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Lou Lichtenberg in actie op een show van het modehuis Fath 
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Dameskapsalon de gezusters  Hedwig en Trudl Krist 

Periode  1926 – 1936 
Geleenstraat 17a 

 
Op 1 december 1925 vestigde zich op het adres Geleenstraat  17a de op 4  augustus 1878 in 
Braunschweig geboren weduwe Mathilde Krist – Munz . Kort hierna werd ook  haar dochter Gertrud 
(Trudl ) op dit adres ingeschreven. Ze was op 21 januari 1906 in Sterkrade (een deelgemeente van 
Oberhausen ) geboren. Op 16 mei 1926 opende zij samen met haar zus Hedwig op bovenstaand adres 
een dameskapsalon. Mogelijk dat door de Duitse valuta misère en de bloei van onze mijnindustrie 
voor Heerlen als vestigingsplaats gekozen werd. 
Op 15 september 1932 trad Hub ( Johann, Hubert, Joseph ) Kleinen  - geboortig te  Weiden ( De ) op 
24 oktober 1907 -  vanuit het Akense in dienst bij de dames Hedwig en Trudl Krist. Ruim drie jaar 
later werd de salon voortgezet op een nieuwe locatie in de Dautzenbergstraat. 

                               
  

 
     

  
 
 

 
 
Links van de kapsalon was het Schoenenhuis Schröder – Bronswaer gevestigd en rechts bevond zich het 
pand van Foto Velox ( Hub  te Poel ). Dit laatste pand werd  na de oorlog vervangen door nieuwbouw  
waarin Boutique Elisabeth en Foto Velox ondergebracht werden. Thans zijn deze samengevoegd tot een  
geheel als foto/ Kado en Souvenirshop Velox van Hans te Poel. 

 
 

                                                                              Geleenstraat ca 1930; 
   Ter hoogte van de auto aan de linkerkant was de kapsalon van de dames Krist gevestigd. Vaag laat het  
            donkere uithangbord aan de gevel naar boven toe de afbeelding van een damescoiffure zien. 
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                                             Dameskapsalon Kleinen – Federa 
                                                               Periode 1936 – 1943 
                                                              Dautzenbergstraat 10 
 
 In 1933 werd tussen de Oranje Nassaustraat en het Wilhelminaplein de verlengde Dautzenberg-
straat aangelegd. Spoedig verrezen aan de noordzijde een drietal panden. In het middelste pand 
vond op 13 januari 1936 de opening plaats van de kapsalon van Hub Kleinen. Als oud medewerker 
van de dames Krist werd hij nog een tijdje bijgestaan door deze dames. In april 1937 vertrok o.a. 
Trudl Krist  naar Aken. Hub huwde op 28 december 1938 in Frankfurt met Elisa Federa, geboren  
op 6 mei 1913 te Hannover. Vanaf begin 1939 was ook zij in zijn kapsalon werkzaam. 
De aankomende oorlogsjaren gingen echter voor het hier wonende en werkende Duits echtpaar  
problemen opleveren, want de dameskapper moest na verloop van tijd ook deelnemen in het 
Duitse leger. 
Uiteindelijk werd mede daarom, na een moeizame onderhandeling , de  kapsalon in 1943  
overgedragen aan Lou Lichtenberg. 

 

     
        
               
 
 

Aanleg Dautzenbergstraat  in 1933 gezien vanaf het Wilhelminaplein 

 



4 lich 

 

                                                    Dameskapsalon ( Maison ) Lou Lichtenberg 
                                                                 Dautzenbergstraat 10 
                                                                  Periode 1943 – 1968 

 
Lou ( L.G.J.A. ) Lichtenberg werd op 20 augustus 1912 in Roermond  geboren als telg uit een groot 
gezin . Zijn vader J. B. Lichtenberg was in Limburg een bekend muziekdirecteur. In 1931 vierde deze 
nog zijn vijftig jarig jubileum .Lou verliet al op jonge leeftijd de ouderlijke woning om zich elders in 
het kappersvak te bekwamen. Via enkele buitenlandse omzwervingen ( o.a. Brussel ) kwam hij 
uiteindelijk  terecht in de salon van Jan Steen tegenover de vroegere Staatsmijn Emma  in Hoens-
broek . Nadat hij Lies Groen  - werkzaam op de parfumerie afdeling van Vroom & Dreesmann  
Heerlen  - had leren kennen, viel al snel het besluit om samen een eigen bedrijf te beginnen. Op 17 
augustus 1943 was het zover en werd op bovenstaand adres een dameskapsalon annex parfumerie 
geopend .                     

