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Stamboom Pot / Posman
Pot Franciscus Augustinus van beroep koopman en café / hotel en restauranthouder.
ingeschreven te Heerlen 09-02-1911.
Gewoond; Emmastraat 13, Saroleastraat 14,Wilhelminaplein 12, Kruisstraat 12
Hengelo
*07-06-1885 Heerlen
†08-03-1955
getrouwd op 27-12-1910 te Groningen met;
Fokkelman Catharina Johanna
Kloosterburen *13-06-1884 Heerlen
†09-02-1986
uit dit huwelijk geboren;
Pot Brigitta Maria
Heerlen
*01-12-1911
Pot Franciscus Johannes Maria Napoleon
Heerlen
*10-02-1913
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pot Franciscus Johannes Maria Napoleon. café / hotel en restauranthouder.
Heerlen
*10-02-1913
†25-12-1995
getrouwd met
Braam Dora

*

†13-12-1993

uit dit huwelijk geboren;
Posman Robert Theodorus Franciscus
Heerlen
*01-08-1945 Heerlen
†16-02-2006
Posman Ben
Heerlen
*00-00-1946
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Posman Robert Theodorus Franciscus. café / hotel en restauranthouder
Heerlen
*01-08-1945 Heerlen
†16-02-2006
getrouwd met;
Wiesemann Ria
uit dit huwelijk geboren;
Posman Robert
Posman Ingeborg
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De Heerlense hotelgeneratie Pot / Posman
Franciscus, Augustinus Pot, geboren op 7 juni 1885 te Hengelo en Catharina, Johanna Fokkelman ,
geboren op 13 juni 1884 te Kloosterburen waren beiden al vroeg in de horeca werkzaam.
Mevr. Fokkelman was als huisdame verbonden aan het vermaarde niet meer bestaande hotel Frigge
in de stad Groningen terwijl dhr. Pot, na nog even als butler gewerkt te hebben in Londen, een
functie zocht in hetzelfde hotel. Eigenaar Heinekens Bierbrouwerij zag een dienstverband van beiden
niet zitten, maar bood hen wel twee andere hotellocaties ter exploitatie aan en wel in Lage Vuursche
of Heerlen.
Lang hoefde men er niet over na te denken want na op 27 december 1910 in het huwelijksbootje te
zijn gestapt ging de reis naar Heerlen, waar mede door de opkomst van de mijnindustrie ook voor
een hotel diverse mogelijkheden lagen.

Periode Hotel Cloot
Na de inschrijving in onze gemeente op 9 februari 1911 startte men met de exploitatie van het reeds
bekende hotel Cloot hetwelk gelegen was op de hoek van de Emmastraat en de Prins Hendriklaan
(thans Pancratiusstraat en de Bongerd).

Hotel Cloot ca. 1913

Hier werd hun eerste medewerker Kornelis Voogd uit Assen o.a. bijgestaan door een zus van Mevr.
Pot t.w. Mej. Petronella Fokkelman.
In een advertentie uit 1913 is te zien dat er diners te verkrijgen waren vanaf Fl. 1,50. Verder had men
een van de eerste telefoonnummers in Heerlen en wel nr. 5 .
De activiteiten in hun eerste hotel werden voortgezet tot 1925.
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advertentie 1913

advertentie V&D 1947 voormalig pand Cloot

Voor Moeder en Kind ca. 1965 ( Schunck ) in voormalig pand Cloot

Hierna waren er nog hotelactiviteiten in het voormalig pand Cloot onder directie van J. van
Geffen,vervolgens heeft het vanaf 1941 nog dienst gedaan als winkelpand voor een meubel /
beddenzaak van V&D en tenslotte als babyspeciaalzaak “Voor Moeder en Kind “van de firma
Schunck waarna het in 1967 werd afgebroken t.b.v. de sanering van Heerlens centrum.
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Het huwelijk Pot-Fokkelman kende een dochter Brigitta, Maria, Sofia geboren op 1 december 1911
en een zoon Franciscus, Johannes, Maria, Napoleon geboren op 10 februari 1913 (de latere tweede
generatie ).

Periode Limburgia / Neerlandia
Vanaf 1925 exploiteerde het echtpaar Pot-Fokkelman het in
1920 gebouwde café-restaurant Limburgia en Neerlandia
verder met een hotel toevoeging. Deze panden stonden
met elkaar in verbinding en waren gelegen rechts en links
van de tegenwoordige vestiging van Douglas, hoek Bongerd
/ Saroleastraat .
Onder hun leiding werd Limburgia in de verre omtrek
bekend als inspirerend centrum van muziek en andersoortige entertainment. In de vooroorlogse jaren traden er o.a.
de bekende orkesten van John Kristel,Paul Godwin , Lily
Mathé, Max Woiski en Boyd Bachman op.
Toon Hermans werd er zelfs ‘ontdekt’ in het ‘cabaret der
onbekenden’ en rond carnaval werden bals en ‘zittingen’
gehouden (in 1938 al het 11de HKB Bal).
grondlegger F.A. Pot

