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0Stamboom Schunck
Schunck Nikolaus Severin
gehuwd met
Maria Katharina Koppenberg .
uit dit huwelijk geboren;
Nicolaus Joseph,
*Kettenis 1834, huwt met Gielen
Severin Joseph,
*Kettenis 1836, huwt met Herne
Wilhelm Joseph,
*Kettenis, 1839, huwt met Gielen
Johann Arnold,
*Kettenis, 1842; volgt
Nicolaus Ludwig
Kettenis, 1844
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schunck Johann Arnold, van beroep industrieel en koopman
Gewoond; Willemstraat, Kerkplein 2, Oranje Nassaustraat 1, Bongerd 7
Kettenis
*11-02-1842
Heerlen
†15-10-1905
gehuwd op 25-01-1873 met;
Küppers Anna Maria.
Aken (De)
*20-01-1843
Heerlen
†20-10-1930
uit dit huwelijk geboren
Schunck Peter Joseph
Hauset (Be) *31-10-1873
Heerlen
†03-07-1960
Schunck Maria Christina
Heerlen
*12-03-1875
Heerlen
†07-08-1964
gehuwd met
Franck Johan Joseph Hubert Heerlen *19-1-1875 Heerlen
†14-09-1949
Schunck Elisabeth Maria (Zr. Arnoldina)
Schunck Maria Josephina (Zr. Emma)
Schunck Maria Louisa
Heerlen
*08-01-1882
Schunck Anna Maria Petronella
Heerlen
*10-12-1886
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schunck Peter Joseph van beroep; textielkoopman
Hauset (Be) *31-10-1873
Heerlen
†03-07-1960
gehuwd op 09-09-1904 te Heerlen met;
Cloodt Maria Anna Christina
Berg en Terblijt *24-12-1879
Heerlen
†15-09-1959
uit dit huwelijk geboren;
1 Schunck Maria Arnoldina Josephina (Josje).
Heerlen
*13-02-1905
Heerlen
†29-10-1952
Zij huwt in 1930 Heinrich Maria Aloysius Stahl
krijgen 1 zoon genaamd Otto
2 Schunck Peter Joseph Arnold; van beroep confectiefabrikant en koopman
Heerlen
*24-03-1906
Kerkrade
†02-02-1993
Hij huwt in 1936 Maria Hubertina Geertruida Cremers
krijgen 10 kinderen: Ineke, Leo, Marie-Jose, Chrisje, Arnold, Pierre, Gerda, Maria, Jose
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3 Schunck Maria Leonie Christina (Chris).
Heerlen
*27-06-1907
Heerlen
†21-03-2001
huwt in 1936 Hubert Joseph Dohmen (overleden 1942)
Krijgen 2 kinderen uit het eerste huwelijk; Mia en Chris
huwt in 1945 Frans Joseph Hubert Maria Dohmen
krijgen 4 kinderen uit het tweede huwelijk; Jo, Carla, Leo en Marlies.
4 Schunck Louise Maria Josephina (Lou)
Heerlen
*20-09-1908
Meerssen
†05-12-1985
huwt in 1933 Jan Hubert Janssen
krijgen 10 kinderen: Bert, Pierre, Marie-Jose, Chris, Alphons, Emmy, Kees, Victoire, Antoine,
Marlou.
5 Schunck Leo Hubert Maria ; Studeerde aan de Hogere Textielschool in Enschede en werd
koopman
en directeur van de NV A. Schunck, groot paardenliefhebber en prima dresseurruiter.
Heerlen *12-04-1910
Heerlen
†22-02-2001
huwt in 1938 Marie-Therese Grossimlinghaus
krijgen 3 kinderen:
Marie-Therese Christine Hubertina (Marita) 1940
Peter Hubert Leo Marie (Peter) 1943
Rudolf Peter Aloysius Leo (Leo) 1945
6 Schunck Leonie Maria Josephina ( Leonie),
Heerlen
*29-05-1911
Brunssum
†22-04-1997
huwt in 1936 Arnold Eduard Käller
krijgen 3 kinderen: Eddy, Peter, Paul.
7 Schunck Maria Leonie Hubertine (Mia).
Heerlen
*25-09-1913
Heerlen
†10-11-1992
huwt in 1939 Nicolaas Hubert Ruiters
krijgen 10 kinderen: Christine M. H. (3 mnd); Hanny, Chris, Gerard, Pierre, Carla, Nico, Maria,
Anntje, Jenanny
8 Schunck Arnold Johannes Leo
Heerlen
*16-05-1915
Heerlen
†18-02-1916
9 Schunck Arnold Laurentius Jozef
Heerlen
*15-09-1917
Heerlen
†06-11-1917
10 Schunck Arnoldine Petronella Josephine (Nolda)
Heerlen
*17-10-1918
Maastricht
†25-12-2008
huwt in 1944 Jacobus Hubertus Wilhelmus Houben
krijgen 4 kinderen: Willie, Peter, Marie-Jose, Jacky
11 Schunck Carola Maria Christina (Carla).
Heerlen
*07-11-1920
huwt in 1947 Henricus Wilhelmus Johannes Maria van derMade
krijgen 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

