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                       Vier generaties vakfotografen 
Cohnen Johann Joachim Sr. 
Cohnen Johan (Joachim) Jr. 
van Geffen-Cohnen Jeanny 

van Geffen Léon 

 
                              samenstelling Theo Arets 
                                                    2008 / 2013 
                                                                     

de eerste Heerlense vakfotograaf Cohnen sr. 



2 coh 
 

            Gemengde familiestamboom van Johann Joachim Cohnen 

Cohnen Leonard van beroep metselaar Swalmen  *06-11-1821 getrouwd 

met; 

Lankes Maria Helena zonder beroep 

  uit dit huwelijk is geboren; 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cohnen Johann Joachim  van beroep bakker en fotograaf 

 Bracht (De)  *10-09-1860 Kerkrade †27-05-1919 58 jaar 

 getrouwd op 12-05-1883 te Swalmen, met    22 jaar 

Mertens Anna Gertud  hulp in de huishouding      

  Kalterherberg (De) *25-02-1859 Heerlen †07-09-1947 88 jaar 

  dochter van Mertens Martin  en Gehlen  Anna Maria. 

  Uit dit huwelijk geboren; 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cohnen Johan Joachim van beroep fotograaf 

  Breijel (De)  *11-10-1885 Heerlen †29-03-1947 61 jaar 

  getrouwd op 16-04-1912 te Sittard; met  

Hoelscher Thily (Maria Mechtide Arnoldine) 

  Sittard   *10-03-1891 Heerlen †03-11-1940 

  uit dit huwelijk geboren; 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cohnen Maria (Miets) 

  Valkenburg  *21-03-1913 Heerlen †25-09-1999 

  getrouwd met; 

  Schütz Wiel 

Cohnen Chekkie 

  Valkenburg  *17-04-1914 Heerlen †17-09-2011 

   getrouwd met; 

  Loo van Jacques Louis 

  Heerlen  *24-12-1910 Heerlen †21-06-1964 

Cohnen Els 

  Valkenburg  *13-12-1918 

  getrouwd met; 

  Goedmakers Wim 

  Eindhoven  *12-08-1913 

Cohnen Jeanny van beroep fotograaf 

  Valkenburg  *14-03-1920      Heerlen             †16 juli 2009 

  getrouwd met; 

  Geffen van  

  Schaesberg  *24-08-1912 Heerlen †30-01-1977 

  uit dit huwelijk geboren; 

              Vera 

              Lorraine 

              Léon 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Geffen van Jacobs John                *23-01-1925      Heerlen 
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                                           Vier generaties vakfotografie 
 

Cohnen Johann Joachim sr. 
 
Johann, Joachim Cohnen Sr. geboren op 10 september 1860 te 
Bracht (De) huwde op 12 mei 1883 met Anna, Gertrud  
Mertens. 
Het paar woonde in Breijell (De) waar Johann als bakker werk-
zaam was. Hier werden ook hun kinderen Anton en Johan 
geboren. Anton overleed kort na zijn geboorte en Johan 
(Joachim) jr. die op 11 oktober 1885 ter wereld kwam werd de 
latere tweede generatie Cohnen vakfotografie. 
Mede door zijn interesse voor de opkomende fotografie verliet 
hij het bakkersvak en vertrok met zijn gezin naar Aken om daar 
de kunst van het kieken te leren. 

 

Periode Aken 1887 – 1897 Cohnen senior 
 
Het Akens uit die tijd kende al enkele fotografische  
ateliers met bekende namen  als Karl Buch, Otto Hege- 
mann, F. Hauck, Hubert Kaiser , Olbertz en Preim (vierde  
recentelijk nog het 125 jarig bestaansfeest). 
Mogelijk dat Cohnen sr. bij een van deze fotografen                                                                                
zijn opleiding genoten heeft, in ieder geval werd hij in  
Aken een bekwaam vakman. 
Het echtpaar Cohnen-Mertens kreeg in deze periode  
nog eens zeven kinderen waarvan er twee kort na de  
geboorte overleden,terwijl een dochter Thea geheten 
later ook fotograaf werd. Mede vanwege het grote  
gezin  en de wil om zich als fotograaf zelfstandig te  
vestigen  was Cohnen sr. in voor een nieuwe locatie. 
In een opkomend toeristisch plaatsje als Valkenburg  
zag hij wel mogelijkheden. In 1897 vertrok men daarom 
naar het Geulstadje. 
                                                                                  

