een winkelhuis met bovenwoning op een terrein,
gelegen aan de Bongerd (Marktplein) en het Kerkplein te Heerlen, kadastraal
bekend D 2915, 3983, 3144, 2868, 3143, en 4921, 2866, 2867 en 3232,
[Glaspaleis], 1932-1937.
10 omslagen, 1 katern, 3 stukken
78
Stukken betreffende de architectenkeuze, 1932, 1933
79
Begrotingen ten behoeve van de bouw, met voorbeelden van
andere glaspaleizen (foto’s en het tijdschrift “La construction
moderne” waarin een artikel over “les grands magasins Decré te
Nantes”), 1932, 1934
83
Aanbesteding en gunning, 1934
705
Bestektekeningen voor de aanleg van de cv-installatie, 1934
81
Bouwvergunning, bestek en voorwaarden, met bijbehorende staten
van toelichting,- staat van aanwijzing en (ontwerp)tekeningen, 1934,
1935
82
(Ontwerp) bestektekeningen, z.d., 1934, 1935
86
Stukken betreffende de levering van het glas en de winkelinrichting,
1934, 1935

5

85
84
87
88
90

Stukken betreffende de aanleg van de liftinstallatie, 1934-1936
Bestek en voorwaarden voor het maken van de complete installatie
voor water-, gas en sanitair, 1935
Stukken betreffende de uitgave van een gedenkboek bij
gelegenheid van de opening, 1935
Stukken betreffende de opening, met foto’s van de bouw en de
opening, z.d., 1935
Tekening, [ten behoeve van de bouw van etalagekasten terzijde van
het V&D-gebouw] behorend bij het besluit van Burgemeester en
Wethouders d.d. 10 januari, 1936

1 katern

1 stuk

N.B. Zie ook inv.nr. 174.

91

80
709

89

Brief van het gemeentebestuur, waarin het mededeelt genegen te
zijn het aan te leggen riool in de Oranje-Nassaustraat aan te passen
ten behoeve van aansluiting van de kelderverdieping van het pand
aan de Bongerd, 1937
Blauwdrukken met betrekking tot de E-installatie, z.d.
Schets van het Glaspaleis,gemaakt op transparant papier,
vervaardigd door Peutz, z.d.

Verzameling kranten- en tijdschriftartikelen betreffende de opening, mogelijke
sloop en de architectuur van het Glaspaleis, 1935, 1937, 1944, 1962, 1968, 1996

1 stuk

1 stuk

1 omslag

92

Stukken betreffende plannen tot aankoop van panden, gelegen aan de Geerstraat;
de Geleenstraat 56-58 en elders (pand weduwe Kockelkorn), 1940, 1941.
1 omslag

93

Stukken betreffende plannen tot aankoop van panden, gelegen te Maastricht,
Doetinchem en Vaals, 1940, 1958, 1959

--

1 omslag

Stukken betreffende het beheer van het Glaspaleis, 1940-1972
6 omslagen, 2 stukken
616
Verzameling foto’s en een tekening van het Glaspaleis, z.d. [ca.
1940 –1970]
94
Bestektekening ten behoeve van een verbouwing van de 2e
woonverdieping, opgesteld door F.P.J. Peutz, 1940
1 stuk
95
Bestektekeningen van F.P.J. Peutz, ten behoeve van een
verbouwing van het complex Glaspaleis-oude zaak, alsmede een
revisietekening, goedgekeurd door het GEB houdende het
schakelschema van de elektrische installatie, 1941
96
Schetstekening van de gevel aan het Kerkplein, opgesteld door
F.P.J. Peutz, 1947
1 stuk
97
Tekeningen ten behoeve van de elektrische lichtinstallatie van de
tapijtenafdeling en een gedeelte van de zogenaamde oude zaak,
opgesteld door Van Zandvoort, 1950
98
Verslag inzake een onderzoek naar de praktijkervaring vliesgevels
warenhuis Schunck te Heerlen, opgesteld door Ratiobouw te
Rotterdam ten behoeve van een onderzoek naar vliesgevels in het
algemeen, concept, met opgenomen tekeningen en foto's, 1963
99
Stukken betreffende de verbouwingen van het Glaspaleis, Kerkplein
54, met tekeningen van F.J.P. Peutz, 1964, 1968-1970
101
Stukken betreffende verhuur- en verkoopplannen en de verhuur aan
het ABP, z.d., 1969, 1970-1972, 1974
N.B. Voor verhuurplannen aan defensie zie inv.nr. 25

102

103

6

Bestektekening voor een verbouwing van de oude Twentsche bank, getekend
door F.P.J. Peutz, 1941.
Blauwdrukken van (etaleer-) toonbanken, 1941.

1 stuk
2 stukken

104

Brieven van het gemeentebestuur, waarin wordt medegedeeld, dat het verzoek om
een vergunning tot het bouwen van een warenhuis aan de Geleenstraat en de
Bongerd, voorlopig wordt aangehouden, 1941.
2 stukken

105

Stukken betreffende plannen tot aankoop van diverse panden:Geleenstraat,
Dautzenbergstraat, Saroleastraat, Geerstraat en langs de weg Geleen-Heerlen,
ten behoeve van nieuwbouw aan het Emmaplein of nabij de Saroleastraat, 19481959.

1 omslag

Bestektekening ten behoeve van de verbouwing van het winkelhuis 'oude zaak'
Heerlen, opgesteld door F.P.J. Peutz, 1949.

2 stukken

106

107, 111-121

Stukken betreffende een bouwplan ten behoeve van een nieuw warenhuis aan het
Emmaplein-Kerkplein c.q. een uitbreiding van het Glaspaleis, z.d. 1955-1962.
2 pakken, 8 omslagen, 3 stukken
121
Schetsen van een binnenplein en de hoek van het pand, z.d.
2 stukken
107
Stukken betreffende plannen tot het bouwen van een winkelpand
omgeving Bongerd, Emmaplein, Geleenstraat Kerkplein en sloop
van opstallen, 1955, 1957-1959, 1961, 1962
115
Ontwerptekening Bestek 339A, plan C, opgesteld door F.P.J. Peutz,
1959
112
Ontwerptekeningen Bestek 339A, opgesteld door F.P.J. Peutz,
1959
116
Ontwerptekeningen Bestek 339A, opgesteld door F.P.J. Peutz,
1959
114
Ontwerptekeningen Bestek 339A, plan B, nos 1-12, opgesteld door
F.P.J. Peutz, 1959
113
Ontwerptekeningen plan A, opgesteld door F.P.J. Peutz, 1959
118
Bestektekening 475 blad 2, nieuwe toestand gevel aan de Passage,
opgesteld door F.P.J. Peutz, 1961
1 stuk
117
Ontwerptekening Bestek 339, opgesteld door F.P.J. Peutz, 1961
1 pak
N.B. Bevat plattegrond van het Emmaplein e.o. met betrekking tot de oude- en nieuw
ontstane situatie

119
111

120
122

123

124

Ontwerptekening Bestek 339, opgesteld door F.P.J. Peutz, 1961
Stukken betreffende het verkrijgen van rijksgoedkeuring voor de
uitbreiding van het warenhuis c.q. nieuwbouw aan de SaroleastraatBongerd respectievelijk het Emmaplein / Kerkplein en het verkrijgen
van een bouwvergunning, 1961, 1962
Ontwerptekening Bestek 339, opgesteld door F.P.J. Peutz, 1962

1 pak

Brief van H.P. Waaifoort, houdende een verzoek, hem bij een eventuele verkoop
van het pand Neerlandia-Limburgia, gelegen aan de Saroleastraat-Bongerd, deze
opdracht te verlenen, 1958.

1 stuk

Brief van het gemeentebestuur waarin de verhuur van het pand Saroleastraat 13
aan Schunck wordt opgezegd, 1959.

1 stuk

Kadasterkaarten van de kom, waarop met rood ingekleurd: pand Klompstraat;
panden hoek Markt/Saroleastraat, D 6890; complex Markt-Emmaplein, D 6278,
6279, 3985, 3986, 2978; complex aan de Bongerd, D 2785, 3168, 3169, 3037,
3038, 3691, 3692, 5867; complex Kerkstraat, D 1856, 2399; terrein aan de
Akerstraat met uitgang aan Nobelstraat, (Garage Schunck); complex, gelegen aan
de hoek Geerstraat-Uilestraat, E 2349; pandje hoek Geleenstraat-Geerstraat;
tevens vermelding van de karakteristieke panden waaronder C&A, Hollekamp, het
Hollandiatheater, alsmede een foto van een kadasterkaart, waarop ingetekend een
aan te leggen doorbraak en wijzigingen van de kom, eigenaars, 1960.
1 omslag

7

141

Verzameling krantenartikelen en een cliché betreffende de bouw en opening van
het warenhuis aan de Promenade, z.d., 1959-1964

1 omslag

126

Stukken betreffende een plan tot aankoop van het pand Custers, Bongerd 21, ten
behoeve van een ruil met Bavaria Bieren te Lieshout, tegen het pand Bongerd 20,
gelegen naast de babyzaak van Schunck, 1960-1963.
1 omslag

127

Stukken betreffende plannen tot aankoop van het oude V&D-pand en een tuin van
de Fa. Muys en de Winter, gelegen aan de “doorbraak”, 1961, 1962.
1 omslag

--

Stukken betreffende de bouw van een warenhuis aan de Promenade, z.d., 19611971.
6 omslagen, 7 stukken
130
Notulen van de besloten vergadering van de Raad der gemeente
Heerlen, d.d. 18 april, betrekking hebbend op grondtransacties en
Schuncks uitbreidingsplan, 1962
1 stuk
131
Principe-overeenkomst met Melchior Verenigde Bedrijven NV te
Maastricht betreffende bouw van het warenhuis te Heerlen, met
bijlage, concept, 1962
1 stuk
132
Bestekken en voorwaarden van architect Hoen, 1962, 1964
135
Stukken betreffende de bouw. Met foto’s, z.d., 1963
133
Aantekeningen inzake mogelijke transacties van onroerend goed
met de gemeente Heerlen en Melchior in verband met het verkrijgen
van een aaneengesloten perceel ten behoeve van de bouw van het
warenhuis, z.d., 1963
708
Krantenpublicatie "Promenade Post. Schunck’s nieuwbouw nieuws",
z.d. 1964
3 stukken
137
Stukken betreffende de opening van het pand aan de Promenade,
met foto's en een bandopname van de opening en een
tijdschriftpublicatie hieromtrent, met de uitleg van de voorstelling
van het door het personeel aangeboden schilderij, z.d., 1964
N.B. Voor reclamestunts zie invnr. 344. Voor foto's zie invnr. 519.

140
136
139
138

129

128

142

143

144

8

Stukken betreffende de oplevering, z.d., 1964-1966, 1968
Stukken betreffende de financiering en de afrekening van de schuld
bij Melchior, 1964, 1965, 1970, 1971
Begroting en tekening ten behoeve van de bouw van een geldkluis
in de kelder, 1965
Stukken betreffende de aanleg van technische installaties en een
zon-warmte-bescherming, 1965

Bouwtekeningen ten behoeve van een bouwplan voor een winkelpand aan de
Bongerd, met ingang aan de Geleenstraat, Markt oftewel Bongerd en aan 'de
nieuwestraat' [nieuw aan te leggen straat], z.d.
Brief van het gemeentebestuur betreffende de plicht tot het aanvragen van een
veiligheidsverklaring voor de ingebruikname van het verbouwde pand Bongerd 1 /
Saroleastraat 14 [Markthal], 1962.

2 stukken

1 omslag

1 stuk

Stukken betreffende de aankoop en beheer van het bioscooptheater, restaurant,
winkelhuis met aanhorigheden en erf, gelegen aan de Promenade 8-10,
kadastraal bekend D 7958, met inboedels, toebehorend aan Melchior Verenigde
Bedrijven NV te Maastricht, 1963, 1964, 1972.

1 omslag

Stukken betreffende de verzekeringen van de panden tegen brand en
bedrijfsschade, 1968-1971.

1 omslag

Offerte voor een Feuerlöschanlage voor het warenhuis Dautzenbergstraat –
Honingmanstraat - Promenade, 1969.