3 schu

Johann Arnold Schunck werd geboren te Kettenis bij de stad Eupen in België op 11 februari 1842 als
zoon van Nicola Severin Schunck van beroep wever en Maria Katharina Kroppenberg. De familie was
van oudsher al ver verbonden met de textielindustrie. Vader Nicola Severin had graag gezien dat al
zijn zes zonen zouden gaan werken in hun eigen textielfabriek om handvervaardigde stoffen te gaan
maken.
De oudste zoon genoemd naar zijn grootvader Nicola ging werken in de textielfabriek van Delius te
Aken. Aken stond in die tijd bekend voor het maken van textiel en naalden. De oudste zoon had vele
gesprekken met zijn vader over het wel of niet mechanisatie van de weeftoestellen en wat het beste
zou zijn voor de toekomst.
Arnold ging zich bekwamen in deze bedrijfstak door te gaan werken bij de firma Fremereij in Eupen
voor zijn meesterdiploma. Voor zijn meesterdiploma moest hij een studiereis maken “wanderschaft
für Meisterprüfung. Zijn “wanderschaftpass” moest in iedere plaats waar hij gewerkt had
afgestempeld worden door de politie met vermelding hoe lang hij er verbleven had.
Arnold ging te voet rond van 17 april tot 5 november 1860. Enkele plaatse die aandeed waren;
Hamburg, Berlijn, Neurenberg, München, Mannheim en Silezië.
Het begin van de “Wanderschaft

Einde van de “Wanderschaft”
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In 1865 sterft Nicola Schunck. De
zoon Joseph neemt de weverij
over en twee andere zonen
Arnold en Ludwig nemen de intrek
in de kopermolen te Hauset. Hier
gingen ze garen en stoffen verven
en de stoffen verder bewerken
zoals reinigen, motecht en
waterafstotend maken.

Op 25 januari 1873 trad Arnold
Schunck in het huwelijk met Anna
Maria Küppers.

. Een kopermolen is een door water aangedreven molen voor het
bewerken van platen koper

Arnold Ludwig
Schunck

Anna Maria Küppers

Voorgrond: Anna jr. zittend, v.l.n.r.: Christine, Louise, Anna sr., Arnold, Peter Joseph.
staande: Elisabeth Maria (de latere zr. Arnoldine) en Maria Josephina Hubertina (de
latere zr. Emma).
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Stukje uit de krant 1885;
Gekregen van Zr, Carita. Gevonden bij het
opruimen van de spulletje, door de jaren
heen door Zr. Jeanne d’ Arc zorgvuldig
bewaart. Zusters van Huize de Berg.

Uit dit huwelijk werd op 31 oktober 1873 hun eerste kind Peter geboren. Uit de erfenis van zijn vader
Nicola, had hij geld en stoffen geërfd maar de handel hierin was niet florisant.
Hij werd door een bekende er op attent gemaakt dat in Heerlen een weeshuis was gesticht door de
priester Mgr. Peter Savelberg die werk zocht voor zijn weeskinderen. Beide zagen het wel zitten, de
een had goedkopen arbeidskrachten voor zijn weeftoestellen en de ander zag dat zijn kinderen een
vak konden leren.
Van de boeren uit de omgeving kocht Arnold de wol. Ze werden gewassen in de Caumerbeek en te
drogen gelegd op de weiden langs de beek. De zaken gingen zo goed dat de kamer aan de Schram te
klein was geworden. Verder was er een betere ligging om zaken te doen in het hart van Heerlen nabij
de St. Pancratiuskerk.
De groenten, boter- en veemarkt werden rondom de Pancratiuskerk gehouden. Dit had het voordeel
voor de firma Schunck, dat het verdiende geld van de verkoop vaak werd omgezet in stoffen en
kleding.
Door de toenemende concurrentie in de geweven stoffenhandel uit Aken, Tilburg en Twente werden
bij Schunck de bakens omgezet. Waar de weeftoestellen stonden werd de ruimte gevuld door
kleermakers.

