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Geboren

Overleden
Begraven
Gehuwd
Geboren
Overleden
Begraven

Nijmegen - 28 januari 1903
Vader: Theodorus Bernardus Martens (1876-1947)
Moeder: Hendrika Catharina Glatz (1877-1958)
Nijmegen - 12 september 1968
Nijmegen – 17 september 1968 R.K.Kerkhof Jonkerbos
Nijmegen, 1938
Elisabeth (Bets) Alders
Nijmegen - 26 februari 1912
Nijmegen – 1 juli 2004
Nijmegen – 5 juli 2004 R.K.Kerkhof Jonkerbos

Bidprentjes op te vragen bij auteur.

Kinderen
1.
2.
3.
4.

Theo Martens jr.
Adriana Martens
Hendrika (Henny) Theodora Martens (1949-1951)
Henny Martens

Woningen
1. 1903
2. 1932

Nijmegen, Ziekerstraat 65
Nijmegen, Ziekerstraat 65
Zie scan Adresboek Nijmegen 1932.

3. 1952
4. 1958

Nijmegen - Van Broeckhuijzenstraat 38
Nijmegen - Van Welderenstraat 38+40

Werk
10 juli 1934

Lijstenfabriek vader beëindigd.
Soortgelijk bedrijf in 1952 gestart door zoon Theo Martens jr.
Bron: Gelders Archief, Nijmeegs Handels Archief dossiernummer 11094.

23 juni 1952
1958
12 september 1968
01 oktober 1989

Kamer van Koophandel dossier 11094
Vestiging Lijstenmakerij & Kunsthandel
Nijmegen, Van Broeckhuijsenstraat 38
Opening winkel-lijstenmakerij Van Welderenstraat 40
Overname door echtgenote in verband met overlijden van Theo Martens sr.
Bedrijf opgeheven.
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Start Kunsthandel & Lijstenmakerij Th.B.Martens

Van Broeckhuijzenstraat 38

Van Welderenstraat 40

Lijstenmakerij en luxe artikelen
Opening winkel aan de Van Welderenstraat 40 in 1958.

Wonen & werken

Door Adriana Martens.

Voor de oorlog kocht Theo het pand Van Welderenstraat 40 wat aanvankelijk diende als
werkplaats. Theo huwde in 1938 met Bets Alders en werd bij de werkplaats enige tijd een
gedeelte als woning betrokken.
De winkel met schilderijen kwam in de Van Broekhuijzenstraat 38 met later koper en tin
producten. Boven de winkel gingen zij later wonen. Met het bombardement is het achterste
gedeelte van de woning afgebrand, mogelijk mede veroorzaakt uit agressie tegen de beide NSB
buren. Bij de broers aan moederszijde werd onderdak gevonden totdat de woning aan de Van
Welderenstraat 40 kon worden betrokken tot het pand aan de Van Broekhuijzenstraat weer
herbouwd was. Moeder Bets deed de inkoop en verkoop naast het huishouden.
De bovenwoning aan de Van Welderenstraat stond leeg en werd erbij gekocht. Na veel
tegenwerking door de gemeente mocht er eindelijk na jaren verbouwd worden met nu de winkel
op nummer 40 en bovenwoning op nummer 38. Samen met zijn vrouw runde Theo ook de
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werkplaats tot hij ziek werd en het zagen en dergelijke te zwaar werd. Zijn broer Joop kwam in
de avonduren en zaterdags een paar uurtjes helpen en kon wat extra vakantiegeld goed kon
gebruiken.
In mei 1958 werd de vernieuwde en voor die tijd moderne winkel geopend. Verkoop van
schilderijen maar met steeds meer luxe artikelen en achterin de werkplaats. Broer Joop maakte
(tegen betaling) de 1ste etalage in orde.
Theo was al jaren ziek en door bij de winkel en werkplaats te kunnen wonen hoopten zij dat het
beter zou gaan. Zijn oudste dochter Adriana kwam in de zaak om het werk van haar ouders wat
te ontlasten. Tijdens de latere ziekteperiode heeft Bets alle werkzaamheden overgenomen,
winkel en werkplaats. Adriana trouwde in 1969 en zus Henny ging een paar jaar later in de
verpleging werken. Haar beide dochters zijn altijd waar mogelijk blijven helpen tot de zaak werd
gesloten.
Zoon Theo huwde en kreeg drie kinderen en was tot zijn pensioen werkzaam in de bouw.
Buurman Kapper Theo Janssen