Bongerd ca. 1929 met pand midden rechts Limburgia
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Interieur Hotel/Café/Restaurant Neerlandia/Saroleastraat ca. 1934

Saroleastraat ca. 1936 met aanduiding Hotel Neerlandia F. Pot

Op dit adres kwam op 1 aug. 1945 hun kleinzoon Robert, Theodorus, Franciscus Pot (Rob Postman,
de latere derde generatie) ter wereld en wel uit het huwelijk van hun zoon Frans met Dora Braam,
welk echtpaar al in de voetsporen van de oprichters getreden was. De activiteiten op deze tweede
locatie werden in het najaar van 1945 beëindigd.
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Limburgia had daarna nog even een modelwoning van V&D onder haar dak, maar werd
uiteindelijk samen met Neerlandia door de laatste
exploitant Dhr. A.P. Roelofsen gesloten op 27 oktober1957,waarna deze panden door Heinekens
Bierbrouwerij verkocht werden aan warenhuis
Schunck.
Hierna zijn deze panden uit het straatbeeld
verdwenen, met als laatste het pand Limburgia
waarin tot 1978 een markthal van de firma
Schunck gevestigd was.

tijdens de maand april in 1938

Periode Grand Hotel Wilhelminaplein
Omstreeks 1922 kwam op het Wilhelminaplein nr. 17 een
nieuwbouw hotel gereed naar een ontwerp van architect J.M.
Hardeveld.
Door allerlei financiële problemen tijdens en na de bouw ging het
pas op 31 maart 1928 van start onder de naam Grand Hotel met
als directeur/eigenaar Max Fischer en omstreeks 1930 opgevolgd
door G.A. de Ruijter met als exploitant Sandeman. In de oorlogsjaren exploiteerde de fam. Brouwers het hotel.
Vanaf eind 1944 tot en met augustus 1945 was het de huisvesting
van de hoogste officieren van het 19 e Amerikaanse legerkorps.
Even later werd dit het nieuwe domein van de hotelgeneratie Pot
/ Posman en wel onder de directie van zoon Frans die deze taak
reeds eerder op zich genomen had.
Hier werd ook in 1946 kleinzoon Ben geboren en wel de latere
biologiedocent Drs. B.J. Posman.

Boven een advertentie 1946

Nadat de grondlegger F.A. Pot op 8 maart 1955
overleden was, verander de zoon Frans de
familienaam in Posman terwijl tevens het hotel
van eigenaar Heineken werd aangekocht.
Inmiddels was het ‘Grand’ o.l.v. de tweede
generatie (Frans en Dora Posman-Braam)
uitgegroeid tot een van de belangrijkste hotels
van mijnstreek. Hierbij mogen we zeker
enkele bekende namen (waarvan een gedeelte
afkomstig was uit de vorige locatie) niet
vergeten , t.w. Leo Ritzen (portier), Mej.
Jongmans (huisdame), Coen Dings(oberkelner)
en Wim Thissen(chef-kok).
Links echtpaar Pot-Fokkelman met kleinzonen en
schoondochter in 1948
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Grand Hotel Wilhelminaplein ca. 1955

interieur Grand Hotel Wilhelminaplein ca. 1965

Vermeldenswaard zijn nog de eind jaren vijftig festiviteiten rond carnaval met hoogtepunten tijdens
het Canasta- en Prinsenbal.
Ook vierden de Heerlense ondernemers er in 1963 hun vijftigjarig bestaansfeest.
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Vanaf 1971 exploiteerde Rob Posman (de derde generatie) het Grand Hotel.
Na zijn huwelijk met Ria Wiesemann (afkomstig uit Amsterdam) werden nieuwe activiteiten
ontwikkeld in de vorm van kunstmanifestaties met o.a. een kunstnacht. Rond carnaval werd hun
‘Grand’ ook het domein voor het Oud-Prinsen Soirée en bal van`t Veerde .