1 stuk

145

146

72

Notitie en een tekening betreffende een niet doorgegaan plan om deel te nemen in
het project Recreatie Heinekens bieren voor een restaurant en supermarkt te
Geleen, 1971.
Correspondentie met H.W.F.C. Heman betreffende eventuele verhuring van de
bovenverdieping van de Markthal, 1972.
Blauwdruk, houdende plattegrond waarop aangegeven terreinen, gelegen in het
gebied omgrensd door de Dautzenbergstraat, Prins Hendriklaan, het
Wilhelminaplein, het kerkhof, de Orange-Nassaustraat en Saroleastraat, z.d. [voor
1909]

1 stuk

2 stukken

1 stuk

N.B. Bevat stempel A. Schunck Heerlen, Holland

A.1.4.1.2 Terreinen
180

703

149

150

--

Overeenkomst van pacht, waarbij Pieter Schunck een perceel grond pacht,
kadastraal bekend D 3232, toebehorend aan weduwe H. Hennen-Lintzen te
Valkenburg ten behoeve van de bouw van opstallen, concept, z.d.

1 stuk

Uittreksel (situatietekeningen) uit het kadastrale plan van D, Schandelen,
terreinen, gelegen te Schandelen tussen de Vijgenweg en Schandelermolenweg
en gelegen aan weerszijden van de beek, alsmede van D, gelegen ten Noordwesten van de Geleenstraat van Maastricht naar Aken, gelegen aan de Markt en
nabij de kerk, 1901

1 stuk

Brief van de Gulpener Bierbrouwerij en Azijnfabriek aan Dhr. Schunck te Heerlen
betreffende een voornemen van de brouwerij, een scheidingsmuur te laten maken
tussen dhr. Canter, het goed van Schunck en het goed van de brouwerij en nadien
de aldus ontstane ruimte te overdekken tot zaal, teneinde er in de winter
uitvoeringen te kunnen geven, 1904.

1 stuk

Akte van aankoop van een perceel tuin, kadastraal bekend D 2692, door Anna
Maria Küppers, Peter Schunck, Jozef Franck en Louise Schunck, van Firma E.
Smeets te Gulpen, 1912.

1 stuk

Stukken betreffende het ontstaan, de ontwikkeling en de beëindiging van de
zogenaamde straatkwestie, 1904 - 1961.
8 omslagen, 8 stukken
N.B. 1. Niet compleet.

152
153

Notities opgesteld door P.J. Schunck betreffende de historie van het
geschil, [ca 1960]
Plattegronden en tekeningen betreffende het straatje ('Gatske') c.q.
Het Vlot in verband met geschillen omtrent eigendomsrechten, met
bijbehorend rapport 'Gatske, gelegen tusschen V&D en de firma
Schunck', z.d., 1915, 1926, 1932, 1936, 1937, 1939, 1940,

2 stukken

N.B. Met ingekleurde afdrukken van kadasterkaarten naar de situatie van 1841,
1928, 1932, 1933, 1936.

154
156

Foto's, z.d., 1934
Stukken betreffende een overeenkomst tussen firma E. Smeets te
Gulpen, nadien Gulpener Bierbrouwerij, en Schunck, waarbij
Smeets een strook grond, breed 7,5 meter tussen Geleenstraat en
Prins Hendriklaan, afstaat voor een openbare weg, aan te leggen
door de gemeente Heerlen, waarbij Schunck aan de firma Smeets
het afstaan van het terrein zal vergoeden en de aanleg van de weg
zal betalen, 1904, 1915, 1916

9

158

157

160

174

155
175

178

177
179

Akte, houdende overeenkomst tussen Hubert Dionysius Lodewijk
Maria Hennen, koopman; de familie Schunck: Anna Maria Küppers,
Peter Schunck, Joseph Franck en Louise Schunck, waarbij de
gemeente Heerlen 3 maanden een optie krijgt op een perceel erf
van Hennen, kadastraal bekend D 3232, en op de percelen, huizen
en erven of gedeelten daarvan van de familie Schunck, kadastraal
bekend D 2866, 2867, 2868, 3143, 3144 en 3983, 1916
Akte, houdende overeenkomst tussen Joseph Franck, Hubert
Dionysius Lodewijk Maria Hennen en de familie Schunck: Anna
Maria Küppers, Peter Schunck, Joseph Franck en Louise Schunck,
waarbij zij aan de gemeente een optie geven voor de tijd van 3
maanden een gedeelte van een huis met tuin, kadastraal bekend D
3918, 3919, toebehorend aan Franck; een tuin en open terrein,
kadastraal bekend D 3221 en 3447 (ged), toebehorend aan
Hennen; een open terrein, kadastraal bekend D 3217, toebehorend
aan de familie Schunck, 1916
Brief van het gemeentebestuur, waarin afwijzend wordt beschikt op
het verzoek de oplevering van de weg, aan te leggen door Schunck,
pas 6maanden na de vrede te doen plaatsvinden en waarin wordt
gesteld dat de weg binnen 2 maanden moet zijn opgeleverd, 1917
Stukken betreffende de geschillen met V&D en /of de gemeente
Heerlen in verband met bouwplannen en aanleg van de weg tussen
V&D en Schunck en de gevoerde bezwaar- en
beroepschriftenprocedures, 1930-1939
Verzameling krantenartikelen betreffende de straatkwestie, 19391960
Stukken betreffende de geschillen met V&D en /of de gemeente
Heerlen in verband met bouwplannen en aanleg van de weg tussen
V&D en Schunck en de gevoerde bezwaar- en
beroepschriftenprocedures, 1940-1950
Stukken betreffende de geschillen met V&D en /of de gemeente
Heerlen in verband met bouwplannen en aanleg van de weg tussen
V&D en Schunck en de gevoerde bezwaar- en
beroepschriftenprocedures, 1951-1961
Stukken betreffende de opening van de nieuwbouw van V&D aan
de Geleenstraat. z.d., 1956, 1958
Akte houdende de ruil van onroerend goed tussen Schunck en
Vroom en Dreesmann Heerlen NV, waarbij Schunck huizen en erf
aan het Kerkplein verkrijgt en aan V&D overdraagt een huis en erf
aan de Klompstraat, 1960, 1961

1 stuk

1 stuk

1 stuk

1 stuk

N.B. zie ook tekening invnr. 171

171

181

Akte houdende de ruil van percelen grond met opstallen tussen
Schunck, de gemeente Heerlen en V&D. Met bijlage, 1961

Advertentie, waarin bouwterreinen te koop worden aangeboden, en een
plattegrond met de verkaveling van een terrein aan de Rukker, z.d., 1940

2 stukken

2 stukken

182

Stukken betreffende een plan tot aankoop van een terrein, gelegen aan de Oude
Lindestraat, Hamerstraat-Welterlaan en Benzenraderweg, kadastraal bekend E
5004, toebehorend aan de gemeente Heerlen, ten behoeve van de bouw van een
centraal magazijn, 1962
1 omslag

134

Brochure met betrekking tot Promenadeplan II, gedeelte tussen Geerstraat en
winkelcentrum Het Loon, z.d.

10

1 omslag

183

Stukken betreffende de gemeentelijke plannen voor het aanleggen van de
Promenade tussen Honingmanstraat en Geerstraat en het verleggen van de
rooilijn ter hoogte van het Promenadepand van Schunck. Met tekeningen, 1963,
1965, 1966

1 omslag

184

Stukken betreffende afspraken met de gemeente in verband met plan Promenade
II, de ontruiming van panden en percelen aan Bongerdstraat, Emmastraat,
Emmaplein en Kerkplein en de reiniging van de zuidgevel van het Glaspaleis,
1966, 1967, 1969.
1 omslag

185

Offerte van Hilde Heusler Immobilien te Aken voor een grondstuk aldaar ten
behoeve van een te bouwen warenhuis, 1967.

1 stuk

A.1.4.2 Maastricht
10

186
21

Correspondentie met de Grand Bazar van Maastricht over mogelijke aankoop van
hun pand, 1945-1948, 1951-1953.
1 omslag
Schets van de winkelwoonruimte in de Muntstraat 44, 1956.
Stukken betreffende beheer en verkoop van het pand Grote Staat 58 te
Maastricht, 1968

1 stuk

1 omslag

A.1.4.3 Geleen
188-192

Stukken betreffende de opening van het pand Rijksweg Zuid 1 / Kumenadestraat,
1954.
2 pakken, 2 omslagen, 1 stuk
188
Gelukstelegrammen, felicitatiebrieven, registers van ontvangen
bloemstukken, 1954
1 pak
190
Invitatie, menukaart en redevoering, 1954
1 omslag
192
Krantenartikelen, 1954
1 omslag
189
Receptieboek, losbladig, 1954
1 pak
191
Foto's van het in- en exterieur van het pand, z.d.
1 stuk

187

Tekeningen van de lichtinstallatie van de winkelruimte in de flat van de Limburgse
Bouwmaatschappij te Geleen, 1954.
2 stukken

193

Overeenkomst van huur van de winkel- en etalageruime, gelegen aan de
Rijksweg-Zuid en de Kummenadestraat, zoals thans bij Schunck in gebruik voor
de duur van 16 jaar, toebehorend aan de Limburgse Bouwmaatschappij NV te
Geleen, kopie, 1963.

1 stuk

N.B. betreft verlenging van het uit 1953 stammende huurcontract.

194

Taxatierapport betreffende de algehele inventaris aanwezig in de panden Rijksweg
1 en 77 te Geleen, 1970.

1 stuk

A.1.5 Personeel en administratie
A.1.5.1 Personeel
195

Groepsfoto's van personeel en directie, z.d. ,1924, 1949.

196

Bevelschrift van de Raad van Arbeid te Maastricht betreffende betaling van de
werkgeverspremie ingevolge de Invaliditeitswet, 1925.

1 omslag

1 stuk
11

197

Supplementpolis, behorend bij de ongevallenpolis ten name van firma A.Schunck,
met bijlage, 1926.
2 stukken

198

Staat, houdende de gemiddelde personeelsbezetting te Heerlen over de periode
1949-1961, z.d.

1 stuk

199

Pensioenreglement, 1950.

1 katern

200

Foto's van een uitstapje met etaleurs naar Frankrijk, z.d. [ca 1952].

1 omslag

201

CAO, voor het personeel te Heerlen en Geleen, met wijzigingen, 1955, 1956.

1 omslag

100

Krantenknipsel betreffende personeel en individuele personeelsleden, 1961-1970

1 omslag

202

Foto's van het feest 'mej. Ploem', [1961].

1 omslag

204

Blanco sollicitatieformulier, z.d., [1966].

1 omslag

203

Stukken betreffende individuele personeelsleden, 1970-1972.

1 omslag

N.B. Openbaar vanaf 2045.

205

Stukken betreffende de afdoening van de vacature voor bedrijfsleider en
personeelschef, 1966.

1 stuk

208

Correspondentie met S.J.H. Huijben, directeur personeels- en algemene zaken NV
Nederlandse Staatsmijnen te Heerlen betreffende de demografische
ontwikkelingen, 1968.
3 stukken

206

Offerte van M. Loop aan de directie voor een collectieve ziektenkostenverzekering
door N.E.N., afschrift, 1968.

1 stuk

207

Toespraken bij gelegenheid van de benoeming van de nieuwe bedrijfsleider en de
directiesecretaris, 1968.
2 stukken

209

'Weg-wijs bij Schunck', informatiebrochure over de organisatie voor het personeel,
z.d. [1969].
1 omslag

210

Instructie van de bedrijfsleiding voor de chefs betreffende de taak van de
inspectiedienst, bij gelegenheid van de indiensttreding van inspecteur Schrooders,
1969.

211

1 stuk

Stukken betreffende de afvloeiing van personeel in verband met de overname van
een gedeelte van het Promenadegebouw door V&D, z.d., 1972.
1 omslag
N.B.Zie ook invnr. 25

212

701

Vlugschrift van de CPN afd. Heerlen aan het personeel, waarin het opkomt voor
hoger loon en een uitbetaling van f 400,-, z.d. [1972].
Brochures van Bata te Best betreffende verkooptrainingen en -technieken, z.d.

1 stuk
1 omslag

A.1.5.2 Kostenberekening en belasting
213

Dwangbevel tot betaling van belasting ingevolge het kohier der
oorlogswinstbelasting 1919, voor fa. P.J. Schunck, Kerkplein 2/3, 1919

1 stuk

214

Aanslagbiljetten betreffende de gemeentelijke- en grondbelasting, 1922, 1929.