 

                                                            
 
 
 
Dat Lou ook buiten zijn zaak spoedig actief werd bleek uit zijn medewerking d.m.v. de verzorging van 
kapsels tijdens een cabaret van de ‘De Flierefluiters’ in 1945 in het Royal Theater te Heerlen ten bate 
van de oorlog slachtoffers van Roermond . Verder zien we op bovenstaande foto rechts  een affiche 
van een kapconcours in het Pavillon te Valkenburg , waarbij Lou Lichtenberg verschillende jaren 
betrokken was, later ook als wedstrijdleider. Artistiek was hij ook met zijn etalages bezig.  In 1947 viel 
hij hiermee in de prijzen. Een andere uitbreiding van zijn vakkennis was de officiële erkenning als 
toneelkapper en grimeur in 1948. 
 

    
                                                                                                                                  

       Lou met zijn medewerksters in 1947 
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In 1952 was Lou met een grote Lancôme stand vertegenwoordigd op de tentoonstelling ‘Heerlen 
Mijncentrum’ ter gelegenheid van 50 jaar Staatsmijnen. Mede doordat in de naoorlogse jaren 
schoonheidsproducten een steeds belangrijker rol gingen spelen zag de figaro deze als een wel-
kome aanvulling voor zijn bedrijf. 

 
           

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Locatie `t Loon 1952 

 
                        
Dat de artistieke kapper over een goed organisatie vermogen beschikte bleek ook uit het jaarlijkse 
kappersbal dat rond carnaval onder zijn leiding gehouden werd. Inmiddels gaf hij ook binnen de 
Heerlense Middenstandsvereniging gestalte aan een gekostumeerd bal , hetwelk vanaf 1955 onder 
de naam Canasta Bal ging uitgroeien tot het allerbeste in zijn soort.  
 
In het informatiebulletin 12 – 6e jaargang febr. 2013 – van de Heemkundevereniging ‘Heerlen Stad’ is 
van de schrijver dezes een apart artikel over het Canasta Bal verschenen.                                                                                                                
 

                        Etalage Maison ( L. ) Lichtenberg  50 jaar koningin Wilhelmina 1948 
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                   Kappersbal 1952 in zaal Schiffers  / Opper Sjang Pollak van De Winkbülle temidden van 
                     de Heerlense kappers Albert Hanssen, Sjef Vijgen, Lou Lichtenberg en Werner Rijnders  

              
  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Tussen 1954 en 1958 mocht Lou als enige kapper van Zuid Nederland  de kapsels van de mannequins  
van het beroemde modehuis van Jacques Fath verzorgen welke in kasteel Oud Wassenaar of en het 
Amstel Hotel  gehouden werden. Het waren enerverende jaren, maar het succes mocht er zijn! 

 
 

Kappersbal 1952.Heerlense kappers o.l.v. Lou Lichtenberg ont- 

 vangen De Winkbülle met opper Sjang Polak in zaal Schiffers. 
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In deze periode startte hij ook in zijn zaak met de verzorging van maandelijkse 
schoonheidsbehandelingen  e.e.a. als gevolg van een uitbreiding van het aantal cosmeticamerken 
( o.a. Orlane ). Een verbouwing kon dan ook niet uitblijven.Tijdens de heropening op 26 augustus 
1959 werd naast een toost op de toekomst ook nog even stilgestaan bij alle voorgaande 
successen . Een mijlpaal was bereikt ! Ook de latere opvolging, want op deze dag nam zijn dochter 
Irène het besluit om eveneens het kappersvak in te stappen .    

