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Stamboom Keuls
1. Keuls Henricus (Hendrik)
gehuwd 1ste op 20-12-1754
Stevens Elisabeth
gehuwd 2de met;
Verkerk Aletta.
uit het 2ste huwelijk is geboren;
1.1 Keuls Petri [Petrus]; van beroep stadsvroedmeester te Dordrecht (ongeveer arts)
Amsterdam
*09-02-1758 Dordrecht
†21-10-1812
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1 Keuls Petri [Petrus]; van beroep stadsvroedmeester te Dordrecht
Amsterdam
*09-02-1758 Dordrecht
†21-10-1812
gehuwd 1ste maal met;
Vel(t)man Margretha Gezina
gehuwd 2de maal met;
Os van Antonella
Dordrecht
†21-10-1812
ste
uit dit 1 huwelijk geboren;
1.1.1Keuls Henricus Sebastianus
Amsterdam
*00-00-1784
†00-00-1866
1.1.2 Keuls Suzanna Mageretha
*00-00-1786 Gouda
†17-02-1860 74 jaar
1.1.3 Keuls Maria Margaretha 24 jaar
*00-00-1793
†
gehuwd op 23-04-1818 te Dordrecht met Vlotta Joseph Maria 48 jaar
1.1.4 Keuls Elisabeth Aletta
Dordrecht
*00-00-1795
gehuwd op woensdag 16-10-1822 te Dordrecht met
v/d/ Heijden Henricus Josephus geboren te Delft.
1.1.5. Keuls Magaretha C.
Dordrecht
*00-00-1798
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1.1.Keuls Henricus Sebastianus; beroep wijnhandelaar
Amsterdam
*00-00-1784 †00-00-1866
gehuwd op 15-08-1814 te Schiedam met;
Pauls Agatha Helena; 22 jaar
uit dit huwelijk geboren;
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1.1.1.1.Keuls Petrus Antonius
Schiedam
*07-06-1815
Rotterdam
†22-09-1881 [66 jaar]
kind; Keuls Maria Christina geboren op 22-02-1842 te Rotterdam.
1.1.1.2.Keuls Wijbrandus Henricus
Schiedam
*15-12-1816
1.1.1.3.Keuls Suzenna Johanna
Schiedam
*03-10-1818
†00-00-1847
gehuwd op 23-05-1838 te Schiedam met van Pinxteren Lambertus.
1.1.1.4.Keuls Paulina Geetruida Adriana
Schiedam
*17-01-1920
1.1.1.5.Keuls Agatha Maria
Schiedam
*12-07-1821
1.1.1.6.Keuls Leonardus Franciscus
Schiedam
*03-10-1825
1.1.1.7.Keuls Margareta Gesina
Schiedam
*25-02-1828
Rotterdam
†24-03-1905
1.1.1.8.Keuls Henricus Wijbrandus van beroep wijnkoper
Schiedam
*00-00-1833
†00-00-1891
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1.1.8.Keuls Henricus Wijbrandus
van beroep wijnkoper
Schiedam
*00-00-1833 †00-00-1891
gehuwd met;
Gerritsen Florentina Johanna Elisabeth
?
*00-00-1821 †00-00-1902
uit dit huwelijk zijn geboren ;
1.1.1.8.1. Keuls Agatha Helena
Schiedam
*17-10-1847
Nijmegen
1.1.1.8.2. Keuls Antonius Johannes Franciscus [29 jaar]
geboren
*00-00-1849
overleden
gehuwd op dinsdag 20-08-1878 met;
Schrader Sophia Johanna Antonia Maria 23 jaar
Culemborg
*05-07-1855
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†04-03-1933
†00-00-1901