1 stuk

215

Stukken betreffende betaling van vennootschapsbelasting, 1965 - 1971

12

1 omslag

216

Begroting van de kosten voor algemeen, personeel, huisvesting, financiëring en
afschrijving ten behoeve van de vestigingen Heerlen en Sittard, klad, 1978

1 stuk

A.1.5.3 Financiële administratie
306

Facturen voor een abonnement op de Limburger Koerier en voor het plaatsen van
aanbevelingen, 1855-1901
1 omslag

241

Wissel- en kwitantieboek, 1872-1883

1 deel

N.B. Met achterin een lijst van familieleden en hun geboortedata

242-258

57
147

1

218-232

226

Wissels en kwitanties voor ontvangen goederen en diensten. Met bijlagen, 1882 1945
1 pak, 15 omslagen, 1 stuk
242
1882, 1883
251
1894
243
1884
252
1895
253
1896
244
1885
254
1897
245
1886
246
1887
255
1899
256
1900
247
1888
257
1901
1 pak
248
1889
249
1890
258
1914
1 stuk
250
1891
Facturen in verband met bouw- en herstelwerkzaamheden en een verhuizing,
1885, 1888, 1893-1895.

1 omslag

Kwitanties van de aankoop van benodigdheden voor de kleermakerij, 1895, 1897,
1912.
1 omslag
Kwitanties van betaalde premie voor de verzekering tegen burgerrechtelijke
verantwoordelijkheid, 1918, 1919.
Jaarrekeningen over de jaren 1948, 1957-1970, 1972. Met bijlagen.
227
1966
218
1948
228
1967
219
1957/1958, 1958
229
1968
220
1959
230
1969
221
1959/1960, 1960
231
1970
222
1961
235
1971
223
1962
N.B. Jaarrekening ontbreekt.
224
1963
232
1972
225
1964
N.B. Niet compleet.
1965

1 omslag
15 omslagen

264

Inkoopboeken van textiel, 1950 - 1954

1 deel

280

Register 'Retourenboek', 1950-1954.

1 deel

217

Debiteurenboek, 1951-1954.

281

Verkoopboek, 1952 oct. - 1954 sept.

240

Staat van afgepast [textiel]goed te Geleen. Met bijlage, z.d. [ca. 1954]

1 kaartsysteem
1 deel
2 stukken

13

265

236

237

238

239

Register houdende financiële gegevens betreffende inkoop en omzet per afdeling
afdeling in Heerlen en Geleen, 1956, 1956/1957

1 deel

Stukken betreffende deelname door Leo Schunck aan congressen van het
National Cash Register Company te Ohio, Amerika, met foto's, z.d., 1957, 1958,
1961,.

1 omslag

Stukken betreffende de ingebruikneming van een computersysteem ten behoeve
van de financiële administratie, 1968.

1 omslag

Formulier van het CBS, houdende indexcijfers van de maandelijkse geldomzetten
in de detailhandel, waarop ingevuld de cijfers [van Schunck], 1969.
Stukken betreffende opdrachtverlening aan Compute-service NV te Heerlen tot
overname van de computerdienst van Schunck inclusief personeelsleden, 19701972.

1 stuk

3 stukken

A.1.6 Inkoop en productie
274

Notitie 'Een praatje over kousen' over nylonkousen, z.d.

1 stuk

148

Rapport inzake de uitbreiding van het bedrijfskledingsatelier met een
broekenafdeling in 1941, z.d.

1 stuk

259

Stukken betreffende inkoop van goederen, 1937, 1945

2 stukken

261

Stukken betreffende de textielvoorziening in oorlogstijd, 1941, 1944

1 omslag

N.B. zie ook inv.nr. 259

260

Stukken betreffende de ontwikkelingen in de mode, z.d., 1958-1962.

1 omslag

262

Stukken betreffende mogelijke afname van goederen via Philips uit Bulgarije en
Italië in verband met compensatie van geleverde goederen vanuit Nederland,
1946, 1947.

1 omslag

263

706

266

267

268

269

14

Registers, stalenboeken houdende gegevens betreffende stoffen, 1949 / 1950,
1973.

2 delen

Klachtschrijven van overhemdenfabriek Artifex te Kerkrade inzake de handelswijze
van een inkoper van Fa Schunck, 1957.

1 stuk

Brief van de Coöperatieve Manufacturen Handelsvereeniging De Faam G.A. [te
Amsterdam] waarin o.a. 1922 als jaar van toetreding van de Firma Schunck wordt
gegeven, 1967

1 stuk

Stukken betreffende samenwerking op het gebied van inkoop van kleding en
huishoudtextiel met de Firma Gerzon te Amsterdam en de uitwisseling van
ervaringen in de bedrijfsvoering in verband met economische omstandigheden,
1967-1971.

1 omslag

Nota gevende een overzicht met beschrijving van de collectie op de afdeling
huishoudtextiel te Heerlen en Geleen, z.d. [ca 1969].

1 omslag

Toespraak van directeur Schunck aan het personeel inzake de economische
ontwikkelingen en de gevolgen voor de firma en een mogelijke heroriëntatie voor
het inkoopbeleid, z.d. [ca. 1970].

1 omslag

270-271

Correspondentie met leveranciers van stoffen en kledingcollecties, 1970-1971
270
1970
271
1971

2 omslagen

272

Orderformulieren betreffende inkoop, 1972.

1 omslag

273

Staten, houdende opgave van leveranciers van goederen, 1972.

1 omslag

A.1.7 Verkoop en promotie
A.1.7.1 Verkoop
279

Register houdende gegevens van klanten, z.d.

276

Formulieren voor het opnemen van de kledingmaat, z.d.

1 omslag

284

Verpakkingsmateriaal, z.d.

1 omslag

275

Foto's van een vrije marktverkoop oftewel leegverkoop ten tijde van de bouw van
het Glaspaleis, z.d. [ca. 1935]

1 omslag

277

Ansichtkaarten van het Glaspaleis en het gebouw aan de Promenade, z.d.

2 stukken

278

Doos met verkoopartikel, genaamd het wezenspel, z.d.

282

Stukken betreffende het inschrijven en het voeren van “Lion’s Quatlity,” Schunck’s
eigen merk. Met foto’s, z.d., 1959, 1961, 1963.
1 omslag

283

Memo's en een toespraak van de directeur betreffende invoering van een planning
bij prijsvaststellingen en bij rentabiliteitsberekening per afdeling, ten behoeve van
de confectie-afdelingen en ten behoeve van Wassen, 1962.
1 omslag

28

Brief van burgemeester F.J.W. Gijzels betreffende een lunch in restaurant
Schunck tijdens een werkbezoek van de kamerfractie van de Anti-Revolutionaire
Partij aan Limburg. Met bijlagen, 1965.

1 band

1 doos

1 stuk

A.1.7.2 Promotie
A.1.7.2.1 Planning
285

Mededeling van de directeur betreffende de actie publiciteit [weekaanbiedingen St.
Nicolaas], z.d..

1 stuk

286

Circulaires en brochures betreffende deelname aan de verkoopactie 'Weet wat de
wever weeft', 1954.
1 omslag

287

Plan voor verkoopstimulerende acties in het kader van het 90-jarig bestaan, 1965.

1 stuk

288

Notulen van een publiciteitsbespreking, 1971.

1 stuk

15

A.1.7.2.2 Tentoonstellingen, modeshows, sponsoring, exposities
289

Stukken betreffende deelname aan middenstandstentoonstellingen. Met foto's,
waaronder de gezamenlijke stand van Firma A. Schunck, de Hollandsche StoomWasscherij Valkenburg en de groeve Kunrade, 1921, 1927.
1 omslag

290

Foto van stand 33 met weefstoelen van de textielschool te Eindhoven, waarbij een
persoon aanwezig is, gelijkend op Peter Joseph, z.d. [ca. 1927]
1 omslag

291

Foto's van de stand en het comité bij gelegenheid van de HETO-[Heerlensche
Tentoonstelling, z.d. [1931].

1 omslag

292

Stukken betreffende de organisatie van sportevenementen in het sportpark Geleen
bij gelegenheid van de opening van Schunck Geleen, met foto's en affiches, 1954. 1 omslag

293

Reclamebiljetten, propagandamateriaal en krantenartikelen betreffende mode- en
lingerieshows te Sittard, Heerlen, Geleen en Kerkrade; huishoudtextiel en een
verkeerstentoonstelling te Heerlen en Geleen, z.d., 1959-1962, 1969.
1 omslag

294

Verzoekschrift aan Burgemeester en Wethouders tot oprichting van een tent op
het Kerkplein of Bongerd ten behoeve van een publieke demonstratie van
leeuwendressuur, 1960.

295

Stukken betreffende het houden van (kunst)exposities in de warenhuizen, 1969 1971.

1 stuk

1 omslag

A.1.7.2.3 Etalage-inrichting
297

Fotonegatieven met opnames van etalages met lente-inrichting,
paasaanbiedingen, seizoensopruimingen, collecties, in- en exterieurs o.a. het
Glaspaleis in de jaren vijftig, personeel tussen matrassen en bedden, z.d..

1 omslag

296

Afbeeldingen van etalagepoppen en een foto van de etalagezijde van het pand A.
Schunck, z.d. [ca. 1935].
1 omslag

298

Foto’s van etalages in verband met Kerstmis en mode, z.d. [ca. 1935-1950]

299

Foto's van etalage-inrichtingen, 1945 - 1947.

300

Foto's, krantenartikelen en tentoonstellingsbulletins betreffende deelname aan een
middenstandstentoonstelling bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de
Staatsmijnen, met Frans thema, met foto's van de etalage, vervaardigd door foto
Jeanny, 1952.
1 omslag

1 omslag
1 band

N.B. bevat foto met mergelstenen en opschrift Steengroeve P.Schunck, Kunrade

301

Foto's van de etalage, 1953.

302

Foto van een etalage met als thema de tour de France, 1956,

1 stuk

305

Foto's van etalages met dames- en meisjesmode, z.d. [1964].

1 omslag

233

Foto’s van de etalage met de Hazewindcollectie (Herenmode), gemaakt door Foto
“Jeanny” te Heerlen, z.d. [1964]

304

Foto's van etalages met schuttersthema en interieur bij gelegenheid van het 90jarig bestaan van de firma, 1964.

16

1 omslag

1 omslag

303

Kleurenfoto's van een etalage met mode, gelardeerd met een kermispaard en
personeel, z.d. [ca. 1960-1965].

2 stukken

A.1.7.2.4 Reclame
307-311

336

337

339

317

Plakboeken, 1924-1971.
2 delen, 1 band, 2 omslagen
307
'Annonces van het 50-jarig bestaan tot het 60-jarig bestaan der
firma', 1924-1936
1 deel
311
Reclame van lokale concurrenten, z.d.,1936, 1938-1941, 1949,
1950, 1953, 1957-1960, 1963, 1964, 1970
1 omslag
308
Gepubliceerde advertenties, 1949-1952
1 deel
310
Krantenartikelen, 1951-1971
1 omslag
309
Plakboek met krantenknipsels, brochures, reclamebiljetten enz.
betreffende activiteiten, modeshows en reclame voor Heerlen en
Geleen, 1954 -1959
1 band
Ontwerpen voor reclamemateriaal voor opruimingsacties van mode en
woninginrichting, z.d., [ca. 1930].

1 omslag

Verzameling reclamemateriaal in verband met opruiming en uitverkoop, z.d. [ca.
1930-1940]

1 omslag

Advertenties in verband met seizoens- en balansverkopen bij Schunck Heerlen,
z.d., [1930-1940] 1948, 1952.

1 omslag

Ontwerpen voor mode-advertenties, ten dele geplakt op bordkarton, z.d., [ca.
1930-1950], 1935

1 omslag

320

Reclamebiljetten van mode van de oorlog, en een advertentie, z.d. [ca. 1930-1950] 1 omslag

316

Verzameling reclamemateriaal bij gelegenheid van de verhuizing naar en de
opening van het Glaspaleis, 1934, [1935].

1 omslag

340

Aanplakbiljetten in verband met “opruiming” bij Schunck Heerlen, z.d., 1935

1 omslag

319

Verzameling reclamemateriaal in verband met St. Nicolaas, z.d.,[ca. 1935], 1960,
1962.

1 omslag

Advertenties in lokale kranten in verband met opruiming en uitverkoop bij
Schunck-Heerlen, z.d., 1935, 1936, 1948-1950, 1953, 1962, 1963, 1996.

1 omslag

Verzameling reclamemateriaal in verband met bijzondere acties in Heerlen en
Geleen, z.d., 1937, 1939, 1948, 1952, 1953, 1967.

1 omslag

321

Advertenties in lokale kranten in verband met het jubileum, 1949.

1 omslag

312

Verzameling reclamemateriaal voor Geleen in verband met de opening, het 5-en
10- jarig jubileum en de verhuizing in Heerlen, z.d., 1954 [1959], 1964.

1 omslag

Verzameling reclamemateriaal van Wassen te Amsterdam, Rotterdam en Den
Haag, z.d., 1958, 1959, 1964.