Boven; de kleermakerij in de oude ruimte van de
weverij.de tee mannen links zitten in de kleermakerszit
zoals gebruikelijk boven op de tafel.

Links; Johann Arnold en zijn echtgenote Anna Maria Küppers. Gefotografeerd
in het atelier C. Franken te Eupen in 1897. Het echtpaar woonden toentertijd al ruim 20 jaar in Heerlen
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Febr. 1904, mogelijk de laatste foto van Johann Arnold Schunck, de starter van het warenhuis Schunck
in Heerlen. Naast hem zijn echtgenote Anna Maria Küppers. Achter hen Peter Josepf Schunck de
opvolger. De andere 4 dames zijn waarschijnlijk 4 van de 5 dochters van het echtpaar Schunck
Küppers.

De geleidelijke uitbreiding.
In 1882 kocht men een huis aan het Kerkplein, een voormalige apotheek.
Daar werden geen kruiden meer verkocht, mogelijk omdat Broeder Aloysius zelf de kruidenverkoop
ter hand had genomen. Maar uit het bovenstaande krantenbericht, is tussen de regels door te lezen
dat er waarschijnlijk onenigheid is ontstaan en dat de monseigneur zijn weeskinderen heeft
teruggetrokken.

Bovenstaande foto laat zien de volgorde van koop.
De eerste koop in 1882, de tweede koop 1894. Dan
wordt in 1893 tot één verbouwd en later volgt de
koop van het derde pand in 1910. De St.
Pancratiuskerk is in 1902 -1903 al verbouwd. De
doorbraak van de het Kerkplein naar de Prins
Hendriklaan heeft in 1907 plaats gevonden.
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Er werd weer een nieuwe winkel aangekocht. De twee panden werden verbouwd tot één en liep tot
aan de walmuur. Maar firma Schunck bleef niet stilzitten en verwierf in 1910 onder het beheer van
Peter het pand ernaast. Onder de leiding van architect Seelen kwam er een nieuwe voorgevel.

Op de winkelpui staat:
Firma A. Schunck Manufactuur

Nu staat op de winkelpui: ·“Firma A. Schunck
Manufacturen Dames Heren en Kinder Confectie,
Hoeden en Petten
Confectie, Hoeden en Petten.

Bij aanvang van de nieuwe eeuw werden
voor het eerst, vreemde medewerkers
ingezet.
Voordat Arnold kwam te overlijden werd
de firma Schunck in een vennootschap
omgezet, dit om te voorkomen dat de
kloosterorden zouden meedelen met de
meewerkende familieleden bij het
overlijden van de ouders.
Er zijn twee dochters religieus geworden.

In het midden met korte broek Leo Schunck,
geheel rechts Christine Schunck

de uitbreiding naar de toekomst
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Zr. Arnoldine de vroegere Elisabeth Maria,
Aan de kap kan men zien, dat het
verschillende zusterordes waren.

Zr. Emma de vroegere Maria
Josephina Hubertina
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Het succes in de begindagen van de
firma Schunck was te danken aan het
verkooptalent van Anna en aan de
vakbekwaamheid van Arnold. Maar ook
het meehelpen van de kinderen in de
winkel is niet uit te vlakke. Moeder
Anna voorzag de groei van de afzet en
kocht de nodige panden in het verlengde
van de winkel Schunck op het Kerkplein.
In Het Gatsje: de volgende zaken
-“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

Zij zullen moeten wijken voor het Glaspaleis.

Op 15 oktober 1905 overleed Johan
Arnold Schunck, op dat moment werkten 60
mensen bij de firma.
Zij zullen moeten wijken voor het glaspaleis
Er was de laatste vijf jaar veel veranderd,
de ST. Pancratiuskerk was ruim twee maal zo
groot geworden. De doorbraak van het Kerkplein naar de Bongerd was klaar gekomen. De gracht was
gedempt en de eerst zakenpanden werden om de gedempte gracht gebouwd. Zelf hadden ze de
winkel vergroot en de nodige panden aangekocht om mee te kunnen groeien nu het mijnbedrijf was
aangetrokken. Op 15 oktober 1905 overleed Johann Arnold Schunck, op dat moment werkten 60
confectiefabriek Schunck “de stoom Molen
mensen bij de firma.

Het laatste stuk van de gracht, “de Bongerd Pool”.