 

         
    

 

                 Figaro Lou tijdens zijn laatste deelname aan de Jacques Fath modeshow in 1957 

Kapsters tijdens heropening in 1959, ook Irène gaat in vaders voetspoor 
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Drukke werkzaamheden volgend op de heropening belette hem niet om naast de organisatie van  
 het jaarlijkse Canasta Bal ook nog tijdelijk het voorzitterschap van de Heerlense Vasteloavends  
Vereniging  De Winkbülle op zich te nemen. 
Nadat het winkelpand van Vroom & Dreesmann tussen Raadhuisplein en Geleenstraat in 1958 haar 
deuren openden, werden op bovenliggende etages aan de Geleenstraatzijde het luxe Europa Hotel 
ingericht. Lou zag zijn kans en vestigde ook hier zijn exclusieve salons. Jammer genoeg was deze 
locatie voor hem van korte duur. Het grootwinkelbedrijf eiste meer ruimte op en uiteindelijk ver-
dween daarom het  Europa Hotel. 

             

                       
 
                                                        Interieur van de salon in het Europa Hotel 1961 
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In 1961 begeleidde Lou zijn dochter op een tiendaagse kappersscholing in Parijs om haar sneller voor 
het vakdiploma klaar te stomen. Mede daardoor werd haar bijdrage in zijn twee kapsalons steeds 
belangrijker. 

 

                        
                                                                       

 
 

 
Inmiddels had de energieke drukbezette Lou Lichtenberg ook het voorzitterschap van de Heerlense 
Middenstandsvereniging op zich genomen. Onder zijn leiding vierde deze vereniging in 1963 haar 
gouden jubileum. 
Het was ook in deze tijd dat hij zijn medewerking verleende aan de zeer bekend staande - door Vroom & 
Dreesmann georganiseerde - grote intocht van Sint Nicolaas. De sint en tientallen pieten werden onder 
zijn regie van schmink voorzien, terwijl ook de dagelijkse verzorging van sint`s pruik en baard en overige 
outfit bij hem in goede handen was. 
Het was ook de tijd waarin de Canasta Bals in de Stadsschouwburg en het HKB gebouw naar het 
absolute hoogtepunt groeiden. 
Achteraf bezien waren het voor Lou tropenjaren geweest want in januari 1968 moest hij op dokters 
advies een punt zetten achter zijn carrière. 
 

 

 
 
 
 
 

Lou`s dochter Irène – in 1966 gehuwd met de samensteller van dit artikel – nam op 28 januari 1968 
de zaak van haar vader over en bouwde met een nieuwe spirit de salons verder uit en startte ook 
met de verkoop van bijouterieën , pruiken en overig haarwerk.Precies 10 jaar na vaders heropening 
werd onder haar leiding de salon en verkoopruimten in 1969 totaal verbouwd naar een idee van haar 
echtgenoot. Hij werd inmiddels haar steun en toeverlaat, maar was creatief in een andere richting 
werkzaam. 

 

                                                                                     

Parijs 1961 vader en dochter Pand Dautzenbergstraat 1962 

            Maison Lichtenberg  o.l.v. Irène Lichtenberg 
                                                            Dautzenbergstraat 10 

                                                   Periode 1968 – 1979 
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                                                  Interieur dameskapsalon heropening 27 oktober 1969 

 Interieur dameskapsalon en verkoopruimte heropening  27 oktober 1969 Gevelreclame 

10  in 1971 
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Irène met haar man en ouders tijdens de heropening  in 1969 

Etalage Maison Lichtenberg Dautzenbergstraat 10 herfst 1971 
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In de jaren die volgden presenteerde Irène nog enkele nieuwe haarlijnen , o.a. ‘La Ligne Belle’ 
in 1974. Verder nam zij in 1977 deel aan de ‘Section d`art ‘ dagen in Parijs. Ook verzorgde ze,  
tijdens de vele modeshows van de firma van den Burg in kasteel Hoensbroek , de kapsels van  
de mannequins en bracht ze de bijoux aan. 

