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De Greune Mèrt
In deze Uit Eijsdens Verleden beschrijft Henk Boersma een monument
uit de Eijsdense gemeenschap: een oud en toch nog springlevend café.
In de inleiding op pagina 4 geeft hij aan dat zijn Verhaal is opgebouwd
uit drie delen en dat elk daarvan zonder bezwaar los van de andere
twee gelezen kan Worden. Samen geven ze een uitgebreide beschrijving
van de geschiedenis van De Greune Mèrt.

De greune mért
Op pagina 32 wordt in de eerste noot uitgelegd dat het Woord mért
in het Eijsdens eigenlijk met een accent aigu geschreven moet wor-
den. De richtlijnen voor de spelling zijn te vinden in UEV nummer
11 van december 1980.Toch schrijven We de naam van het café met
een accent grave, omdat men bij de inschrijving bij de Kamer van
Koophandel in 1991 heeft gekozen voor de naam Café De Greune
Mèrt. (Zie pagina 30 van dit nummer). Zoals zoveel namen onttrekt
ook deze zich aan de spellingregels.

Dré Devens
Het blijft oppassen met de spelling Van namen! Een van onze lezers
heeft ons attent gemaakt op een fout in de Vorige uitgave, UEV num-
mer 107. Daarin staat op pagina 26, in de Kroniek 1992, de plaatsing
vermeld van het kunstwerk in het park bij het gemeentehuis. De naam
van de kunstenaar is daarbij met een f gespeld, maar dat moet met een v:
Dré Devens.

Wij hopen dat u deze nieuwe uitgave weer met plezier zult lezen.
Voor opmerkingen, aanvullingen en verbeteringen houden we ons,
zoals altijd, zeer aanbevolen!

Willyjeukens -

Inhoud

Van de redactie
Willy jeulrens

Café De Greune Mèrt, Diepstraat 31
Eijsden

HenkJ.L.M. Boersma
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Café De Greune Mert, Diepstraat 31, Eijsden

Inleiding

Café De Greune Mert1 (dialect Voor Café de
Groene Markt) op de zuidwesthoek Van de kruising
van de Diepstraat en de Graaf de Geloeslaan is een
begrip in Eijsden. De eerste Vermelding Van een
café op die plaats dateert Van 1871. De opeenvol-
gende uitbaters en eigenaren hielden het café steeds
bij de tijd, Waardoor een gestage stroom gasten
gewaarborgd bleef. Cafe De Greune Mert is naar
de huidige stand van onderzoek het oudste café
Van Eijsden Waar sinds de opening nog steeds een
alcoholische Versnapering kan Worden genuttigd. In
deze bijdrage Wordt Vooral de geschiedenis Van het
pand beschreven en Wordt Verhaald over de eigena-
ren en uitbaters Van het erin gevestigde café.

Deze bijdrage is Verdeeld in drie hoofdstukken die
ieder afzonderlijk een afgerond geheel Vormen en
onafhankelijk Van elkaar gelezen kunnen Worden.
In het eerste hoofdstuk Over tappers, herbergen en cafés

lnterieur 2007. Foto: Guy Schroen, 2007; 654828.

vindt u een uitgebreide toelichting over de uitoci
fening van het cafébedrijf, de Van toepassing zijnde
Wet- en regelgeving, maar ook een overzicht van de
cafés van Eijsden in 1882. U zult Versteld staan Van
het aantal tappvnten.

Het tweede hoofdstuk Over kadaster, eigenaren en
bewoners is een relatief complex Verhaal, Waarin Veel
details zijn samengebracht over de bouwgeschie-
denis Van het pand cafe De Greune Mert en over
de bebouwing Vóór dat het café Werd gerealiseerd.
In dit hoofdstuk staan ook kadastrale gegevens en
gegevens over eigenaren en bewoners van de opeen-
Volgende behuizingen. De oudste gegevens die hier
Worden gepresenteerd gaan terug tot ca. 1760.

Het derde en laatste hoofdstuk Over de uitbaters van
age De Greune Mert doet recht aan de titel Van deze
bijdrage. In dit hoofdstuk Volgen We de Wedeiwaar-
digheden Van de uitbaters Van café De Greune Mert
Vanaf 1871, hetjaar Waarin het cafebedrijf Werd
gestart, tot en met de huidige kasteleins.
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l Over rappers., herbergen en cafés;

Uitbaters van lokaliteiten Waar drank, bier, Wijn,
jenever, koffie en een kleine maaltijd kon Worden
genuttigd Werden eeuwenlang tappers genoemd.Van
die lokalen moeten We ons niet al te veel voorstel-
len. Meestal Was dat gewoon een gedeelte Van de
Woning dat gedurende een bepaalde tijd Van de dag
in gebruik Was als drank- en spijslokaal. De tappers
Waren Vaak de echtgenotes Van de huisbaas. Het
hoofdberoep Van de kostwinnaar Was meestal iets in
de landbouw, maar ook smeden en Winkeliers had-
den vaak een tapperij aan huis. Het Was een een-
voudige nevenactiviteit die Wat extra geld opbracht.
Wanneer in een tapperij ook de mogelijkheid Was
tot overnachten en het nuttigen van een Volwaar-
dige maaltijd Werd de lokaliteit opgewaardeerd tot
herberg en de uitbater tot herbergier.

Soms Worden de Woorden tapper en herbergier als
synoniem Van elkaar gebruikt. In het laatste kwart
Van de 19de eeuw Worden tapperijen Vaak kof-
fiehuizen genoemd, naar de drank die daar klaar-
blijkelijk ook kon Worden genuttigd. Het Woord
Café kwam daarna in gebruik en is in feite de Eanse
Versie Van koffiehuis. ›Naargelang de nadruk lag op
een of ander product Werden ook nog benamingen
gehanteerd zoals Wijnhuis, theehuis en bijvoorbeeld
bierhuis. In algemene zin Was sprake Van tapperijen
en kroegen.Al deze lokaliteiten Werden meestal
genoemd naar de naam Van de eigenaar. In Eijsden
had slechts een enkele uitsp'anning een eigennaam.
Voorbeelden daarvan zijn: Café Du Passage dlEau
(Veerhuis en café gelegen aan Bat 7) en In den
Moriaen (café pand Diepstraat 2-4).

1. De uitoefening van het cafébedrijf (regelgeving)
De uitoefening van het cafébedrijf en het Verstrek-
ken Van alcoholhoudende dranken Was tot in de
tweede helft Van de 19de eeuw aan Weinig regel-
geving onderworpen. De burgerlijke overheid zag
toe op de kwaliteit Van bier en Wijn, maar stelde
amper regels aan de Verstrekking ervan. Als gevolg
daarvan Was het aantal tapperijen, zoals cafés Werden

genoemd, zeer hoog. Er Was meestal geen aparte
gelagkamer. In een klein gedeelte van het Woonhuis
Werd bier, gedestilleerd, wijn en alcoholvrije drank
geschonken en Werden rookWaren aangeboden:
pijptabak en sigaren. In de tapperij Werd gedobbeld
en gekaart, soms Was er een kegelbaan bij aangelegd,
later kwamen biljarts in gebruik. Muziek was slechts
sporadisch voorhanden, dansen alleen toegestaan met
een Vergunning van de overheid.Voor kleinschalige
neringdoenden als tappers, bakkers en radenma-
kers Was in dorpen geen vergunning Van de over-
heid noodzakelijk om het betreffende beroep uit te
oefenen. Dat Veranderde in de Franse Tijd.Tal van
beroepen, Waaronder dat Van tapper, en bedrijfsac-
tiviteiten Werden onderworpen aan het patentrecht.
Dat Was een jaarlijks aan de overheid te betalen
Vergoeding, belasting zo men Wil, die recht gaf op
de uitoefening Van de betreffende activiteit.Veel
beroepen werden uitgezonderd van het betalen van
patentrecht. Het patentrecht Werd in 1893 afgeschaft.
Er kwamen andere belastingen Voor in de plaats.2

z. Sluitingsuur der herbergen
Drankgebruik leidde nogal eens tot vechtpartijen en
andere ongeregeldheden. Daar Waren de burgerlijke
overheid en de geestelijkheid niet van gecharmeerd.
Door het uitspreken Van Vermanende woorden en het
beperken Van de bewegingsvrijheid Van de burgers
probeerden zij uitvvassen te Voorkomen. Openbare
orde Was een groot goed. Zo stelde de burgerlijke
overheid enige Verordeningen op die daarin onder-
steunden. Zo Werd bijvoorbeeld al in 1837 door de
Provinciale Raad Van Limburg de sluiting der herbergen
en andere publieke huizen der plattenlandsch gemeenten en
steden, beneden de 3000 inwoners, op tien uren 's avonds
bepaald. Ook Eijsden met zijn bijna 2000 inwoners
Viel onder dit besluit.3 Overtreders, zowel gasten als
uitbaters, Werden streng bestraft, bijvoorbeeld met een
fikse geldboete. Minvermogenden kregen een gevan-
genisstraf opgelegd.

Eijsden kwam met een plaatselijke Verordening op
het sluiten der herbergen in 1853 (aangevuld en
Verbeterd in o.a. 1864 en 1880).4 De verordening
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Van 1864 (Vastgesteld op 25 oktober 1864 door de
gemeenteraad Van Eijsden) stelde:
Artikel 1. De herbergen, tapperijen, kroegen, kqjij, wijn
en bierhuizen en andere openbare plaatsen waar drank
verkocht wordt en waarin een ieder zonder onderscheid is
toegelaten, met uitzondering van logementen, zullen voor-
taan het gehele jaar door, in deze gemeenten gesloten ivor-
den ten tien ure 's avonds en gesloten blijven tot 's anderen
daags 's morgens vier iire, en zulks onder personele verant-
woordelijkheid der houders van bedoelde huizen.

Artikel 2 verbood de aanwezigheid van personen in
de bedoelde huizen gedurende de sluitingstijd, met
uitzondering Van de bewoners en logementsgasten.

Artikel 3 gaf de burgemeester de mogelijkheid om
de openingstijden tijdelijk te Wijzigen, hetzij door
een algemene aankondiging die Voor alle lokalitei-
ten gold, hetzij door het afgeven Van een op naam
gestelde Vergunning. De verleende vergunning kan, in
geval van ongeregeldheden, door den Burgemeester steeds
worden ingetrokken.
Het sluitingsuur Werd met name bij kermissen en
met carnaval met een uur Verlengd.
Zo bijvoorbeeld gedurende het carnaval van 1849
(18 tot en met 20 februari) en bij gelegenheid
van de Breusterkermis (maandag 27 en dinsdag 28
augustus) Van dat zelfde jaar.5

Artikel 4 verbood de uitbaters sterke drank te verstrek-
ken aan personen, die den ouderdom van vijftien jaren
niet bereikt hebben, wanneer deze niet vergezeld zijn
van hunne ouders, voogden, meesters of onderwijzers. De
controle op de naleving Van de Verordening Was
een taak Van de gemeente en Werd in de praktijk
opgedragen aan de veldwachter. Overtreders Werden
beboet met een geldstraf of met een gevangenisstraf.

3. Het verbod op het dragen van maskers
Andere maatregelen die de kans op ongeregeldhe-
den moesten beperken, betreffen bijvoorbeeld het
Verbod op het dragen Van maskers en het Verbod op
het ongeoorloofd maken Van muziek. Bij gelegen-
heid Van de Vastenavond Van 1848 bepaalde BåcW
Van Eijsden willende voorkomen dat ter gelegenheid van
den vasten avond, geene buitensporig/reden die bij dese
tijds omstandigheid doorgaans gepleegt worden () aan een
ieder wie het ook zij, te verbieden () van zich vermomd
zijnde, op de straat ofop de publieke plaatsen ofwegen
te begeven.Tegen overtreders zou een proces-Verbaal
Van írustverstooring7 Worden opgemaakt en aan de
bevoegde rechter Worden voorgelegd.6

Ook het Verbod op het maken van muziek en op
andere vermakelijkheden zonder uitdrukkelijke
toestemming Van de overheid moet in dit Verband
Worden gezien.
ln 1864 kwam het tot een Verordening op het stra-
tenmuzijk enz. binnen de gemeente Eijsden.7 Artikel
1. Het is verboden, zonder schrUftelijke vergunning van
den Burgemeester (), langs de straten en openbare wegen
binnen deze gemeente muzijk te maken met draaiorgels,
harmonicas of andere speeltuigen, in het openbaar te zin-
gen, goochelarij, toneelspel, koordendans qf eenig ander
dergelijk bedrijf uit te oefenen of openbare vertooningen te
geven met kijkkasten, panoramas en soortgelijke toestellen.
Overtredingen werden beboet met een geldboete
Van een tot drie gulden of een gevangenisstraf Van
een tot drie dagen.
In artikel 2 Werd een uitzondering gemaakt Voor
zondag en maandag van de jaarmarkt die in augus-
tus Werd gehouden bij gelegenheid van de kermis.

4. De verkoop van sterke drank
De hiervoor opgesomde besluiten en Verordeningen
Waren Voornamelijk gericht op de ordehandhaving
en de regulering van het cafebezoek.Tegen 1880
begon de landelijke overheid zich ernstig zorgen te
maken over de hoge alcoholconsumptie en de daar-
mee gepaard gaande problemen zoals alcoholversla-
Ving, openbare dronkenschap en de Verwaarlozing
Van gezinnen door kostwinnaars. Aan het uitoefenen
van een cafebedrijf Werden nog geen speciale eisen
gesteld.Voortaan Werd Wel de kleinhandel in sterke
drank door cafés aan een Vergunning onderworpen.
Vanaf dat moment ontstond een indeling, die zich
nog Verder moest ontwikkelen, Van alcoholische
versnaperingen. Men ging onderscheiden: zwakalco-
holhoudende dranken (bijvoorbeeld bier en Wijn) en
sterke drank (bijvoorbeeld gedestilleerd en cognac).

In de Regeling van den kleinhandel in sterken drank en
tot beteiigeling van openbare dronkenschap (Wet Van 28
juni 1881 staatsblad 97; titel gewijzigd en inhoud
aangepast bij Wet Van 16 april 1885, staatsblad 78)
Was een en ander precies omschreven. De regering
hoopte door deze regeling onder andere het aantal
afgiftepunten te Verminderen.Voor het eerst Werden
in Eijsden Vergunningen afgegeven voor de verkoop
van sterke drank in het klein op 19 april 1882. De Ver-
gunningen Werden afgegeven Voor de periode 1 mei
1882-30 april 1883.Alleen zij die aantoonbaar op
1 mei 1881 reeds sterke drank Verkochten kwamen
Voor een Vergunning in aanmerking. De Verkoop
Was meestal een nevenactiviteit Van het cafébedrijf
en Werd gedaan Vanuit een aparte ruimte in het café.
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Het Volgende overzicht van de personen aan Wie
een Vergunning Werd verleend laat zien dat de
bevolking van Eijsden anno 1882 (ca. 2200 zielen)
over een ruim aanbod van cafes kon beschikken
Waar tevens sterke drank verkocht mocht wordens:

De prijs Van de vergunning, het vergunningsrecht,
Werd bepaald door de huurwaarde van de ruimte
Waar de verkoop plaats vond. Door de gemeenteraad
van Eijsden Werd op 19 september 1885 het tarief
vastgesteld op 5 gulden perjaar (1 mei-30 april) per
50 gulden huurwaarde.Verder Werd uitvoerig vast-
gelegd hoe de schatting moest Worden gedaan, hoe
daar bezwaar tegen kon Worden gemaakt, etc.9

5. VerlofA en Volledige Vergunning
Vanaf 1 januari 1906 Werd de verkoop van alco-
holhoudende drank, andere dan sterke drank voor
gebruik ter plaatse, aan een door de gemeente af
te geven verlof onderworpen, later in de volks-
mond VerlofA genoemd.10 Dat Was geregeld in de
DrankWet. Het verlof moest aangevraagd Worden
vóór 1 januari 1905 en Werd alleen verleend aan per-
sonen die al op 1januari 1904 een bedrijf voerden in
de lokaliteit Waarvoor het verlof Werd aangevraagd.
Het verlof stond toe om ook drank te verstrekken
voor de open aanhoorigheeden van het dranklokaal en
behoudens het bepaalde daaromtrent bij plaatselijke verorde-
ning, voor den openbare weg bij het dranklokaal.