Periode Valkenburg 1897 – 1908 Cohnen senior 

 
Johann Joachim Sr. startte zijn “photografisch”atelier  
op het adres Stationsstraat 89 B. Hier legde hij o.a. 
groepen van families en gezelschappen op de gevoelige  
plaat vast. Ook fotografeerde hij op 24 september 1901 
bij de Maastrichter Poort (Grendelpoort) het eerste auto-ongeluk van Nederland met dodelijke afloop! 
Zoon Johan (Joachim) jr. nam inmiddels zijn vader al veel werk uit handen en na zijn militaire dienst 
kwam hij voorgoed in de fotobranche. 
Het grote gezin van senior werd in deze periode met nog twee dochters (Enny en Kitty) en een zoon 
(Willy)  uitgebreid. Mogelijk dat hij daarom weer uitkeek naar een tweede zaak. Door de opkomende 
mijnindustrie was Heerlen in die tijd voor een ondernemer zeer in trek. In 1908 opende hij daarom 
een nieuwe zaak op het adres Oranje Nassaustraat 5 (werd later nr. 17) terwijl junior de zaak in 
Valkenburg overnam.                                              

 

Logo Hubert Kaiser 1900 

 
de eerste Heerlense vakfotograaf Cohnen sr. 
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Periode Valkenburg    1908-1926    Cohnen    junior 
 
Johan (Joachim) jr. ging na het overnemen van de zaak voortvarend te werk. Hij had  al vlug in de 
gaten wat de klanten graag wilden. In zijn tuin aan de Stationsstraat 89B bouwde hij een grote 
rotswand welke als achtergrond diende voor diverse statiefoto’s. Van deze gelegenheid maakten 
duizenden bezoekers van het toeristenstadje grif gebruik om zich o.a. te laten kieken in een compleet 

mijnwerkerspak. 
 
 
 
Op deze locatie verbleef men tot ca. 1923 waarna men overging naar een andere plek in dezelfde straat 
en wel tegenover het Gemeentehuis ( Grotestraat 12/ zie volgende blz.) . Lang heeft Johan jr. met zijn 
gezin hier niet gewoond, want op 17 juni 1926 werd de Valkenburgse vestiging van Cohnen opgeheven 
en vertrok men naar het filiaal in Heerlen. 
 

Op 16 april 1912 huwde Johan jr.  
met Thily Hoelscher, mogelijk dat  
het paar vanaf dat moment op de 
 tweede Valkenburgse locatie ging 
wonen, want met zekerheid is van-       
af 1913 het adres Grotestraat 30 
tegenover het Postkantoor. 
Ook hier had Cohnen jr. een rots- 
wand gebouwd voor het maken  
van statiefoto’s. 
Het pand stond bekend als `t  
‘Doefes’. Hier werden ook  hun                                                                                                            
vier dochters Marie (Miets/ Marie), 
Chekkie, Els en Jeanny geboren. 
 
 

 

        Johan jr. schildert reclamebord voor 1
e
 locatie ca. 1908 

 

 

 

                           2
e
 locatie rechts ca. 1913                 zelfde situatie 2008 Grotestraat 30  

 

 

 

                            advertentie 1913                                   advertentie 1923 
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 locatie ca. 1924 / rechts                                                         zelfde situatie 2008 / Grotestraat 12 
 

 

 
  
              Johan jr. en Thily ca. 1925 Valkenburg                                                         Johan jr. met bandolien 

 

 

 

   

Johan Jr. en Thily ca.1925  te Valkenburg              

             Johan Jr. met bandolien 
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Periode Heerlen   1908 – 1926   Cohnen senior en anderen 
 