1.1.1.8.3. Keuls Petrus Jacobus; wijnhandelaar en tapper.
Schiedam
*20-12-1850 ?
†00-00-1899
gehuwd op 11-08-1882 te Nijmegen met;
Paijens Maria Elisabeth
*00-00-1856 Leiden †16-07-1899
1.1.1.8.4. Keuls Lambertus Josephus; van beroep; Kandidaat notaris 28 jaar
Leiden *00-00-1856 Hilversum
†29-01-1905
ste
1 )gehuwd op 08-05-1882 te Begh met;
Gefken Julia Jacoba Theodora [22 jaar] [ 1ste vrouw]
geboren *00-00-0000 ’s Heerenberg †11-07-1884
kind uit het 1ste huwelijk.
1.1.1.8.4.1.Keuls Henricus Wijbrandus Jacobus Maria [ dichter ]
*00-00-1883 †00-00-1968
gehuwd op
27-07-1908
te Arnhem met Schuur Emma Augusta [26 jaar]
kinderen; Els, Hans, Mathijs en Eva
Blaricum Johanna Gerarda Petronella 33 jaar [2de vrouw.]
2de )gehuwd op 16-09-1892 38 jaar te Utrecht
kinderen uit het 2de huwelijk
1.1.1.8.4.2. Therese
*00-00-1893 †00-00-1936
gehuwd met Regout Jules Wilhelm Marie Hubert geboren Sint Pieter op 22- 04-1881.
kinderen; Thera, Jule, Theodos, André, Beatrice, Almere, Reginald, Wiet, Sweder, joke, Tim,
en Pieter.
1.1.1.8.4.3. Agatha
*00-00-1894 †00-00-1978
gehuwd met A. Ottenhof
kinderen uit dit huwelijk; Loet, Elly, Marthe, Rogier, Tom, Jo, Zus, Greetje †1935, Greet.
1.1.1.8.4.4. Bernard
*00-00-1896 †00-00-1977
gehuwd met Louise Grimanus.
kinderen uit dit huwelijk; Guus, Paul, Alfons.
3de huwelijk met
Thijsen Francisca Maria Chriastina Aluysia
uit dit huwelijk geboren;
1.1.1.8.4.5. Johan
1.1.1.8.5. Keuls Isabella
*00-00-1856 - †00-00-1905
1.1.1.8.6. Keuls Henricus J.
*00-00-1858 - †00-00-1929
gehuwd met Muurlink; 3 kinderen; Bella, Marij en til
1.1.1.8.7.Keuls Carolus Antonius Leonardus; van beroep wijnhandelaar.
*00-00-1862 †00-00-1926
1.1.1.8.8. Keuls Agnes
*00-00-1864 - †00-00-1870
----------------------------------------------------------------------------------------------------
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1.1.1.8.7.Keuls Carolus Antonius Leonardus; van beroep wijnhandelaar.
Leiden *29-12-1862 Oegstgeest
†03-04-1926
gewoond; straat Hogewoerd 123
62 jaar
gehuwd op 10-05-1887 te Nijmegen met;
Payens Rosilie Francica
?
*00-00-1961 Oegstgeest
†06-01-1948
uit dit huwelijk zijn geboren;
1.1.1.8.7.1. Keuls Florentina Johanna Elisabeth (Floor);
Leiden
*09-02-1888
?
†00-00-1974
1.1.1.8.7.2. Keuls Carolus Johannes Antonius (Karel);
Leiden
*06-05-1889
?
†00-00-1961
gehuwd met; Haase A; kind Ton
Karel Keuls is 75 jaar geworden. Is vertrokken naar Indië 1913 en is teruggekomen in 1946
1.1.1.8.7.3. Keuls Agatha Agnes Petronella Hendrika (Agnes);
Leiden
*16-04-1890
?
†00-00-1984
gehuwd met Mighorst P.M. ; kinderen Kees, Roos, Miep
1.1.1.8.7.4. Keuls Henry P.C.
?
*00-00-1891
?
†00-00-1988
ste
1 gehuwd met Geukens A.
2de gehuwd met Thais Kluge
1.1.1.8.7.5. Josephus Wijbrandus Hendricus (Jos)
Leiden
*25-01-1893
Heerlen
†21-08-1955
1.1.1.8.7.6. Keuls Willem Frederik (Wim).
Leiden
*08-02-1897
?
†00-00-1988
ste
1 gehuwd met; Teeuwissen H; kinderen Els, Sjef,
2de gehuwd met Moonen M.
1.1.1.8.7.7. Keuls Lambertus Josephus (Bertus).
Leiden
*11-02-1898
?
†00-00-1975
gehuwd met; Cohen Henrie.
1.1.1.8.7.8. Keuls Dominicus Antonius Maria (Domien).
Leiden
*20-03-1899
Indië
†00-00-1945
gehuwd met; Eyken v.d. J. ; kinderen Doris, Hans.
Domien is 46 jaar geworden. Vertrek naar Indië in 1927 en is daar overleden 1945.
Onthoofd door de Japanners.
1.1.1.8.7.9. Keuls Rosalia Florentina Henriette Maria (Roos).
Leiden
*14-08-1900
?
†00-00-1990
gehuwd met; Duurvoort Salomon Frederik
* Parimaribo
kinderen; Floor, Hans, Louis, Frits, Guus.
Tante Roos is 90 jaar geworden. vertrek naar Indië in 1928 en is teruggekomen 1946.
1.1.1.8.7.10. Keuls Catharina Petronella (Toos); zonder beroep.
Leiden
*22-07-1901
?
†00-00-2000
gehuwd op 11-08-1924 te leden met Groenewegen Franciscus Hubertus Adrianis.
kinderen; Carla, Gon, Fran, Paul, Marijke.
1.1.1.8.8.7.11. Keuls Johanna Florentina (Jopie); van beroep piano-onderwijzeres.
Leiden
*24-07-1902
Nijmegen
†10-10-1946
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gehuwd op 23-07-1924 te Leiden met Petit Johannes; van beroep modezaak Nijmegen
kinderen; Agaat Wies, Harry, Mieke, Peter
Harry Petit geboren in 1932. Is in 1967 vertrokken naar Indonesië als missionaris.
1.1.1.8.7.12. Keuls Franciscus Marie (Frans) van beroep opzichter.
Leiden
*17-06-1904
?
†00-00-1999
gehuwd op 04-06-1930 te Geleen met te Poel M. kind Wies
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.1.8.7.5. Josephus Wijbrandus Hendricus (Jos); van beroep werktuigbouwkundige
Leiden
*25-01-1893
Sittard
†21-08-1955
gewoond;
Saroleastrat 61. Tempsplein ,Bekkerweg 31, Schoolstraat 8,
Schelsberg, Ruys de Beerenbroucklaan, Centuurbaan 43
gehuwd met;
Rutgers Adriana
Voorschoten *10-06-1890
Heerlen
†16-05-1954
uit dit huwelijk geboren;
1.1.1.8.7.5.1. Keuls Wilhelmina Florentina Caroline
Delft
*28-12-1920
Heerlen
†23-10-2013
1.1.1.8.7.5.2. Keuls Carolus Petrus Agathus
Heerlen
*12-02-1922
Heerlen
†16-04-2014
1,1,1,8,7,5,3. Keuls Josephus Bernardus Maria (Jos) 045 571 55 80
Heerlen
*15-08-1923
1.1.1.8.7.5.4. Keuls Adriana Catharina
Heerlen
*08-03-1925
Heerlen
†05-02-2009
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1,1,1,8,7,5,3. Keuls Josephus Bernardus Maria (Jos) 045 571 55 80
Heerlen
*15-08-1923
gehuwd met
Wevers Niny
uit dit huwelijk zijn geboren.
1.1.1.8.7.5.3.1. Keuls Jos.
Heerlen
*22-11-1954
gehuwd met; Lindeman Sandra; kind Christian
1.1.1.8.7.5.3.2. Keuls Hans
Heerlen
*14-01-1956
gehuwd met Langeland Cis; kind Sam
1.1.1.8.7.5.3.3. Keuls Ingrid.
Heerlen
*31-05-1958
gehuwd met Fraser Scott;
1.1.1.8.7.5.3.4. Keuls Paul.
Heerlen
*27-06-1959