Peter Joseph 1873-1960
In 1905 volgde hij zijn vader op en leidde samen met zijn moeder het bedrijf verder. Ook drie zussen
werkten mee in de zaak.
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Peter had nog enkele nevenbedrijven:
De kalkbranderij in Kunrade , de Meerssener Kalkwerken, de eerste Heerlense busonderneming en
een confectieatelier
De ateliers maakten maatkleding en confectie
voor iedereen. Maatkleding werd hoofdzakelijk
besteld door betere gesitueerden zoals
zakenmensen, doktoren en notarissen. De
boeren en mijnwerkers kochten meestal
confectie maar voor dopen, trouw en
begrafenisplechtigheden en hoge feestdagen
ging men graag netjes gekleed. Dus lied men ook
maatkleding maken. de kostuums waren van
goede kwaliteit en gingen dan een levenslang
mee. Ook werd bij de firma Schunck gebruik
gemaakt van thuiswerkers.
Er was nog een bijbaan bij de firma Schunck,
een stoomwasserij te Valkenburg.

Bus-onderneming; Schunck. Vervoerde gratis klanten
naar Heerlen

Midden voor linker bus, Leo Schunck,
zaak in Heerlen
midden voor middelste bus Peter Schunck.

1914 -1918
In deze periode was aan alles een gebrek.
Zoals aan eten en stoffen.
Enkel verhalen uit die tijd, om een indruk te
geven hoe de toestand toen was.
- 19 sept. 1918 Van Gezondheidszorg aan
de gemeente Heerlen
Bij het transport van veertig vaten
gezouten vlees zijn een viertal vaten stuk
gevallen en vielen brokken vlees over de
grond. Dit vlees nu zou een dergelijke stank
hebben verspreid, dat de omgeving
dagenlang erdoor verpest werd. Ter
behouding van de fris rode kleur zou aan
het vlees suiker zijn bijgevoegd, waardoor
het rottingsproces bespoedigd zou worden.

Na de oorlog in 1918 kwam de devaluatie van de Duitse mark er nog boven op. Het textiel in Aken
was vele malen goedkoper dan in Nederland. Zeker de gebieden van Limburg die aan Duitsland
grensden hadden er veel nadeel van. In die tijd was de handel er georiënteerd op het Duitse
grensgebied.
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De bouwsels die weg moesten

De opruiming is begonnen.

Gezien de laatste foto, is het te begrijpen dat er voorstanders zijn geweest die voor waren dat het
glaspaleis op de Bongerd zou komen, de Romaanse kerk zou aan deze kant beter zijn uitgekomen.

Oriëntatie voor de nieuwbouw door Peter en Leo Schunck en architect F. Peutz.
Zoon Leo had contact met kundige architecten. Hij reisde door de VS en Europa om warenhuizen te
bekijken.
Vader Peter Schunck reisde met zoon Leo en architect Ir. Peutz naar o.a. Londen en Nantes, om
inspiratie op te doen.
De bouwwereld was in beweging, zoeken naar nieuwe vormen en materialen. Hierover op de
bladzijde 14 meer.
Uiteindelijk kreeg architect Peutz de opdracht tot de bouw van een nieuw warenhuis, welke een zeer
moderne uitstraling kreeg. Om geen problemen te krijgen met de start en tijdens de bouw was de
voorkeur voor Ir Peutz.
Kort samengevat bestaat de bouw uit beton, staal en glas. Het was in die tijd, zeker voor Limburg,
een rationele bouwmethode. Het waren vijf markvloeren gedragen door een aantal kolommen.
Vanaf de kelder tot aan het dak verloop de dikte van de kolommen afnemend.
In de kelder ( de stadsgalerij ) zijn ze het zwaarst en zelfs hoekig en niet rond. Op de begane grond
zijn ze rond en mooi dragend verlopend naar het plafond. De gevel is geheel van glas omdat het geen
dragende functie heeft.
Met de bouw werd op 14 mei 1934 begonnen. Op 31 mei 1935 werd het gebouw geopend.
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Het gezin Peter Joseph Schunck, Maria Anna Christina Cloodt en kinderen, omstreeks 1930.
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1.Schunck Maria Leonie Christina (Cris)
3. Schunck Arnoldine Petronella Josephine (Nolda)
5. Schunck Peter Joseph
7. Schunck Carola Maria Christina (Carla),
9. Cloot Maria Anna Christina
11, Schunck Pierre
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2. Schunck Leonie Maria Josephina (Leonie)
4. Schunck Maria Arnoldina Josephina( Josje)
6. Schunck Leo
8. Schunck Louise Maria Josephina (Lou)
10. Schunck Maria Leonie Hubertine (Mia)

Gebouw Schunck in aanbouw.
Naar boven worden de kolommen dunner

Glaspaleis in Nantes, hier
warende heren gaan kijken.
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Boven; opening van glaspaleis Schunck en aanbieding van het borstbeeld door de medewerkers