In 1905 Werd die ruimte door de gemeenteraad Van
Eijsden nader bepaald. Het Werd vergunninghouders
toegestaan om op de openbare Weg en op voetpaden
sterke drank te verkopen en verstrekken over de
geheele lengte van het perceel en de open aanhoorigheid en
ter halve breedte van den weg, ter breedte van vijf meter
voor zooverre het een plein betreft.11

Geconcludeerd kan Worden dat de verstrekking
van alle soorten drank op straat Werd gelegitimeerd.
Waarschijnlijk hield dit verband met de opkomst
van terrassen en om overtredingen met kermissen
en bronk te voorkomen. Daarmee Was niet gezegd
dat het plaatsen van buffetten Was geoorloofd. Nog
in 1982 kwamen burgemeester Bouwens en de wet-
houders van Eijsden in conflict met de kasteleins
toen zij voornemens waren om het plaatsen van
buffetten op de openbare weg gedurende de bronk
te verbiedenjan Bouwens vond de plaatsing van
buffetten op de openbare weg niet passen bij een
religieus feest zoals de bronk en bovendien in strijd
met de Drank- en horecawet. Onder de voorgan-
ger van Bouwens was het echter al sedert 7 jaren

Overzicht dranklokaliteiten Eijsden anno 1882

Eijsden-dorp
H. Geurten, Vroenhof
C. Haenen, Kerkstraat
J. Henquet, Diepstraat
J.H. Houbíers, Kom
G. Jeukens, Vroenhof
W. Lambert, Vroenhof
M. Lecrenier, het Bat
J.L. Lucassen, Kerkstraat
L. Meertens, Kerkstraat
P. Nollée, Kom
A.J.L. Partouns, op den Hoek (=Wi|helminastraat)
C. Piters, Vroenhof
J.H. Schroen, Breusterstraat
J.N. Theelen, Dorpstraat (=Diepstraat)
J.H. Theunissen, Kom
J. Wolfs, weduwe van G. Jockin

Breust
H. Bovy
M.A. HuijnenI weduwe van B. Wolfs
H.J. Jeukens, Breusterstraat
L.H. Teheux

Caestert
J. van der Cruijs
A. Gilissen, weduwe van J. Vlieks
M. Nullens
P. Theunissen

Station
M.C. LeknerI weduwe van L. Pachen
A.H. Spauwen
W. Theunissen

Withuis
J. Aerts
Chr. Beijers

Maarland
P. Beijers
C. Janssen
L. Theunens

Oost
J. Debeij
J. Jeukens
W. van de Berg
M. Wolfs



uit eijsdens verleden nummer 108, mei 2007

Butgeleester en Wethouders van Eijsden,

doen te weten, dat door den Raad dier Gemeente in zijne
vergadering van 10 Juni l905 is vastgesteld de volgende

Verordening
op den verkoop van sterken drank in het
klein op den openbaren weg binnen de

gemeente Eijsden.
Eenig lrlikel.

Met inachtneming van de bepalingen der Drnnkwet en
der bepalingen belrelt'ende het gebruik van openbare we-
gen en voetpaden, is het aan een vergunninghouder geoor-
lool`d sterken drank te verkoopen of te verstrekken voor
.gebruik ler plaatse van verkoop op dàt deel \an den open-
baren weg ol' plein dat grenst aan het perceel en aanlig-
gende aanhoorigheid waarvoor de vergunning is verleend.
Het recht van verkoop ol` verstrekking strekt zieh uit over
de geheele lengte van het perceel en de open aanhoorig-
heid en ter halve breedte vanden weg, ter breedte van vijf
meter voor lLooverre het een plein betreft.

Zijnde deze verordening aan de Gedeputeerde Staten
van Limburg volgens him bericht van den 23 Juni l905,
2*š Afdeeling. U 5592/5 W. in alschrit't medegedeeld.

l'ln is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort,
den 4 Juli |905.

Burgemeester en Wethouders voornoemd,
De Burgemeester

Graaf de Geloes.
l)e Wethouder
Q. Spauwen.

De verordening op de verkoop van sterke drank, 1905.

gebruik om met de bronk buffetten buiten te plaat-
sen. Het besluit Werd ijlings ingetrokken. En er Werd
(bijna) nooit meer over gesproken.

In 1931 kWam een geheel nieuwe Drankwet
(Staatsblad 1931, nr. 476) tot stand en Werden de
voorgaande regelingen ingetrokken. Het doel Van de
Wet Was Voornamelijk gericht op de regulering Van
de drankverstrekking en daarmee het bestrijden van
drankmisbruik. Cafés konden vergunning krijgen
voor de Verkoop van alcoholvrije dranken, voor de
verkoop Van alcoholhoudende drank, andere dan
sterke drank (vergunning A) cn additionecl voor de
verkoop van sterke drank (volledige Vergunning).
De verkoop van sterke drank voor thuisgebruik
Werd Voorbehouden aan degenen met een slijterij-
vergunning. Ook deze Vergunning kon natuurlijk
aan caféhouders Worden Verleend, mits de verkoop
kon plaats vinden vanuit een aparte ruimte.

In Eijsden Werd de Drankwet Vertaald in de
Verordening regelende het heflen van uerlofsrerht voor den
verkoop van zwak-alcoholische dran/e in het klein, in de
gemeente Eijsden (VerlofA). Het verlofsrecht bedroeg
25 gulden perjaar.12 De Vergoeding voor het verlofs-
recht Was niet gekoppeld aan de huurwaardc Van de
lokaliteit Waar de drank Werd Verstrekt, maar op een
Vast bedrag bepaald. De verkoop Van sterke drank
Werd geregeld in de Verordening regelende het heffen
van vergunningsrecht voor den verkoop van ster/een drank
in het klein, in de gemeente Eijsden.13 Het vergunnings-
recht bedroeg voor bijvoorbeeld een lokaliteit met
een Volledige vergunning, een tapvergunning, een
slijtvergunning of een sociëteitsvergunning, 7,50
gulden per jaar (1 mei -30 april) per 50 gulden
huurWaarde. De huurWaarde Werd jaarlijks Vastgesteld
door een schatter Van de gemeente. Onder hen:
GH. Socntjens (1907-1912), G. Aussems (1913-
1914), j.H.Verdaasdonk (1915-1927), EC. Reman
(1925) en P. B. Van Dongen (1929).14

Houders Van een vergunning maakten dat vaak
kenbaar met een bord op de buitenzijde van de uit-
spanning met daarop de tekst VerlofA of Volledige
Vergunning. Zo Wist iedereen precies Waar men zich
aan had te houden en Welke alcoholische Vcrsna-
peringen Verstrekt mochten Worden. Niet iedereen
hield zich daaraan. Legendarisch zijn de Verhalen
Van de Verstrekking van Verboden drankjes van
onder de toonbank en Vanuit de keuken.
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Naarmate de tijd Verstreek nam het aantal voorschrif-
ten Waaraan een cafébedrijf moest voldoen, aanzienlijk
toe. Het aantal en de aard van de benodigde vergun-
ningen om een bedrijf te kunnen runnen en de
administratieve verplichtingen die aan een ondernemer
Worden opgelegd zijn nu bijna niet te overzien. Het
lijkt soms een raadsel hoe een bestelling toch nog tot
een levering Van het gevraagde leidt!

|| Over Kadaster, eigenaren en bewoners

1_. Toelichting op dit hoofdstuk
Voor een goed begrip en om de grote lijn te kunnen
vasthouden, is het volgende van belang als geheu-
gensteun bij het lezen Van dit hoofdstuk. Het Verhaal
begint in 1760. Op dat moment stonden er vijf hui-
zen op de plaats Waar De Greune Mert zou Worden
gebouwd. Het echtpaar Theunissen-Curvers Was
daar toen eigenaar van. Omstreeks 1765 vonden er
ingrijpende aanpassingen plaats. De vijf huizen Wer-
den verbouwd tot twee huizen. De broers Aegidius
en Antonius Theunissen, zonen van het echtpaar
Theunissen-Curvers, kregen ieder één huis. De in-
voering van het kadaster in 1842 brengt duidelijkheid
over de precieze ligging van de huizen en de bij-
behorende gronden.

Een huis, het hoekhuis, kreeg als kadastraal nummer
D963, de bijbehorende tuin D964. Het andere huis,
het rechts belendend pand, kreeg als kadastraal num-
mer D966 en de bijbehorende tuin D965.

ln het verhaal is regelmatig sprake van huis D963,
hoefsmederij D1523 etc. om precies duidelijk te
maken Welk pand of perceel besproken Wordt. De
veelvuldige straatnaamwisselingen voor de Diepstraat
en in geringe mate voor de Graaf de Geloeslaan, de
Vele kadastrale aanpassingen en de huisnummerwis-
selíngen nopen daartoe.

Omstreeks 1860 Werd het huis D966 enigszins Ver-
bouwd en kreeg het een nieuw kadastraal nummer:
D1524. In 1873 Werd dit kadastrale nummer
vernummerd tot D1820. In 1873 Werd huis D963
verbouwd en kreeg het eveneens een nieuw kadas-
traal nummer: D1819.

Omstreeks 1868 waren alle panden en tuinen in bezit
van Maria Catharina Jockin, Weduwe van Paulus
Theunissen. Paulus Theunissen is een zoon van de
hiervoor genoemde Antonius Theunissen. In 1878 Wer-
den de beiden lemen vakwerkhuizen D1819 en D1820
afgebroken en vervangen door een in steen opgetrok-
ken huis met als kadastraal nummer D1961. Dit is
het huidige cafepand. De bijbehorende tuin kreeg als
kadastraal nummer D1960. In 1886 Werd een stal
bijgebouwd op het perceel D1961. Dit is het rechts
belendende gebouw dat nu als Woonhuis in gebruik is.

In het huis D1961 begon Maria Catharina Jockin in
1871 een tapperij. De opeenvolgende huurders en
eigenaren van het pand bleven het cafêbedrijf uit-
oefenen. ln 1991 Werd het café offlcieel De Greune
Mert gedoopt.

l 254 796

7938 797

Graaf de Geloeslaan

963 964

é!›ç,ffz
32; 967 965

N

Diepstraat
969

1211

1910
Schets van de kadastrale situatie rond de beschreven panden en percelen, naar de kadasterkaart van 1828-1842.
Tekening: Henk Boersma.
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Situatieschets van de Greune Mért ca. 1881, ingetekend op de kadasterkaart 1828-1842. Tekening: Henk Boersma.

2. De situatie omstreeks 1760
Op de plaats van De Greune Mert stonden
omstreeks 1760 Vier kleine huisjes en een Wat
groter huis. Enige daarvan hadden hun Voordeur in
de Diepstraat, de andere in de Graaf de Geloeslaan
(beide straten Waren toen overigens nog niet onder
deze benamingen bekend). De gezamenlijke huis-
houdens hadden onder andere de beschikking over
een groententuin, een mestkuil en een waterput. De
eigenaar van het huizenblokje Was Gieren (Gerard,
Gerrit) Theunissen (Caestert 1708-Eijsden 1765), de
echtgenoot Van Elisabeth Curvers (Corvers) (Eijsden
1716-Eijsden, kinderbed, 1759).

Theunissen heeft die huisjes in twee transacties
gekocht van jan jeuckens (Eijsden 1700-Breust
1774), de echtgenoot Van Catharina Bie(l)kens
(Mesch 1699-Breust 1781), weduwe Van Cornelius
Helsen (Maarland ca. 1700-Maarland 1744), met Wie
hij op hogere leeftijd Was gehuwd.

De eerste aankoop deed hij op 22 februari 1743.
Het betrof huijs, moesthofif, (de helft Van de) mesthofl
(en het recht op het gebruik Van) den waterput, ende
de schuere als oole de mestkuijl Voor een bedrag Van
850 gulden Brabants Maastrichter koers.15 Ter Ver-
duidelijking: moesthoff is groententuin, mesthoff is
binnenplaats, mestkuijl is opslagplaats Van mest. Het
Was koper en Verkoper (die de op de hoek gesitu-
eerde huisjes nog in Zijn bezit had), nadrukkelijk
Verboden om in de groententuinen te planten eenege

groote boomen, soe als nootebomen, groote leersseboomen,
als vroege leu/ee/eelingen, omdat daardoor schade zou
kunnen ontstaan aan de gewassen. Het aanbrengen
van opengaande vensters en deuren op de binnen-
plaats Werd Wel toegestaan. In vakwerkbouw Was dat
natuurlijk makkelijk te realiseren.

De tweede koop dateert Van enige jaren later.
In 1759 Verwisselden vier huisingen Van eigenaar
Voor 1150 gulden Brabants Maastrichter koers.16
Theunissen betaalde 400 gulden en het restant
leende hij bij jeukens tegen 4% perjaar. In 1864 (i)
stond dit bedrag nog open (zie hierna) en maken
nabestaanden van koper en Verkoper nadere afspra-
ken over de betaling ervan. Door de koop Was
Theunissen de eigenaar geworden van een hui-
zenblokje in Eijsden, binnen de Vrijheidsgrenzen,
op de hoek van de Graaf de Geloeslaan, die toen
Wijnestraat ofWinestraat werd genoemd en de
Diepstraat, toen Dorpstraat geheten.

3. Nieuwe eigenaren
Na het overlijden van het echtpaar Theunissen-
Curvers Werd het onroerend goed aan de Dorpstraat
in gelijke delen verdeeld onder de twee zonen
Van het echtpaar. Aegidius (Gillis) Theunissen
Gerritszoon kreeg huis en hof op de hoek (volgt) en
zijn broer Antonius (Anthoon, Antoine) Theunissen
Geritszoon kreeg huis en hof ten Westen daarvan
gelegen (de Dorpstraat af richting Maas) (volgt).
Beide percelen Waren even groot afgemeten: 1 grote
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roede en 9 kleine roeden per stuk, hetgeen over-
eenkomt met bijna 594 m2. De omschrijving huis
en hofvan het onroerend goed dateert Van 1775.17
Klaarblijkelijk Waren met enige bouwkundige ingre-
pen de vijf huisjes vervangen door twee huizen.