1 omslag

Verzameling reclamemateriaal van de Markthal, z.d., 1958, 1960, 1963, 1964,
1970.

1 omslag

338

318

313

314

N.B. voor 1961 en 1964 zie inv.nr. 341

17

315

Afiiches en advertenties met reclame voor Schunck's supermarkt, z.d., 1965,
1966, 1968.

1 omslag

N.B. 1968 bevat een foto van Leo met de 3.000.000e koper.

322

Reclameadvertenties in kranten van Schunck Heerlen-Geleen, z.d., 1954 ,1955,
1958, 1962-1965, 1970, 1971.

1 omslag

332

Reclamebrochures over mode, z.d., 1955, 1959.

1 omslag

341

Advertenties in verband met “opruiming,” seizoens- en balansverkopen bij
Schunck Heerlen en Geleen, z.d. 1957, 1958, 1960, 1961,1964.

1 omslag

N.B. bevat campagnes 'kwaliteit wint altijd; 1961 en 1964 bevat ook de Markthal

323-331

Reclamebiljetten en ontwerpen hiervoor betreffende 'Kwaliteit wint altijd' voor
mode, voor Heerlen en Geleen, z.d., 1957-1965.
6 omslagen, 2 stukken
N.B. Zie ook inv.nr. 333

324
325
326
327
328
329
330
331
323

343

z.d.
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
Ontwerpen ten behoeve van biljetten en advertenties, waaronder
ook de hazewind- en Falconcollectie, z.d., 1964, 1965

Verzameling reclamemateriaal ten behoeve van opruiming te Heerlen en Geleen,
z.d., 1958, 1961, 1962, 1964.

1 stuk

1 stuk

1 omslag

N.B. Bevat ook reclame van het verkooppunt Markt, voormalige Limburgia; Saroleastraat 14,
voormalige Neerlandia en Saroleastraat 13, voormalige babysalon.

334

333

335

344

345

Reclamebiljetten van diverse artikelen uitgezonderd mode, van Schunck Heerlen
en Geleen, uitbreiding van de speelgoedafdeling (show in verband met
Neerlandia, Saroleastraat 14, de opening van presentatie van de
speelgoedcollectie), opening van de speciaalzaak voor moeder en kind, hoek
Bongerd-Emmastraat, ten plaatse van het voormalige hotel Cloodt en de opening
van de 3e en 4e etage van onze zaak, z.d.,1960-1962.

1 omslag

Verzameling reclamemateriaal in verband met de (mode) actie “Lion’s quality
populair,” 1961, 1962, 1970.

1 omslag

Verzameling reclamemateriaal en acties in verband met het 90-jarig jubileum,
alsmede de campagnevoering hiervoor, 1965.

1 omslag

Verzameling reclamemateriaal en ontwerpen in verband met de leegverkoop van
het Glaspaleis en openingsacties bij de opening van het Promenadegebouw,
z.d.[1964].

1 omslag

Advertenties in kranten voor aanbiedingen in verband met het verlaten van het
Glaspaleis, 1970.

1 omslag

A.2 Handelsonderneming AKA, 1974 – 1990
N.B. Opgericht in 1955. Eigenaresse was Maria Theresia Aloysia Schunck-Grossimlinghaus, echtgenote van Leo Schunck.

346

18

Stukken betreffende in- en uitschrijving in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken, 1974, 1976.

1 omslag

234

347

350-351

352

348

353

349

354

Visitekaartje van Handelsonderneming AKA op naam van L.H.M. Schunck, 3
exemplaren, z.d. [na 1976]

1 stuk

Correspondentie met bedrijven en neringdoenden ter verkrijging van het (alleen)vertegenwoordigerschap van diverse producten, 1979-1989
Correspondentie met betrekking tot bestellingen, 1979-1990.
350
1980-1986
351
1987-1990

1 omslag
2 omslagen

Rekening-courantcontract bij de Credietbank, met dagafschriften en bijlagen,
1981, 1982.

1 omslag

Stukken betreffende de alleen-vertegenwoordiging in België van de Fa. Leo
Schunck voor de Fa. Lindner Porzellanfabrik KG te Küps, met catalogus, 1983,
1986

1 omslag

Correspondentie met Camps, Obers & Co. registeraccountants te Eindhoven,
betreffende de beëindiging van het verzorgen van de administratie door Camps,
1984.

1 omslag

Stukken betreffende de vertegenwoordiging voor Stabil Oil Company, met
gegevens over de omzet, 1988, 1989

1 omslag

Stukken betreffende inkoop, verkoop en vertegenwoordigerschap voor o.a.
brouwerijen, 1988-1990.

1 band

A.3 De Eerste Kunrader Gevelsteen groeve en kalkbranderij P. Schunck te KunradeVoerendaal, 1950 - 1952
N.B. De groeve was gelegen aan de Bergscheweg.

356

355

Documentatie van derden betreffende eisen en voorwaarden die aan een
keurmerk voor kalk in Duitsland gesteld worden, 1950-1952.

1 omslag

Ansichtkaart van de St. Lambertuskerk te Maastricht, uitgegeven als
reclamemateriaal, z.d.

1 stuk

A.4 Handelsonderneming CV Fokrus te Brunssum/Heerlen, 1953 - 1961
N.B. De Maatschappij werd in 1953 opgericht door R. Foeckert, H. Krombach en L.H.M. Schunck. Het doel was het voor
gezamenlijke en voor gemeenschappelijk rekening drijven van een zand-kiezel en grindbedrijf, omvattende de volledige
exploitatie van een zand-kiezel en grindgroeve en de handel in die materialen, vervaardiging van en handel andere
bouwmaterialen. De zandgroeve lag aan de Rimburgerweg te Brunssum. In Maart 1974 werd de firma geliquideerd.

357

Oprichtingsakte, 1953.

1 stuk

359

Stukken betreffende het verkrijgen van het recht tot uitgraving en exploitatie van C.
Nicolaes en van L.J. Zoetemeyer en het levereven van delfstoffen uit de groeve
aan Karl Weber, Baustoffgroszhandlung te Kohlscheid / Übach, 1953, 1954.
1 omslag

360

Kwitanties voor leveringen aan Schunck, 1953, 1955.

361

Stukken betreffende een geldlening, groot f 6.500,-, bij Schunck, 1953, 1956-1959.

1 omslag

1 omslag
358

Financiële jaaroverzichten en tussentijdse overzichten, 1953 en 1959/1960.

1 omslag

362

Stukken betreffende liquidatie van Fokrus en de uiteindelijke afrekening met
L.H.M. Schunck, 1974.

3 stukken
19

A.5 NV Schunck Maastricht (Heren- en kinderkledingmagazijn Schunck Jr.), 1960
363

Stukken betreffende een plan van L.H.M. Schunck, P.J. Schunck, senior en P.J.A.
Schunck junior tot oprichting van een NV, met P.J.A. Schunck als directeur, te
vestigen aan de Muntstraat 39, 41 en 43, 1960.
1 omslag

A.6 Limburg Supermarkten BV, h/o Schunck Supermarkt, 1972 – 1978
N.B. Opgericht in 1972, zijnde een samenwerking tussen Etos Eindhoven en Schunck op basis van 50-50%, waarbij door de
Etos en door de CO-OP Zuid-Limburg directieleden worden voorgedragen

364

Vergaderstukken van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, 1972-1978.
1 omslag

365

Rapport inzake het gevoerde en te voeren beleid, 1977.

1 stuk

A.7 Confectiebedrijf De Molen, Geleenstraat 73 te Heerlen, 1942 – 1945
N.B. Opgericht per 1 januari 1943 door Peter Joseph Schunck, Kerkplein 5 te Heerlen en Peter Joseph Arnold Schunck,
Plenkertstraat 92 te Valkenburg.

366

Stukken betreffende oprichting en het bestaan het confectiebedrijf, z.d., 1942,
1945.

4 stukken

A.8 Stichting Pensioenfonds A. Schunck NV te Heerlen, 1958 - 1970
367

Statuten en hoofdreglement, 1958.

374

Agenda's en notulen van bestuursvergaderingen, 1969, 1970.

368-373

375

Jaarrekeningen, 1959, 1965-1969,
368
1959
369
1965
370
1966

1 katern
1 omslag
6 delen
371
372
373

1967
1968
1969

Brieven van het NV Assurantiebedrijf van de ABN te Amsterdam inzake de
algehele herverzekering van het Pensioenfonds bij de ABN. Met bijlage, 1970

2 stukken

A.9 Peter Schunck BV (P.H.L.M. Schunck), 1972 - 1983
A.9.1 Organisatie
376

Organisatieschema weergevende de verhoudingen tussen Peter Schunck BV en
Administratiekantoor Peter Schunck BV, Hamon, Heton, PES-Sittard, PESHeerlen, Schuhet, Schuton, klad, z.d..

1 stuk

N.B. Zie invnrs.

378

377

Stukken betreffende de oprichting van Peter Schunck BV door Leo Hubert Maria
Schunck en Peter Hubert Leo Maria Schunck. Met oprichtingsakte en statuten.
1972, 1973

Stukken betreffende de advisering inzake oprichting van Peter Schunck BV en het
regelen van de financiële zaken door Nassette, Raakman & Co, later Camps,
Obers, Raakman & Co, accountants te Arnhem, 1972-1974
1 omslag
N.B. Zie ook inv.nr. 27

20

1 omslag

379

383

386

384

385

387

388

Stukken betreffende het verkrijgen van de nodige financiële middelen van Van
Lanschot bankiers te 's-Hertogenbosch, z.d., 1972, 1974

1 omslag

Akte van oprichting van de VOF Schuton, door Peter Schunck BV en Heton
Tilburg CV (Hamon I BV en Hamon II BV te Tilburg), 1978.

1 stuk

Akte van oprichting van een VOF, Firma Schuhet te Heerlen door Peter Schunck B
en Heton Tilburg CV, 1978.

1 stuk

Akte van verkoop van de onverdeelde helft in het winkelpand met werkplaats,
magazijn, ondergrond, erf en verdere aanhorigheden staande, Saroleastraat 114 /
Bongerd 2, door Peter Schunck BV aan Heton Tilburg CV (Hamon I BV en Hamon
II BV), 1978.

1 stuk

Akte van inbrenging en overdracht aan firma Schuket van ieder de onverdeelde
helft in het winkelpand met werkplaats, magazijn, ondergrond, erf en verdere
aanhorigheden, Saroleastraat 114 / Bongerd 2, door Peter Schunck BV en Heton
Tilburg CV, 1978.

1 stuk

Akte van oprichting van PES-Sittard BV te Sittard door Peter Hubert Leo Maria en
Leo Hubert Maria Schunck, 1978.

1 stuk

Stukken betreffende de exploitatie van een textielhal te Sittard, 1978, 1979.

1 omslag

A.9.2 Aandeelhouders, commissarissen en directie
391-397

389

390

Jaarrekeningen, met bijlagen, 1972-1979
391
1972/1973
392
1974
393
1975
394
1976
395
1977
396
1978, kostenprognoses en halfjaarverslag
397
1979

7 omslagen

Notulen van algemene vergadering van aandeelhouders van Peter Schunck BV
betreffende toekenning van pensioenrechten aan P.H.L.M. Schunck, 24 december
1974

1 stuk

Rapporten van de registeraccountant ten behoeve van de directie en
aandeelhouders betreffende de begroting, 1975-1977.

1 deel

N.B. bevat als bijlage de rekening 1e halfjaar uit de jaren 1973-1975

380

Notulen van vergaderingen van de aandeelhouders, 1976, 1978

398

Rapport van de registeraccountant ten behoeve van de directie en
aandeelhouders betreffende de financiering van de reorganisatieplannen, 1978.

2 stukken

1 deel

399

Overeenkomst inzake verkoop van 35 aandelen in PES Sittard BV, door Peter
Schunck BV aan Confectiefabriek Gazan BV te ’s-Gravenhage. Met als bijlage een
reclameadvertentie van Gazan, z.d., 1979.
2 stukken

400

Aantekeningen van Leo Schunck over diverse aangelegenheden, waaronder kladnotulen van commissarissenvergaderingen en de liquiditeitsproblematiek, 19791981.

1 deel

21

381

382

Notulen van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
Peter Schunck BV inzake de liquidatie van Peter Schunck BV, 1 juli 1983

1 stuk

Notulen van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
Peter Schunck BV inzake de liquidatie van PES Heerlen BV, 5 augustus 1983

1 stuk

A.9.3 Bedrijfskapitaal en financiering
N.B. Zie ook onder rubriek 2.5.5. Financiën van Leo Schunck.