Het bronzen borstbeeld van Peter Schunck,
gemaakt door Charles Vos

Vlag in top tijdens de opening van het nieuw warenhuis
Schunck
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Oriëntatie in de functionele bouwgeschiedenis.
1911 Walter Gropius en Adolf Meyer ontwerpen in Duitsland de eerste fabriek in de stijl van
het Functionalisme. De voorloper van de Nellefabriek in Rotterdam.
1914 De eerste notities van Kees van der Leeuw over de voorwaarden voor de socialemaatschappelijke richtlijnen voor een nieuwe fabriek.
1920 Architectenvereniging “de Opbouw” in Rotterdam. Een belangrijke impuls voor de
opkomst van “het nieuw bouwen”.
1923 Ir. J. Wiebenga bouwt samen met Van der Vlugt, de MTS te Groningen volgens de
stijl van het Nieuwe Bouwen in gewapend beton.
1926 Kees van der Leeuw maakt een studiereis naar Amerika.
De eerste gewapende betonheipaal ingeheid en uitgetrokken voor controle.
1928 Tabaksfabriek van Van Nelle gereed. Kees van der Leeuw bouwt bovenop de fabriek
een uitzichtpunt in de vorm van een bonbonnière.
1932

2000

Een van de grote voordenkers Le Corbusier bezoekt de fabriek. “U heeft in Rotterdam
een schitterend bewijs van het leven dat komt! Van een puurheid, zo
onvoorwaardelijk zuiver.
De Fabriek wordt nu voor andere doelheiden gebruikt. Voor vergaderingen, voor
groot galadiner en ook nog steeds als fabriek.

360° panorama van het interieur van een van de grote fabriekshallen in het hoofdgebouw.

Foto’s uit het boek van de Van Nelle – fabriek.
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Ook in Heerlen kon men op 31 mei 1935 bij de opening van Schunck. tegen Peter Schunck en Frits
Peutz zeggen “U heeft in “Heerlen een schitterend bewijs van het leven dat komt! Van een puurheid,
zo onvoorwaardelijk zuiver”.
Na een bouwtijd van iets meer dan een jaar was in 1935 de opening. Bij de openingsreceptie
kwamen meer dan 2000 gasten. Toch waren er tekortkomingen bij deze nieuwbouw. Al de
glaswanden gaven veel licht op de werkvloeren, maar op zonnedagen kwam er veel warmte binnen
wat door ventilatiekleppen omhoog werd afgevoerd. In de winterdagen werd de warmte brug een
koude brug. Ook de stofdeeltjes werden met de warme lucht mee omhoog genomen. De
kleermakerij kreeg op de vierde etage toe ge wezen. Op de vijfde verdieping werd het woonhuis
gerealiseerd met een prachtig uitzicht over Heerlen en zijn omgeving.

Peter Joseph Schunck en Maria Anna Christina Cloot in de torenkamer

Links; het echtpaar Peter en Anna
Boven; Erevoorzitter Peter en voorzitter Leo. van de harmonie

St. Cecilia
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Tijdens de crisis in de jaren dertig, toen de mijnen het diepste dal in hun bestaan beleefden, wist
Schunck toch nog winst te maken. In 1935 werd zelfs een nieuw pand betrokken. In de landelijke pers
werd deze nieuwe start een beetje belachelijk gemaakt.
In 1939 weer een uitbreiding van Peter Schunck, ze hadden een stukje Heerlen vanaf de markt tot
aan het Emmaplein.
Het was eerst de winkel van Camil Canter geweest, daarna de Provinciale bank, de Twentse Bank en
nu werd in dit pand de beddenzaak van Schunck ondergebracht.

Provinciale bank Limburg

boven; Huis Canter 1904

Twentse bank

Rechts; Schunck 1939

Het laatste steentje van het huis Canter
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In 1939 kocht Peter het gebouw van de Twentsche Bank aan. Schunck had nu het gehele blok in zijn
bezit van markt tot Emmaplein.
De drie partijen (Gemeente, V. en D. en Firma Schunck) waren in het begin samen eens dat er een
verbinding moest komen tussen de markt en Emmaplein.
Op tussen liggende grond (gemeenteriool of het Vlot) zou een verbindingsweg of passage komen en
de gemeente zorgde voor een bouwverbod voor dit stuk. Maar het liep anders. Jarenlang was het
een plek van ergernis; voor de bewoners van Heerlen maar ook van de twee zakenpanden.

Boven en rechts “het straatje der zuchten”.