Ps. De Petrus tak 1850 – 1899 en Lambertus tak 1854 – 1905 worden buiten beschouwing gelaten,
omdat ze geen bemoeienis hebben met het Heerlense verwarmingsbedrijf Keuls
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Tak Keuls in Heerlen.
Josephus Wijbrandus Keuls werd op 25 januari 1893 geboren in Leiden. Hij was het vijfde kind uit
een gezin van twaalf. Hij huwde met Adriana Rutgers geboren te Voorschoten op tien juni 1890.
Josephus Keuls werkte overdag bij de firma Braat te Delft en studeerde in de avonduren aan de H.T.S.
te Delft afdeling Werktuigbouwkunde.
In februari 1921 ging het gezin Keuls Ruigers en de zes weken oude baby naar Heerlen om hier hun
geluk te zoeken. Hij was gevraagd voor verwarmingsbedrijf Rijns aan de Valkenburgerweg 18, onder
de naam Algemeen Technisch Installatie Bureau, kortweg A.T.I B. Van af 1 maart 1923 was het zoals
het op het reclame bord stond aan de Valkenburgerweg A.T.I.B. en daaronder Rijns en Keuls en is
doorgegaan tot 1 maart 1933. De firma Braat in Delft liet hem niet graag gaan maar dhr. J. Keuls kon
zich verbeteren in Heerlen.
Het Gezin is eerst gaan wonen op het Tempsplein, daarna
in de Saroleastraat 61 en burg. Savelberghstraat. Hier zijn de twee
zoons Karel en Jos geboren. Toen naar de Schoolstraat, hier
werd de jongste dochter Adje geboren vervolgens naar de
Bekkerweg waar het gezin werd opgevoed. Op de
Ruys de Beerenbroucklaan no. 39 werd in 1933 een eigen huis
gebouwd.( toen heette deze straat de Centuurbaan).
In 1934 is het gezin hier ingetrokken.
Josephus Wijbrandus Keuls is op 1 maart 1923 directeur
geworden van de afdeling verwarming en sanitair. Dhr. Rijns
werd directeur van de afdeling leidingen leggen. De firma
Rijns legde toen door heel Nederland leidingen.
In 1 maart 1933 is dhr. Keuls weggegaan bij Rijns en begon hij zijn De zonen Karel en Jos
eigen bedrijf met een aantal monteurs in de
Ruys de Beerenbroucklaan. Tussen het huis en kantoor
was een open plaats met twee garages.