401

402

Akte betreffende een hypotheek bij het bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij
te Amsterdam, groot f 578.000,-, op het bedrijfspand Saroleastraat 14 / Bongerd ,
ten laste van Peter Schunck BV, 1974.
Stukken betreffende de financiële afwikkeling van de liquidatie, 1981, 1982.

1 stuk
1 omslag

N.B. zie ook inv.nr. 571

A.9.4 Eigendom
403

Stukken betreffende de overname van de Markthal van A. Schunck BV, 1972.

1 omslag

N.B. Niet compleet. Zie ook inv.nr. 27

404

Stukken betreffende een plan tot vestiging van een filiaal in de Kerkstraat te
Brunssum, 1975.

1 omslag

405

Akte inzake verkoop van een strook grond, gelegen nabij de Saroleastraat te
Heerlen, kadastraal bekend D 6890, door Peter Schunck BV aan Univendex BV te
Ouder-Amstel. Met bijlage, 1977.
2 stukken

407

Stukken betreffende plannen voor verbouwing en verhuur of verkoop van de
Markthal, Saroleoastraat 14 / Bongerd 1. Met tekeningen, 1977-1983.

1 omslag

406

Overeenkomst van huur van een bedrijfsruimte, gelegen aan de Edisonstraat 13 te
Schaesberg, toebehorend aan Onroerend Goed Exploitatie Maatschappij Riksen
BV te Schaesberg, ten behoeve van een centraal magazijn. Met bijlage, 1978.
2 stukken

408

Stukken betreffende het huren en plaatsen van een noodwinkel op een gehuurd
terrein te Heerlen, 1978-1980.

410

411

412

1 omslag

Brief aan Actomat BV, houdende opzegging van een abonnement op een
parkeerplaats, gelegen onder het Burg. v. Grunsvenplein, 1980,

1 stuk

Overeenkomst van dading waarbij Peter Schunck BV zijn aandeel in de Firma
Schuton overdraagt aan CV Heton te Tilburg, 1982

1 stuk

Stukken betreffende de openbare verkoop d van het pand Saroleastraat 14 /
Bongerd 1, 1983.

1 omslag

A.9.5 Personeel, inkoop, verkoop
413

Stukken betreffende het collectief ontslag van het personeel, 1979, 1980.

1 omslag

415

Prijskaartjes, op de kleding te spelden, z.d.

1 rolletje

22

A.10 Stichting Administratiekantoor Peter Schunck BV, 1973 – 1979
416

Akte van oprichting van de Stichting Administratiekantoor Peter Schunck BV door
Leo Hubert Maria Schunck en Peter Hubert Leo Maria Schunck. Met bijlage, 1974.
2 stukken
N.B. Zie ook inv. nr. 377.

417

Notulen van vergaderingen van het bestuur, 1973, 1974, 1978

418

Akte inzake het overdragen van 99 en 1 aandelen van Peter Schunck BV, door
respectievelijk L.H.M. Schunck en P.H.L.M. Schunck aan de Stichting
Administratiekantoor Peter Schunck BV, 1974.

419

1 omslag

1 stuk

Stukken betreffende gecombineerde vergaderingen van het stichtingsbestuur met
de raad van commissarissen van Peter Schunck BV. Met notulen, 1975, 1976,
1978, 1979.
4 stukken
N.B. Niet compleet.

414

Correspondentie met dhr. Poizat van Farah manufacturing Co (Europe), S.A. te
Brussel, 1976.

2 stukken

A.11 NV Handelsonderneming Trekker te Heerlen, 1948 – 1970
N.B. De onderneming werd in 1948 opgericht door L.H.M. Schunck en W.J.L. Vaessen. De NV werd opgeheven in 1970.
Trekker stelde ten doel het vertegenwoordigen van buitenlandse firma's op het gebied van machinerieën, gereedschappen en
aanverwante artikelen.

420

Stukken betreffende de NV Handelsonderneming Trekker, 1948-1958, 1970.

1 omslag

A.12 Hollandsche Stoomwasscherij P. Schunck te Valkenburg, 1904 - 1947

A.12.1 Ontwikkeling
421

422

Kwitanties, tevens lidmaatschapskaarten van de Bond ter bevordering der
Waschindustrie in Nederland, 1911, 1912.
Ontwerpakte ten behoeve van de oprichting van een NV, klad, ca 1929.

2 stukken
1 katern

A.12.2 Gebouwen
424

Verzekeringspolissen voor brand- en bedrijfsschade ten name van Pierre Cloot te
Houthem, later P. Schunck te Heerlen, van het woonhuis, Plenkert te Valkenburg
met stoomwasserij. Met bijlagen, 1904-1924.
1 omslag
N.B. de polissen bevatten plattegronden van het complex

425

Stukken betreffende de afname van elektriciteit van de Nederlandsche ElectriciteitMaatschappij, Electrisch Centraal Station Valkenburg, 1909, 1911, 1913, 1914.
1 omslag

426

Kwitanties van betaling van de premie voor een brandverzekeringen te
Valkenburg, betaald door P.J. Schunck te Heerlen, 1909, 1912-1922, 1933.

700

Bevelschrift van de ontvanger der Domeinen, kantoor van registratie te Meerssen,
houdende een verzoek aan de bestuurder van de stoomwasserij tot betaling van
een boete, 1914.

1 omslag

1 stuk

23

A.12.3 Installaties en productie
427

Ontvangen stukken uit het archief van de Arbeidsinspectie te Maastricht
betreffende de aanvraag voor een Hinderwetvergunning, met blauwdruk, met
historische schets, z.d., 1909.

1 omslag

694

Facturen en kwitanties met betrekking tot de aankoop van chloor, zeep, stijfsel en
andere chemische producten, 1910-1913.
1 omslag

692

Stukken betreffende het onderhoud van machines en aankoop van van
onderdelen, 1910-1912, 1914.

1 omslag

Facturen en kwitanties voor haver, paardentuig en voor het onderhoud van de
wagen, 1911-1914.

1 omslag

Facturen, betalingsbewijzen en vrachtbrieven voor de levering van steenkool,
briketten en water, 1911-1914, 1916.

1 omslag

691

428

429

Aanslagbiljet van heffing van rechten ter bestrijding van de kosten van het toezicht
op het gebruik van stoomtoestellen, opgelegd door het kantoor der accijnzen te
Heerlen, 1928.
1 omslag

A.12.4 Administratie, Inkoop, verkoop
693

Kwitantie en factuur in verband met de Ongevallenwet 1901 van de
Rijksverzekeringsbank, 1910, 1913.

2 stukken

695

Kwitanties en facturen op naam van Brey, 1910-1913.

1 omslag

430

Aanslagbiljetten van de gemeente Houthem voor de plaatselijke belasting, gronden personele belasting ten name van Breij, Wasscherij Plenkert en voor Pieter
Jos. Schunck, 1910-1914.

1 omslag

431

Wissels en kwitanties, 1910- 1914.

1 omslag

432

Facturen voor een abonnement op de Limburger Koerier, de Amstelbode en de
Voorhoede, voor het plaatsen van aanbevelingen, personeelsadvertenties,
verkoop van mobilia en het drukken van prijscouranten en drukwerk, 1910-1914.

1 omslag

699

Facturen voor aankopen van kantoorartikelen en -inventaris, 1913, 1914.

2 stukken

433

Reclameadvertentie, z.d. [vóór 1940].

1 stuk

A.13 NV Kleedingbedrijven Wassen, Amsterdam (nadien NV Wassen), 1962 - 1970
435

443

444

24

Stukken betreffende toetreding tot Coöperatieve. Manufacturen
Handelsvereniging, De Faam G.A. te Amsterdam, 1963.

1 omslag

Staten met financiële overzichten van omzet in de filialen te Amsterdam en Den
Haag, 1965-1968.

2 stukken

Receptieboek en gelukwensen bij gelegenheid van de heropening van het pand,
gelegen aan de Nieuwendijk 186 te Amsterdam, 1968.

1 omslag

436-442

434

Jaarrekeningen. Met bijlagen, 1963-1969
436
1963
1 deel
437
1964
1 deel
438
1965
439
1966

4 omslagen, 2 delen
440
441
442

1967
1968
1969

Fragment van een brief van de bedrijfsleider van Wassen te 's-Gravenhage aan de
directeur, waarin deze ontoelaatbare toestanden op diverse afdelingen met
betrekking tot de bedrijfsvoering vermeld, als aanvulling op het weekrapport, z.d..

1 stuk

A.14 Zuid-Limburgsche Autobusmaatschappij, 1914 - 1921 (1965)
445

Stukken betreffende de verzekeringen, z.d. 1914-1921.

1 omslag

446

Verzoekschrift aan de burgemeester van Heerlen om P. Ramaekers, voormalig
chauffeur, in aanmerking te laten komen voor een eervolle onderscheiding, met
krantenartikel, z.d., 1965.

2 stukken

B Familie archieven, 1882 - 1997
B.1 Familiealbums en boeken
448

Fotoalbum, z.d. [ca. 1900 – 1953]

1 deel

N.B. Voor korte omschrijving van de inhoud zie bijlage I bij de inventaris

450

Fotoalbum, met belangrijke gebeurtenissen, ca 1930-1965.

1 deel

N.B. Voor korte omschrijving van de inhoud zie bijlage I bij de inventaris

447

449

Portrettekening, in gekleurd potlood, van een jongedame, gemaakt door Seatiel,
getiteld 'Schunck', 1939.

1 stuk

Fotoalbum met foto’s van een bezoek van Faam aan het Glaspaleis en uitstapjes
naar de Brandbierbrouwerij te Wylre en een tentoonstelling in Luik, z.d., 1939,
1947,

1 deel

451

Foto's van een sinterklaasviering, z.d. [na 1945]

454

Fotoreportage van een in een grote ruimte van de schouwburg te Heerlen
gehouden festiviteit / receptie, gemaakt door Fotopersbureau Het Zuiden te
Maastricht, z.d. [na 1945]

453

452

1 katern

1 omslag

Fotoreportage van een feestelijke opening van een warenhuis, gemaakt door foto
Delahaye te Geleen, z.d. [ca. 1960]

1 deel

Fotoreportage van een 50-jarig [jubileum] herdenking, genomen boven in de
schouwburg te Heerlen, gemaakt door Foto Notermans te Spekholzerheide, z.d.
[ca. 1960]

1 deel

B.2 Bundels van afzonderlijke familieleden
B.2.1 Arnoldina Petronella Josephine (Nolda) Schunck, echtgenote van H.W. Houben
456

Huwelijksfoto van het paar met bruidsmeisjes, gemaakt door Mathieu Koch te
Roermond, z.d. [1944].

1 stuk
25

B.2.2 Carola Maria Christina (Carla) Schunck, echtgenote van Van der Made
457

Huwelijksfoto, waarschijnlijk van Carola, met familieleden, gemaakt door Cohnen
te Heerlen, z.d. [1947].

1 stuk

459

Verzameling documenten en foto’s over Carola, z.d. [vóór 1940], 1980, 1987

1 omslag

458

Foto's van een opgebaarde man, gelijkend op Henricus Wilhelmus Johannes
Maria van der Made, gemaakt door Prevoo te Kerkrade, z.d.

2 stukken

N.B. Overlijdensadvertenties van Harry van der Made, 1976, zie inv.nr.473

B.2.3 Christina Schunck , echtgenote van Jozef Franck
471

Stukken betreffende de verzekeringen van een pand, gelegen aan de Prins
Hendriklaan , 1911-1913

1 omslag

B.2.4 Johann Arnold Schunck, echtgenoot van Küppers
461

463

Brieven van neef Carl uit Aachen en Betzdorf en brieven van cousine Netta
Limage uit Eupen, 1884, 1889, 1890.

1 omslag

Factuur, houdende opgave van gekochte roerende goederen op de publieke
meubelverkoop ten sterfhuize van Fr. J. Savelberg, 1888.

1 stuk

Kwitantie ontvangen van Broeder Aloysius, St. Josephinstituut, voor boeken en
schoolgeld van Peter, 1888.

1 stuk

464

Facturen van dr. H. Piters voor geneeskundige behandeling, 1888, 1889.

1 stuk

466

Brief van L. van der Sanden uit Burtscheid [aan oom], 1897.

1 stuk

465

Statieportretfoto van de echtelieden, gemaakt te Eupen, 1897.

1 stuk

467

Bliksemverzekeringspolis voor 3 verhuurde woonhuizen te Schandelen, ten name
van Arnold Schunck, 1904.