De tweede wereldoorlog .
Tijdens de 2de wereldoorlog was er veel
ellende. Het gebouw Schunck werd enkele
keren getroffen door bommen . De
goederen waren schaars en men kon
alleen maar kopen op bonnen. Eind 1944
werd het pand gevorderd door de
militairen en werd het voor “restcenter”
gebruik
Boven; de passage is toch
gekomen.

Rechts; glaspaleis Schunck
beplakt met plakband om
te voorkomen dat er
glasscherven rond gaan
vliegen.
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1942 De tijd om alles voor de toekomst te regelen, is aangebroken.
Peter Joseph Schunck, geboren op 31 oktober 1883 is 59 jaar heeft 11 kinderen gehad, 2 zijn
vroegtijdig overleden. Enkele werken mee in het bedrijf. Zonen en dochters zijn getrouwd en
brengen aanhang mee. Om niet het geld verloren te laten gaan in de grote familie, wordt orde op
zaken gesteld. Diegene die meegewerkt hebben in de zaak gaan voor. Verder waren er nog andere
spelregels. Het zou te ver voeren om op alle regels in te gaan.
Peter Joseph Arnold Schunck wilde alles zo eerlijk mogelijk verdelen onder zijn kinderen.
1 Stahl Schunck Maria Arnoldina Josephina
2 Schunck Pierre heeft zich al eerder teruggetrokken uit firma Schunck maar wenste zijn positie als
oudste zoon niet verloren zou gaan voor zijn kinderen.
3 Dohmen Schunck Maria Leonie Christina kreeg de volledige zeggenschap in Geleen en
de opvolging aldaar in eigen macht hebben

4 Schunck Leo Hubert Maria zou een onaantastbare levenspositie in Heerlen krijgen met opvolging.
5 Käller Schunck Leonie Maria Josephina
De nummers 1, 2, en 5, ze konden toetreden tot CV., indien zij voor 1 januari 1946 een kapitaal
gestort hebben.

De bloei van Schunck in de versnelling.
1949 Na de oorlog functioneerde het glaspaleis weer als winkel en het werd toen al het duidelijke
dat expansie van de zaak noodzakelijk was. In dat jaar werd ook het 75 jarig bestaan gevierd. Charel
Vos vervaardigde een bronzen buste van Peter Schunck Sr. welke was geschonken door de
medewerkers van de firma. Arnold was de oprichter en Peter had de zaak groot gemaakt.
1953 werd een nieuwe zaak geopend op de Bongerd onder de naam “Markthal”. Het was meer een
zelfbedieningszaak. Men kon zelf wat uitzoeken en kopen (eventueel met hulp).
1954 opent Peter Schunck Sr. een nieuwe zaak in Geleen. Dat Geleen was uitgekozen is wel
begrijpelijk. De grootste Nederlandse mijn “de Maurits” was daar en de chemische bedrijven van de
Staats Mijnen lagen om de hoek. Veel werkende mensen met een goed loon of salaris, wat wil een
zaak nog meer.
1960 13 juli sterft Peter Joseph Schunck. Voor zijn werkzaamheid en vooruitziende blik kreeg hij de
naam Peter de Grote. Heerlen was een grootstad geworden.

boven de “Markthal”.
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1960
Leo volgt zijn vader op en hij vormde met Chris Dohmen-Schunck een tweehoofdige directie.
Leo Hubert Maria (Leo), 1910-2001
Hij ging in de Klompstraat naar de bewaarschool van de zusters. Deze hadden twee richtingen; de
Montessori en de Fröbel richting.
De lagere school in de Nobelstraat de St. Josefschool.
De voorbereidende klas voor de HBS. Van de Paters Franciscanen.
De handelsschool op het Bisschoppelijk College te Weert. Directeur was Franck Wijnand Hubertus
Jozef, zwager van Schunck Maria Christina. Zij was getrouwd met Franck Johan Joseph Hubert,
Tenslotte de hogere Textielschool te Enschede.
In het begin hielp hij klanten in de zaak.
In de dertiger jaren werd hij Chef inkoop van de heren confectie.
In de beginperiode van 1961 kenmerkte het tijdperk de voortzetting van de verkooplijn van zijn vader
Peter.
Maar juist in die tijd verschenen nieuwe bedrijven en kregen oude bedrijven nieuwe panden.
1958 V. en D. betrok een nieuw pand aan de Geleenstraat met doorloop naar het Raadhuisplein.
1961 De grand Bazar kwam naar Heerlen en betrok een nieuw pand op de hoek van Saroleastraat
en de eerste Promenade.
Schunck wilde de zaak vergrote vanaf het Glaspaleis met een luchtbrug naar de panden op de
Bongerd en Kerkplein. Er moest een eenheid worden geschapen bij de firma Schunck. Ze hadden te
veel en te kleine zaken. Dit hield in dat het logistiek vaak zoek was.
De schets van de luchtbrug was van Ir. Peutz.
Het verouderde interieur was aan vernieuwing toe en voldeed niet meer aan de eisen van die tijd.
Enkele panden die Schunck in hun bezit hadden en waaruit de zaken werden afgehandeld waren;.
Saroleastraat 14; Markt 1; Kerkplein 11, 12, 14; Bongerd 14, 16; Emmaplein 17; Kerkplein 1;
Emmastraat 13