Met Aegidius Theunissen is bedoeld: Aegidius
(Gilis) Theunissen die geboren Werd te Eijsden en
gedoopt te Breust op 19 maart 1752. Hij was schip-
per, landbouwer en koopman, en overleed te Eijsden
(Dorpstraat, huisnummer 33), op 4 december
1828. Hij trouwde te Breust op 26 mei 1776 met
Maria Catharina Tossens, ook geboren te Eijsden
en gedoopt te Breust op 8-9-1735. Zij overleed
te Eijsden op 15 november 1810 en was eerder
gehuwd geweest met Petrus Dolmans die op 14 juli
1774 te Caestert (Eijsden) was overleden.Van het
echtpaar Dolmans-Tossens zijn ook enige kinderen
bekend. Dolmans was gedurende lange tijd pachter
van hoeve Kerenshof in Hoog-Caestert.
Het echtpaar Theunissen-Tossens had 2 kinderen.
1. Maria Elisabetha Teunissen, overl. te Eijsden op
14-9-1781, ongeveer 3 jaar oud. Doop niet geregi-
streerd in de parochie Breust.
2.joannes Teunissen, geb. te Eijsden en ged. te
Breust op 17-2-1779, tr. Amelia Schafs.(Volgt)

In 1796 woonde Gilis Theunissen met zijn echtge-
note, twee kinderen Dolmans en hun zoon johannes
Theunissen in de Dorpstraat, huisnummer 32.18 De
nalatenschap van Gilis Theunissen was zeer omvang-
rijk en omvatte meerdere huizen, akkers en boom-
gaarden in Eijsdenw. Zoon joannes Theunissen was
zijn enige erfgenaam en kwam dus ook in het bezit
van “een huis met stal en misthof, op de hoek van
de Groote Straat (Di'epstraat) en de Kasteelsstraat
(Graaf de Geloeslaan) te Eijsden.

Met Anthoon Theunissen is bedoeld: Antonius
(Anthoon,Antoine) Theunissen die geboren werd
te Eijsden en gedoopt te Breust op 18 april 1756.
Hij was landbouwer van beroep en geruime tijd
gemeenteraadslid van Eijsden (1800-1821)20. Hij
overleed te Eijsden op 11 november 1829.Anthoon
was gehuwd te Breust op 31 augustus 1783 met
Maria Anna Wijers, geboren in Oost, gedoopt te
Breust op 19 augustus 1757 en te Oost overleden op
21 mei 1836. Zij woonde op dat moment in bij haar
dochter Maria Catharina Theunissen, die met haar
man Christiaen Pinckaers een winkel in Oost dreef.
Het echtpaar T(h)eunissen-Wijers had 9 kinderen
die allen geboren werden in Eijsden en gedoopt te
Breust.

II

1. Gerardus Teunissen, ged. 25-6-1784,
overl. 1-7-1784.
2. Bartholomeus Teunissen, ged. 17-9-1785.
Huwde met Maria Agnes Pauwen.(Volgt)
3. Gerardus Teunissen, ged. 29-10-1787, dagloner,
overl. Eijsden 5-3-1810.
4. Cornelia Teunissen, ged. 18-1-1790, dienstmeid te
Luik, overl. Luik op 8-5-1852 (volgt), tr. jean _]oseph
Hermans.
5. Maria Elisabetha Teunissen, ged. 26-2-1792,
overl. Eijsden 26-9-1808.
6. Maria Catharina Teunissen, ged. 22-7-1794,
overl. Eijsden 17-9-1797.
7. Maria Helena Teunissen, ged. 6-5-1797, land-
bouwster, overl. Eijsden 14-10-1831.
8. Petrus Teunissen, ged. 30-4-1800, overl. 10-5-1809,
Rue duVillage, huisnummer 18.
9. Marie Catherine Theunissen, geb. 28 Germinal
jaar XII van de Franse Republikeinse Kalender
(18-4-1804), winkelierster, tapster, overl. Oost
5-7-1859, tr. Christiaen Pinckaers.

In 1796 woonde Anthoon Theunissen met zijn
echtgenote, en vijf kinderen jonger dan 12 jaar, in
de Dorpstraat, huisnummer 47. Hij was toen travail-
leutI (werkman).21 Ook wordt hij Vaak vermeld als
landbouwer. Anthoon Theunissen kranle van lighaam
testeerde op 2 september 1829.22 In zijn testament
bepaalde hij hoe zijn omvangrijke roerende en
onroerende goederen23 Verdeeld moesten worden.
Daaronder huis met stallen, schuur, misthof en tuin te
Eijsden aan de Groote Straat (IDiepstraat). Hij
bepaalde dat al zijn roerende en onroerende goede-
ren Verdeeld moesten worden onder zijn dochters
Cornelia, Maria Helena en Maria Catharina (hier-
voor onder sub 4, 7 en 9 genoemd).

Op 27 februari 1831 deed Maria AnnaWijers,
weduwe van Antoon Theunissen, afstand van alle
rechten op de aan haar toebehorende onroerende
goederen, ten gunste van haar kinderen, onder het
beding dat haar kinderen jaarlijks 104,14 gulden aan
haar zouden uitbetalen (vitale rente).24 De dag erna
verdeelden de kinderen de goederen onder elkaar.
Bij de verdeling kwam het huis aan de Groote
Straat in bezit van dochter Cornelia Theunissen.25
Op 14 maart 1834 Verkocht zij het huis, stallingen,
schuur, misthof en tuin (ter grootte van 6 roeden en
23 vierkante ellen) aan haar broer Bartholomeus
T(h)eunissen (volgt). Hij betaalde er 1197 franken
en 4 centimen Voor. Hij moest dit bedrag binnen
8 jaar voldoen en 5% rente per jaar betalen over het
openstaande bedrag.26 Het huis Was nog belast met



Detail van de kadastrale kaart Eijsden, 1804. Het noorden is boven. De brede straat, die vanafde Maas in het westen naar het oosten loopt, is de tegen-
woordige Diepstraat. De Greune Mèrt ligt op de westhoek van de Diepstraat en de Graafde Geloeslaan, die langs het kasteel naar het zuiden voert.
Foto: G.Schroen.

een bedrag van 750 gulden (2911 franken en 68
centimen), Waarvan 700 gulden bij de koop op 16
maart 1759 (l) als lening Was opgenomen en nog
steeds niet Was afgelost.

4. Invoering kadaster, nadere plaatsbepaling
Vóór de invoering van het kadaster Werd de aard,
oppervlakte en ligging Van onroerend goed alleen in
Woorden beschreven. De belangrijkste locatiecriteria
Waren de namen van de eigenaren van de buur-
percelen. Door het ontbreken van ondersteunende
kaarten is een precieze plaatsbepaling bijzonder
moeilijk, mede doordat de eigendomsverhoudingen
vaak wisselden, met als gevolg andere namen Van
eigenaren van de buurpercelen. Bij de invoering van
het kadaster in Eijsden in .1804/1 809, toen Eijsden
deel uitmaakte van de Franse Republiek, Werd het
hele grondgebied van de gemeenten Eijsden, Breust
en Oost in detail opgemeten, beschreven en ingete-
kend om een rechtvaardige onroerendgoedbelasting
te kunnen invoeren. De detailkaarten zijn niet meer
beschikbaar, maar de bewaard gebleven overzichtskaart
maakt in combinatie met de leggers een grove loka-
lisatie van bebouwd en onbebouwd onroerend goed
mogelijk, zeker voor Wat betreft op hoeken gesitu-
eerde percelen en panden zoals De Greune Mèrt.

Enige kadastrale gegevens onderhavige panden

Kadastraal Omschrijving Opper- Eigenaar
nummer .vlakte
G725 Maison

I
100m1 Gillis Theunissen

G740 jardin I 522mZ ._GillisTheunissen
I

G726 Maison 100m1 Antoine Theunissen

G741 Jardin _ 522m2 Antoine Theunissen

Het Franse Kadaster Voorzag in de combinatie van
een beschrijving van het onroerend goed en een
bijbehorende kaart Waarop de percelen Waren inge-
tekend. De goederen Werden bovendien opgedeeld
in bebouwd en onbebouwd onroerend goed,
waardoor' de oude omschrijvingen nu door twee
aanduidingen Werden gekenmerkt. Een voor het
huis en één voor de tuin. Bebouwd onroerend
goed werd voor de belastingen hoger aangeslagen
dan onbebouwd onroerend goed.

Maison en jarrfi'r'i van Gillis Theunissen werden op
het Franse kadasterplan ingetekend 'binnen sectie G
bij nr. 106 en nr. 106bis en kregen als perceelsnum-
mer 725 en 740. Onder het oude regime schatte
men de oppervlakte van huis en tuin gezamen-
lijk op 1 grote roede en 10 (sicl) kleine roeden.
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Hermeting bracht aan het licht dat de bebouwde
oppervlakte (G725) 100 Vierkante meter bedroeg en
de tuin (G740) 522 vierkante meter. De gezamen-
lijke oppervlakte komt aardig overeen met de eerdere
metingen. Het huis Werd Voor de belastingen inge-
deeld in klasse 9. Dat is de een na laagste klassering
Voor Wat betreft de hoogte Van de belastingen.

Een Vrijwel gelijk Verhaal geldt met betrekking
tot Maison en jardi'n van Antoine Theunissen. Deze
werden op het Franse kadasterplan ingetekend bin-
nen sectie G bij nr. 106 en nr. 106bis en kregen
als perceelsnummer 726 en 741.27 Onder het oude
regime schatte men de oppervlakte Van huis en tuin
gezamenlijk eveneens op 1 grote roede en 10 (sicl)
kleine roeden. Hermeting bracht aan het licht dat de
bebouwde oppervlakte (G726) 100 Vierkante meter
bedroeg en de tuin (G741) 522 Vierkante meter.
De gezamenlijke oppervlakte komt opnieuw aardig
oVereen met de eerdere metingen. Het huis werd
Voor de belastingen ingedeeld in klasse 8.Voor de
belastingen is dat al een redelijk hoge klassering.28

5. Van Frans kadaster naar Nederlands kadaster
Na de Verdrijving Van de Fransen in 1814 werd het
kadaster in beperkte mate bijgehouden.Vanaf 1827
werd gewerkt aan een nieuw kadaster, nu Voor geheel
Nederland. De metingen in Eijsden, Oost en Breust
Vonden reeds in 1827/28 plaats. Het uitbreken Van
de Belgische opstand in 1830 leidde tot een aanzien-
lijke Vertraging Van de invoering van het kadaster.
De officiële invoering Vond plaats per 1 januari 1842.
De Nederlandse landmeters deden het werk Van de
Fransen weer in zijn geheel over. Alle bebouwd en
onbebouwd onroerend goed werd exact ingemeten,
beschreven en Van een unieke letter-cijfercombinatie
Voorzien: het kadastrale nummer.29

Enige kadastrale gegevens onderhavige panden

Kadastraal Omschrijving Opper- Eigenaar
nummer vlakte

D963 Huis 160m2 Jean Theunissen (daarvoor
Gilis Theunissen)

D964 Tuin 370m2 Jean Theunissen (idem)

0965 Tuin 339mZ Bartholomeus Theunissen
(daarvoor Antoon Theunissen
en kort Cornelia Theunissen)

0966 Huis 285m1 Bartholomeus Theunissen
(idem)

13

Maison en jordin Van Gillis Theunissen, inmiddels
overgegaan in handen Van zijn zoon Joannes of
op zijn frans Jean Theunissen, landbouwer, werden
omschreven als: Eijsden, dorp, sectie D nummer 963,
huis, grootte 160 Vierkante meter en Eijsden, dorp,
sectie D nummer 964, tuin, grootte 370 vierkante
meter. De totale oppervlakte bedroeg 530n12. De
Fransen kwamen nog uit op 6221112. Blijkbaar met
de Franse slag gemeten. De omgeving was inmiddels
bekend onder Grote Straat in plaats van Dorpstraat.

De ernaast gelegen eigendommen Maison en jam'ín van
Antoon of op zijn frans Antoine Theunissen, inmid-
dels overgegaan in handen van zijn dochter Cornelia
Theunissen en vervolgens van zijn zoon Bartholomeus
Theunissen, landbouwer, werden omschreven als:
Eijsden, dorp, sectie D nummer 965, tuin, grootte
3391112 (na correctie 3401112) en Eijsden, dorp, sectie D
nummer 966, huis, grootte 2851112. Maakt een totale
oppervlakte van 6251112, hetgeen nagenoeg overeen-
komt 111et de Franse metingen. De bewaard gebleven
kadasterkaart laat een exacte plaatsbepaling toe.

6. Hoekpand D963 en D964: eigenaren en bewoners
Na het overlijden Van Aegidius Theunissen in 1828
kwam huis en tuin in bezit Van zijn zoon en enige
erfgenaain Joannes (Jan) Theunissen. Een aanzienlijk
heerschap in Eijsden. Deze koopman in granen en
slijter Was Vele jaren gemeenteraadslid (1801-1825,
1851-1858, Waarvan de periode 1853-1858 wethou-
der).30 Joannes Was op 19-jarige leeftijd te Eijsden
gehuwd op 10 Frimaire jaaeI van de Franse
Republikeinse Kalender (29 januari 1799) met de
nog net 13 jarige (de ambtenaar van de burgerlijke
stand maakte er 14 Van, door haar geboortedatum
op 18 januari 1785 Vast te leggenl) Amelia Schafs
(Schaaf), dagloonster (Caestert/Eijsden 24-1-1785
-Eijsden 11-3-1827). Hij Voerde een slijterij in een
ander pand in de Dorpsstraat (1850: huisnummer
39), waar hij ook met zijn gezin woonde.”

I-Iet echtpaar Theunissen-Schafs kreeg 12 kinderen
(allen geboren te Eijsden),
1. Gille (Aegidus) Theunissen, geb. 10 Floréal jaar

VIII Van de Franse Republikeinse kalender
(30-4-1800), koopman, overl. Eijsden 17-1 -1831,
tr. Anna Barbara Hennus.

2. Guilleaume Theunissen, geb. 11 Frimaire jaar XI
Van de FRK (2-12-1802), landbouwer,
overl. Mesch 18-5-1833, tr. Maria Agnes Broers.

3. Marie Catherine Theunissen, geb. 13 PluViôse
jaar XIII Van de FRK (2-2-1805),0Ver1. Eijsden
15-9-1888, tr. Arnoldus Bovij.
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4. jean (Godefridus) Theunissen, geb. 5-5-1807,
landbouwer, overl. Oost 18-4-1832, tr. Maria
Catharina Broers.