1 stuk

462

N.B. zie ook inv.nr. 65

468

469

470

460

Overlijdensadvertenties en bidprentjes van de echtelieden en van hun ongehuwd
kind (religieuze) zuster Maria Arnoldina (Elisabeth Maria), 1905, 1915, 1930.
Brief van de ontvanger der directe belasting te Heerlen inzake de aanslag
Rijksinkomstenbelasting, verdedigingsbelasting II en gemeentelijke
inkomstenbelasting over het jaar 1924/1925 aan wed A. Schunck, 1925.

1 stuk

Beschikking op het bezwaarschrift vermogensbelasting over het jaar 1926/1927
van Anna Maria Petronella Schunck, Oranje Nassaustraat 1,

1 stuk

Lijst, met adressen van familie en bekenden, genoteerd op de binnenkant van een
documentenmap, z.d.

1 stuk

B.2.5 Leo (L.H.M.) Schunck, echtgenoot van M.T.A. Grossimlinghaus
B.2.5.1 Familie

26

1 omslag

472

Adressenlijst, z.d..

1 deel

N.B. bevat zowel zakelijke als privé-gegevens

483

710

482

653

473

Verzameling ansichtkaarten, foto's en negatieven, waarvan de personages en de
context niet bekend zijn, z.d..

1 omslag

Foto's en documentatie van personen, waarschijnlijk horende tot de familie, maar
waarvan de naam of het verband niet bekend is, z.d.

1 omslag

Fotonegatieven, volgens opschrift 'Ërker' en tonend interieurs, ten behoeve van
mevr. Schunck, ontwikkeld door Joh. Cohnen Jr, z.d..

1 omslag

Brief van een Schunck , gericht aan de koninklijke regering te Aken, o.a.
betreffende Arnold Schunck te Heerlen, 1880.

1 stuk

Verzameling brieven, bidprentjes, statieportretfoto's, rouwadvertenties en kopiestukken in verband met de samenstelling van een stamboom Schunck, 1896-1981.
1 omslag

477

Foto's, z.d., 1923-1964.
N.B. Zie bijlage I bij de inventaris.

1 pak

481

Huwelijksfoto's van Leo, van het gezin van Leo, zijn hond, vakantiekiekjes van oa
de Maloja en Sustenpas, ten dele gemaakt bij onbepaalde aangelegenheden,
echter allen met Leo, alsmede een factuur van het kerkbestuur van H. Martinus te
Wijk-Maastricht voor de zang van de huwelijksmis, z.d., 1938.
1 omslag

478

Foto's van ' bekenden': Directeur Franck van het BC te Weert en dr. Widdershoven
en deken Nicolaye te Heerlen, z.d., 1940, 1953.
1 omslag

474

Stukken betreffende de genealogie 'Cloot'. Lijst van afstamming van Christine
Schunck-Cloot, z.d., 1952-1958.

1 omslag

N.B. Zie bijlage II bij de inventaris

480

Foto's, gemaakt bij gelegenheid van de 80e verjaardag van Peter Joseph Schunck
[echtgenoot van Cloot] in 1953 en 25-jarig jubileum van Leo Schunck bij de firma,
gemaakt door foto-pers- en filmbureau Het Zuiden te Den Bosch-Maastricht, z .d.,
[1953].
1 omslag

707

Fotonegatieven, o.a. van een wielergebeuren in een sportpark en van kinderen,
z.d. [1954].

1 rolletje

Foto op een transparante drager met afbeelding van het Kerkplein “vóór de
afbraak”, met op de achtergrond het Glaspaleis, geschonken door N. Tummers,
met dankbrief, z.d., 1972.

2 stukken

Fotonegatieven, waarop afgebeeld kleine kinderen en ouders aan een strand,
ontwikkeld bij fotohandel Bonke, Akerstraat 48, z.d. [vóór 1940].

1 omslag

475

479

702

476

Afbeelding, gekalligrafeerd lijst met namen en bijschrift, ter herinnering aan
“Personeel van de Pharm. fabriek E. Wolff & Zn, dat in 1942 werd gedeporteerd en
niet terugkeerde”, z.d. [na 1945]
Fotonegatieven, met op het mapje geschreven "Thuis" [Franciscusweg],
ontwikkeld door foto Bonke, z.d..

1 stuk

1 pakje

B.2.5.2 Persoonlijke correspondentie
484

Verzameling documenten en foto's, 1935, 1938, 1940, 1944-1965.

1 omslag
27

490-494

485

Kantoor- en zakagenda's, waarin gegevens met betrekking tot zakelijke en privéactiviteiten en adressen van familieleden, 1962, 1988-1990, 1996.
490
1962
493
1990
491
1988
494
1996
2 delen
492
1989

6 delen

Verzameling documenten over de Bijenkorf betreffende wederzijdse
bedrijfsbezoeken, mogelijke samenwerking, doorlichting van bedrijfsvoering,
administratie en publiciteit, 1964-1966,1969

1 omslag

Correspondentie van L.H.M. Schunck te Heerlen met het gemeentebestuur
betreffende de straatnaamgeving Peter Schunckstraat, met foto's, 1967.

1 omslag

487

Privé-correspondentie, 1970-1972, 1974, 1976, 1979-1987, 1989, 1996.

1 omslag

488

Correspondentie met M.A. Nijkomp te Mogoro [Tanzania] betreffende het
overlijden van de missiepater Kusters, met foto's, 1971, 1972.

1 omslag

486

489

Brieven van familie, bekenden, klanten, relaties, die hun medeleven betuigen met
het heengaan van de firma in verband met het verdwijnen van Schunck, dan wel
hun gelukwensen mededelen in verband met de start van een nieuw bedrijf, 1972. 1 omslag

B.2.5.3 Levensloop
496

Stukken betreffende zijn schooljaren bij het Bisschoppelijk College te Weert, z.d.,
1925, 1926.

1 omslag

499

Stukken betreffende zijn studie aan de Hoogere Textielschool te Enschede, 19261929.
1 omslag

500

Stukken betreffende zijn militaire diensttijd en studie gedurende die tijd, 1930.

501

Verzameling documentatie over zijn belevenissen in de oorlogsjaren, 1939, 1940,
1943-1945, 1995.
1 omslag

506

Receptieboek en een oorkonde, aangeboden bij gelegenheid van zijn 60e
verjaardag op 12 april 1970.

1 omslag

Stukken betreffende zijn benoeming in tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau,
1970.

1 omslag

505

507

Brief van de directie (Mevr. Dohmen) aan familie Schunck-Grossimlinghaus,
waarin wordt medegedeeld, de familiekorting terug te brengen tot 15%, 1972.

1 omslag

1 stuk

509

Stukken betreffende een werkeloosheidsuitkering, 1972, 1973.

1 omslag

508

Stukken betreffende het opmaken van een testament van Leo Schunck en zijn
vrouw, mede in verband met de oprichting van Peter Schunck BV, z.d, [1972],
1973, 1983, 1986.

1 omslag

510

Stukken betreffende een bezoek van Leo Schunck en zijn vrouw aan Amerika en
een plan tot aankoop van een ranch met sinasappelplantage, met foto-negatieven,
1976.
1 omslag

511

Correspondentie met de Stichting 1940-1945 te Eindhoven betreffende
verzetsactiviteiten van Mevr. J.Rodriques-Dols te Heerlen, en de rol van Schunck
hierbij, 1977.
2 stukken

28

512

Stukken betreffende plannen voor een super sales center ('het Project') op de
Beitel of een parkeergarage te Heerlen. Met foto's, z.d., 1978-1980.

1 omslag

Correspondentie met diverse bedrijven over mogelijke aankoop van een bedrijf,
1980, 1981.

1 omslag

514

Stukken betreffende gevoerde sollicitaties, 1984, 1987, 1988.

1 omslag

515

Facturen en betalingsherinneringen voor het leveren van
miniatuuronderscheidingen, 1985.

1 omslag

513

N.B. Zie ook invnr. 591

495

Levensschets, door hem zelf geschreven, lopend tot 1939, met bijlage, z.d..

2 stukken

B.2.5.4 Panden
516

Stukken betreffende onderhoud van pand en installaties in de villa Franciscusweg
71, met plattegrond, 1937, 1968, 1972, 1987, 1988.
1 omslag
N.B. zie ook invnr. 107

517

Stukken betreffende (mogelijke) aankoop of huur van woonhuizen, zd, 1940, 19791981, 1985 1991.
1 omslag

518

Notitie “optie-verklaring” van Leo Schunck verlenende tot 1 juli 1947het recht tot
koop van het pand aan de Markt te Kerkrade aan dhr. Schols, huurder van het
pand, 1946.

519

520

1 stuk

Foto's betreffende de opening van de nieuwbouw aan de Promenade en de
periode daarna, z.d. [1964].

1 omslag

Stukken betreffende de verbouwing en verzekering van het woonhuis
Montfortanenlaan 60 te Tilburg, 1964, 1965.

1 omslag

B.2.5.5 Financiën
521

522

523-541

Staat, houdende opgave van door Leo genoten jaarsalaris, rente, winstaandelen,
opgenomen geld en saldo, over de periode 1931-1941, z.d..
Stukken betreffende de aankoop van aandelen van NV Maison Louis te
Maastricht, 1951.
Aanslagbiljetten en bezwaarschriften inzake inkomstenbelasting, 1957-1986.
533
1975
523
1957, 1960-1965
534
1976
524
1966
535
1977
525
1967
536
1978
526
1968
537
1979
527
1969
538
1980
528
1970
539
1981
529
1971
540
1982
530
1972
541
1983 - 1986
531
1973
532
1974

1 stuk

1 omslag
19 omslagen

29

542

Aanslagbiljetten en bezwaarschriften inzake vermogensbelasting 1960-1962,
1964, 1967-1973; 1975-1978, 1980-1989

1 omslag

543

Overzichten van ontvangen salaris en rekening-courant van L.H.M Schunck, 1961,
1965-1970.
1 omslag

544-564

Stukken betreffende aankoop, beheer en verkoop van aandelen en effecten, niet
zijnde Schunck-bedrijfsaandelen
21 omslagen
555
1981
544
1965-1969
556
1982
545
1970
557
1983
546
1971
558
1984
547
1972
559
1985
548
1973
560
1986
549
1974
561
1987
550
1975
562
1988
551
1976
563
1989
552
1977
564
1990
553
1978
554
1979

566

Stukken betreffende het financieel beheer van de Markthal / Peter Schunck BV en
de borgstelling met eigen vermogen en bezittingen, 1972, 1974-1987.

1 pak

N.B. zie ook inv.nrs. 377, 379

565

Stukken betreffende pensioenrechten en genoten pensioen, 1972, 1975-1979,
1983.

1 omslag

567

Afschriften van depositorekening bij de NMB te Heerlen, 1973, 1975.

2 stukken

568

Kasboek van inkomsten en uitgaven, juli 1973-juli 1980.

1 omslag

569

Machtiging tot het in ontvangst nemen van poststukken en bescheiden van de
Markthal Peter Schunck BV, 1974.

570

1 stuk

Stukken betreffende afkoop en beëindiging van de levensverzekering, 1974, 1975.
1 omslag

571

Staten van ontvangen salaris van de Markthal / Peter Schunck BV , 1975-1978.

1 omslag

574

Aanslagbiljetten en bezwaarschriften inzake invoer- en omzetbelasting, 19831989.

1 omslag

Stukken betreffende het uitbesteden van financiële administratie, 1984, 1985.

1 omslag

575
576-578

Aantekeningen betreffende financiële gegevens
576
1989
577
1990
578
1991

3 delen

B.2.5.6 M.Th. A. Grossimlinghaus en familie Grossimlinghaus
592

30

Briefkaarten, gericht aan familie Großimlinghaus te Maastricht, Rechtstraat nadien
Wilhelminasingel te Maastricht, z.d. 1930, 1931, 1938.
1 omslag

593

594

595

Stukken betreffende de aankoop en het beheer van het pand Wilhelminasingel
109 te Maastricht, met factuur voor dr. Grossimlinghaus-Goessen, 1938, 1958,
1970, 1971, 1977, 1979.

1 omslag

Kwitantie voor de aankoop van goederen op een veiling van Arnold Bonhomme te
Maastricht, 1941.
Stukken betreffende het vermogen in aandelen en effecten, niet zijnde Schunckbedrijfsaandelen, 1966-1986.

1 stuk

1 omslag

596

Testament, zonder tussenkomst van de notaris geschreven, klad, 1967.

1 stuk

597

Brief van K. Jannert te St. Sebastian (D) betreffende eventuele verkoop van een
tafel met 10 stoelen en 2 zetels door Schunck, 1989.

1 stuk

598

Brieven van de indicatiecommisie ouderenzorg Heerlen aan Mevr.
Grossimlinghausen betreffende hulpverlening met betrekking tot huisvesting,
1996.