Schunck Markthal aan de Bongerd

Schunck aan het Emmaplein
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voor moeder en kind aan de Emmastraat;
voormalig hotel Cloodt

Oude zaak Schunck aan het Kerkplein

Bennen en tapijten zaak aan de Bongerd

Limburgia op de Bongerd

Schunck aan de Saroleastraat/Markt

Neerlandia op de Saroleastraat
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Aan de 1ste Promenade had Melchior een stuk bouwgrond. Leo Schunck ging in overleg met de
architecten van Melchior en er kwam een nieuw warenhuis Schunck.
1964 16 september werd het nieuwe zakenpand geopend.
Leo had van tevoren uitvoerig een studie gemaakt van nieuwe supermarkten in U.S.A. en in Europa.
Na 1½ jaar bouwen was het winkelpand gereed.

In het nieuwe gebouw bevonden zich;
Souterrain;
zelfbedieningssupermarkt.
Parterre;
weekbladen, schrijfwaren, banket, parfum, koffer en lederwaren.
1ste etage;
dames en kinderkleding.
de
2 etage;
heren en jongens kleding
3de etage;
woninginrichting-stoffen en een lunchroom.
Het glaspaleis kreeg woninginrichting.
Limburgia en Neerlandia werd markthal met zelfbediening.
De overige panden op het Kerkplein, Emmaplein en Bongerd werden gesloopt.
1965 Het 90 jarig jubileum. In de etalage van het nieuwe pand aan de Promenade waren 13
uitbeeldingen van oud Heerlen te zien, gemaakt door de etaleurs van Schunck met ondersteuning
van het gemeente archief.
1969 Leo Schunck gaf zijn visie op het beeld van de toekomst tijdens een interview. Persoonlijke
bediening en gespecialiseerde bedrijven of ze groot of klein waren.
De bedrijfscomputer trad in werking.
Leo had grote plannen om de holding te stichten tussen Schunck en Grand Bazar.
Leo wilde met als zijn vader alles geregeld hebben in verband met de opvolging. In eerste instantie
werd gedacht aan zijn zoon Peter. Om dit te verwezenlijken moest hij de familieaandelen in zijn bezit
zien te krijgen. Hij zou zelf tot zijn pensioenleeftijd door blijven werken om de continuïteit en de
opvolging te waarborgen.
De aandeelhouders vonden het niet fijn. Maar er kwamen andere problemen om de hoek kijken welke
niet verwacht waren.
1968 – 1989 De BTW werd ingevoerd, dit was nadelig voor de Duitse klanten. De Duitse
bezoekersaantallen liep sterk terug.
1965 De aangekondigd dat de mijn moesten sluiten. De verkoopcijfers daalden me 20%
Een volgende factor was dat er te veel winkelruimte in Zuid Limburg was en dat er minstens 40%
moest verdwijnen.
De supermarkt onder in Souterrain moest, i.v.m. slechte resultaten worden afgestoten en werd

