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Stamboom familie Nefkens
1.Nefkens CharlesAntoon Jozef Molenaar
Horst *12-04-1866
Beterams Henrica
uit dit huwelijk zijn geboren
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nefkens
1.1.Leonard Antoon Jozef ; bij dit huwelijk 23 jaar
Horst
*12-04-1866
Heerlen
†17-11-1941
1)gehuwd op x18-11-1889 met;
Korsten Eleonora Maria Christina; bij dit huwelijk 24 jaar
Baerlo
*24-02-1865
Blerick
†05-08-1919
1.1. Nefkens Leonard Antoon Jozef; bij dit huwelijk 53 jaar handels. Van beroep handelsreiziger.
2) gehuwd op x19-11-1919 met
Driessen Elisabeth Petronella Hubertina; bij dit huwelijk 65 jaar
1.2. Nefkens Henricus Hubertus Aloysius; bij dit huwelijk 29 jaar.
Van beroep steenfabrikant / boekhouder.
Grubbenvorst *27-03-1869
gehuwd op
x26-09-1869 te Tegelen met;
Dederich Maria Hermine; bij dit huwelijk 22 jaar.
Nijmegen
*00-00-0000
1.3. Nefkens Henricus Johannes Hubertus; van beroep steenfabrikant.
Grubbenvorst *19-03-1870
1.4. Nefkens Anna Maria Gertruda Dijmphna
Grubbenvort *01-04-1872
Venlo
†03-09-1949
gehuwd op
x17-10-1900 te Maasbree met;
v/d Hombergh Charles Antoon Joseph
--------------------------------------------------------------------------------------------------
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1.1.Nefkens Leonard Antoon Jozef ; bij dit huwelijk 23 jaar
Horst
*12-04-1866
Heerlen
†17-11-1941
1)gehuwd op x18-11-1889 met;
Korsten Eleonora Maria Christina; bij dit huwelijk 24 jaar
Baerlo
*24-02-1865
Blerick
†05-08-1919
1.1.Nefkens Leonard Antoon Jozef; bij dit huwelijk 53 jaar handels. Van beroep handelsreiziger.
2) gehuwd op x19-11-1919 met
Driessen Elisabeth Petronella Hubertina; bij dit huwelijk 65 jaar
uit dit huwelijk zijn geboren;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.1. Nefkens Beatrix Maria Hubertina
Maasbree
*30-04-1890
Heerlen
†15-12-1946
gehuwd op
x12-04-1928 te Amersfoort met;
Verstraelen Peter Hubertus.
1.1.2. Nefkens Jozef Marie Henri
Stein
*30-05-1901
de Bilt
+08-08-1960
gehuwd op x 12-04-1928 26 jaar met
Mercx Johanna Henriette Geertruda Maria 24 jaar
1.1.3. Nefkens Caroline Jeanette Marie 22 jaar oud
Stein
*30-05-1991
gehuwd op
x04-08-1913 met;
Schuwirth Caspar Joseph 34 jaar oud
1.1.4. Nefkens Christina Henriette Hedrina
Stein
*21-07-1892
Venlo
†18-04-1947
gehuwd op
x01-04-1914 met
Sanders Johannes Petrus Josephus. Hoofdonderwijzer.
1.1.5. Nefkens Anna Louisa Maria
Maasbree
*06-10-1893
Baarlo
†24-10-1893
1.1.6. Nefkens Henrietta Antoinette Leonora
Tegelen
*19-04-1895
Venlo
†07-01-1955
1.1.7. Nefkens Anna Mathilda Antonia Maria
Blirick
*17-10-1896
Blerick
+21-01-1926 29 jaar niet gehuwd
1.1.8. Nefkens Antoine Louis Henri Jean
Maasbree
*26-08-1898
Heerlen
+29-07-1973
1.1.9. Nefkens Wilhelmina Francisca Petronella 25 jaar oud
Blerick
*02-09-1903
gehuwd op
x 09-08-1929 met
Jan Jozef Simons Willems geboren te Maastricht 29 jaar oud
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1.1.8.Nefkens Antoine Louis Henri Jean
van beroep koopman in automobielen
gewoond
Dautsenbergstraat. 27; Honigmannstr. 37; Parallelweg 7
Maasbree
*26-08-1898
Heerlen
†18-05-1955
getrouwd op 05-04-1921 te Maastricht met
Derrez Maria Catharina Josephina
Maastricht
*11-10-1896
Heerlen
†17-05-1955
uit dit huwelijk zijn geboren;
1.1.8.1. Nefkens Marcel Antoine Leon Jean
Sittard
*22-06-1922
1.1.8.2. Nefkens Leon Joseph Arnold Hubert
Maastricht
*03-04-1925
1.1.8.3. Nefkens Joseph Arnold Gerard Marie
Heerlen
*13-02-1928
Heerlen
†19-09-1997
1.1.8.4. Nefkens Anna Marij Cornelia Hermonda
Heerlen
*28-06-1934
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De geschiedenis van Peugeot Nefkens Heerlen

De geschiedenis van Peugeot Nefkens Heerlen
kent een belangrijke grondlegger: Antoine
Nefkens, geboren op 26 augustus 1898 in
Blerick, gemeente Maasbree. Hij trouwde in
1921 met Mia Derrez en zij kreeg drie zonen,
Hij was van 1922 tot in 1931 chef werkplaats
en medevennoot in het garagebedrijf Fisette
aan de Scharnerweg in Maastricht.
