Huize Louise.
Inleiding.
Vanuit het zuiden, even voorbij de Markt en de Protestante kerk in de Grotestraat, staat
op de nummers 92 tot 94 een pand dat de naam draagt 'Huize Louise'.
In dit pand waren eerder een speelgoed- en daarna een groentezaak, en twee
advocatenkantoren gevestigd.
Boven in het pand bevinden zich twee platte gevelstenen.
In een van de gevelstenen (boven de voordeur) is de tekst 'HUIZE LOUISE' gebeiteld.

Het opschrift 'Huize Louise' in de gevel van
Grotestraat 94 in Cuijk

Boven de voordeur is verder een boog gemetseld, met daarboven een balkon.
Naast de voordeur is een erker aangebracht.
Onze nieuwsgierigheid voor dit pand werd gewekt door de benaming 'Huize Louise'.
Vermoed wordt dat de reden voor het laten aanbrengen van de naam Louise (door
degene die het pand heeft laten bouwen), gelegen is in het feit dat Louise iemand was
waarmede hij een relatie had, of die hem op een of andere manier dierbaar was.
Hij wilde zeker de persoon Louise in de herinnering laten voortbestaan. Wij zijn daarom
gaan zoeken naar het hoe en waarom.
Wij gaan terug naar het jaar 1908.
We hebben kunnen vaststellen, dat er voor die tijd een dubbel woonhuis heeft gestaan.
Dit valt te concluderen aan de hand van een overigens niet al te beste foto van rond
1900, van de zuidzijde van de Grotestraat.

Het gedeelte links op de foto met de drie
dakkapellen is de behuizing waar later
'Huize Louise' is gebouwd. Van de
personen, die voor de woning staan, zijn
helaas geen namen bekend.
In maart 1908 wordt er bij de gemeente een aanvraag ingediend, voor de verbouw van
deze woningen. Als de vergunning is verleend, worden de bestaande panden afgebroken
en op de funderingen van deze woningen wordt het nieuwe pand gebouwd.

Dit hebben we kunnen vaststellen aan de hand van tekeningen van de oude en van de
nieuwe panden. De oude huizen werden uiteraard tot de grond toe afgebroken.
De aanvraag en de verbouw werd gedaan door Herman Jan Joseph Groen, geboren te
Cuijk op 21 juli 1862.
Deze Herman Groen was een zoon van Peter Isaac Groen en Johanna Amelia Godefrida
Maria Gelinck.

Op deze foto is te zien hoe
'Huize Louise' er
oorspronkelijk moet
hebben uitgezien.
De foto geeft tevens een
mooi overzicht van de
zuidzijde van de
Grotestraat.
Zoals te zien is, bestond
het wegdek toen nog uit
de befaamde
'kinderkopjes' zoals ze in
de volksmond werden
genoemd.
Peter Isaac Groen was burgemeester van Cuijk van 1885 tot 1901. Zijn geboorteplaats
was Amsterdam. Hij trouwde in juni 1861 in Cuijk met Johanna Gelinck.
Burgemeester Groen was een toegewijd man.
Toen de Commissaris van de Koningin van Noord-Brabant in augustus 1897 een bezoek
bracht aan de gemeente Cuijk, kwam de burgemeester extra terug van verlof om hem te
verwelkomen

Burgemeester Peter Isaac Groen.
Burgemeester van Cuijk en St Agatha van 1885 tot 1901.