Retraitehuis Molenberg 1934
Villa Widdershoven

Achter een van de garages werd een grote houten loods gebouwd voor de opslag leidingen, de gasen zuurstoflessen, expansievaten en de radiatoren die over waren. In deze tijd zou het niet meer
mogelijk zijn i.v.m. de Hinderwet.
Zijn eerste werk was de villa van dr. Widdershoven aan de Valkenburgerweg no.1.
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Mulo Laan van Hövell tot Westerflier.1932

Royal theater 1938 Stationsstraat

Grand Hotel Wilhelminaplein
AMF. Gebouw Akerstraat

Raadhuis 1948 Architect F. Peutz
Link; Germania

Rechts; Hollenkamp

Door een goede en vertrouwde relatie met Prof. Ir. F. Peutz bleven de
opdrachten binnen komen. Het is te veel op ze allemaal op te noemen.
We beperken ons tot enkele bouwwerken.
Kloosters; in Maastricht en Roermond ( Bisschoppelijk Paleis).
Hotels; in Heerlen; Grand Hotel, Neerlandia, Germania.
Gemeente Huis Heerlen, A.M.F. Akerstraat, I.N.G. bank Heerlen,
Nieuwbouw Station Heerlen.
Winkels; in Heerlen; oud V.& D. gebouw, Maison Chique, Witteveen,
Hollenkamp
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Dhr. Josephus Wybrandus
Henricus Keuls, de oprichter

Het cadeau “de Vaas”.

de wind blaas om zijn huis

Bij het 25 jarig jubileum van de heer Josephus
Wijbrandus Keuls, van 1 maart 1923 tot 1 maart
1948, werd op 25 maart 1948 de Heer Jos senior een
ceramieken vaas, met een hoogte van ongeveer een
meter, aangeboden door al zijn medewerkers.