In 1930 besloot hij naar Heerlen te
verhuizen en vestigde aan de
Dautzenbergstraat 27-29 een automobielgarage. warenhuis Schunck, en anno 2014 Berden Mode &
Wonen Heerlen, de bevoorradingsingang resp. het laadplatform heeft.
In de jaren twintig van de
twintigste eeuw toenmalig uiterst
kleine aantal garages in Heerlen
en omgeving. Vanaf het begin
repareerde Antoine dan ook alle
merken auto’s. Op enig moment
werd hij officieel dealer van het
Amerikaanse merk Graham Paige.
Naast het garagebedrijf startte
hij een “luxe” autoverhuurbedrijf.
Het woord “luxe” was gebaseerd op
de schitterend grote Graham Paige
die in die tijd met ontzag werd
bewonderd door de Heerlense
bevolking. Voor de iets kleinere beurs waren er een aantal Peugeots als vervoermiddel beschikbaar.
In 1933 kreeg Antoine officieel het Peugeot-dealerschap toegewezen. Aangezien de garagebedrijven
in Amsterdam en Utrecht eigendom waren van de importeur van Peugeot, de Gebrs. Nefkens te
Utrecht, werd Antoine hiermee de eerste officieel benoemde Peugeot-dealer in Nederland.
Een bijzonder verhaal uit de jaren dertig is dat Antoine een uitnodiging ontving van het Koninklijk
Huis om enige tijd als privéchauffeur van Prins Hendrik te fungeren. De vaste chauffeur van de Prins
bleek voor langere tijd uit de roulatie te zijn vanwege ziekte. Antoine was in de regio kennelijk
bekend om zijn uitstekende rijvaardigheden met alle merken auto’s. Hij vertrok dan ook voor enkele
weken naar Apeldoorn en Soestdijk om deze eervolle functie te vervullen.
5 nef.

Een bijzonder verhaal uit de jaren dertig is dat Antoine een uitnodiging ontving van het Koninklijk
Huis om enige tijd als privéchauffeur van Prins Hendrik te fungeren. De vaste chauffeur van de Prins
bleek voor langere tijd uit de roulatie te zijn vanwege ziekte. Antoine was in de regio kennelijk
bekend om zijn uitstekende rijvaardigheden met alle merken auto’s. Hij vertrok dan ook voor enkele
weken naar Apeldoorn en Soestdijk om
deze eervolle functie te vervullen.
Na afloop mocht hij een geschenk
uitzoeken als beloning voor zijn
geleverde goede diensten.
In de tijd dat Antoine de Prins
vervoerde, ging deze ook regelmatig
op jacht. Hij nam dan ook een roedel
honden mee. Op een van deze honden
was Antoine inmiddels verliefd
geworden. Toen de Prins dan ook aan
Antoine vroeg aan welk geschenk hij
had gedacht, wees hij zonder aarzeling de bewuste hond aan, niet wetende
dat dit de lievelingshond van de Prins
was. Hendrik was echter uiterst
sportief en schonk vervolgens de hond aan Antoine.
Op advies van de Gebr. Nefkens in Utrecht
kwam er in 1935 een samenwerkingsverband
met Herman Bak die getrouwd was met een
zus van de Utrechtse Nefkens directeur.
Aan de Geleenstraat, anno 2014 ter hoogte
van de Kijkshop, stond een groot bedrijfspand
(de latere Garage Canton-Reiss).
Herman Bak nam de verkoop van
Graham Paige over van Antoine en
vestigde zijn bedrijf in dit pand
onder der naam Bak-Nefkens. Vanaf
dat jaar ging Antoine verder met
uitsluitend nog het merk Peugeot.
In 1936 zegde Antoine in goede
verstandhouding het contract met de
Peugeotimporteur op en verhuisde hij met
zijn gezin naar Roermond. Hij werd daar
benoemd tot directeur van de
Vera-garages-groep.
Deze stap bleek niet zo succesvol te zijn
zoals gehoopt. Al een jaar later, in 1937,
verhuisde het gezin weer terug naar Heerlen.