Burgemeester Groen was ook nauw
betrokken bij het verenigingsleven in Cuijk,
getuige het nevenstaande bericht in de echo
van 24 september 1882

De aanbesteding werd gepubliceerd in de Echo van 18 maart 1908 en van15 april 1908

Aanbesteding pand 'Huize Louise'
Grotestraat in Cuijk.
Overgenomen uit de Echo van 5 april
2008.
Er volgen enkele inschrijvingen door aannemers, die het pand graag willen bouwen.
Uiteindelijk wordt de bouw gegund aan de Firma W. van de Wacht uit Nijmegen voor een
bedrag van f 11892,00
De eerste steen wordt gelegd op 3 september 1908 door Louise Groen, de dochter van
Herman Groen

Plaquette naast de voordeur.
Tekst:
“De eerste steen is gelegd door Louise Groen
op 3 sept. 1908”

Het is wel haast zeker dat het huis is vernoemd naar deze dochter, die was geboren op 3
september 1896.
Herman Groen had echter ook een zuster, die eveneens Louise Eleonora Constance
Groen heette.
Zij was geboren op 6 februari 1865 en stierf op jonge leeftijd te Cuijk op 27 februari
1873.
Het is mogelijk dat Groen ook de herinnering aan zijn zuster levendig wilde houden .
We weten het niet zeker, omdat er nergens iets schriftelijk is vastgelegd over deze
naamsaanduiding.

In mei 1908 laat Herman Groen via notaris van
Bergen in Cuijk een aanzienlijke inboedel publiekelijk
veilen. Het gaat hier vermoedelijk om de inboedel
van zijn vader, burgemeester Groen.

Herman Groen was van beroep bierbrouwer. Hij trouwde op 20 augustus 1889 met
Johanna Gijsberta Hovendaal uit Cuijk. Zij kregen vier kinderen te weten:





Peter Isaac geboren in 1891 en overleden in 1892,
Daniella Johanna Gijsberta geboren in 1893,
Louise Eleonore Constance geboren in 1896 en overleden in Nijmegen in
1944
Pieter Isaac geboren in Cuijk in 1900. Hij vertrok in 1920 naar Indië. Hij
overleed eveneens in 1944 in Thailand en is aldaar op het oorlogskerkhof
Kanchanaburi begraven.

Foto uit 1925.
Helemaal links de Protestantse kerk.
Het huis in het midden met de erker en de
ronde boog boven de voordeur, was het
huis van de familie Groen.
Naast Groen was de rijwielhandel van
Jan Geboers gevestigd.
Geboers is later vertrokken naar een pand
grenzend aan het Fraterstraatje.
Naast 'Huize Louise' is later de bakkerszaak
van Moors gebouwd; ook die is inmiddels
verdwenen.

Nadat Herman Groen was overleden vertrok de weduwe in 1920 met haar twee dochters
naar Nijmegen. Zij is daar overleden in 1941.
Het huis in de Grotestraat werd gekocht door Theodorus Franciscus Wismans. Hij was in
Venraij geboren in 1885 en overleden in Haps in 1945, waarschijnlijk in het klooster van
de zusters.
Theodorus Wismans was aangesteld als rijksveearts en als zodanig werkzaam in Cuijk en
omgeving.
Hij was in 1911 gehuwd met Anna Helena Maria Heulen, geboren in 1882 in Roemond.
Zij kregen zes kinderen.

Veearts Wismans in zijn
praktijkruimte.

Na veearts Wismans, werd het pand bewoond door de familie Van Hussen.
Van Hussen was sigarenfabrikant.
Na van Hussen heeft Jeurissen het pand betrokken om er een drogisterij in te vestigen.
In de jaren tachtig van de 20e eeuw was aan de linkerkant de speelgoedwinkel van de
familie Claassen gevestigd en aan de rechterkant woonde tandarts Niesten.

Later bevond zich aan de linkerkant een groentezaak en aan de rechterkant hebben twee
advocaten een kantoorruimte.
Met de vele bewoners / bestemmingen had vooral de linkerkant van het pand de nodige
veranderingen ondergaan.
In 2014 is de linkerzijde het pand in de oorspronkelijke staat teruggebracht, zodat het
gebouw weer dezelfde uitstraling heeft als ten tijde van de bouw.

'Huize Louise',
Grotestraat 94 in Cuijk, na de
renovatie in 2014
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