Detail de rokende jubilaris

Op het vaandel staat de tekst aan wie het geschonken
wordt en door wie.
Verder zijn er op afgebeeld; drie radiatoren, een
verwarmingsketel en een heer rokend met een pijp in
een verwarmd vertrek. Buiten blaast (misschien de
Heerlense) een stevige koude wind om het huis.
De heer Jos Keuls Sr. heeft nog enkele jaren, na het
25 jarig jubileum, leiding gegeven aan zijn bedrijf.
In 1954 overleed zijn echtgenote en een jaar later, In
1955. overleed hij op 20 augustus in het ziekenhuis
te Sittard.
Meer dan 25 jaar heeft hij de firma Keuls mogen
leiden.
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- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - De nieuwe generatie in de firma Keuls
De oudste zoon Carolus Petrus Agathus Keuls Karel
*12-02-1922 - †16-04-2014>
Na zijn H.T.S. opleiding aan de school aan het Bekkerveld is hij naar Indonesië moeten gaan. Na
terugkomst is hij bij zijn vader begonnen .

Rayon zuid.
Onder hem valt het gebied Vaals, Sittard. Maastricht en beneden deze lijn.
Met hoofdplaats Maastricht. Hij had het kantoor aan huis.
Enkele werken; scholen in de wijk Pottenberg te Maastricht, gymnasium
voor meisjes, de ambachtsschool of te wel LTS. Kinder Crèche.
Diverse hotels, kloosters, nieuwbouwwoningen.
Bedrijven zoals de Kristal Unie.
Bejaarden huizen; Molenhof en Biesland.

-

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

10

Rayon noord.
Het gebied tussen Sittard, Venlo en Roermond met als hoofdplaats Roermond. Dit gebied valt onder
zwager Emanuel Timmers die gehuwd is met de jongste dochter Adriana (Adje), van J.W.H. Keuls, de
grondlegger.
Dhr. Timmers heeft de zaak te Maasniel (Roermond) flink uitgebreid in 1950.. Hij bouwde een nieuwe
hal van 50 x 40 mrt. ( 2000 m².). in 1950.

Hotel de La Station Roermonds

De Oranjerie in Roermond

Het werk werd nog beter georganiseerd en er werd gewerkt met modernere methodes, bv. in plaats
van lassen werden de leidingen met klemkoppelingen aan elkaar geperst. Het bedrijf was nu al
uitgegroeid tot 200 werknemers.
Hier werd alles klaar gemaakt voor grote projecten.
In 1983 werd bij de Hr. Tummers longkanker geconstateerd en hij overleed in 1984.
Dhr. J. van der Weijden was al benoemd tot mede directeur en nam de zaak over.
Na onderhandelingen werd Keuls Techniek in zijn geheel overgenomen door Calequa van Sulzer in
1986. Hierna waren de directeur van Calequa dhr. Boklander en dhr. van de Weijden , directeuren
van Sulzer Keuls
Enkele werken van Keuls noord;
Het ontspanningsgebouw en hotel De Oranjerie in Roermond, de flats Donderberg (de gehele wijk) in
Roermond. Verder in Blerick de “Knoepert”.
In de woningen van de firma Wilma in Tegelen en Venlo verwarming en sanitair.
De Knoepert Winkelcentrum en woningen te Venlo

het slopen van de wijk de Knoepert in Venlo

-
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Rayon midden.
Zoon Jos Keuls kreeg het rayon Heerlen, dat zich uitstrekte van Heerlen, Vaals, Sittard.
Na het doorlopen van de HTS afdeling Werktuigbouwkunde is de heer Jos Keuls niet meteen in de
zaak van zijn vader gestapt maar heeft hij dienst genomen bij Limburgse Jagers. Hier werd hij
ondergebracht bij de muziekkapel.
In 1951 heeft hij het rayon overgenomen en heeft dit geleid tot 1988. In de vijftiger jaren heeft dhr.
Jos jr. Keuls een nieuwe hal gebouw aan de Voskuilenweg. Achter het kantoor een hal 30 x 40 mtr.
Hier konden de monteurs alles prefab klaarmaken voor in grote gebouwen en voor series woningen

Dhr. Jos Keuls Jr.