5. Pierre Theunissen, geb. 28-5-1809, landbouwer,
overl. Mesch 9-6-1877, tr. johanna Houbiers.

6. Marie Theunissen, geb. 21-11-1811, overl.
Eijsden 5-6-1893, tr. Gerard Mathijs Hoebiers.

7. Gerard Theunissen, geb. 26-1-1813, landbou-
wer, overl. Mesch 25-11-1875, tr. Maria johanna
Hubertina Straet.

8. Henricus Theunissen, geb. 30-9-1815, overl.
Eijsden 26-9-1885, tr. Maria Francisca Brouwers.

9. Maria Ida Theunissen, geb. 10-3-1818, land-
bouwster, overl. Caestert 19-1-1858, tr. Mathijs
jeukens.

10. Anna Maria Gertrudis Theunissen,
geb. 31-10-1820, overl. Eijsden 10-11-1864.

11. Maria Elisabeth Theunissen, geb. 2-5-1825,
Franciscanes, overl. Heerlen 26-7-1900.

12. Maria Anna Theunissen, geb. 27-12-1826, land-
bouwster, overl. Caestert 21-2-1858, tr. joannes
Hubertus Theodorus van Hoven.

Amelia Schafs overleed in het kraambed,jan
Theunissen achterlatend met 12 kinderen.
Gebruikelijk was dan om te hertrouwen, bijvoor-
beeld met een jongere zus van de overleden echt-
genote. Deze was echter niet meer beschikbaar en
een andere gegadigde kwam niet op zijn levenspad.
Theunissen vond hulp door het aantrekken van
inwonend dienstpersoneel.

Jan Theunissen overleed te Eijsden op 12 januari
1863. Zijn nalatenschap was zeer omvangrijk. Deze
omvatte liefst 54 kadastrale nummers waaronder
meerdere huizen, akkers en boomgaarden.32 Het
pand D963 aan de Dorpstraat was daar niet meer bij.
Reeds eerder had hij dit verkocht aan Gillis Hubert
janssen, geboren te Sint Maartensvoeren, meester-
kuiper, en gehuwd met Maria Catharina Theunissen.
Maria Catharina Theunissen was een dochter van
Bartholomeus Theunissen en Agnes Pauwen.janssen
c.s bewoonden het belendend pand D966 (1850:
Dorpstraat 29) (zie hierna).

7. Belendend pand D966 en tuin D965: eigenaren en bewoners
Maison D966 enjardin D965 van Anthoon
Theunissen was, rekening houdend met zijn testa-
ment en de regeling die zijn weduwe met hun kin-
deren maakte in 1832, toegevallen aan hun dochter
Cornelia. Zij verkocht het pand met aanhorigheden
(inclusief de erop rustende hypotheek) in 1834 aan
haar broer Bartholomeus Theunissen. Bartholomeus,

I4

dagloner, landbouwer, was te Eijsden gehuwd op
11 november 1813 met de uit Moelingen afkom-
stige (Marie) Agnes Pauwen. Zij werd geboren en
gedoopt te Moelingen op 11 januari 1787 als doch-
ter van Paulus Pauwen en van Catharina Simon.33
Het is waarschijnlijk dat Bartholomeus Theunissen
het huis D966 meteen betrok nadat hij er in 1834
eigenaar van was geworden. In ieder geval bewoon-
de hij het huis met zijn gezin in 1850 (Dorpstraat
huisnummer 29).

Het echtpaar Theunissen-Pauwen had minstens
6 kinderen.
1. Marie Anne Theunissen, geb. ca. 1814, overl.

Caestert (Breust) 25-12-1819, ca. 5% jaar oud
(niet in Breust geboren, noch daar gedoopt).

2. Catherine Theunissen, geb. ca. 1816, overl.
Caestert (Breust) 7-12-1819, ca. 31/2 jaar oud
(niet in Breust geboren, noch daar gedoopt).

3. Maria Anna _]osephina, geb. te Caestert (Breust)
18-3-1820, overl. Eijsden 28-5-1845, tr. Arnold
Theunens.

4. Paulus Theunissen, geb. Eijsden 10-8-1823,
hoefsmid, tr. Maria Catharina jockin. (Volgt)

5. Lucia Theunissen, geb. Eijsden 28-3-1826, naai-
ster, overl. Eijsden 26-10-1867, tr. Gillis Hessels.

6. Maria Catharina Theunissen, geb. Eijsden
7-7-1829, winkelierster, tr. Gillis Hubert _]anssen
uit Sint Maartensvoeren. (Volgt)

Bartholomeus Theunissen testeerde op 27 maart
1852.34 Voor zijn zoon Paulus Theunissen (hoefsmid,
bij mij inwonende” bestemde hij het gebouw dienende
tot hogfsmederij (), den daarnaast gelegen stal en de
mistplaats vóór die gebouwen, een gedeelte van de tuin
en de gereedschappen die tot de smederij behoor-
den: een oude blaasbalk en een kapot aambeeld. De
gereedschappen waren overigens slechts voor de
helft eigendom van testeerder. Zijn echtgenote was
eigenaresse Van de andere helft. Aan zijn dochter
Maria Catharina, die ook bij hem inwoonde schonk
hij alle roerende goederen, daaronder te verstaan het
huisraad.

Kort na zijn overlijden te Eijsden op 25 juli 1857,
kwam het tot een verdeling van zijn roerende en
onroerende goederenaS. Om een goede verde-
ling mogelijk te maken werden de verschillende
onroerende goederen opnieuw kadastraal ingedeeld.
Hierbij Werden nogal wat vakwerkmuurtjes geslecht
en diverse gebouwtjes meer bepaald benoemd.
Uiteindelijk gingen huis D966 en tuin D965 op in
vijf nieuwe kadastrale nummers:
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D1520: bakhuis, 15m2.
D1521: tuin, 320n12.
D1522: tuin, 15m2.
D1523: hoefsmederij met erf, 60m2 en
D1524: huis met erfvan 215m2 (in 1873 Werd
dit hernummerd tot D1820).

w-t-LHNH
VVVVV

Eigenaar Van het bakhuis D1520, de tuin D1521 en
het huis D1524 Werd Catharina Theunissen, echtge-
note Van Gillis Hubert Janssen. Haar broer, de smid
Paulus Theunissen, echtgenoot Van Maria Catharina
Jockin Werd, mede gelet op het testament Van hun
Vader, eigenaar Van tuin D1522 en van de smidse
D1523.

Huis D1524 (Voorheen huis D966/later huis
D1820) (1850/1860: Dorpstraat 29) Werd bewoond
door Gillis Hubert Janssen en zijn echtgenote Maria
Catharina Theunissen en zijn schoonmoeder Maria
Agnes PauWen Voor Wie hij regelmatig zaakgelas-
tigde Was. Zo Werd hij bijvoorbeeld in 1860 door
haar gemachtigd om namens haar een perceel grond
in Caestert aan de Vertegenwoordigers van de Luik-
Maastrichtse spoorwegmaatschappij te Verkopen.36

De uit Sint-Maartensvoeren afkomstige Gillis
Hubert Janssen, daar geboren op 3 maart 1824, Was
ineesterkuiper. Bij hem Was in dienst en inWonend
de kuipersgezel Hendrik Janssen, geboren te Aken
op 8 november 1842 (1860: tijdelijk te Eijsden). Het
echtpaar Janssen-Theunissen kreeg tWee kinderen:
1) Maria Catharina Janssen, geb. Eijsden

(Dorpstraat) 27-5-1859 en
2) Gillis Bartholomeus Janssen, geb. Eijsden

(Dorpstraat) 31-3-1864.

Overzicht kadastrale nummers belendend pand (D966) en tuin (0965)
na verdeling van 1852

Kadastraal Omschrijving Opper- Eigenaar
nummer vlakte

D1520 Bakhuis 15m2 Catharina Theunissen

01521 Tuin 320m2 Catharina Theunissen

D1522 Tuin 15mZ Catharina Theunissen

01523 Hoefsmederij 60m1 Paulus Theunissen
met erf

D1524 (later Huis met erf 215mz Paulus Theunissen
D1820)

IS

8. Hoekhuis D963 wordt verhuurd als bakkerij
Zoals hiervoor is beschreven Was Gillis Hubert
Janssen en zijn echtgenote Maria Catharina
Theunissen zowel eigenaar Van hoekhuis D963 als
Van het belendende pand huis D966 (= D1524 =
D1820). Zelf bewoonde hij huis D966 en bestierde
hij zijn daarbij gelegen kuiperij.

Hoekhuis D963 (1850: Dorpstraat huisnummer 28)
en het daarbij gelegen bakhuis D1520 werden door
Janssen verhuurd aan Jan Gerard Wijndorps. Gerard,
geboren te Hoensbroek, gehuwd met Maria Theresia
Meuleniers (Mulleneers) (geb. te Sibbe-Valkenburg),
was meester broodbakker. Het gezin telde twee kinde-
ren, Waarvan ook zoon Pieter broodbakker was (bak-
kergezel).Jan Gerard Wijndorps overleed op 2 februari
1863, waarna zijn nabestaanden verhuisden naar een
pand in de Kerkstraat (1860: huisnummer 93).

9. Van Eijsden naar Brougnon (Frankrijk)
Nog zonder aanwijsbare aanleiding vertrok Gillis
Hubert Janssen op 15 april 1866 met zijn gezin,
echtgenote Maria Catharina, dochter Maria
Catharina, zoon Gillis Bartholomeus en de bij
hem inwonende schoonmoeder Agnes PauWen van
Eijsden naar Brougnon in Frankrijk.Vervolgens ont-
breekt van dit gezelschap ieder spoorA Waarschijnlijk
Waren ze nog van plan om terug te keren, Want
hun onroerende bezittingen werden niet verkocht.
Ze Werden in beheer gegeven bij hun schoonzus-
ter Maria Catharina Jockin, dan inmiddels Weduwe
van Paulus Theunissen, broer van Maria Catharina
Theunissen, de echtgenote Van Gillis Hubert Janssen.

10. Alles in één hand
In 1868 Werd het onroerend goed van Gillis
Janssen c.s. Van gemeentewege toegewezen aan
Maria Catharina Jockin. Door het overlijden van
haar man Was zij al in bezit van de tuin D1522
en hoefsmederij met erfD1523. Door deze Ver-
Wikkelingen was zij eigenaar geworden van alle
onroerend goed op de locatie De Greune Mèrt.
Zij Woonde overigens zelf in Caestert (volgt).

Maria Catharina Jockin Was zeer ondernemend. Het
hoekhuis D963 (1860: Dorpstraat huisnummer 30)
en het daarbij gelegen bakhuis D1520 Werden door
haar verhuurd aan Leonardus Franciscus Servais (geb.
Eijsden 4 juni 1822). Hij Was evenals de vorige huur-
der broodbakker. Per 26 juni 1866 betrok hij het pand
samen met zijn echtgenote Maria Gertruid Meertens
(geb. Eijsden 22 juli 1832). Zij woonden daarvoor op
de Breusterstraat huisnummer 162 (1860).
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Per 15 maart 1871 Vertrokken ze naar huisnummer
131 in Eijsden. Op 19 maart 1874 vertrokken ze
naar Moelingen. In het Bevolkingsregister 1870-
1880 Werd daarna bij dit huis aangetekend dit huis is
gesloopt. Dat zal omstreeks 1877 zijn gebeurd.

Verder voerde Maria Catharina Jockin tal Van ver-
anderingen door in het aan haar toegevallen onroe-
rend goed. Huis D963 liet ze in 1873 herbouwen.
Bakhuis D1520 Werd in 1877 gesloopt en samen
met tuin D1521 en tuin D964 samengevoegd tot
een nieuwe perceel tuin D1887. In 1878 gooide ze
echt alles op de schop. Huis D1820 (Was D966, Was
D1524) en hoefsmederij D1523 Werden afgebroken.
De tuinen D1522 en D1887 Werden met de vrij-
komende gronden samengevoegd tot een nieuwe
tuin D1960. Huis en erf D1819 Werden licht aange-
past en kregen ook een nieuw kadastraal nummer:
D1961. In 1881 Werd een gedeelte van het huis
gesloopt. Het eindresultaat van alle veranderingen
Was een nieuwe perceelsindeling met slechts twee
kadastrale nummers: tuin D1960 met een opper-
vlakte van 960m2 en huis en erfD1961 met een
oppervlakte van 195m2.

11. Huis D1961 en tuin D1960
Op 30 maart 1883 Verkocht Maria Catharina Jockin
huis D1961 en tuin D1960 met het daaraan verbon-
den regt van vergunning aan René graaf de Geloes
(Luik 1856-Eijsden, kasteel, 1930), grondeigenaar,
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rentenier, eigenaar en bewoner Van kasteel Oost
(later verhuisde hij naar kasteel Eijsden), later burge-
meester van Eijsden (1893 tot 1929).37 Hiervoor is
reeds beschreven dat Maria Catharina _]ockin op een
Wat vreemde manier in bezit Was gekomen van de
betreffende onroerende goederen. De notaris nam
daar nota van en legde dat ook Vast. Aan verkoopster
toebehoorende zonder dat zij daarvan volgens verklaring
van partijen noch titel van eigendom noch laatste over-
schríjvíng leent. Koper kreeg huis en tuin in bezit per
25 mei 1883, en het gebruik van alles per 25 mei
1885. Het gedeelte dat nog in gebruik was bij de
verkoopster kreeg hij per aktedatum in gebruik. De
Geloes betaalde 3500 gulden.38

In 1886 Werd voor rekening van De Geloes een
stal gebouwd grenzend aan het Woonhuis.” ln
het kadastrale dienstjaar 1888 werden de percelen
D1960 en D1961 verenigd. Het geheel kreeg de
kadastrale aanduiding D2068 (later vernummerd
tot D3802) en bestond uit huis, tuin en stal met
een totale oppervlakte van 1155m2, waarvan 129m2
bebouwd Was.

Na René graaf de Geloes kwam De Greune
Mert via vererving in bezit van Marcel graaf de
Liedekerke de Phaille, die het omstreeks 1975 ver-
kocht aan Hub en jeanne Schuyren-Geurten, die
het café uitbaatten (zie hierna).

194] [ [
'795 l'
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797

Graaf de Geloeslaan

Diepstraat 969

1211

1210W.