2 stukken

B.2.5.7 Bestuurslid van diverse verenigingen
B.2.5.7.1 Schutterij "St. Sebastianus", 1967 - 1993
N.B. Leo Schunck was bestuurslid en beschermheer.

581

Medaille “Beschermheer schutterij St. Sebastianus Heerlen, z.d.

614

Staat, houdende opgave van donateurs en donaties, z.d..

609

Briefhoofden, z.d., 1976, 1980.

1 omslag

631

Verzameling krantenartikelen over de leden van de schutterij, z.d., 1936, 19591994.

1 omslag

632

601-605

599

1 voorwerp
1 stuk

Publicaties en geschriften van derden omtrent het Heerlens schutterswezen, z.d.,
1956, 1960.
1 omslag
Foto's, 1949-1977.
601
Bronk 1949, Installatie erebestuursleden en Sebastianusfeest,
onderscheiding commandant 1961, Koningsvogelschieten 1962,
Bronk, koning P. Schunck 1964, 1949 - 1964
603
Afhalen koning en bezoek aan het kerkhof, 1964
602
Sebastianusfeest / Peter Schunck, koning (amateuropnamen),
aanbieden nieuwe vlag, 1964
604
Huwelijk dochter van Sjef Hanssen, 1975; foto's en documentatie
met betrekking tot Nol Lammeretz,, 1974-1977
605
Koningsvogelschieten, installatie 1970, Koningsvogelschieten en
schuttersfeesten, 1973-1977
Stukken betreffende diverse activiteiten van de schutterij, z.d., 1960, 1967, 19701972, 1974-1978, 1980-1982, 1990-1994.

5 omslagen

1 omslag

579

Tekening van de schutterij, gemaakt en gesigneerd door Harry Koolen, 1961

1 stuk

611

Verzoekschrift van de commissie van bijstand aan P. Schunck, om zitting te
nemen in een op te richten comité van aanbeveling ten behoeve van het te
houden 700-jarig bestaansfeest, 1958.

1 stuk

31

622

Stukken betreffende de installatie van erebestuursleden en beschermheren,
alsmede jubilea van het bestuur, met ledenlijsten, z.d., 1960-1994.

1 omslag

629

Stukken betreffende georganiseerde bondsfeesten te Heerlen en deelname aan
bondsfeesten en het OLS (Oud Limburgs Schuttersfeest), met programmaboekjes,
1960-1994.
1 omslag

626

Stukken betreffende activiteiten en jubilea van generaal Nol Lammeretz en zijn
zoon, z.d., 1964, 1974, 1989.

1 omslag

610

Statuten en huishoudelijke reglementen, 1967, 1969, 1977, 1979, 1992.

1 omslag

618

Stukken betreffende de uitreiking van nieuwe uniformen, met toespraken, z.d.,
1969, 1976, 1985, 1991.

1 omslag

612

Stukken betreffende plannen tot viering van het 510-jarig jubileum, het organiseren
van het bondsschuttersfeest en een aanvraag voor het praedicaat “Koninklijke”,
1969, 1970, 1975 1976.
1 omslag

623

Ledenlijsten en documentatie over individuele leden, 1969, 1976, 1980, 19891995.

1 omslag

606

Jaarverslagen, 1970, 1971, 1976, 1977, 1987-1995.

1 omslag

628

Stukken betreffende de processies en het koningsvogelschieten, z.d., 1972-973,
1976-1981, 1996, 1997.

1 omslag

615

619

Brief aan het college van Burgemeester en Wethouders met een verzoek voor
medewerking tot het vinden van een geschikt schutterslokaal. Concept, 1974.

1 stuk

Stukken betreffende bemiddeling in een geschil omtrent de opvolging van de
commandant en de voorzitter, 1975.

1 omslag

Stukken betreffende de organisatie van feestdagen in het kader van 750 jaar
Heerlen, 1975.

1 omslag

Stukken betreffende klachten over het jureren, o.a. bij de exercitiewedstrijd te
Schaesberg, 1976.

1 omslag

Notities houdende toespraken gehouden ter gelegenheid van patroonsfeesten.
Met uitnodigingen, 1976, 1977, 1981-1984, 1988, 1989, 1991-1997.

1 omslag

Notulen van besprekingen van het erebestuur en agenda's, alsmede jubilea van
het erebestuur, 1977-1981, 1988-1991.

1 omslag

607

Jaarprogramma's, 1977, 1978, 1989, 1990, 1995, 1997.

1 omslag

613

'Rekeningen Erebestuur', 1978-1980.

1 omslag

617

Stukken betreffende een verzoek van een student tot medewerking aan een
onderzoek naar het ontstaan van de schutterij, 1983

627

600

621

620

1 stuk

624

Correspondentie met L.H.M. Ruiken, tamboer-majoor, betreffende de beëindiging
van diens lidmaatschap, 1983.
2 stukken

608

Nieuwsblad van de schutterij, 1984, 1989-1997.

625

Agenda's van algemene ledenvergaderingen en jaarvergaderingen, met geplande
jaarprogramma's, 1989-1997.
1 omslag

32

1 pak

630

Stukken betreffende de organisatie en deelname aan van het Internationaler
Dreiländertreffen, met kopiën van foto's, 1991.

1 omslag

B.2.5.7.2 Stichting Ruitersport Brunssummerheide Gaudemus Equis
N.B. Leo Schunck was medeoprichter van de manege en bestuurslid van de stichting

633

634

Stukken betreffende een plan tot de oprichting van een manege in de Mijnstreek,
1960-1962.

1 omslag

Stukken betreffende het verkrijgen van het kapitaal van de geliquideerde Stichting
Concours Hippique Heerlen, 1961, 1962.
1 omslag
N.B. Niet compleet. Bevat enkele afschriften met betrekking tot de liquidatie

635

Statuten en huishoudelijke reglementen, 1962, 1963.

1 omslag

636

Financiële jaarstukken / overzichten, 1967, 1973, 1974, 1976, 1979, 1980.

1 omslag

637

Notulen van algemene bestuursvergaderingen, met bijbehorende stukken, 19681981.

1 omslag

638

Begroting, 1970.

1 stuk

639

Overeenkomst met J.W.v.d. Weide te Brunssum, houdende wijziging van de
overeenkomst uit 1964 inzake de exploitatie van het manegebedrijf 'Ruitercentrum
Brunssummerheide'. Kopie, 1975.

1 stuk

640

Overeenkomst met famlie Pompen, houdende verhuur vanhet ruitercentrum
Brunssummerheide, gelegen aan de Rimburgerweg, een woonhuis met tuin en erf,
Overbergstraat 2 te Brunssum, en het manegebedrijf. Kopie, 1977.
1 omslag

B.2.5.7.3 Nederlandse Rode Kruis, afdeling Heerlen e.o.
N.B. Leo Schunck was bestuurslid.

580

Plaquette “aangeboden door het Ned. Roode Kruis voor het geven van 15 maal
bloed”, z.d.
1 voorwerp

641

Stukken betreffende benoeming, ontslag en huldiging van (bestuurs)leden, met
bestuursledenlijst, 1976-1981.

1 omslag

Notulen van vergaderingen van het algemeen bestuur en van algemene
ledenvergaderingen, met bijbehorende stukken, 1976-1982.

1 omslag

643

Financiële jaarstukken. Met bijlagen, 1977-1980,

1 omslag

644

Circulaires 'Kruispunten', 1978-1981.

1 omslag

645

Akte, houdende wijziging van de statuten, afschrift, 1979.

1 omslag

642

B.2.5.7.4 Coöperatieve Manufacturen Handelsvereniging, de Faam G.A. te Amsterdam
N.B. Leo Schunck was bestuurslid.

646

Stukken betreffende zijn deelname aan en activiteiten van de Faam, 1953, 1960,
1961, 1966.

1 omslag

33

B.2.5.8 Overige lidmaatschappen en hobby's
582

Verzameling documentatie over carnaval en CV de Winkbuule 1958, 1965-1972.

1 omslag

583

Stukken betreffende de paardensport. Met foto's, z.d., 1960-1963, 1971, 19761979.

1 omslag

584

Stukken betreffende het lidmaatschap van het eregilde van de koninklijke schutterij
St. Sebastianus te Voerendaal, 1970, 1974.
1 omslag

585

Stukken betreffende het erelidmaatschap van het fanfarekorps 'Rot-WeissHusaren' te Brohl, z.d., 1977, 1979.

1 omslag

586

Stukken betreffende de aanvraag voor een vergunning voor C.J.J. Janssen te
Vijlen voor het jagen op konijnen in de tuinen ven Leo Schunck en de rand van het
Aambosch, 1980.
1 omslag

587

Verzameling documentatie en foto’s van Show-Korps Antonius te TreebeekHeerlen, waarvan Leo beschermheer is, z.d., 1980, 1981.

1 omslag

Correspondentie met de Stadtgarde 'Öecher Penn' von 1857 E.V. te Aken
betreffende toetreding, 1983.

2 stukken

588

589

Dagvaarding van de arrondissementsrechtbank te Maastricht voor NV Sportclub
Rapid '54 te Heerlen en de bestuursleden W.J. Reiss en LH.M. Schunck voor een
rechtzitting in verband met ontbinding van de NV, 1984.

1 stuk

590

Kwitanties van verenigingen, waarop aangetekend de gegeven donatie, 1985.

1 omslag

591

Stukken betreffende het lidmaatschap van de Edele Eed-Broederschap van de
Souvereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de H. Sebastianus, 1988,
1995.

1 omslag

N.B. zie ook inv.nr. 515

B.2.6 Leonie Maria Josefina Schunck, echtgenote van Arnold Käller
647

Verzameling documentatie over de huwelijksfeesten van Christ Schunck en Jos.
Dohmen en van Leonie Schunck en Arnold Käller en over de firma Käller-Schunck,
1936, 1953, 1964.
1 omslag

B.2.7 Louise Maria Josephina Schunck, echtgenote van W.J. H. Janssen
648

Gedicht, opgesteld bij gelegenheid van de 80e verjaardag van haar echtgenoot,
opgesteld door P.J.A. Schunck te Valkenburg

1 omslag

B.2.8 L.W.M. Schunck
649

Publicatie kostenanalyse en kostprijsproblemen van een dameshoedenfabriek,
tezamen met E.J.A. Nelissen, z.d..

1 deel

B.2.9 Maria Leonie Christina Schunck, echtgenote van Dohmen
698

34

Register van huurontvangsten van een niet nader genoemd verhuurd pand,
ondertekend door M.L. Schunck, 1947-1955.

1 deel

B.2.10 M Th.C.H. (Marita) Schunck
650

Stukken betreffende de verloving, vakanties en brieven, geschreven aan Leo,
enz., z.d., 1947, 1961-1981, 1988.

1 omslag

651

Verzameling schriften van haar schooltijd op het gymnasium, 1952-1954.

1 omslag

652

Foto’s van een vakantie in het buitenland, in een map met het opschrift 'Marita' en
'Zussen Hochstenbach', z.d..
1 omslag

B.2.11 Peter Hubert Leo Marie (Peter) Schunck
654

Verzameling documentatie betreffende het leven van Peter Schunck, 1950, 1956,
1961.
1 omslag
N.B. Voor een krantenartikel met foto, 1954, zie inv.nr. 671

704

655

656

Krantenartikel betreffende schenking van een nieuw vaandel aan schutterij St.
Sebastianus door koning Peter Schunck, 1964.
Scriptie van P. Schunck en A. Wilters genaamd “tentdoek, een onderzoek in
mode-texverband”, Tilburg, 1967.
Stukken betreffende het lidmaatschap van de inkooporganisatie Ecor NV te
Amsterdam, 1968, 1970, 1971.

1 omslag

1 deel

1 omslag

409

Sollicitatiebrief naar een functie bij Peek & Cloppenburg, 1979

1 stuk

657

Stukken betreffende aanslagen vermogensbelasting over de jaren 1977 t/m 1980,
1981- 1983
1 omslag

B.2.12 Peter Joseph Schunck, echtgenoot van Cloot
659

Statieportretfoto's van de echtelieden en het gezin, o.a. in het Glaspaleis, gemaakt
door o.a. fotograaf G. Rheingans en foto Bonke te Heerlen, z.d..
1 omslag

658

Boek, toebehorend aan Christine Cloot, ten Hove Voerendaal, getiteld
“Unterrichts- und Erbauungs-buch”, geschreven door G.P. Goffine, z.d..