Te midden van zijn vrienden van het orkest

Directeur J.B.M. (Jos) Keuls heeft de leiding gehad van1951 tot 1988 over rayon midden. Onder zijn
leiding werden talrijke werken en projecten uitgevoerd.
Het opsommen van al zijn afgeleverde werken van rayon midden (van Jos Keuls Jr.) zou het verhaal te
eentonig maken. We zullen het verdelen in een aantal groepen.
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Hotels;
Van dhr. Huub Mulder (touroperator) Heerlen, Hotel Juliana, Hotel Vossen, Hotel Franssen Hotel
Amsterdam, Hotel Stevens, Hotel Rotterdam, Hotel Biermans Hotel Tummers, Hotel Heijen plus de
expo hal en de Dancing Paviljoen. .

L.T.S. gebouw aan het Burg. de. Hesselleplein

White Hotel (Mulder) aan de Spoorsingel

Scholen en kloosters;
Mijnschool aan de Benzenraderweg, Bernardinus school, nieuwbouw gymnasium, Antonius Dokter
Kerkrade, L.T. S. Heerlen aan het Burg. De Hesselleplein en het Nieuwe H.T.S. gebouw aan de Dr.
Jaegerstraat en renovatie oude gebouw. Mgr. Savelberg klooster, Huishoudschool Gasthuisstraat,
klooster Benedictinessen, Kweekschool Bekkerveld, Tarciciusschool, MULO Schandelerboord,
scholencomplex Schandelen,
Winkel;

Mgr. Savelbergklooster aan de
Pancratiusstraat

Hollenkamp daarna Limburgia op de Markt

Verheugen Bernards / Waterschoot Saroleastraat, Frumau en van Hooren aan de Geleenstraat,
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Boven; Hollenkamp

Links; Juwelier Vaessen

Juwelier Vaessen, Hollenkamp, Käller Schunck en de Hiero, Kapé, Hema, Wolf en Hertzdahl,
Witteveen,
Stadsverwarming;
C.& A. in het Loon, aantal winkels in het Loon, Rivoli-, Gloria- en Scala theater
Woningen , flats; Aan de Geleenstraat, Kruisstraat, Raadhuisstraat, Promenade, Bekkerveld,
·Bungalows; · Molenbergpark, woning van Ir. Dinger ombouwen tot twee directeurswoningen voor
directie Staatmijnen, honderden woningen in Heerlen en omgeving.
In de jaren 70, na de mijnsluiting, werden zeer veel woningen, van de centrale verwarmingsketels op
aardolie en naderhand op aardgas draaiende in een onderhoudsschema opgenomen.

Flats Raathuisstraat
Curver Brunssum

Fabrieken en Bedrijven;
Curver Brunssum, Gemeente kantoren Promenade en Geleenstraat, Ziekenhuis Sittard 1955-1990
jaar, nieuwbouw mijn Emma en mijn Hendrik, S.B.B. en Centraal laboratorium Geleen naderhand in
1960 Afcent, Laboratoriums DSM, Rijksgebouwendienst Postkantoren in Heerlen en Maastricht,
belastingkantoor Kloosterweg, Kantongerecht Akerstraat, Bioscoop in Valkenburg, Politie en
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Brandweerkazerne Heerlen. In 1969 voor de Afcent gewerkt op de locaties; Emma en Hendrik. Twee
grote stoomketels omgebouwd en voorzien van tegenstroom apparaten, zodat de gebouwen werden
voorzien van verwarming en warmwater.
Bejaardencentra;
2 in Maastricht, één in Gulpen en één in Amby.
Kastelen; Wittem, Vaesrade, Wijlre, Eijsden, Meerssenhoven.