Gezien de goede verhouding met importeur
Nefkens in Utrecht, kreeg hij zonder enig
probleem het officiële Peugeot-dealerschap
weer terug. Antoine keerde echter niet terug naar de Dautzenbergstraat. Aan de Parallelweg 7-9 lag
het garagebedrijf annex olie- en brandstofdepot van benzinemaatschappij Esso, geëxploiteerd door
Gerhard Smeets. Gelegen tegenover het toenmalig treinstation en de diverse tramverbindingen was
dit pand vele malen gunstiger gelegen. De “Parallelweg” werd de nieuwe vestiging van Nefkens
Heerlen. Marcel, de oudste zoon, werkte vanaf 1939 mee in het garagebedrijf.
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De oorlogsjaren brachten weinig goeds voor de werkgelegenheid in de garage. Auto’s werden
geconfisqueerd door de Duitsers, brandstoffen gingen op de bon en er waren door de oorlog nog
nauwelijks onderdelen beschikbaar. Nieuwe automobielen werden al helemaal niet meer
geproduceerd. In de door de Duitsers in beslag genomen autofabrieken
werden nog uitsluitend wapens en
oorlogsmaterieel geproduceerd.
Een gedeelte van het pand aan de
Parallelweg had in het verleden gefungeerd
als olie-, petroleum-, en benzinedepot.
Er waren tevens twee pompinstallaties
aanwezig. Door dit verleden en de
aanwezige voorzieningen werd Antoine in
1940 door de Rijksverkeersinspectie
District Limburg officieel benoemd
tot agent van de Autobevrachtingsdienst.
Doel van deze dienst was om de bevolking
van Heerlen, die nog in het bezit was
van een automobiel, van brandstof te voorzien door middel van een bonnen-systeem. Deze
werkzaamheden compenseerden het verlies aan inkomen doordat de garagewerkzaamheden bijna
stil waren komen te liggen.
Ten aanzien van de auto-onderdelen
had Antoine een vooruitziende blik.
Net voor de Duitse inval had hij
een kelder gegraven in de
werkplaatsvloer om een voorraad
onderdelen te verbergen. Hij wist
dat hij deze kon kwijtraken aan
de invallers gevolgd door mogelijke
sancties. In de vier en een half
jaar van de oorlog werd deze
voorraad gelukkig niet gevonden.
Na de oorlog werd de draad weer
snel opgepakt. De voorraad
auto-onderdelen zorgde voor een
goede start. Al in 1946 werden de eerste nieuwe Peugeots weer opgehaald bij de importeur van
Peugeot de Gebrs. Nefkens in Utrecht.
Inmiddels werkten de zonen Leon en José ook in het bedrijf. Vanaf begin jaren vijftig werden
Antoine en zijn zonen in het onderdelenmagazijn bijgestaan door Annemie. Tot aan haar huwelijk in
januari 1958 nam zij ook het kantoorwerk voor haar rekening. Het familiebedrijf was compleet!
Ondanks het dealerschap van het merk Peugeot
werd het in de jaren vijftig mogelijk om ook
andere merken te gaan verkopen en te
onderhouden. Zo werden er naast Peugeot
ook de auto’s van Skoda, Goliath en
Alfa Rome door Antoine verkocht en
gerepareerd.
werkplaats.
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In 1955 ontstond op een zaterdagochtend,
bij laswerkzaamheden, een brand in de
werkplaats.
Het lasapparaat met een gas- en
zuurstoffles vatte vlam welke niet te
doven was. Met gevaar voor eigen leven
sleepte zoon Leon de brandende flessen
naar buiten om te voorkomen dat het
gehele garagepand in brand zou vliegen.
De gealarmeerde brandweer verscheen
binnen een paar minuten en vond het
raadzaam om de gehele stationsomgeving
te evacueren in verband met
ontploffingsgevaar. Er stonden immers
ook twee benzinepompen in de directe
nabijheid van de flessenbrand. Gelukkig
werd de brand binnen het uur geblust.

In mei 1955 overleed Mia Nefkens op 58
jarige leeftijd aan een ernstige nierziekte.
Het 25-jarig bestaansjubileum van
Garagebedrijf Nefkens werd in het
voorjaar van 1956 gevierd met een grote
automobielshow in de hal van Publieke
Werken aan de Voskuilenweg te Heerlen.
De automobielshow was blijkbaar een
gebeurtenis van formaat. De kranten
deden uitgebreid verslag van dit
meerdaagse evenement!
In 1957 huwde Antoine met Guus Helsper.