662

Kwitanties van de gemeente Heerlen voor de ontvangst van een som geld van
Peter Joseph, zijnde de tienjaarlijkse bijdrage in de kosten van de aankoop van
het perceel D 2652 door de gemeente, ten behoeve van de uitbreiding van de
markt, 1907, 1908.

1 deel

2 stukken

N.B. de akte is verleden 20 april 1907

660

665

664

Stukken betreffende aankoop en beheer van aandelen van de NV Heerlensche
Glasverzekering-Maatschappij, 1913, 1914, 1918.

1 omslag

Verzameling documentatie en foto’s in verband met het lidmaatschap van het
kerkkoor St. Cecilia, [Pancratiuskerk]m 1923, 1948.

1 omslag

Verzameling documentatie en foto’s betreffende het 125-, 150- en 160-jarig
bestaan van Harmonie St. Caecilia Heerlen, waarvan P. Schunck erebeschermheer is en L. Schunck bestuurslid, met medaille van het ”RK
Middenstand eeuwfeest St. Cecila, 1933”, 1923, 1933, 1953, 1958, 1983, 1993

1 omslag

35

663

Brandverzekeringspolis ten behoeve van het pand Akerstraat 42, verhuurd aan
een bloemist, ten name van Pieter Schunck, belanghebbende en mede-eigenaar,
met facturen, 1925, 1927.

1 omslag

N.B. zie ook inv.nr. 73

666

667

668

669

661

Penning van spaarbank St. Pancratius, aangeboden bij gelegenheid van zijn 40jarig lidmaatschap, 1950.

1 stuk

Verzamelingen documentatie over 80e verjaardag, tevens zijn zakelijk 65-jarig
dienstjubileum, tegelijk met het zilveren zakenjubileum van zijn zoon Leo in 1953,
het gouden huwelijk in 1954, 1953-1954

1 omslag

Verzameling documenten en foto’s in verband met het overlijden van de
echtelieden Peter Joseph en Maria Anna Christina Cloot, 1959, 1960.

1 omslag

Staten houdende een overzicht van nalatenschappen van de echtelieden
Schunck-Cloot, 1961.

2 stukken

Aanslagen voor vermogensbelasting over de jaren 1924/1925 en 1927/1928

1 omslag

B.2.13 Peter Joseph Arnold (Pierre) Schunck, echtgenoot van Cremers
670

Verzameling documentatie en foto’s in verband met het vervaardigen van een
publicatie en een lezing over de famlie Schunck., z.d., 1983, 1985, 1988.

1 omslag

N.B. Zie”Arnold Schunck,een wever die zich handhaafde, in: Land van Herle 1984, 1-12.

B.2.14 Rudolf Peter Aloysius Leo (Leo jr. alias Rudy) Schunck, echtgenoot van Stassen
671

Verzameling documentatie over het leven van Leo jr., alias Rudy, 1953, 1954,
1972, 1979, 1981, 1983.

1 omslag

C Bescheiden, waarvan het verband niet duidelijk is
686

687

Akte, waarin Adolph Preusser, predikant der gereformeerde gemeente Heerlen,
W. Nolens, rentenier en ontvanger, ouderling P. Schrijver, diaken en T.C.
Christiaan, diaken, bekennen, van F. A.H. Muller, apotheker te Heerlen, ieder
ontvangen te hebben f 250 interest, voortvloeiend uit een in 1788 opgemaakte
akte van obligatie, 1828.

1 stuk

Notariële akte, verleden voor Johan Willem Daniel Smeets te Heerlen, waarin
enerzijds Albert Joseph Hubert Melchers, grondeigenaar en landbouwer te
Scheyd, gemeente Schaasberg, handeldelend namens zijn broers en zusters, en
anderzijds Pieter Joseph Quaedvlieg, landbouwer te Merkstein, Pruissen,
lasthebber van de kinderen Quaedvlieg, bij de openbare verkoop van hun huis met
aanhorigheden en tuin, gelegen te Heerlen op den kerkhof tussen Alexander
Savelberg en erfgenamen Houppermans, kadastraal bekend D 326, ter grootte
van 1 roede en 60 ellen en van D 325, ter grootte van 2 roeden en 10 ellen,
waarbij Maria Mechtildis Hubertina Stephanie Lintjens, rentenierster te Schiffelaar,
Heerlen, het goed koopt, 1849.

1 stuk

N.B. afschrift

36

688

Notariële akte, verleden voor Johan Willem Daniel Smeets te Heerlen, waarin
Maria Agnes Keulaerts te Palenberg, gemeente Schaesberg, verkoopt aan Jan
Pieter Erckens, te Teveren, gemeente Geilenkirchen, een huisje, gebouwd van
leem en gedekt met stroo, met tuintje, gelegen te Schaesberg te Palenberg,
kadastraal bekend A 1087 en 109, 1854.

1 stuk

N.B. afschrift

689

Notariele akte, verleden voor Gerard Smeets te Heerlen, waarin enerzijds Gerard
Reinier Arnold Lemmens te Heerlen als lasthebber van Joseph Vreuls, professeur
te Heerlen, Peter Joseph Vreuls, Roomsch Katholiek priester te Nieuwenhagen,
voogd van de kinderen Vreuls en anderzijds Frans Valkenberg, lid van de
Provinciale Staten, wonend te Eygelshoven, handelend als toeziend voogd van de
kinderen, bij de openbare verkoop van hun tuin, gelegen in den Bongaard, naast
Vrancken en de Hesselle, kadastraal bekend D no 295, ter grootte van 50 ca,
waarbij Johann Arnold Schunck, winkelier te Heerlen, het terrein koopt, 1884.

1 stuk

N.B. afschrift

690

Circulaire van de bisschop van Roermond, Mgr. Moors, gericht aan de geestelijken
en gelovigen van het dekenaat Schaesberg, waarin hij o.a. zijn vreugde betoont bij
gelegenheid van het aansteken van het Amate-vuur op 1 december (dat tijdens de
missietentoonstelling zal blijven branden) en een lans breekt voor het missiewerk,
1960.

1 stuk
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Bijlage I. Globale beschrijving van foto’s voorkomende in bepaalde inventarisnummers per
inventarisnummer
Invnr. 448 Foto-album, z.d., ca. 1900 - 1953
-

Huwelijk Carla Schunck en Harry v.d. Made, 1947;
Maria Schunck op 70-jarige leeftijd,
Huwelijk Leonie en Arnold; [1936]
Verloving Nolda en Jacques; [huwt in 1944]
Bruidspaar Chris en Frans Dohmen;
Groepspersoneel van Schunck bij gelegenheid van het 60-jarig bestaan in 1934;
Leo Schunck in 1948;
Picknick op de Meerssenerberg;
Koets- en paardrijden;
Logeren te ¿s-Hertogenbosch;
Ineke, Jantje e.a.; te Valkenburg en Meersssen;
Foto uit begin XXe eeuw, genomen door atelier Joh. Cohnen Heerlen-Valkenburg;
Portretten van geestelijken, waaronder van tante Ema, 1950 en pater Willems, 1953.;
Jo Dohmen (overl. 1947);
Huwelijk Willy Käller-Maurice Houtappel, 1948;
Reproductie portret Lily Siveens, [sweens?) (1805-1845);
Geboortekaartjes Mia en Ans ( 1950 resp. 1953)
Foto van echtpaar begin XXe eeuw, genomen bij Rheingans, Saroleastraat Heerlen;
Kinderen van genoemde personen na huwelijk

Invnr. 450 Foto-album, met belangrijke gebeurtenissen ca 1930-1965
-

38

met voorin een vel kleinbeeldcontactafdrukken van een familiefeestje;
blad 1-3 bezoek prins Claus en Prinses Beatrix met burgemeester en gouverneur, gemaakt door
foto Harry Dissch jr te Maastricht;
blad 4-5 autobusongeval, waarbij de Ebad-bus een etalagekast van de vestiging Geleen geramd
heeft;
blad 6 etalage vooroorlogse voorjaarsmode
blad 6 kleinbeeld contactafdrukken van de bouw van de beddenwinkel t.p.v. het vm hotel Cloot
(mededeling J. Engelen te Heerlen), gemaakt door foto van der Graaf te Heerlen;
blad 7-19 inwijding en opening beddenwinkel;
blad 19/20 Uitvoering van de Schunck-mars en Schunck Wals, gemaakt door Hub Leufkens te
Heerlen;
blad 21/22 vuurwerkshow;
blad 22 foto van te verkopen porcelein, met vermelding van serie, type en prijs;
blad 22/23 De Astex-collectie; blad 24 interieur versierd glaspaleis; etalage;
blad 24 foto van te verkopen porcelein, met vermelding van serie, type en prijs;
blad 25 etalage seizoensopruiming Walter Seatiel, gratis portret; mode-etalage, ten dele
vooroorlogs
o.a. Pasen, (atelier Cohnen Heerlen); etalage firma A. Schunck KOFA magazijn (Java-kapok);
blad 26 etalage (herfst)mode 1937;
blad 27 Everglaze mode; actie Omzetbelasting gaat verdwijnen, met treintje, beladen met klanten;
blad 28/29 Everglaze mode, etalages;
blad 30 opruimingsactie glaspaleis (pand) etalage; vooroorlogs interieur;
blad 31-32 bruidspaar in vierspan koets, waarbij Leo flankeert in carnavalskledij, bruidsfoto's (foto
Jeanny);
blad 33-50 Mannequins tijdens shows, met gendarmes, poserend in warenhuis; mode Boussac,
(ten dele gemaakt door Het Zuiden) waarbij op blad 45, 49-51 Leo en vader tussen mannequins,
oa in woonhuis glaspaleis;
-blad 51-59 modehows en mannequins Boussac Parijs; in het warenhuis en elders, blad 58 ten
dele in kleur, met Leo; festival international;
blad 60-80 modeshow kleding oa in etalage Promenadegebouw;
blad 81 foto's directie (?);

Vervolg invnr. 450
-

blad 81 vooroorlogse etalage;
blad 82 etalages glaspaleis;
blad 82-98 modeshows en etalages met o.a een Parijs’ thema;
blad 99 historische kostuums in etalage, gemaakt door fotoatelier Cohnen;
blad 100 Parijse mode in en overdekte ruimte;
blad 101/102 Gendarmen en gemeentepolitie vóór de overdekte tentoonstellingsruimte

Invnr. 477
-

Foto's, z.d., 1923-1964.

Schoolfoto's
Dienst- en mobilisatietijd Leo
Gouverneur van Rooy;
Een boottochtje in Belgie (kleur)
Paus Paulus VI
Bezoek Willy Breuer Aken, 1964
Bezoek Hotel du Casque te Maastricht en grotten (personeel?)
Sint bij Schunck
Leo in mijnwerkerstenue voor kolenmijn
Vooroorlogse uitstapjes
Ansichtskaarten van een vooroorlogs kerkelijk hoogfeest
Portretjes van Peter Joseph Maria Cloot
Vooroorlogse foto's van individuele kinderen en jongelieden, oa Aambosch 1924
Vooroorlogse groepsfoto's
Uitstapje 7 mei 1923
Paard met kar en opschrift [Hol]landsche Stoomwasscherij P. Schunck Valkenburg
Geschutopstelling
Br. Aloysius??
Harmonie St.Caecilia, groepsfoto [1954]
De Winkbuule en Blauwe Sjuut, oa. 22 jaar Winkbuule (Leo was hier bestuurslid van)

39

Bijlage II. Gobale beschrijving van de stukken voorkomend in de genealogie Cloot

Invnr. 474

-

40

Stukken betreffende de genealogie 'Cloot'. Lijst van afstamming van Christine SchunckCloot, z.d., 1952-1958.
Met aantekeningen en bronnen, waaronder enkele exemplaren van het 'van Oppen Nieuws',
1957-1959
Met genealogie Prickaerts;
Met genealogie Cloot
Met De Limburgse Leeuw, 1954-7 'inleiding bij de genealogie Roosen'
Met een enveloppe, waarop afgebeeld een foto van de oliemolen van P. Roex & Zn, 1952, bij
gelegenheid van het 500-jarig bestaan;
Met brieven aan Christine Cloot, echtgenote van Peter Schunck, Kerkplein 5, met betrekking tot
de afstamming
Met aantekeningen betreffende gezin Matti-Timmers uit Kerkrade en Timmers-Snijders te Heerlen
Met krantenartikelen naam Cloth/Cloot in relatie tot kasteel Strijthagen en de oliemolen
Met een brief uit circa 1926 van H. Hennen-Lintzen, grossieragentuur en commissiehandel,
waarbij deze een pand, bevattende 4 in elkaar lopende winkellokalen, 20 kamers, enz. te koop
aanbied, met foto's en plattegronden