Kasteel Meerssenhoven
Kasteel Wittem

Kerken;
Gulpen, luchtverwarming. Pius 10 en Molenberg lucht C.V. en radiatoren. Wijlre, luchtverwarming.
Welten. Radiatoren. Eys – Wittem, radiatoren.

Kerk te Wijlre

Kerk te Welten

Met Bouw. Mij. Melchior tijdelijk een verwarmingsbedrijf opgericht “de Benevu” (Belgisch
Nederlandse Verwarming Unie), jaren 60 -62.
Werken; Centraal Gemeentelijk Stadskantoor Maastricht, Grand Bazar Heerlen en de daarnaast
geleden Bioscoop Hollandia.
In 1970 zijn samen met Firma ‘s Thijsen, Pesch en Keuls “de Tech. Kombinatie Zuid” opgericht, samen
grote werken uitgevoerd zoals Rank Xerox. Jaren daarna is door de crisis, de zaak opgedoekt.
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Politiebureau Burg. Gijzelslaan, Pius X kerk
Molenberg.
En daarbij het ombouwen ontelbare ketels van
kolen naar olie en daarna weer naar aardgas.
Maar aan al het werken komt ook een einde.
Persbericht Limburgs Dagblad

Ing. J. Keuls uit Heerlen heeft eergisteren
uit handen van de Heerlense
burgemeester P. van Zeil de gouden
eremedaille in de orde van Oranje
Nassau gekregen. Keuls kreeg de
onderscheiding bij gelegenheid van zijn
afscheid van Keuls Techniek BV. In
Melick Herkenbosch, waar hij de
afgelopen jaren werkzaam was als
bedrijfsadviseur. Keuls kwam bij zijn
vader in dienst in het door hem gestichte
verwarmingsbedrijf in 1951. Al in 1953
werd hij benoemd tot directeur van de
vestiging in Heerlen. Na 35 jaar als
zodanig gefunctioneerd te hebben, trad
hij in 1986 om gezondheidsredenen
terug, maar bleef aan het bedrijf
verbonden als bedrijfsadviseur van de
vestiging in Limburg.

Politiebureau burg. Gijzellaan

Burgemeester P. van Zeil spelt de Koninklijke Onderscheiding op.

In de Spiegelzaal van het oude Grand Hotel werd uitgebreid stil gestaan bij de verdienste van Jos
Keuls. Zeer velen kwamen hem de hand drukken, familie, vrienden en zakenrelaties. Ja, zelfs de
Koninklijke Harmonie Caecilia bracht een serenade.