Situatieschets van de Greune Mért ca. 1888, ingetekend op de kadasterkaart van 1828 - 1842. Tekening: Henk Boersma.
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llí Over de uitbaters van café De Greune Mèrt

1. Plaatsbepaling
Cafe De Greune Mèrt is gelegen aan de kruising
Van de centrale Verbindingsweg de Diepstraat, tussen
de oostkant Van het dorp en de kades aan de Maas,
die de Westelijke begrenzing Van het dorp Vormen,
en de noord-zuidas Kerkstraat-Graaf de Geloeslaan.
De oprichting Van een café op juist die plaats is niet
Vreemd. Er zijn Voldoende passanten te Verwachten
die het gebruik Van een consumptie mogelijk niet
Versmaden.Toch duurde het tot het einde Van de
19de eeuw Voordat daadwerkelijk op die plek een
café tot stand kwam. Daarvoor was er ook al Wel
bedrijvigheid, maar Van andere aard. Omstreeks 1760
stonden er Vijf huizen, later twee, er waren tuinen,
er was een bakhuis dat door de plaatselijke bakker
werd benut en de Smederij Van hoefsmid Paulus
Theunissen met de kuiperij Van Gillis Janssen Vul-
den mede het straatbeeld. Omstreeks 1868 kwam al
dat onroerend goed in handen Van Maria Catharina
Jockin, weduwe Van de hiervoor genoemde Paulus
Theunissen. De hoefsmederij Verloor haar functie
en werd afgebroken, het bakhuis werd gesloopt, de
huizen samengevoegd en herbouwd, de tuinen her-
ingedeeld. De oorspronkelijk kadastrale nummers uit
1827/1840 te weten Van sectie D de nummers 963
(huis), 964 (tuin), 965 (tuin) en 966 (huis), waren na
tal Van bouwkundige wijzigingen, bestemmingsver-
anderingen, perceelsgrenswijzigingen en eigenaarwis-
selingen in een Vele jaren durend proces uiteindelijk
gehergroepeerd tot D1960 (tuin) en D1961 (huis en
erf). In het pand D1961 werd door Maria Catharina
Jockin een café geopend, dat overigens pas zeer Veel
jaren later onder de naam De Greune Mert bekend
zou worden.
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z. 1871 -188o: Maria Catharina Jockin, weduwe van Paulus
Theunissen

Maria Catharina Jockin Werd geboren te Eijsden op
10 mei 1817 als dochter Van Paulus Jockin en Van
Gertrudis Massenaar (de naam Massenaar werd in
de loop Van de tijd Verhaspeld tot de huidige naam
Wassenaarl). Dit echtpaar Woonde op de Battc, (1850:
huisnummer 60, thans Bat 8). Paulus Was eerst her-
bergier, later sloeproeier. Dat sloeproeier moet niet te
licht beoordeeld Worden. Daarmee Werd immers de
Veerman aangeduid die met zijn boot de mensen
de Maas overzette. Aan huis hield Paulus een her-
berg waar zijn echtgenote als tapster Werkzaam Was.
Zaten de mensen een beetje Warm wanneer ze op
de boot moesten Wachten!

Zoon Aegidius (Gillis) Jockin (Eijsden 1815-1877)
trad in de Voetsporen Van zijn Vader en Werd eVen-
eens sloeproeier. Gillis huwde met Johanna Wolfs
(Eijsden 1822-1906); zij komt hierna nog aan
de orde. Hun dochter Louisa Margaretha Jockin
(Eijsden 1860-1942) trouwde met cafehouder en
Visser Charles Joseph Warnier (Eijsden 1860-1937).
Hun zoon Gilles Jean Joseph Warnier (Eijsden 1882-
Maastricht, ziekenhuis, 1966), beter bekend als Père
Warnier, Was sloeproeier/Veerman en deed dat Van-
uit het huis met de naam Café Du Passage dlEau
(thans Bat 7), maar dat even terzijde.

Maria Catharina Jockin huwde te Eijsden op
9 augustus 1854 met Paulus Theunissen. Hij Werd
geboren te Eijsden op 10 augustus 1823 als zoon van
Bartholomeus Theunissen en van Agnes Pauwen.
Zij Waren landbouwers en Woonden in de Dorpstraat
(1850: huisnummer 29, huis D966, naderhand op-
gegaan in nieuwbouw Van De Greune Mèrt).
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Het jonge echtpaar woonde enige jaren in bij de
ouders van Maria Catharina. InWonen Was niet
ongebruikelijk in die tijd. Hier kregen zij drie kin-
deren. Een tweeling: N.N. (een zoontje), geboren en
overleden op 14 november 1854 en Bartholomeus
die al op 15 november overleed. Op 22 november
1855 volgde nog joannes. Na de geboorte Van hun
derde kind Verhuisden ze naar Caestert, op den Dries
(1860: Caestertstraat huisnummer 44; 1870: huis-
nummer 60). Hier Werd hun vierde en laatste kindje
geboren: Maria Catharina (geboren 14 juni 1859,
overleden 20 februari 1862).

Paulus Theunissen Was hoefsmid. Hij had zijn sme-
derij in de Dorpstraat bij het ouderlijk huis maar
Wilde die graag verplaatsen naar de Kerkstraat in
Eijsden. Hij Was daar eigenaar geworden Van het
pand met huisnummer 87 (1860) en vroeg op 5 juni
1860 schriftelijk vergunning aan B8eW Van Eijsden
tot het daarstellen van eene smederij, in een u/erlehuis
naast gemelde woning gelegen. De buren j. Lousberg
en de weduwe j. Haenen-Piters tekenden bezwaar
aan. Zij vonden onder andere het brandgevaar te
groot mede vanwege de met stro bedekte daken
en de geringe ruimte om geloeije bunde op lear raeden
te treleen (Iom gloeiend hete banden op karwielen
te plaatsen) met alle gevaren Van dien. De aanvraag
werd afgewezen.40 Theunissen bleef zijn ambacht
uitoefenen aan de Dorpstraat.

Op 3 april 1862 overleed Paulus Theunissen op de
leeftijd van 39 jaar. Nog op 1 april had hij een tes-
tament laten opmaken voor notaris Brouwers in
Gronsveld. Ile Paulus Theunissen geef aan mijn beminde
echtgenote () het uruchtgebruile der roerende en onroerende
goederen, die ile bij mijn overlijden zal leomen na te laten,
en zul/es tot op den dag dat zij tot een tweede huwelijle zal
overgaan.41 Zover kwam het niet. Echtgenote Maria
Catharina jockin bleef achter met zoon jan. Na de
lagere school Werd hij opgeleid tot kuiper. In Caestert
Voorzag de weduwe in haar onderhoud als tapster.
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Per 15 april 1871 Verhuisden Maria Catharina
jockin en haar zoon jan Theunissen van Caestert
naar Dorpstraat huisnummer 31 (huis D1524 = huis
D1820 Was huis D966) in Eijsden, dat zij omstreeks
1868 op een wat vreemde manier in bezit had
gekregen. Daarvóór was het eigendom van haar
schoonzus Maria Catharina Theunissen, echtgenote
van Gillis Hubert janssen. In dit pand ging zij aan
de slag als herbergierster. Met enige goede wil kan
dit als het begin Worden beschouwd Van café De
Greune Mèrt, hoewel die naam pas meer dan 100
jaar later ingevoerd zou worden. Ook had Maria
Catharina nogal wat inkomsten uit de Verkoop Van
hout, stro en landbouwgewassen (veldvruchten).42
Daar waren aanzienlijke bedragen mee gemoeid.
Enige welstand zal ze zeker genoten hebben.

Op 10 juli 1880 overleed haar zoon jan Theunissen,
slechts 24 jaar oud met zijn moeder als enige erfge-
naam. De medische zorg van dokter Martin uitVise
en van dokter Heijnen uit 's-Gravenvoeren hadden
hem niet kunnen redden. Evenmin de geneesmid-
delen van de apothekers Boulanger en Dubois uit
Eijsden. De begrafeniskosten bedroegen 98 gulden
en 17 centen. De totale nalatenschap werd geschat
op 1775,57 gulden.43 Maria Catharina bleef alleen
achter en stopte met haar werkzaamheden als tapster.
Amper twee weken later werd bij haar aan huis,
zij is dan zonder beroep, een openbare verkoop
gehouden van wat spulletjes. Zij verkocht hout, een
ledikant, een kachel, een ketel, brikken en stenen en
een Varken.Verder de nog op het land staande veld-
vruchten: tarwe, aardappelen en beetwortelen. De
bruto opbrengst bedroeg bijna 160 gulden.44

In 1868 werd Maria Catharina jockin, zoals hier-
Voor al is weergegeven, eigenaar van alle percelen
voortgekomen uit de oorspronkelijke kadastrale
nummers D963, D964, D965 en D966 (zie het
kaartje). In 1878 liet zij alle (vakwerk-) huizen en
opstallen afbreken. Daarvoor in de plaats kwam één

Bekendmaking.
Zij die iets to vordon'en hebben van. of verschuldigd zijn aan de nalatenschap van de op

10 April j.i. te Eijsden overledene MARIA CATHARINA JOCKIN weduwe PAULUS

|THEUNISSEN,
worden verzocht daarvan opgave of betaling to doen voor 1 Mei as. bij den

executeur teslamentair
WJ. Wolfs - Bovlj

De tekst van de advertentie in de Limburger Koerier van 15 april 1899.
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nieuw huis (huis D1961) in steen, de huidige opstal~
len (café en Woonhuis). In 1883 Verkocht zij dit
onroerend goed aan René graaf de Geloes, op dat
moment eigenaar en bewoner Van kasteel Oost. In
1886 liet hij aan de rechterkant van het pand een
stal aanbouwen.

Maria Catharina jockin bleef Waarschijnlijk in het
pand Wonen als huurder van een klein gedeelte Van
het geheel. Omstreeks eind 1889 ging zij inwonen
bij haar schoonzus Johanna Woifs, weduwe van Gillis
_]ockin (zie hiervoor) die Aan de Bat huisnummer 58
(1880) een tapperij voerdein het schoonouderlijk
huis.Voor deze geste werd johanna Wolfs speciaal
bevoordeeld in het testament van Maria Catharina
_Iockin. Ile sluit uit als mijne eríqermrnc mijne nrmr'rht
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haar schoonzuster johanna Wolfs of haar nakomelin-
gen.45 In een eerder testament van Maria Catharina
_]ockin was nog 100 gulden gereserveerd voor
Pauline Scott. 4** Zij Was als religieuze Werkzaam in
Soerabaja. Maria Catharina Jockin, erflater, overleed
op 10 april 1899. Haar netto nalatenschap bedroeg
6297,95 gulden. Dat Was na aftrek van geneeskun-
dige hulp van dokter Fortemps uit s'-Gravenvoeren
ad 4 gulden, de rekening ad 1,70 gulden van
apotheek Dubois in Eijsden en de begrafeniskosten
van 151,04 gulden47

De tapperij Werd vanaf midden 1880 Voortgezet
door _]oaunes Wilhelmus (lean) Henquet, die het
pand huurde van Maria Catharinajockin. Maria
Catharina _]ockin bleef in dat pand inwonend tot

Farmer/nicht) Pauline Scott, (kleiner mn Maria Catharina eind 1889.
joclein en van George Scott. Dit deel bestemde ze Voor
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De akte waarin Maria Catharinajockin haar huis (D 1961) verkoopt
aan René, graaf de Geloes, 1883.
De verkoopakte van 1883 was o.a. ondertekend door Maria Catharina
Jockin en René, graafde Geloes.
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3. 1880-ca. 1886: tapper en caféhouderjoannes Wilhelmus
(Jean) Henquet

joannes Wilhelmus (Ian,jean) Henquet Werd gebo-
ren te Eijsden op 17 juli 1845 als zoon Van Willem
Henquet en Maria Theresia josephina Delbouille,
landbouwers. Zij Woonden in de bijgebouwen Van
kasteel Eijsden en pachtten landerijen van de kas-
teelheer.Willem overleed op 17 september 1848,
zijn echtgenote achterlatend met 4 jonge kinderen.
Er zou nog één kind geboren Worden na het over-
lijden van Willem. Met recht kan gesproken Worden
Van een familiedrama. Maria Delbouille bleef land-
bouwster en nam er ook Wat Vee bij.

Met vooralsnog onbekende reden vertrok zoon
jean Henquet op 23 mei 1870 naar Luik. Pas na
zijn huwelijk te Eijsden op 12 mei 1879 keerde
hij terug. Hij huwde met Maria Rosa Schiffelaers,
geboren te Caestert op 30 augustus 1848, doch-
ter Van mandenmaker johannes Schiffelaers en Van
Maria Gertruida Dolmans.Ten tijde Van hun huwe-
lijk waren ze beiden nog zonder beroep. Henquet
opende vrijwel meteen na zijn huwelijk een herberg
in een pand met als adres Dorpstraat huisnummer
29 (later kreeg dit de aanduiding Caestertstraat/
-laan) en daarmee zijn Waarschijnlijk weer de bij-
gebouwen Van kasteel Eijsden bedoeld. Hier ging
hij aan de slag als tapper. Korte tijd later Voerde hij
een tapperij in het pand D1961, aan de Dorpstraat
met huisnummer 31. Hij is dan huurder Van Maria
Catharina jockin, die bij hem inwoont.

Ook ander personen blijken volgens het Bevolkings-
register Eijsden 1880-1890 Voor kortere of langere
tijd op dit adres domicilie te hebben gehad. Zo bij-
Voorbeeld de rijksambtenaar jacobus Dickerscheid
uit Boxmeer en zijn familie (1880) en postbode
Leonardus Penningen uit Maastricht (1880).

In december 1881 Vroeg Henquet Vergunning aan
BåeW Van Eijsden om in zijn locaal Van het door
hem bewoonde huis gelegen te Eijsden, gemerkt
No. 31 Van de wijk Kom, om per 1 mei 1882 Voort
te gaan met den verkoop van sterleen drank in het klein,
hetgeen hij ook aldaar, Volgens eigen Verklaring,
op 1 mei 1881 deed. Door schatheffer Theodore
Mathieu Lemaire werd de huurwaarde Van zijn
lokaal Voor Wat betreft de bedrijfsvoering geschat op
negentig gulden. De omzet Werd geschat op, jawel,
847 liter sterke drank per jaar.

Op 19 april 1882 kreeg hij de gevraagde Vergunning
om in de kamer direct door den ingang Van zijn lokaal
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Advertentie in de Limburger Koerier van 4 april 1885.
Advertentie in de Limburger Koerier van 14 november 1885.

sterke drank te Verkopen met ingang van 1 mei
1882 gedurende één jaar.48 jean Henquet was
bestuurslid Van de (Koninklijke) Oude Harmonie
Van Eijsden.49 De harmonie gebruikte zijn café als
Verenigingslokaal, er Werd gerepeteerd en er Werden
uitvoeringen gegeven. In april en in november
1885 is sprake Van den nienwgebonwden Harmoniezaal
bij den heer Henquet.50 Wat daar precies mee
bedoeld werd blijft onduidelijk. Er zijn helaas geen
bouwaanvragen of Vergunningen bewaard gebleven
die daar uitsluitsel over geven.

In het pand Dorpstraat 31 oefende hij zijn beroep
zeker uit tot begin 1886. Daarna verhuisde hij
naar zijn nieuw gebouwde café (met biljart) en
restaurant aan het station Van Eijsden: Caestert,
Aan de Statie, huisnummer 3 (het huidige pand
Stationsplein 2).51 Dat Was een goede keuze. De
economische bedrijvigheid Van Eijsden speelde
zich namelijk Vooral af aan het station. Daar Was
de Zinkwitfabriek, daar Vond de fruithandel plaats.
Aan het station noemde hij zich caféhouder en
koffiehuishouder in plaats Van tapper. In zijn nering
Verkocht hij ook koloniale Waren, zodat hij soms
ook als beroep Winkelier opgaf. Jean Henquet Was
bestuurslid Van de plaatselijke Spaarbank. Henquet
overleed zeer onverwachts op 23 mei 1892. Zijn
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weduwe bleef achter met 7 kleine kinderen.Van
dit familiedrama Werd zelfs melding gedaan in de
Limburger Koerier.