 

       
 
 
 
Toch liep zij met de gedachte rond om e.e.a. kleinschaliger aan te pakken en zeker na de ge-
boorte van haar zoon. Haar gezin had inmiddels een ander woonhuis betrokken alwaar de 
mogelijkheid aanwezig was om  daarin een kleinere salonruimte te creëren. Na enige voorbe-
reiding hierop, werd uiteindelijk de locatie Dautzenbergstraat 10 op 31 december 1978 verlaten. 

  
Vanaf 1979 waren op bovenstaand 
adres de volgende zaken gevestigd: 
 
Galerie Laurent ( optie ) 
Foto Jeanny / noodwinkel zoon Leon 
Gaby Boetiek 
Hollywood – Style 
Rollerball ( rolschaatsen ) 
2e hands boekenzaak Jo Hollands 
Café Bluff  ( 1 juni 1984 tot heden ) 

 
 

 
 
 
 
 

LA LIGNE BELLE   haarmode 1974  gepresenteerd door Irène 

 
 

Midden links Maison Lichtenberg 
vlak voor de sluiting eind 1978 
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     Maison Lichtenberg o.l.v. Irène Lichtenberg 
                                                               Burg. Waszinkstraat 101 
                                                                  Periode 1979 – 2002 

 
Op 4 januari 1979 opende Irène haar kap / schoonheidssalon op haar woonadres. De directe groene 
omgeving deed de overgang  van het  hart van de stad naar de rand van de stad sneller vergeten. 

 
 

                
  
 
 
              
         

                                                                                                                                       
 

 
 
  

Het werden mooie jaren die volgden met het absolute hoogtepunt de viering van het vijftig jarig 
bestaan van Maison Lichtenberg in 1993. 
Met Elly Esser - Roszek , haar jarenlange steunpilaar, ging zij samen nog de nieuwe eeuw in. 
Maar toen Irène`s  zoon Laurent in 2001 naar het buitenland vertrok wilde ze meer tijd vrijmaken om 
hem regelmatig te kunnen bezoeken.  
Op 19 januari  2002 kwam daarom een einde aan een ruim 75 jarige kapperstraditie. En wel een 
periode waarin haar vader Lou Lichtenberg in het bijzonder, een belangrijke rol vervulde. 

 
 

Samenstelling  Theo Arets , 2010 / 2013 
 
Bron:  
Rijckheyt  / bevolkingsregister 
Foto voorpagina, blz 2, 3 en 7 boven  / collectie Theo Arets                                                                                            
Archief en overige foto`s Theo Arets   

Salon Burg. Waszinkstraat. 1979  Irène en haar steun Elly  1985 

         Salon in het jubileumjaar 1993    50 jaar Maison Lichtenberg 
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Stamboom Lichtenberg 

Lichtenberg Joannes 

  Maastricht *00-00-1777 

  van beroep; dozenmaker 

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

Lichtenberg Petrus Stephanus 

  Maastricht *00-00-1834 

  van beroep ; geweermaker. 

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

Lichtenberg Joannes Bernardus 

  Maastricht *00-00-1862 

   van beroep; muziekdirecteur. 

   getrouwd met; 

Godding Petronella Maria Hubertina 

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

Lichtenberg Ludovicus Gerardus 

  Roermond  *20-08-1912 Heerlen †21-04-1980 

  van beroep; dameskapper, ondernemer  

  getrouwd op 15-07-1943 te Heerlen met; 

Groen Elisabeth 

  Mülheim a/d Ruhr *22-02-1912 Heerlen †15-01-1996 

  uit dit huwelijk geboren; 

Lichtenberg Irène Gerarda Wilhelmina Maria 

 Heerlen  *31-08-1944 

  van beroep; dameskapster en onderneemster 

 getrouwd te Heerlen op 28-12-1965 met; 

Arets Theodorus Urbain 

  Heerlen  *02-04-1940 

Lichtenberg Dr. Ludovicus Hermanus Anna 

  Heerlen  *23-07-1948 

  van beroep; ( oud) directeur Bedrijfsfonds voor de Pers/ hoofdredacteur Archeologie Magazine 

  getrouwd te Hoge Mierde op 00-12-1973 met 

Adams Theodora Maria Hermina Francisca. 

  Hoge Mierde  *03-04-1948 
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