Door de opening van het station Heerlen in april                                                                                     
1896 besloot de gemeenteraad in 1903 met het  
aanleggen van de Oranje Nassaustraat een eerste  
korte verbinding van het station met het centrum  
tot stand te brengen.In 1904 verschenen  
daardoor de eerste  panden in deze straat. 
In 1908 vestigde Johann (Joachim) sr. zich met  
zijn gezin en bedrijf in het pand  Oranje Nassau- 
straat 5 (later veranderd in nr. 17), alleen zijn   
zoon Johan jr. bleef zoals beschreven in de zaak  
in Valkenburg. 
Met enige zekerheid kunnen we stellen dat Cohnen 
sr. de eerste vakfotograaf in de opkomende mijn- 
stad werd. Fotografen van latere data waren o.a.  
Gustave  Rheingans  (1913), Foto Sohl (Velox) 1921,  
Henricus, Johannes Bonke (ca. 1930), Adelbert  
Neubauer (1933) en Hub. Leufkens (vanaf 1935  
beroepsmatig). Verder was er in de jaren twintig  
nog een zekere  C.W. Kouw sportfotograaf. 
Cohnen sr.  gaf de fotografie in Heerlen een behoorlijke 
impuls. Hij gaf ansichtkaarten onder eigen beheer uit of 
was de leverancier hiervan. Ook de werkzaamheden in  
zijn atelier bleven groeien waarbij hij  o.a. geassisteerd 
werd door zijn dochter Thea.  

 
                       Oranje Nassaustraat 1911 met vierde pand links fotografisch atelier Cohnen sr. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

     
  

         Gertrud Cohnen-Mertens met o.a. 
             dochter Thea bij ingang zaak 
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In zijn Heerlense periode heeft Cohnen  
sr. maar 11 jaar werkzaam mogen zijn . 
Hij overleed door een noodlottig ongeval 
op 27 maart 1919.Tijdens het fotografe- 
ren van een nieuwbouw in Kerkrade  
werd hij namelijk door een omvallende 
muur getroffen.               
Dochter Thea en mogelijk ook Hanna 
namen de leiding van de zaak in handen, 
waarschijnlijk met steun van Cohnen jr. 
De reeds aanwezige betrokkenheid met 
Heerlen van Cohnen jr. blijkt o.a. ook uit 
een bestuurlijke functie ter gelegenheid 
van het 90 jarig bestaansfeest van de 
Koninklijke Fanfare St. Caecilia in 1923. 
Ook zijn zus Hanna (Johanna) had  een  
taak bij deze feestelijkheden. 
Door de expansieve groei van Heerlen in die jaren en de geringe personele bezetting van de Heerlense 
vestiging besloot  Cohnen jr. uiteindelijk Valkenburg te verlaten en verhuisde daarom met zijn gezin naar 
het filiaal in de Oranje Nassaustraat . De officiële datum van inschrijving in  onze gemeente werd 17 juni 
1926. 

 
 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

              Cohnen seniors dochter Thea in de     
              Opel van haar vader voor de zaak in de 
                             Oranje Nassaustraat                                                                

                                                 Foto atelier Cohnen Oranje Nassaustraat 
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Periode Heerlen   1926 – 1947   Cohnen  junior 
 
Johan (Joachim) jr. trof het bijzonder in opkomend Heerlen.Hij legde menig oud en nieuw beeld van het 
sterk veranderend centrum van de mijnindustrie vast. In heel wat boeken zijn opnamen hiervan terug te 
vinden. 
Ook werd er op zondag gewerkt,want dan kwamen veel mensen van buiten de stad om zich in 
groepsverband te laten vereeuwigen. Hij stond dan in zijn atelier achter een wonderbaarlijke knipkast  
met glasnegatieven.Bij de opkomst van de voetbalsport in competitieverband kwam de zondagsrust van 
Cohnen junior nog meer in het gedrang want menige club moest in die tijd op de foto. 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

   

                                                                                                                                                        
                                                    