Op 28 juli daaropvolgend Werd een beschrijving
gemaakt van de gemeenschappelijke boedel en van
de persoonlijke nalatenschap van de overledene.52
Uit de opsomming blijkt dat het aanbod Van dran-
ken en dergelijke beperkt Was: bier, Wijn, jenever,
likeur, haringen, tabak en sigaren. De leveranciers
van deze producten kwamen uit de Wijde omgeving.
Sigaren Werden geleverd door Fieret uit Maastricht,
door VlijmineX uit Eindhoven, door Garé uit Beek
en door Christiaan Brouwers uit Eijsden. Henri
Ramakers uit Eijsden en HustinX uit Maastricht
leverden het bier, Roebroeks uit Maastricht Was de
leverancier Van likeuren, de tabak Werd geleverd
door Philips uit Maastricht en haringen kwamen
Van Mulder uit Maastricht. Bijna niets Werd Vooraf
of bij levering betaald. Pas bij de volgende levering
Werd uit de opbrengst Van de vorige levering de
rekening voldaan. De gasten Werd het toegestaan op
de pof te Verteren. In een poflioeleje Werd dat netjes
bijgehouden tot dat de rekening Werd Voldaan. Dat
lukte niet altijd wegens insolvabiliteit dei' schuldenaren.53

Na het overlijden van Henquet zette zijn vrouw het
koffiehuis/café voort. De adressering was inmiddels
gewijzigd in Langstraat. Op 18 oktober 1905 kreeg
zij vergunning om in haar pand alcoholhoudende
dranken anders dan sterke drank te Verkopen.54 Zij
overleed op 9 augustus 1907.Twee Van haar kin-
deren, de op 2 januari 1883 geboren Jean Toussaint
Joseph en de op 6 juni 1886 geboren Louis Gerard
Joseph, zijn de grondleggers Van de (voormalige)
Electrische Bierbrouwerij de Haan in de Kerkstraat
21 te Eijsden.55 Zoon Wilhelmus Joannes Josephus
(Guillaume), geboren op 24 februari 1880, exploi-
teerde een Van de grootste stroopfabrieken van Zuid-
Limburg, aan de Prins Hendrikstraat te Eijsden.56

4. 1886-1930: Café Piters-Hardij (Dorpstraat 31, vernummerd
Dorpstraat zg, vernummerd ca. 1910 tot Dorpstraat 39)

Na Henquet Werd Maria Victoria (Victoire) Hardij
de nieuwe uitbaatster van het café aan de Dorpstraat
in Eijsden.Al in maart 1886 Werd zij als herbergier-
ster in die lokaliteit genoemd. Zij huurde het pand
van de grafelijke familie Van kasteel Eijsden.
Victoire Hardij werd geboren te Eijsden (Caestert)
op 5 september 1845.57 Zij verhuisde naar Sint~
Pieter en kwam na haar huwelijk weer in Eijsden
wonen. Zij huwde te Eijsden op 23 april 1885
met Joannes Hubertus Peusens, geboren te Eijsden

ZI

Victoire Hardij, herber-
gierster, echtgenote van
Jan ].H.Piters. Zij leefde
van 1845 tot 1944.

(Oost) op 20 februari 1845, landbouwer te Oost en
raadslid (1877-1885; wethouder 1883-1885)58 van
Eijsden. Zij waren gehuwd onder huwelijkse voor-
Waarden. Dat was gebruikelijk wanneer minstens een
van de partijen gegoed was. Zij bepaalden dat de
Vóór het huwelijk verkregen goederen persoonlijk
eigendom bleven en de staande het' huwelijk te ver-
krijgen bezittingen gemeenschappelijk bezit werden.
Verder schonk de eerst stervende het vruchtgebruik
Van de roerende en onroerende goederen aan de
langst levende en het lijflinnen, de kleederen ende lijfsie-
raden van ieder der echtgenooten () blijven het eigendom
van hem in wiens gebruik zij zijn.59

Peusens overleed te Oost op 29 juni 1885, amper
twee maanden na zijn huwelijk met Maria Victoria
Hardij. Het huwelijk bleef kinderloos. Peusens had
geen testament gemaakt en als gevolg daarvan kon-
den zijn broers en zussen zich buigen over de Verde-
ling van zijn omvangrijke, maar zwaar belaste nala-
tenschap Voor wat betreft de onroerende zaken. Zijn
Weduwe kreeg het Vruchtgebruik daarvan en de
helft van de roerende goederen van de overledene.60

Korte tijd later vestigde Victoire Hardij zich als
herbergierster aan de Dorpstraat in Eijsden. Zij
kocht een nieuwe inventaris voor haar uitspanning.
Daaronder 36 stoelen (90 gulden), 7 tafels met een
stenen blad (42 gulden), een spiegel (25 gulden),
een buffet (50 gulden), twee bierpompen (50 gul-
den), een hangrek (=kapstok) (9 gulden) en bier- en
Wijnglazen, maten en flessen (40 gulden).
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Op 18 november 1886 huwde zij voor de tweede
maal en wel met de landbouwer jan _]oseph Hubert
(Sjang) Piters. Hij Werd geboren te Eijsden op 1
juni 1855. Ook dit huwelijk werd gesloten onder
huwelijkse voorwaarden, nu Was Hardij de betere
partij. De voorwaarden zijn gelijkluidend aan die
van Hardijs eerste huwelijk.Aardig is verder de
opsomming van de door haar ingebrachte goederen.
Daaronder de hiervoor beschreven café-inventaris,
maar ook haar huisraad, koeien, varkens en een kalf.
En verder 400 gulden aan gereed geld (=contanten).61

Piters keuterde Wat voort met zijn koeien en Wat
varkens en runde samen met zijn Vrouw het cafébe-
drijf. Hij had de Weinig vleiende bijnaam der lujje (de
luie). Het echtpaar Piters-Hardij kreeg twee kinderen.
Ludovicus Petrus Constantinus (Pierre) Piters, gebo-
ren op 18 april 1888 en Maria Catharina josephina
Piters, geboren op 24 februari 1892. Hun dochter
overleed op 3 oktober 1898. Zoon Pierre, typo-
graaf, huwde te Eijsden op 10 juni 1913 met Marie
Hatchman, geboren te Londen op 2-9-1884, bij
huwelijk kindermeid te Brussel, maar ook geruime

22

tijd werkzaam als gouvernante op het kasteel van
Eijsden. Haar moeder Georgina Founerty Thompson
was ten tijde van het huwelijk van haar dochter reeds
overleden, haar vader _]ames Hatchman was klerk bij
de spoorwegadministratie in Londen. Pierre Piters
is de oprichter van de bekende (voormalige) druk-
kerij Piters, destijds gevestigd in het (huidige) pand
Diepstraat 61 en later voortgezet in de Schoolstraat.

In 1895 maakten de gezamenlijke herbergiers van de
Dorpstraat en onmiddellijke omgeving, Waaronder
joannes Piters, een vuist tegen Burgemeester
en Wethouders van Eijsden. Burgemeester en
Wethouders besloten namelijk dat de markt bij
gelegenheid van de augustuskermis van 1895 op het
Vroenhof zou Worden gehouden in plaats van in
de Dorpstraat. Eerder Was bepaald dat de markt bij
toerbeurt op de Vroenhof en in de Dorpstraat zou
worden gehouden. De gemeenteraad wilde daar
eenmalig van afwijken, omdat het het jaar daarvoor
slecht weer was geweest en de herbergiers op de
Vroenhof weinig profijt hadden genoten.62
De herbergiers van de Dorpstraat waren het daar
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De Greune Mért in dejaren 60.

uiteraard niet mee eens en betoogden dat dat geen
reden kon zijn om de oude afspraak te negeren. Op
12 augustus werd de brief in de gemeenteraads-
Vergadering besproken. Er moest gestemd Worden
tegen en één stem Voor Werd de brief terzijde
gelegd en Werd besloten dat de markt dítjaar op het
Vroenhofzal plaatsvinden en dat aan dat besluit de hand
zal worden gehouden.63

Uit het bevolkingsregister (1910-1920) blijkt dat
ook anderen in het cafépand langdurig onderdak
Vonden. Zo bijvoorbeeld, Joannes Hubertus Boesten
uit Amby, die als onderwijzer aan de openbare lagere
school van Eijsden werkzaam Was.

In 1930 stopte het echtpaar Piters-Hardij met het
cafébedrijf. Ze bleven nog even inWonend en gingen
Vervolgens elders in Eijsden Wonen. Zij overleden
achtereenvolgens op 8 december 1939 (Piters) en op
12januari '1944 (Hardij); hij werd 84 jaar, zij 99!

7-4

5. 1930-1991: café Geurten (Dorpstraat 31)
Het Vertrek Van het echtpaar Piters-Hardij en de
komst Van het echtpaar Geurten-Huijnen luidde een
nieuwe periode in Voor het café. De ouders Geurten
en daarna hun dochters zouden het café voorgoed
een plaats geven in de Eijsdense gemeenschap.
Daarin zijn meerdere periodes te onderscheiden,
die afgebakend kunnen worden door de levensloop
van de hooflirolspelers van de familie Geurten.
Zij creëerden de ambiance en gaven het café de
uitstraling Waardoor Eijsden enigszins in schok
raakte toen alleen nog maar gesproken Werd over
een eventuele sluiting van het café bij ontstentenis
Van een opvolger of een derde partij die het café-
bedrijf Wilde Voortzetten.

6. 1930-1937: café Geurten (Dorpstraat 31)
In 1930 Was Raphael graaf de Liedekerke. eigenaar
en bewoner van kasteel Eijsden, de eigenaar Van
het cafépand dat later de naam De Greune Mert
zou krijgen. De Liedekerke Verhuurde het pand aan
joannes Hubertus (Sjang) Geurten (Caestert 6-8-1878
Maastricht, ziekenhuis, 4-11-1937), die samen met
zijn echtgenote Maria josephina (Fien) Huijnen



--

--:

Hg;

5:4-

_-=-__.3-

uit eijsdens verleden nummer 108, mei 2007

(Eijsden 13-2-1887 - Eijsden 19 augustus 1966), met
wie hij op 31 mei 1922 Was gehuwd, het café van
het echtpaar Piters-Hardij voortzette. Daarvoor
verdiende Sjang Geurten de kost als landbouwer,
keuterboer. Hij had Wat landerijen in pacht van de
graaf, hield Wat koeien en varkens. Het café kwam er
ín feite gewoon bij. Het is Waarschijnlijk dat graaf de
Liedekerke hem dat aanbod gedaan heeft.

De huurpenningen Werden per jaar in twee ter-
mijnen, op 1 maart en op 1 oktober, in contanten
voldaan. Daarvoor moest de pachter naar het kasteel
van Eijsden, Waar de rentmeester van de graaf tegen
kWitantie het verschuldigde bedrag inde. Bekende
rentmeesters zijn Alexander Coenegracht,A.
Vercauter en zekere Scheffers. Later hielden de heren
enige dagen kantoor in café Geurten en kwamen
de pachters daar hun betalingen doen.Van Scheffers
is bekend dat hij zijn aktentas waarin het geld werd
opgeborgen zelfs naar het toilet meenam om diefstal
te voorkomen. Over 1930 betaalde Sjang en Fien
Geurten bijna 800 gulden huur per jaar voor hun
café, in 1947 Werd dat bedrag nog steeds betaald.

Voordat Sjang en Fien hun bedrijf begonnen
Werden enige nieuwe voorzieningen aangebracht
door de lokale ambachtslieden. Onder de bewaard
gebleven rekening springt die van de Autogenische
Laschíflrichting van pompenmaker en zinkWerker
j. (Louis) Moermans uit de Diepstraat in het oog.
Voor het leveren en plaatsen van een bierpomp,
een tweedelige nikkelen kolom, een tweedelige
manometer, twee zwaar vertinde kranen, de benodigde
buizen en slangen ten behoeve van bierleidingen
en luchtleidingen inclusief arbeidsloon bracht hij
Sjang Geurten 75 gulden en 87 centen in rekening
(Werkzaamheden verricht op 29 april 1930, rekening
aangeboden op 14 augustus 1930). Het cafégedeelte
liet Sjang Geurten ook meteen voorzien van elektrisch
licht. Hierdoor kon de avondopenstelling enigszins
Worden verlengd. Het Elektrisch Bedrijf der Gemeente
Eijsden bracht in die tijd 25 cent huur voor de meter
in rekening en 25 cent per eenheid stroom.Voor 10
eenheden kon een wintermaand lang één ruimte van
licht worden voorzien.

Bier en limonade Werden betrokken van Bierbrouwerij
en Limonadefabriek De Haan van de familie Henquet
in de Kerkstraat. Per 21 december 1959 stopte de
familie Henquet met het zelfstandig bier brouWen
en Werd de brouwerij een onderdeel Van Heinekenš
Bierbrouwerij Maatschappij, die de levering van
dranken voortzette.64

25

Na het overlijden van Sjang Geurten in 1937 werd
het café voortgezet door zijn weduwe Fien Huijnen.
Veel keuze had ze overigens niet.

7. 1937-1966: café weduwe J. Geurten-Huijnen (Dorpstraat
31, Diepstraat 31, 1949: Mgr. Nolensstraat 31, 1960:
Diepstraat 31)

Café Geurten had een op naam gestelde Volledige
Vergunning. Op basis daarvan mochten zwak alco-
holische dranken en sterke drank verkocht worden.
Door het overlijden van Sjang kwam daar geen
verandering in. Het was immers toegestaan om de
vergunning eenmaal te laten overschrijven.Toen
de Weduwe j Geurten-Huijnen, oftewel Fien van
Geurten, overleed moest de bierleverancier Henri
Henquet zijn invloed aanwenden bij de gemeente
om de Volledige Vergunning op naam van de kinde-
ren Geurten te laten overschrijven. Overigens is het
een publiek geheim dat cafés die slechts over een
Vergunning voor de verkoop van zwak alcoholische
dranken (Vergunning A) beschikten, onder het
buffet wel een flesje sterke drank hadden staan. En in
de privé-keuken mocht niet gecontroleerd worden!
je had tenslotte wat over voor je vaste klanten.

Foto: GS4816, 2007.

Ook in café Geurten kwamen heel wat vaste klan-
ten over de vloer. Bekende dorpsflguren waren
er dagelijks te vinden voor hun verzetje, om wat
te kaarten of te biljarten. Onder hen Andrees
Claessens, derjung, gekend gemeenteraadslid (tijdens
de gemeenteraadsverkiezingen hing hij en anderen
het café vol met aanplakbiljetten), Louis Moermans,
loodgieter, Frans Fonsaer, begrafenisondernemer,jan
Bon, tuinier, en Mies Dackus, gemeentewerker. Ook
vissers hadden er hun vast stekje. Dat is niet vreemd
want ook de voormalige uitbater Sjang Geurten was
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Andrees Claessens, d'r Jung, een stam-
gast. Foto: EV2181.

Het terras in 1952. V.|.n.r.: Martin Theelen, Jean Theunissen, Piet
Piters, Zjirra Martens en Lambert Haenen.