Grand Gril Bar Wilhelminaplein ca. 1972

Na het vrijkomen van de oude Raetskelder onder het Grand Hotel richtten Rob en Ria deze ruimte
in met de succesvolle Grand Grill Bar.
In deze periode werden Rob en Ria bijgestaan door enkele bekende medewerkers t.w. Erna Spijkers
(huisdame), Gerda Jacobs (receptie) , Jan Jacobs(nachtportier), Roman Harenczyk (café) en Wino
Thewissen (restaurant).
Eind jaren zeventig ( inmiddels waren hun kinderen Robert en Ingeborg geboren ) werden plannen
gemaakt voor nieuwbouw. Nadat een locatie in `t Loon afgevallen was,werd in het najaar van 1980
gestart met de bouw van een nieuw hotel aan het Groene Boord naar een ontwerp van architect
Kees Brokke.
Het hotel op het Wilhelminaplein werd verkocht en sloot haar deuren op 25 november 1981.
Vanaf begin 1983 zijn aan het ‘oude Grand’ de volgende namen verbonden : City-Hotel ,Golden Tulip
Hotel , Baron Hotel , Golden Tulip, City Hotel, Hotel Max ,Hotel Coriovallum , Amrâth Hotel Max en
thans Tulip inn City Centre.
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Periode Grand Hotel Groene Boord
Nadat op 14 juni 1981 de grondlegster Mevr. Catharina Pot-Fokkelman (97), haar zoon Frans en
achterkleinzoon Robert actief hun medewerking verleend hadden aan het plaatsen van de vlag op
het hoogste punt van de nieuwbouw, opende het nieuwe Grand Hotel reeds medio november van
dat jaar gedeeltelijk haar deuren. De officiële opening door de heer P.H. van Zeil (toenmalig staatssecretaris van economische zaken en later burgemeester van Heerlen) vond plaats op 20 maart 1982.

Grand Hotel Groene Boord met directie en medewerkers in 1982
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Opmerkelijk uit de beginjaren van het nieuwe ‘Grand’ was nog de viering van de honderdste
verjaardag van Mevr. Pot-Fokkelman op 13 juni 1984 waarbij ondermeer enkele oudgedienden uit
vroeger tijden hun opwachting maakten.
Dat ook haar belangstelling voor het hotelwezen op die hoge leeftijd nog steeds aanwezig was, bleek
uit haar dagelijks informeren naar het aantal overnachtingen. Ook kwam zij vanuit huize St. Anna te
Welten nog regelmatig naar het Grand en dronk dan met haar kleinzoon Rob een kopje koffie.
Uiteindelijk is de grondlegster van de Heerlense hotelgeneratie op 9 februari 1986 overleden.

de honderdjarige met zoon Frans, kleinzoon
Rob en zijn echtgenote Ria

Persoonlijke dankbetuiging van de 100
jarige aan de schrijver van dit verhaal Theo
Arets en zijn echtgenote.

Andere noemenswaardige activiteiten van het Grand Hotel aan het Groene Boord waren o.a. het
hernieuwde optreden van ‘the swinging Swallows’ in 1982 en een maandlang verblijf met optreden
van het Romeens zigeunerorkest Gheorghe Garabulea in 1983. Verder de viering van het 75 jarig
bestaan in 1986 waarbij Heineken aanwezig was met een ouderwetse brouwerijwagen en een ontbijt
voor olifanten van circus Krone in 1995. Ook verschafte het ‘Grand’ jarenlang onderdak aan de
Amstel Gold Race karavaan en was het wederom de bakermat van enkele festiviteiten met een
carnavalstintje (uitreiking gouden/zilveren ezel, Dujdriekes trofee enz.) . Inmiddels was de tweede
generatie overleden en wel Mevr. Dora Posman - Braam op 13 december 1993 en Dhr. Frans
Posman op 25 december 1995. De derde generatie Rob en Ria Posman - Wiesemann verkochten
uiteindelijk hun Grand Hotel op 1 juli 1999 aan een hotelketen (G. Van Eijl /Amrâth), zodat er na ruim
88 jaar een einde kwam aan de Heerlense hotelgeneratie Pot/ Posman. De personeelsleden Annie
Becks (huisdame), Paola Kieftenbelt (receptie), Marjolein Nadaud (salesmanager), Leon Frissen (chefkok) en good old Wino Thewissen hadden het ‘Grand’ onder leiding van de Fam. Posman-Wiesemann inmiddels verlaten. Hun medewerkers, de gastheren Jos Gerards en Willie Linssen, oberkelner
Marcel Brasse, barkeeper Roman Harenczyk, chef-kok Jan Stappers en maître d`hôtel Willem Gielkens gingen verder onder de nieuwe directie van het (Amrâth) Grand Hotel Heerlen.
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Lang heeft Rob Posman niet kunnen profiteren van zijn vrije tijd! Hij overleed op 16 februari 2006.
Zijn echtgenote Ria en hun kinderen Robert en Ingeborg zijn nog steeds woonachtig in Heerlen.
Robert is werkzaam als piloot en woont samen met Suzanne Lambriks. Ze hebben een dochter Esmé
en een zoon Rob ( 6 / 11 / 2010 ).
Ingeborg heeft een eigen taxatiebureau en haar echtgenoot Mark van den Bongard is werkzaam in
de makelaardij. Ze hebben een zoon Paul en een dochter Marieke ( 6 / 6 / 2009 ).

Samenstelling Theo Arets 2007/2013
Bron:
Rijckheyt
Archief /fotocollectie Theo Arets
Fam. Posman :
foto grondlegger blz 3
foto blz 5 boven/onder
foto blz 9
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