De feesteling met broer en zussen

De heer Jos Keuls
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Gasten

Harmonie St Caecilia

Eén van de vele belevenissen van dhr. Jos Keuls!
Het zal eind december 1944 zijn geweest, dat een major Kelly, van het Amerikaanse leger, Town
major van Heerlen, in de kelders van de H.T.S. aan het Bekkerveld een reclamebord zag liggen van
“Keuls Centrale Verwarming Heerlen”. Deze major is naar vader Keuls gegaan om te vragen of er niet
op een of andere manier warmte was te krijgen in het L.T.s. gebouw aan het Hesselleplein. Daar
waren de centrale verwarmingsketels stuk en de ondergebrachte manschappen lagen er in bittere
kou. Vader Keuls zei, “ik wil u wel helpen, maar dan moeten we ergens ketels gaan slopen. Na
ruggenspraak met de meerdere van de major werd besloten in een leeg staand ziekenhuis in Aken,
de verwarmingsketels daar te slopen en in te bouwen in de L.T.S. te Heerlen. Zo gezegd zo gedaan.
Met een vrachtwagen met monteurs van firma Keuls naar Aken gegaan. Een ketel ontmanteld , naar
Heerlen gebracht, ingebouwd en de Ambachtsschool was verwarmd.
Evolutie van de centrale verwarmingssystemen[bewerken]
De naam van het systeem verwijst naar het principe; één enkele warmtebron verzorgt de
verwarming in het gehele gebouw. Dit principe was bij de Romeinen al bekend, dan denken we aan
de Thermen van Heerlen. Maar men was het daarna vergeten en het duurde tot het begin van de
industrialisering en het gebruik van brandstoffen zoals steenkool, aardolie en aardgas voordat het
principe opnieuw werd toegepast.
Voor deze tijd was de stralingswarmte van het houtvuur of van
de steen- kleikachel het enige verwarmingsmedium waarmee
mensen zich tijdens de koude seizoenen konden verwarmen.
De ontdekking van de nieuwe energiebronnen maakte het
opstarten en uitbouw van de industrie mogelijk. Er werden
kantoorgebouwen en fabrieken opgetrokken. De mensen
brachten nu het grootste deel van hun tijd, zowel in de zomer als
de winter, in afgesloten ruimten door. De verwarming van grote
ruimten en van meerdere verdiepingen leidde tot de
ontwikkeling van nieuwe verwarmingssystemen.
Het gebruik van afzonderlijke stookplaatsen was veel te
arbeidsintensief en de warmtebehoefte moest, om kosten te
besparen, enkel gedurende de werktijden worden gedekt. Lokale
verwarming door middel van kachels was een oplossing.
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Een centraal verwarmingssysteem was echter minder
arbeidsintensief, zorgde voor een gelijkmatiger
verwarming van grote ruimten en kon bovendien tot
een verbeterde kwaliteit van de binnenlucht leiden.
Drie systemen stonden in principe ter beschikking:
Luchtverwarming, verwarming door middel van stoom,
en verwarming door middel van heet dan wel warm
water.
We zullen ons beperken tot het warmwatersysteem.
Pas na 1850 begon men op wat grotere schaal na te
denken over de toepassing van kunstmatige
verwarmingsinrichtingen in woningen en publieke gebouwen zoals koffiehuizen en concertzalen.
Hoofdzakelijk werden kolen gebruikt als warmtebron.
Tot aan de Eerste Wereldoorlog vond centrale verwarming slechts toepassing in openbare gebouwen
zoals kantoren, ziekenhuizen en hotels.
Toch zou het nog tot omstreeks 1965 duren voordat centrale verwarming ook binnen het bereik
kwam van minder welgestelde particulieren.
Voor het transport van het water door de installatie wordt gebruikgemaakt van een circulatiepomp,
soms aangeduid met de benaming circulator. Het verhitte water zet uit en wisselwerking van heet en
minder heet water. Hiervoor heeft men een expansievat nodig.
Met een gesloten systeem heeft men een gesloten expansievat nodig. Een beweegbaar gummi
schijf in het midden van het vat zorgt voor het opvangen van de drukverandering.
Bij het oude open systeem, zorgt een open vat op het hoogste punt van het gebouw voor de druk.
Ook de circulaties door het watersysteem gebeurt door natuurlijke circulatie, warm hater stijgt en
het koude water zakt in het systeem.
Het gebruik van de brandstof veranderde in het verleden van kolen en cokes naar olie en gas.
Bij de natuurlijke circulatie had men grotere diameter buizen nodig, bij gedwongen circulatie kon
men kleinere diameters gebruiken.
Bij de oude systemen werden de leidingen gelast, bij de nieuwe dunnere leidingen, werden de buizen
in elkaar geknepen of van bijzondere knelfittingen voorzien.
De ketels zijn in de loop van de tijd aanzienlijk veranderd, van hand gestookte ketels, via
bunkerketels, naar oliestook ketels en gasketels tot slot naar hoog rendement ketels.
Ook de radiatoren zijn met de tijd veranderd. Eerst werden gegoten radiatoren gebruikt. Deze
konden niet in grote lengten gegoten worden en moesten aan elkaar gekoppeld worden door een
soort moer. Bij plaatradiatoren kon men grotere lengten maken en gaven hun warmte sneller af. De
waterinhoud werd hierdoor minder.
De firma Keuls heeft al deze veranderingen meegemaakt.
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