In de jaren na het jubileumfeest groeide het bedrijf voorspoedig. Al na enkele jaren werd het pand
aan de Parallelweg te klein bevonden. In 1968 verhuisde het grootste gedeelte van de
werkzaamheden naar de Schelsberg 126-130. In de voormalige Fiat-garage van de familie Laudy
werden de verkoop- en reparatie-afdeling voortgezet. Het bedrijf beschikte aan de Schelsberg over
een aantal showrooms welke aan de Parallelweg node werden gemist. De werkzaamheden aan de
Parallelweg werden in afgeslankte vorm gecontinueerd door drie medewerkers onder leiding van
kleinzoon Toine (1945), de zoon van Marcel.
De jaren zeventig dienden zich aan. Een decennium met veel veranderingen, zo bleek achteraf. In
1971 diende het VVV-kantoor van toenmalig directeur Jan Huntjens verplaatst te worden door
reconstructie van de stationsomgeving in Heerlen. Antoine bood Huntjens aan, als goede kennis van
de familie, het VVV-kantoor van de locatie naast het station te verplaatsen naar een gedeelte van de
bedrijfswoning aan de Parallelweg. Ook de gemeente had bij de aanwijzing van deze tijdelijke plek
een vinger in de pap.
In 1972 vertrok José, de jongste zoon, uit het bedrijf. Hij trad in loondienst bij een elektrogroothandel
in Heerlen.
In 1973 werd Antoine ernstig ziek. Op 29 juli 1973 overleed de oprichter van Peugeot Nefkens
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Heerlen in het ziekenhuis in Heerlen
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De bedrijfsvoering werd voortgezet door de twee zonen Marcel en Leon. Marcel nam de verkoop
onder zijn hoede en Leon werd verantwoordelijk voor werkplaats en magazijn.
Door gemeentelijke stadsplanning en reconstructie van de stationsomgeving moest het garagepand
aan de Parallelweg op termijn verdwijnen. Er werd daarom in 1974 al uitgekeken naar een nieuwe
locatie voor het VVV-kantoor. In de loop van dat jaar werd de VVV dan ook elders ondergebracht.
Dat betekende dat de bedrijfswoning leeg kwam te staan.
In 1976 betrok Nefkens Heerlen een nieuw bedrijfspand aan de Schelsberg 45, nauwelijks honderd
meter van het pand Schelsberg 126-130.
Kort hiervoor werd het garagepand met woonhuis aan de Parallelweg gesloopt voor de reconstructie
van de stationsomgeving.
Het nieuwe bedrijfspand met bovenwoning, grote showroom en benzinepomp-station, stonden op
8000 vierkante meter grond.
Lang heeft de familie niet kunnen genieten van deze uitstekende locatie. Na de oliecrisis van 1973
bleef het onrustig op de oliemarkt. Er werden dan ook in de jaren hierna verhoudingsgewijs té weinig
auto’s verkocht om de zaak op een financieel
gezonde basis te kunnen continueren. In 1978
werd nog een uiterste poging gewaagd door
de Peugeot-importeur de bedrijfsvoering te
laten overnemen. De verkoop van auto’s
steeg echter niet omdat in 1979 zich de
tweede oliecrisis aankondigde. Eind 1979
werd het bedrijf dan ook verkocht. Hiermee
kwam er voor Marcel en Leon een einde aan
de werkzaamheden binnen hun garagebedrijf.
Begin 1980 startte kleinzoon Toine een
garagebedrijf op de hoek van de
Huisbergerstraat/Schelsberg. Gelukkig vond
een aanzienlijke hoeveelheid klanten de weg
naar de nieuwe locatie. Vanwege de
kleinschaligheid van dit pand zat een
hernieuwd dealerschap er echter niet in.
De zaken liepen zo goed dat in 1983 besloten
werd op zoek te gaan naar een groter pand.
Het werd een stuk bouwgrond op een bedrijvenlocatie aan de “Lindelauf Gewande” in de gemeente
Voerendaal. Bouwtekening en vergunning werden snel door de gemeente goedgekeurd en
afgegeven.
Tijdens de voorbereidingen van het bouwproces werd Toine ernstig ziek. Deze ziekte was van dien
aard dat, ook na enig herstel, terugkeer in het arbeidsproces onmogelijk was. De nieuwbouwplannen
werden dan ook gestaakt.
Met de hulp van zijn vader Marcel, een neef en twee man personeel is het nog een aantal jaren
gelukt de bedrijfsvoering te continueren aan de Huisberger-straat.
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In 1988 staakte Toine zijn bedrijfsactiviteiten. Daarmee kwam na 57 jaar een einde aan de
verbondenheid tussen de naam Peugeot, Nefkens en Heerlen.
0-0-0-0-0-0-0-0

Bronnen;
familie Nefkens
Rijckheyt
J. Teunissen
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