Leo Kerffwordt gehuldigd op de duivententoonstelling van 1958 in
cafe' Geurten. V.|.n.r.: jean Schroen (Sonja), Guillaume Wolfs (van de
Kuëning), Zjeng Hofman, Zjeng Wolfs (van de Kuëning), ZjifKerff, Leo
Kerff, Jozef Feijs, Math van de Weerdt, Lucien Rompelberg, een nog
onbekende, Door van de Weerdt en de weduwe Fien Geurten-Huijnen.
Foto: EV2923.
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een Verwoed Visser.Veel Vissers, Waaronder nogal wat
Belgen, stonden Voor dag en dauw, ook op zondag-
ochtend, Voor de deur om eerst een paar borrels
(jonge klare) te drinken alvorens zich naar de Maas
te begeven om te gaan hengelen. Een belangrijke
groep klanten Werd gevormd door commissionaires
en handelaren in fruit en vee. De fruithandelaren
deden hun zaken op de Voormalige en inmiddels
afgebroken veiling aan de Wilhelminastraat.

Veehandelaren konden terecht op de Veemarkt. In
de periode ca. 1950-ca. 1960 Werd in de onmiddel-
lijke omgeving Van het café in de Diepstraat tweemaal
per Week een kleine veemarkt gehouden. De dieren
Werden vastgemaakt aan ringen die in de muren van
de huizen in de Diepstraat Waren bevestigd. Ook in
de Graaf de Geloeslaan Werden de dieren gestald. Dat
stuk Van de straat Werd Wel de greune me'rt genoemd.
Handelaren en omzwervend volk kwamen niet alleen
naar het café voor zaken, of om Wat te drinken en
Wat te eten. Het toetje Was illegaal! In het café Was
namelijk gelegenheid om te gokken. Met kaartspelen
Verwisselde 's middags heel Wat kapitaal dat 's ochtends
Was verdiend. Deze spelen stonden in schril contrast
met de kaarttoernooien, die ook in het café werden
gehouden, Waarbij de Winst beperkt bleef tot een vet-
gemest konijn of een half varken. In Veelal vaste clubjes
Werd geprobeerd een Van de Vele Koejong-concoursen
te Winnen. Heuse reglementen stonden in voor een
goed Verloop Van het toernooi: arti/eel 12. Indien een
speler op vals spel betrapt wordt, wordt hij van verdere deel-
name aan het concours uitgesloten. Dat Was duidelijke taal.
Dat kaarten Was een grote troef Van het café. Op zon-
dag Werd zoWel in de ochtend (na de kerkdienst) als
in de avonduren gekaart; dinsdag en donderdagavond
Waren ook Vaste kaartaVonden.Aan de achterzijde van
het café Was in de open lucht een stuk Verharde grond
als kegelbaan beschikbaar.

De tWee Eijsdense postduivenVerenigingen hadden
onderdak bij het voormalige Veilingcafé (Spauwen,
daarna Hardij) en in café De Raetskelder op de
Vroenhof (Van den Boorn). In Café Geurten Werd Wel
een enkele keer een duiVententoonstelling georgani-
seerd en soms konden duiven Worden ingezet Voor
Wedstrijdvluchten. Zo bijvoorbeeld op 15 februari
1959.Toen kon Worden ingezet Voor een Vlucht ge~
organiseerd door PDV. DDD. (Postduivenvereniging
De dorstige doffer). Humor had men Wel.

Ernstiger Waren de kienWedstrijden die Werden
gehouden in 1957 en 1958 ten bate Van de nieuw
te bouwen kerk in Mariadorp, De organisatie Was in
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De opbrengst van een kienavond in 1958 wordt geteld. V.|.n.r.: jean
Schroen, Willy Piters, Jeanne Geurten, Leo Kerffen Jozef Feijs.

handen van de gezaornelilelee merrmeischters (de geza-
menlijke marktmeesters). Zij riepen de bevolking
op voor de kienavonden in het café Van de WeduWe
Geurten op de kook Durrepscntroat-Grennenrêrt In
beide jaren bedroeg de opbrengst 350 gulden, en dat
Waren hoge bedragen.65

Op 2 februari 1964 Werd in café Geurten voor
het eerst een carnavalszitting gehouden. De hele
organisatie was in handen van Mies Dackus, in het
dagelijks leven Werkzaam bij de Gemeente Eijsden.
Hij Was een Van de vele stamgasten van het cafe.
Bij B&W Vroeg hij Vergunning aan om ineziele op
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2-2-64 ter oplnistering van een carnavalsvergadering dat
ger/naakt Zal iifonlen door een band recorder. Ook schreef
hij een heus carnavalslied. De 'Vergaderingl Vond
plaats onder auspiciën van de inderhaast opgerichte
Carnavalsvereniging De Greune Mert. De vereni-
ging ontleende haar naam aan de plek in de Graaf
de Geloeslaan Waar sedert enige jaren een kleine
veemarkt Werd gehouden.66 De vereniging had in
het oprichtingsjaar ook een eigen carnavalslied.
Oordeelt u zelf.

En als die groene uitgaan
Dan hebben zij' plezier,
Zij drinken onde klare,
Maar ook een glaasje bier,
En als ze dan weer thuis zijn,
Dan gaan Ze weer naar Fien (Gem/ten)
En drinken ze onde klare en
Oo/e een glaasje bier.

Onnodig te schrijven dat Mies Dackus, als Mies I,
de eerste prins Werd van deze geduchte concurrent
Van de andere Eijsdense carnavalsverenigingen De
Druugsjliepers en De Klèèflep. Meer nog: de naam
Van de carnavalsvereniging zou Vanaf 1991 zelfs de
officiële naam Van het café Worden. Nog steeds zijn
de carnavalszittingen van De Greune Mert onder-
Werp van gesprek en heel plezierig om bij te Wonen.

Carnaval ca. 1965. Prins Mies staat tussen Jeng Wolfs (van de
Kuëning), links op de foto, en jumke Wolfs (van de Kuëning), rechts.
Harrie Formanoij bespeelt de accordeon. Foto: EV2936.
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De Greune Mért, ca. 1968, met Marth Geurten achter het oude buf-
fet. V.|.n.r.: Henri Piters, Zjirra Martens, Charles Warnier, Lambert
Haenen, Willy Piters en op de achtergrond Lambertjeukens.

Het caféterras in 1973.
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8. 1966-1979: café Geurten
Fien Geurten-Huijnen overleed op 19 augustus
1966, Waarna het cafébedrijf Werd Voortgezet voor
rekening en verantwoording van haar drie kinde-
ren: Marie Theodorine Jeanne (Jeanne) Geurten
(geb. Eijsden 1924), Gerardine Marie Catherine
Martha (Marth) Geurten (geb. Eijsden 1927) en Jan
Guillaume Gerard (Sjeraar) Geurten (geb. Eijsden
1931).Van hen waren met name Jeanne en Marth,
beiden ongehuwd, al sinds jaar en dag met het café
in de weer, enigszins daartoe doorI de omstandig-
heden gedwongen vanwege het overlijden van hun
vader en vervolgens van hun moeder. Met de jaren
nam het plezier in het werk toe. Sjeraar liet het café
voor wat het was en vond emplooi als tuinier.

Op 28 februari 1967 werd de nalatenschap Ver-
deeld. Als gevolg daarvan kwam het cafébedrijf in
bezit van de zusters Jeanne en Marth.Tussen de
werkzaamheden door Was Jeanne op latere leeftijd
nog gehuwd (20-7-1973) met Gerardus Hubert
Maria (Hub in Mesch en Bèr in Eijsden) Schuyren
(Eijsden 19-1-1926 - Eijsden 22-6-2001), dranken-
handelaar uit Mesch. Marth had haar eigen Weg
gevonden, ging elders in Eijsden wonen, en overleed
op 2 mei 1979.Vanaf die datum zou Jeanne de zaak
voortzetten.

9. 1979-1991: café Geurten
Jeanne, alleen? Nee, samen met Bèr. Op initiatief
van Bèr had het echtpaar omstreeks 1975 het pand
gekocht van Marcel graaf de Liedekerke de Pailhe.
Jeanne en Bèr bleven onverdroten doorgaan met het
ontvangen van gasten en het café bleef in zijn een-
voud een plek waar velen graag Vertoefden en niet
alleen niet de Bronk of gedurende de carnaval, maar
het hele jaar door. De oude veestal Werd ingericht
als opslagplaats voor de drankhandel Van Bèr. Jeanne
en Ber Waren Voor alles in. Nieuwe initiatieven
(met name Van derden) Werden omhelsd en Vonden
een gewillig oor. Zo Werd bijvoorbeeld door de
Stichting Kaomptloore in 1982 het café ingericht als
een heus cafe chantant met tal van lokale artiesten.
Bij die gelegenheid Werd het café al officieus Café de
Greune Mert genoemd.

Naast de carnavalsvereniging De Greune Mert Was
Toerclub Wielervrienden Eijsden de enige club
die café Geurten permanent als Verenigingslokaal
gebruikte.Vanaf het prille begin, de oprichtingsver-
gadering Vond zelfs hier plaats in 1974, begonnen en
eindigden deze Wielersportfanaten hun toertochten
met professionele trekjes in café Geurten.



Café Geurten, 1981.

Carnaval 1988. De carnavalsgroep van de Greune Me'rt liep met een
groentekar mee in de carnavalsoptocht. Jeanne Geurten, derde van links,
draagt op deze foto geen mombakkes; de mommen zijn onherkenbaar.

Jeanne en Bèr voor hun café, 1991. Foto: Wil Nilwik.
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En dan in 1991 besluiten jeanne en Bèr om het wat
rustiger aan te gaan doen en het café Van de hand
te doen. Zij stopten op 1 augustus Van dat jaar. Met
een geweldig feest voor de Vaste klanten luidden zij
een andere toekomst in voor zichzelf.
Opvolger Werd Coen Quaden.

10. 1991-1999: café Geurten wordt ofiicieel Café De Greune Mèrt
Op 1-8-1991 (inschrijvingsdatum Kamer van
Koophandel) Werd de eenmanszaak café Geurten
voortgezet door Coen Quaden. Coen Was daar-
voor Werkzaam in de bouw, maar hij genoot vooral
bekendheid als profvoetballer bij MVV. Het uitblijven
van een Vaste baan bij MVV deed hem de vroegtij-
dige en opmerkelijke overstap maken naar het kas-
teleinsvak. Op die Wijze Wilde hij in zijn onderhoud
kunnen voorzien. Na een grondige restauratie en
modernisering Van het pand, Waarbij alle oorspron-
kelijke stijlkenmerken Van het gebouw overeind
bleven en het nostalgische interieur nog meer Werd
benadrukt, Werd het café weer opengesteld Voor het
publiek. De officiële naam van de uitspanning Werd
Café De Greune Mèrt. Samen met Lilian de Groen
Wist Coen het café een jeugdige uitstraling te geven.

Ondertussen Was de belendende stal omgebouwd
tot Woonhuis en Was er een terras aangelegd achter
het café.]aren later rijpte het idee om achter het
café een zaal te bouwen Voor feesten, recepties en
het onderbrengen Van verenigingen. Het uitblij-
Ven Van een Vergunning deed de uitbaters in 1999
besluiten te stoppen. Op 25 juli 1999 tapten zij in
café De Greune Mert hun laatste pilsjes.

11. 1999-heden: Café De Greune Mèrt
Toen bekend Werd dat De Greune Mert zijn deuren
ging sluiten en er niet meteen een overnamekandi-
daat beschikbaar Was, deed het gerucht de ronde dat
het pand zou Worden afgebroken en dat ter plaatse
een tweetal Woningen zouden Worden gebouwd.
Eijsden Was in rep en roer. Maar Wie zou de hand-
schoen oppakken? Het werd Christianne Van der
Cruijs. Sedert 26 juli 1999 (inschrijvingsdatum
Kamer Van Koophandel) is zij de beheerder Van de
eenmanszaak. Samen met Erik Huijnen zet zij het
café voort in de traditie Van een dorpscafé. Met de
mogelijkheid tot het nuttigen van een maaltijd. Er
Werd bewust Voor gekozen om de nostalgische sfeer
te behouden. Door het aanbrengen van foto,s van
bekende Eijsdenaren Van Weleer Werd dit effect
nog vergroot. Ook foto,s Van de opnames Van de
televisieserie Dagboek Van een Herderhond dragen
daaraan bij.
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Door Casper Cillellena
lusun o De Greune Men gaat
dicht. Op zondag 25 juli| de
laatste dag van de Diepstraat-
feesten. staat de tap van de café
aan de Diepstraat voor het
laatst open. De misschien wel
bekendste kroeg van Eijsden
wordt verkocht.

.Afschuwelijk
is het. De
Greune Mert is
een monu-
ment dat bij
Eijsden hoort'.
zegt [ier
Schuyren. ,die
zelf jarenlang
achter de tap

oudste kroeg van het dorp"l
zegt oud-eigenaar Schuyren die
van 1972 tot 1991 samen met
zijn vrouw de café dreef. .,lk
respecteer overigens het besluit
van de Quadens".
Of eigenaar Coen Quaden en
zijn vrouw Lilian Quademie
Groen op 25 juli iets speciaals
organiseren? „Dat weten we
nog niet", zegt kasteleinse Li-
lian. Zeker is wel dat Coen Qua-
den` oud-voetballer van MVV,
en zijn echtgenote op 28 juli
beginnen in hun nieuwe eet-
café La Meuse. onder aan de
Diepstraat.
..Natuurlijk. het doet pijn in je
hart om weg te gaan", zegt Li-
lian Quaden. „Het is een schit-
terend pand, een pracht van
een café. gelegen aan de mooi-
ste straat van Eijsden. Maar we
hebben alles goed afgewogen.
Al jarenlang willen we uitbrei-
den met een zaaltje. Maar we
hebben nog steeds geen ver-
gunning. Toen we het aanbod
kregen om La Meuse over te ne-
men, dat een biljartzaaltje
heeft en een grotere keuken.
hebben we niet lang getreu-
zeld." Volgens een woordvoer-
der van de gemeente Eijsden zit
de vergunning voor uitbreiding
van de Greune Mèrt er overi-

Café De Greune Mèrt_l
tapt niet meer

De Greune Mon, mischien
wel Eijsden: lultandsto

tuló, gnnl ditlti. Op
:oorlog 25 juli sluni \in

in ln de 'huiskamer van
Eijsden' voor de laatste

kar open. \Vul er nu! lul je kunt het
pnnll gebeurt ls nog niet

duidelijk.van de café bestemming
heeft gestaan. geven. We zijn
„Al 170 jaar .___-___._~ ons nog aan
staat op die het oriënte
plaats een ren". zegt Li-
café. Het is de lian Quaden.

gens aan te komen. .De care
ligt in het beschermd dol-page-
'.ticht. Daarom was voor uitbrei-
ding een wijziging van het be-
stemmingsplan nodig. Dat ver-
zoek ligt op dit moment bij de
provincie. Als de provincie ak-
koord gaat. l.zal de bouwverguir
ning wel snel afkomen."