                                                            advertentie 1933 

                  omslag fotomapje          Johan Cohnen jr. op atelier 
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Dat de kunst van het fotograferen toch in het bloed van de familie zat,bleek over duidelijk toen zijn 
jongste dochter Jeanny (de latere 3e generatie) na enige jaren kostschool in zijn atelier reeds de 
kneepjes van het vak leerde.In 1936 maakte zij reeds op zestien jarige leeftijd zelfstandig bruids-
foto`s. Overigens waren ook haar oudere zussen Marie, Chekkie en Els in het bedrijf van Cohnen jr. 
werkzaam. 
De oorlogsjaren die volgden waren voor Johan jr. echter minder rooskleurig. Allereerst overleed zijn 
echtgenote Thily op 3 november 1940 waarna ook voor 
hem  de  bekende magere jaren kwamen. Toch heeft hij 
in die periode nog veel Heerlens beeldmateriaal  
voor het nageslacht vastgelegd. Met de bevrijding  
in zicht huwde hij op 17 mei 1944 met Marieke 
Franssen . Lang heeft dit huwelijk niet stand gehouden, 
want Johan (Joachim) Cohnen jr. overleed op  
29 maart 1947.De toevoeging Joachim komt alleen op zijn 
gedachtenisprentje voor, mogelijk als een eerbetoon aan  
zijn vader. 
Kort hierna, op 7 september 1947, overleed ook nog Johans  
moeder Anna Cohnen - Mertens. 
Johans dochter Jeanny nam uiteindelijk zijn zaak in                  
de Oranje Nassaustraat over. 

 
 

 
 

Periode Heerlen   1944 – 1977     Foto Jeanny        ( Jeanny van Geffen-Cohnen ) 
 
Johan juniors dochter Jeanny huwde in 1944 met Lei van Geffen. Het 
paar ging aan de Benzenraderweg 250  wonen, alwaar Jeanny op 14 
september - drie dagen voor de Heerlense bevrijding – haar eigen 
fotobedrijf begon.Daarvoor was zij reeds meerdere jaren in vaders zaak 
werkzaam geweest. Haar man zat in het herenmodevak maar ging 
geleidelijk aan ook meewerken in haar bedrijf. Na het overlijden van 
haar  vader in 1947 werd de zaak in de Oranje Nassaustraat  over-
genomen, maar ze bleven wel op het oude adres wonen. 
Jeanny reisde vervolgens naar New York voor een opleiding in de 
kleurenfotografie, hetgeen zij daarna als een van de eersten in onze 
regio introduceerde. 
Als telg uit het geslacht van de fotokunstenaars Cohnen slaagde 
Jeanny erin de zaak naar een nog grotere bekendheid en bloei te 
brengen, uiteraard bijgestaan door haar man en vele medewerkers 
door de jaren heen. 
Eind jaren vijftig verhuisde de winkel, studio en doka naar de 
bovenverdieping en had haar man met een compagnon  
kortstondig een herenmodezaak “Sanders & van Geffen” op de 
begane grond. In 1960 vestigde zich hierin de derde zaak van  
Harry Maas Modeschoenen. Eind jaren zeventig kwam op dit adres 
Lendfers Décoration. 
Inmiddels  was echtgenoot Lei van Geffen op 30 juni 1977 over-l 
leden. Van hun drie kinderen Vera, Lorraine en Léon nam deze  
laatste het fotobedrijf over onder toeziend oog van zijn moeder.                                                                                                   

Jeanny  van Geffen-Cohnen 
ca. 1967 

 rechts de 2
e
 generatie vakfotografie Johan Cohnen jr. 
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Periode Heerlen 1977 – 1999   Foto Jeanny           ( Léon van Geffen) 
 
Bij de start van de vierde generatie vakfotografen, nog even een kleine terugblik   op deze nieuwe en 
laatste telg. 
Léon van Geffen emigreerde in 1967 - zestien jaar oud - naar Canada waar hij vijf  jaar lang een 
opleiding genoot in de branche van zijn moeder, grootvader en overgrootvader. Terug in Neder land 
werkte hij nog even  in de fotohandel op Schiphol en daarna bij Leistenschneider in Düsseldorf, een 
van de grootste fotohuizen van Duitsland in die jaren. Dus we mogen wel stellen dat Léon niet on-
voorbereid aan de slag ging.                                 