(c) www.noviomagus.nl - auteur: Herman Stal

Theo (Theodorus W.) Janssen, geboren te Nijmegen op 15 april 1836, van beroep barbier,
trouwt met Maria Verbeet in Nijmegen. Hij heeft op meerdere plaatsen zijn zaak gehad en komt
via de Pauwelstraat en Houtstraat op de Zeigelbaan terecht. Hier zorgt hij voor 10
nakomelingen waarvan er twee, Piet en Fons als barbier/herenkapper werkzaam zullen zijn.
Fons (Alphonsius C.) Janssen werd geboren op 25 februari 1882 op de Zeigelbaan 22.
Fons is het zevende kind van de 10 en leert zijn vak bij zijn vader. Hij blijft op de Zeigelbaan
wonen. Maar ook Fons ontkomt niet aan de gevolgen van de oorlog in 40–45. Bij het
bombardement van 1944 wordt de binnenstad grotendeels platgebombardeerd en wat nog
overeind staat krijgt grote brandschade door gebrek aan bluswater. In eerste instantie lijkt het
mee te vallen, maar aan de Zeigelbaan is flinke schade ontstaan. Achter de herensalon is een
blindganger terechtgekomen die alle ruiten aan diggelen heeft gegooid. Juist het gebrek aan
bluswater is hen ook noodlottig en de zaak brandt helemaal uit. Hierbij raakt Thé ook zijn
voorraad kappersbenodigdheden kwijt en kan hij net als zijn vader opnieuw beginnen. Een geluk
bij een ongeluk was dat niemand van de familie letsel heeft Fons hoopt op een opvolger voor
zijn kapsalon en dat werd Jos, het jongste kind van het gezin.
Jos (Jozef) Janssen, is 14 jaar als hij gaat werken in
de zaak van zijn vader. De herensalon is dan nog altijd
op Zeigelbaan nummer 16. Hij leert van zijn vader alle
werkzaamheden om hem de mogelijkheid te geven om
een goede kapper te worden. Officiële
kappersvakscholen zijn er niet maar wel collega’s die in
de avond uren lessen gaan verzorgen vaak in eigen
kapsalon. opgelopen.
Bijgaande foto van Jos Janssen is gemaakt in de kapperzaak
aan Van Welderenstraat 44.

Op dezelfde plaats weer een kapsalon beginnen is niet mogelijk dus wordt er uitgekeken naar
een ander pand in de binnenstad. Door het bombardement en de daarop volgende
wederopbouw was er geen plaats meer voor de Zeigelbaan.
Een pand wordt uiteindelijk gevonden op de Van Welderenstraat 40, bij Theo Martens jr, de
lijstenmaker. Hier wordt een nieuwe start gemaakt en gelukkig weten de klanten al snel de weg
terug. Hier blijven vader en zoon ongeveer 10 jaar. Dan komt er een pand vrij op Van
Welderenstraat nr. 44 en daar komt de nieuwe vestiging van herensalon Janssen en Zn. In 1958
gaat vader het wat rustiger aandoen en stopt vader Fons en gaat Jos verder met de zaak.
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Het gezin Th.B. Martens

Kinderen Martens-Glatz 1908
Vrnl
Joop Martens
Leida Martens
Theo Martens
Bets Martens
Carel Martens?
Wilhelmina Martens
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