Wat er in de
plaats van de
Greune Mert
itomt. is nog
onduidelijk.
.Je kunt er
mee wonin-
gen plannen.

pand ook een
nieuwe aalten-

Ze moet lachen als ze hoort van
het gerucht dat de twee wonin-
gen elk 450.000 gulden moeten
opleveren. „Zover zijn we nog
lang niet. We moeten eerst ver-
gunning krijgen, als we op de
plaats van de Greune Mètt twee
woningen willen bouwen.”
Het besluit van de Quadens om
de Greune Mèrt van de hand te
doen heeft menigeen verrast.
Zoals E. van de Venne. mede
werker van Heineken Limburg.
„Onze vertegenwoordiger kreeg
maandag van Coen Quaden te
horen dat het café dicht ging.
Was een donderslag bij heldere
hemel voor ons. Wij hopen na-
tuurlijk dat het pand een café
blijft. Maar dat is allerminst ze'
ker. Quaden zei dat er twee wo-
ningen gepland staan."
Het personeel van de Greune
Mert is maandag ingeseind. Dat
geldt ook voor de verenigingen
die hun clubavonden hebben in
de Greune Mèrt. zoals de Toer
Club Wielervrienden Eijsden.
Secretaris Willy Theunissen
van de Wielervrienden: „We
verhuizen mee naar La Meuse.
Het is wel jammer dat we bij de
Greune Mèrt weg moeten. Elke
week, 25 jaar lang was het ons
clublokaal. We zijn er kind aan
huis geworden."

De “onheilsboodschap” in De Limburger van zjuli 1999.
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De zaal in aanbouw, 2001.



Een kaarttafel in 1986. Helemaal links Zjir van Luijtelaar. Verder met de
klok mee: Zjirra Duijsens, Cor Habets, Pierot Ramaekers, ReneI Sleven
en Cons Peusens.

Interieur 2007. Foto: Guy Schroen, GS4829.

De zaal is er toch gekomen en voldoet uiteraard
aan de strenge geluidsnormen en Veiligheidseisen
die aan dit soort gebouwen Worden gesteld. De zaal
Werd officieel geopend op 29 augustus 2001 door de
bekende autocoureurjos Verstappen. Het terras is nu
aan de Voorkant. Inmiddels hebben al Weer tal van
Verenigingen onderdak gevonden in café De Greune.
Mert, zoals dansgroepen en enige bridge-/kaartclubs
en Worden er in de zaal talrijke feesten gehouden.

HenkJ.L.M. Boersma

Voor het sehrijven van deze bijdrage kon mede geput worden uit
gegevens die sehrüftelijk en mondeling besrhíkbaar iverden gesteld door
rnevicj. Sclnryren-Geurten en door inevr. M. van der Cruiis-Gi/isseu.
Zij stelde/1 ook een aantalfoto's beschikbaar. Dank daarvoor.

Noten
1 Het op de e in Mert geplaatste aerentgrave is in het Ei/'sdeus

dialekt niet voorgeschreven orn de e-klank die hier bedoeld is
u/eer te geven. Beter zou zijn Mert.

2 Broneouunentaren 1-4, Den Haag, Stichting Are/'lief Publicaties,
1982. H.' PM.M. Klep e.a., De registers van patentplir/itigen,
1805-1893.

3 Archief Gemeente Eijsden (hierna ACE) 1828-1933, inv. nr.
22. Besluiten van a'e Gemeenteraad 1830-1836, onder nr. 19
d.d 21 augustus 1837.

4 ACE 1828-1933, inv. nr. 1030. Verordeningen ete, betrejjfen-
de het sluiten van herbergen, 183 7-1926. De hier aangehaalde
verordening telde 6 artikelen. In artikel 5 rverd vastgelegd dat
strøylbaarstelling niet strijdig rnocht zijn niet generale wetgeving;
artikel 6 regelde de intrekking van eerdere verordeningen op het
sluiten van herbergen etc.

5 ACE 1828-1933, inv. nr. 60, kopieboeken brieven gemeente-
bestuur 1848-1850, adgenoerudejaren.

6 ACE 1828-1933, inv. nr. 60, kopielweken brieven genieente-
bestuur 1848-1850, ad genoeuidjaar.

7 ACE 1828-1933, inv. nr. 871. Stukken betreffende de veror-
dening op het maken van straat/nuziek, 1864. De burgemeester
() hie/d zich verder het rerlit voor naar omstandigheden te han-
delen.

8 Voor deze vergunningen :ieAGE 1828-1933, inv. nrs 1083-
1133.
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ACE 1828- 1933. i'iiv. nr. 816, l/uniiïi'iriiiiigi'ii etc. op de hef-
fing van veigiiiiitiiigsitcht voor de veiiwop van sterke drank in
het klein, 1881-1932.
Zie AGE, inv. nrs. 1140-1248 voor de afgegeven verloven in
de periode 1905-1932.
AGE 1828-1933, inv. nr. 1249, Verordening etc. op de ver-
koop van sterke drank in het klein op de openbare weg etc. .d. d.
10- 6- 1905.
AGE 18284933, inv. nr. 817. Verordening etc. op de liçfliiig
van verlolšrerlit voor de verkoop van :wrak-alcoholische o'iiiiii'.| in
het klein, 1932.
AGE 1828-1933, inv. nr. 816. Zie hiervoor.
ACE 1828-1933, zie de betrefirende personeelsbundels, inv.
nrs. 660, 600, 670, 645 en 608.
Regionaal Historisch Centrum Limburg (hierna RHCL),
Landen van Overmaas (hierna LvO), inv. nr. 5339,
Overdraclitsregister Eijsden 1744- 1 754, folio 1 15 verso. De
akte werd verleden op 22-2-1743 voor notaris M.D. Symons
te Eijsden en gerealiseerd voor de schepenbank van Eijsden op
1-3-1744.
RHCL, Maastricht, LvO, inv. nr. 5340, Overdrac/itsregister
Eijsden 1754-1765,folio 181. De akte iverd verleden op 16-
3-1759 voor notaris Th. van der Wood te Eijsden en gereali-
seerd voor de schepenbank van Eijsden op 18-3-1759.
RHCL, LvO inv. nr. 5407,Aanbreng Eijsden,jolio 272 sub
1 (Gilis) enfolio 274 sub 3 (Anthoon).
Boersma, HenkjL.M., De bevolking van het kanton Eijsden
in 1796, Maastricht 2002, pag. 83 onder 31/31.
Deze zijn precies omschreven in de Memorie van Successie.
RHCL, MvS,filmnr. 52, overlijdensdatum Theunissen.
Boersma, HenkjL.M., Raadsleden, wethouders en burgemees-
ters van Eijsden die hun ambt uitoefenden tussen 1800 en
1900, in: Uit Eijsdens Verleden nr. 19 (1982), pag. 4-16, ad
nr. 11.
Boersma, HenkjL.M., De bevolking van het kanton Eijsden
in 1796, A/Iaastriclit 2002, pag. 83 onder 47/47.
RHCL,fonds notarissen, inv. nr. 09.001-224, notarisj. Piters
residerend te Eijsden akte 86 d.d. 2-9-1829.
Deze zijn precies omschreven in de Memorie van Successie.
RHCL, MvS,filmnr. 52, overlijdensdatum Theunissen.
RHCL,fonds notarissen, inv. nr. 09.001-226, notarisj. Piters
residerend te Eijsden akte 26 d.d. 27-2-1832.
RHCL,fonds notarissen, inv. nr. 09. 001-226, notarisj. Piters
residerend te Eijsden akte 27 d.d. 28-2-1832.
RHCL,fonds notarissen, inv. nr. 09. 001-228, notarisj. Piters
residerend te Eijsden akte 62 d.d. 14-3-1834.
Voor deze kaart:/1GE 1828-1933, inv. nr. 113.
Voor het Franse Kadaster, zie AGE 1828- 1933, inv. nrs. 115
(register) en 116- 1 18 (Kadastrale leggers).
Voor het Nederlandse Kadaster; zie AGE 1828-1933, inv. nrs.
3820-3824 (Perceelsgewijze kadastrale leggers), 3825 (Registers
op de artikelen in de perceelsgewijze leggers), 3826-3827
(Oorspronkelijke aanwijzende tcyfel van de grondeigenaren).
Boersma, Henk jL.M., Raadsleden, wethouders en burgemeesters
van Eijsden die hun ambt uitoqfenden tussen 1800 en 1900, in:
Uit Eijsdens Verleden nr. 19 (1982), pag. 4-16, ad nr. 13.
De adresseringen hier en elders zijn ontleend aan de
Bevolkingsregisters van Eijsden uit de periode 1850-1920.
Deze zijn aanwezig in hetArc/iief van de gemeente Eijsden.
Deze zijn precies omschreven in de Memorie van Successie.
RHCL, A/IvS,fi`lmnr. 54, overlijdensdatum Theunissen.
Zij heeft een tweelingziister Maria Elisabeth Paiiwen.
RHCL,foiids notarissen, inv. iir. 09.008-8251, notaris EAH.
Brouwers, residerend te Gronsveld, aktenr 72 d.d. 27-3-1852.
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Deze zijn precies omschreven in de Memorie van Successie.
RHCL, MvS,filmnr. 54, overlijdensdatum Theunissen.
RHCL,fonds notarissen, inv. nr. 09.008-8264, notaris
EA.H. Brouivers, residerend te Gronsveld, aktenr. 280 d.d.
13- 1 1- 1860.
Boersma, Henk ].L.M., Raadsleden, wethouders en burgemees-
ters van Eijsden die hun ambt uitoefenden tussen 1800 en
1900, in: Uit Eijsdens Verleden nr. 19 (1982), pag. 4-16, ad
nr. 72.
RHCL, fonds notarissen, inv. nr. 09.008-8299, notaris
EAH. Brouivers, residerend te Gronsveld, aktenr. 168 dd.
30-3-1883.
AGE 1828-1933, inv. nr. 688, Register van nieuwe, veran-
rii'm'i.' ofgesloopte gebouwen, i885- '1922, onder nr. 8: op per-
ceel sectie' D 'i961 in de Dorpstraat iiit'rd voor rekening van R.
graaf de Geloes (eigenaar) een stal gebouwd, voor gebruik door
Victoire Hardy, weduwe Peiisens, overgenomen in de belasting-
registers per 1 augustus 1886.
AGE 1828-1933, inv. nr 1573.Aanvraag hinderwetvergun-
ning door P. Theunissen; oprichten smidse in Kerkstraat, 1860.
RHCL,fonds notarissen, inv. nr. 09.008-8267, notaris
EA.H. Brouwers, residerend te Gronsveld, aktenr. 104 d.d. 1-
4- 1 8 62.
Zie bijv. RHCL, Maastriclit,fonds notarissen, inv. nr. 8143,
(notaris R. de Cleijn Brem, residerend te Eijsden), akte nr. 33,
d.d. 22-3- 1880. De opbrengst exclusiefkosten bedroeg 102,
65 gulden.
RHCL, Memories van Successie Eijsden,_/ilmnr 54, datum
overlijden.
RHCL, Maastricht, fonds notarissen, inv. nr. 8143 (notaris
R. de Cleijn Breni, residerend te Eijsden), akte nr. 84, d.d.
29-7-1880.
RHCL, Maastricht, fonds notarissen, inv. nr. 8152 (notaris
R. De Cleijn Breiii, residerend te Eijsden), akte nr. 51 d.d. 23
april 1894.
RHCL, Maastricht, fonds notarissen, inv. nr. 8150 (notaris
R. De Cleijn Brem, residerend te Eijsden), akte nr. 112 d.d.
3 november 1894.
RHCL, Memories van Successie Eijsden, filmnr. 55, datum
overlijden.
AGE, inv. nr. 1093. Vergunning tot verkoop etc. aan _]. Henqiiet,
lokaal sectie D nr. 1961, d.d. 19-4-1882.
HJ.L.M. (Henk) Boersma enj. Martens, Van Aw nao Blauw,
125jaar Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden, 1874-
1999, Eijsden 1999, pag. 43-45, 65.
Adverteiitieteksten in de Limburger Koerier van 4 april 1885
en van 14 november 1885. Zie UEV nr. 53 (1991), pag. 12-
16 (verzameld door N. Diii/kers).
Zie daarvoor AGE 1828-1933, inv. nr. 218. Besluit van
GS tot goedkeuring van het raadsbesluit tot verkoop van een
overhoekje van een weg, groot 44 ca., aan j. WHenquet, 21
oktober 1887. En verder inv. nr. 688, Register van nieuwe,
veranderde ofgesloopte gebouwen, 1885-1922, onder nr. 14:
op gedeelten van de percelen sectie D 542 en 543 aan de
Langstraat werd doorj. VVHenquet (eigenaar en gebruiker) een
huis, stal en schuur gebouwd, overgenomen in de belastingregis-
ters per 2-10-1888.
RHCL, Maastricht,fonds notarissen, inv. nr. 09.008-8150
akte 82 mrrleden voor notaris R. de CIeij/i Breni die te Eijsden
kantoor hield.
RHCL, Memories van Successie Eijsden,filmnr. 55, datum
overlijden.
AGE, iiiv. nr. 1215. Verlof verkoop alcoholhoudende drank etc.
aan M.R. Sc/ii'ffizlaers (l), weduivej. VV. Henqiiet, 18-10-1905.
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55 Voor deze bierbronwerij, zie: Henk]L.M. Boersma enjA.D.
Eyck, Bijdrage tot de geschiedenis van het pand Kerkstraat 21
te Eijsden, in: UEV 40 (1987), pag. 4-11.

56 S. Langeweg, Stroopmakers van Eijsden, in.' UEV 76 (1997),
pag. 6- 1 7.

57 Victoire Hardij genoot onderwijs bij de znsters Ursnlinen in
Eijsden. Zij was een van de eerste pensionaires.

58 Boersma, Henk _].LM., Raadsleden, wethouders en burgemees-
ters van Eijsden die hun ambt iiitoefenden tussen 1800 en
1900, in: Uit Eijsdens Verleden nr. 19 (1982), pag. 4-16, ad
nr. 67.

59 RHCL, Maastricht,fonds notarissen, inv. nr. 09.008-8147
akte 44 d.d. 23-4-1885, verleden voor notaris R. de Cleijn
Brem te Eijsden residerende.

60 RHCL, Memories van Successie Eijsden,filmnr. 55, datum
overlijden.

61 RHCL, Maastricht,fonds notarissen, inv. nr. 09.008-8147
akte 118 d.d. 11-11-1886, verleden voor notaris R. de Cleijn
Brem te Eijsden residerende. ._

62 AGE 1828-1933, inv. 2450. Betrefiende briefvan de onder-
nemers (get.].L. Lucassen, B. Wolfs, jM. Peerboom,j. Piters-
Hardij,_]. Honbiers, R. Servais, L. Wolfs en wed. François).

63 AGE 1828-1933, inv. nr. 73, Correspondentie register BfaW
1892-1899, ad nr. 245.

64 Voor deze bierbrotiwerij, zie: HenkjL.M. Boersma enjA.D.
Eyck, Bijdrage tot de geschiedenis van liet pand Kerkstraat 21
te Eijsden, in: UEV 40 (1987) pag. 4-11.

65 Henk _].L.M. Boersma, Over kwartjes en guldens. Verslag van
de geldinzamelingsacties voor een kerk in Mariadorp (1955-
1960), in: UEV 79 (1998), pag. 24-33, i./1.b. pag. 28, 29 en
33 (noot 7).

66 De veronderstelling dat de naam ontleend zon zijn aan een
groentenmarkt blijft ongewis.
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