           links Foto Jeanny (1
e
 etage) rechts Harry Maas Modeschoenen 1960 

            omslag fotomapje ca. 1960               persoonlijke signatuur op foto`s van 
                    Jeanny van Geffen-Cohnen 
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In 1979 nam Léon met een grote verbouwing de bovenverdieping  
onderhanden. Om e.e.a. te realiseren zat hij daardoor nog even  
met een noodwinkel in het voormalig pand van Maison Lichtenberg  
in de Dautzenbergstraat 10. 
Met af en toe nog wat steun van zijn moeder en bijgestaan door  
zijn medewerkers Wim Kusters en Fiet van de Weijer ( zus van oud  
medewerkster Corry) maakte zijn bedrijf zich op voor een bijzonder 
eeuwfeest. 
In 1987 was het dan zover en wederom ging er een verandering aan 
vooraf. De winkel verhuisde naar de begane grond en tevens werd  
een moderne studio aangebouwd voor reclame - en modefotografie  
en het maken van groeps- en portretfoto’s. En zo kon in een geheel  
nieuw jasje het 100 jarig bestaan van 4 generaties vakfotografie  
gevierd worden! 
In 1998 werd het pand verkocht en verhuisde Léon naar het links  
naast gelegen pand Oranje Nassaustraat 15. 
Het was echter van korte duur, want eind 1999 kwam voorlopig een 
einde aan zijn carrière in de fotobranche. 
Zijn locatie werd opgevolgd door Foto Rembrandt en vervolgens door Foto Gery tot begin 2007. 
Momenteel is in dit pand het Kesam kledingatelier gevestigd. Op het oude adres kwam na een 
verbouwing La Belle Hélène maar werd in 2004 opgeheven en staat sindsdien te koop. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
                                                                                                                                                                                  
 
                                                                                                                                        

           Léon van Geffen 
       de vierde generatie 

rechts het pand waar Johann Joachim Cohnen sr. 100 jaar geleden in 
Heerlen zijn fotobedrijf startte 
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Léon van Geffen  vanaf 2000 tot heden 
 
Begin 2000 was Léon toe aan een nieuwe uitdaging. Hij nam café van Frits en Irene Bardoul op de 
Benzenraderweg  104  over en doopte deze plek om tot Woody`s Place, genoemd naar zijn hond. 
Maar het bloed kroop toch waar het niet kon gaan, want bij de opening van Media Markt in Heerlen 
eind 2002 was Léon weer terug te vinden op hun foto afdeling. Ook werkte hij voor dit bedrijf in  
`s- Hertogenrade. Momenteel is hij werkzaam als school- en reclamefotograaf. We kunnen daarom 
stellen dat –ondanks een kleine onderbreking – wij nog steeds van vier generaties vakfotografie 
kunnen spreken. 
Léon, die gehuwd was met Marjo Nuyens, heeft een dochter en een zoon, Ceciel en Jules geheten. 
Regelmatig bezocht hij zijn moeder Jeanny van Geffen –Cohnen op haar latere locaties, waarbij 
uiteraard nog dikwijls  over de fotobranche gebabbeld werd. Helaas is zij op 16 juli 2009  in Parc 
Imstenrade te Heerlen overleden. Léon is nog steeds in Heerlen woonachtig. 
 
Tot slot nog een foto uit de carnavalsoptocht van Heerlen uit 1963. 
Deze badgasten (waaronder de samensteller van dit artikel) compleet met strandwagen hebben een 
“fotograaf” in hun midden met de ouderwetse “knipkast” afkomstig van Johan Cohnen jr. Deze 
camera werd voor die gelegenheid door Jeanny van Geffen –Cohnen beschikbaar gesteld. 
 
 

 
 

Samenstelling  Theo Arets 2008 / 2013 
 
Bron:  
archief / foto`s en fotocollectie Theo Arets  
foto`s Fam. van Loo - Cohnen :  
voorpagina en blz 3 onder rechts , blz. 4 (boven en rechts), blz. 5 (boven links en onder), blz. 6 boven,  
blz. 7, blz. 8 onder rechts, blz 9 (boven rechts) 
foto Peter Logister blz 11 (copyright 2006).  
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