overgenomen door Coop Zuid – Limburg. Ook deze had niet het gewenste resultaat, de ruimte van
het Souterrain werd door verhuurd aan een baby-groothandel.
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1970 Er moest een sprinkler – installatie worden aangebracht, waardoor de verkoop ernstig werd
gehinderd.
1970 De omzet was gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor, maar het verlies was ook gestegen.
De oorzaken waren; te weinig omzet, tegen over de sterk gestegen loonkosten. Men zag in dat door
de mijnsluiting de hogere omzet niet te halen was en de overbewinkeling van Heerlen en omstreken.
Het aantal kooplustigen was sterk verminderd enerzijds het weg blijven de Duitsers en anderzijds het
wegtrekken van de eigen bevolking om ergens anders te gaan werken. Ook werden veel mijnwerkers
afgekeurd of belanden in de WAO.
On het tij te keren werden door Leo Schunck en Cris Dohmen Schunck drastische maatregelen
genomen. Afdelingen werden gesloten, de ondersteunende medewerkers werden doorgelicht. Voor
bepaalde mensen werd naar ander werk gezocht buiten de firma.
Samenwerking met ander firma’s was moeilijk te verwezenlijken. De banken stelden eisen voor de
eventuele hulp die ze zouden verlenen. Er zou een nieuwe eigenaar moeten komen voor de nieuwe
Schunck. De oude NV. zou moeten bestaan uit de Markthal en het Glasgebouw. De bioscoop, de
supermarkt en de lunchroom moest verhuurd worden aan derden.
De adviseurs zagen het doorgaan van de firma Schunck in de oude vorm niet zitten.
Haastig werd naar andere partners die samen wilden werken gezocht.
1972 Mevr. Chris Dohmen neemt het gehele pakket aandelen over en wordt alleen eigenaresse.
1972 Per 1 mei legde Leo Schunck zijn functie neer en gaat vroegtijdig met pensioen.
Zijn drang om nog groter te worden is hem fataal geworden, te veel onrendabele takken zorgden
ervoor dat het geld verdampte.
Leo behield de optie Markthal. We komen er later op terug.
1984 110 jaar bestaan van de firma Schunck. Ze geven een boek uit met de titel “Heerlen van dorp
tot stad”.
1989 Een sterke partner is nodig om de continuïteit van Schunck voor de toekomst te behouden.
Deze wordt gevonden in de firma Berden. Berden neemt 6000 m² in bezit voor zijn meubelafdeling.
Maar het gaat nog verder:
1995 Berden neemt het gehele warenhuis met goederen over. Ook de oude poot in Geleen wordt
over genomen. Van nu af heet het Berden Schunck met als directeur Paul Berden.
1972 Na al de problemen die Leo Schunck in dit jaar had gehad, bleef hij niet bij pakken neer zitten.
Hij solliciteerde naar banen, want met al die kennis uitverleden moest er toch een plaatst vinden zijn,
alleen zijn leeftijd speelde parten. Hij was van 1910 en dus 62 jaar. Dit was ook een handicap bij het
vragen van een tegoed bij de banken. Tot ieders verbazing lukten Leo en zoon Peter de “Markthal” te
kopen. Hij leidde met zijn zoon Peter (geboren 1943) van 1 september 1972 tot 1 maart 1981 het
bedrijf Peter Schunck BV.
2001 Overleed Leo op 22 februari in een verzorgingshuis te Valkenburg.
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1943 Peter Hubert Leo Marie (Peter) heeft jarenlang voor zijn vader bij Schunck Heerlen gewerkt.
Bij zijn tante Chris Dohmen Schunck was hij chef inkoper voor de damesmode. Hij is in 1972 met zijn
vader een eigen bedrijf gestart.

Aanbieding van de nieuwe vlag aan dhr. A. Lammeretz door
schutterskoning Peter Schunck van Stadsschutterij St. Sebastianus uit
Heerlen.

Leo Schunck te paard. Een van zijn
grootste hobby ‘s

In het graf RK /074 liggen de onderstaande personen Schunck geschreven met en zonder c
Schunck Johann Arnold
Küppers Anna Maria.
Schunck Peter Joseph
Cloodt Maria Anna Christina
Schunk Arnold Johannes Leo
Schunk Arnold Laurentius Jozef
Schunk Maria Arnoldina Josephina
Schunk Anna Maria Petronella
Schunck Maria Louisa
Ruiters Christina Maria Hubertina

Kettenis
Aken (De)
Hauset (Be)
Berg en Terblijt
Heerlen
Heerlen
Heerlen
Heerlen
Heerlen
Heerlen

*11-02-1842
*20-01-1843
*31-10-1873
*24-12-1879
*16-05-1915
*15-09-1917
*13-02-1905
*10-12-1886
*08-01-1882
* 3 maanden

Heerlen
Heerlen
Heerlen
Heerlen
Heerlen
Heerlen
Heerlen
Heerlen
Heerlen
Heerlen

†15-10-1905 stichter
†20-10-1930 vrouw v. stichter
†03-07-1960 zoon / opvolger
†15-09-1959 vrouw v. zoon
†18-02-1916 kleinzoon
†06-11-1917 kleinzoon
†29-10-1952 kleindochter
†08-04-1968 dochter v. stichter
†12-10-1962 dochter v. stichter
†07-11-1940 dochter v. Schunck
Maria Leonie Hubertina.

De overige takken van de fam.
Schunck zijn buiten
beschouwing gelaten.

Bronnen;
Inventaris van de archieven van de
familie Schunck, (1828)1874 – 1997;
Rijckheyt.
Archief Rijckheyt
Foto’s Rijckheyt
Foto’s Teunissen
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Schunck moet na 1910 met ck geschreven worden
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