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Beste Auvergniaten

Vele jaren heeft Wiet Josso onze VVA berichten geredigeerd en er altijd een prettig leesbaar blad 
van gemaakt. Tijdens de laatste najaarsbijeenkomst heeft hij het stokje overgedragen wat
ondergetekende van hem heeft overgenomen. Het blad wat u nu voor u ziet is van de hand
van uw nieuwe redacteur.
Wij zullen trachten in navolging van Wiet in samenwerking met Anita Lestrade er ook weer een 
prettig leesbaar blad van te maken. Het heeft een nieuwe opmaak waar u wel even aan moet wennen
misschien. Vanaf deze plaats willen wij Wiet nogmaals hartelijk danken voor zijn inzet als
secretaris en redacteur.

Paul Luscuere

Beste leden, het aantal leden van onze vereniging is al jaren aan het afnemen. Oude leden overlijden en
jongeren worden geen lid. Onderstaande tekst is bedoeld om uit te delen, door te sturen, te e-mailen
naar familieleden, in de hoop nieuwe leden te werven. Op verzoek kan de tekst via e-mail aan u toegezonden 
worden, op te vragen bij de secretaris.

Korte geschiedenis van de Vereniging Vrienden van Auvergne  
B
egin jaren tachtig werd onze oud-voorzitter Nico Balkenende door de dames Meynial en
Coupas benaderd. Zij waren bij archiefonderzoek een lijst tegengekomen met namen van
 emigranten die tussen 1796 en 1806 uit de Cantal (centraal Frankrijk) naar Nederland en 
 België waren vertrokken. Voornamelijk Ketellappers en Paraplumakers. De dames vroegen
 zich af of er in Nederland nog afstammelingen zouden wonen.
Nico heeft daar flink werk van gemaakt. Op 1 oktober 1984 werd een brief verstuurd:

          Uitnodiging
Aan allen die willen toetreden tot de op te richten Vrienden van Auvergne. Het voorlopig bestuur
heeft met plezier mogen vaststellen dat er voldoende belangstelling bestaat om tot de oprichting
over te gaan van de VVA. Oprichtingsvergadering 27 oktober 1984.
Het doel was destijds: o.a. het bevorderen en herstellen van het contact tussen de afstammelingen
van hen die uit Auvergne zijn geëmigreerd onderling en de nog in Auvergne wonende 
verwanten.
Er werd een werkgroep gevormd die de leden hielp met genealogisch onderzoek in Nederland
en Frankrijk.
Inmiddels zijn we 31 jaar verder. Vele leden van het eerste uur zijn inmiddels overleden.
Er zijn veel genealogische werkzaamheden verricht. Het boek: Ketellappers, Koperslagers,
Paraplumakers en overige beroepen uit Auvergne, Corrèze en Lot in Nederland is hier het bewijs
van. Er zijn meerdere reizen gemaakt naar de streek van herkomst. Er wordt eenmaal per jaar
een bijeenkomst gehouden in het voorjaar, waarbij meestal een dagtocht wordt gemaakt. De
bijeenkomst in het najaar is de ledenvergadering op een centrale plaats in het land, waarbij lezingen
worden verzorgd over Frankrijk, genealogie, geschiedenis en dergelijke, waarbij de nadruk ligt
op gezellig samenzijn. Het aantal leden neemt helaas geleidelijk af. Dat is jammer. Veel mensen
met namen van de oorspronkelijke emigratie-lijst hebben immers toch iets gezamenlijk.
De emigratie van een voorouder uit centraal Frankrijk naar Nederland. 
Door middel van dit schrijven willen wij u uitnodigen om lid te worden van de vereniging. Als er
genoeg nieuwe leden zich aanmelden, kunnen wellicht weer reizen naar het gebied van herkomst worden 
georganiseerd. Wij als bestuur zouden graag van u horen wat u verwachtvan het lidmaatschap van de VVA, 
suggesties voor activiteiten zijn zeer welkom.
Kosten € 20 per jaar, voor 2 personen € 30.

Wij hopen u snel als lid te begroeten!



Bestuursmededelingen

Het Bulletin  wordt voortaan verzorgd door Paul Luscuere. De eerste aflevering heeft u nu in 
handen.

Er zijn twee oud-leden van de VVA overleden, beiden op 9 maart.
Mw. Hetty den Hertog-Baak, geboren te Assen op 9 januari 1920 en Mw. Henny Paalvast, 
echtgenote van Harry Seriese in de leeftijd van 75 jaar.

De voorjaarsbijeenkomst staat op Moederdag 8 mei gepland, zie elders in dit blad.

Voor snelle berichtgeving en eventueel in de toekomst ter vervanging van papierwerk zouden 
de secretaris en de website-beheerder Jan Mulder graag over uw e-mailades beschikken. 
Graag aanleveren aan de secretaris.

Als u suggesties heeft voor de najaarsvergadering, hoort het bestuur dit graag. Een middag in
de "School van Emile" in Bilthoven of weer in Mennorode, war men eventueel kan 
overnachten.
Of wellicht op een andere locatie.

Beroemdheden uit de Cantal
Catherine Jarrige

Catherine Jarrige werd 4 oktober 1754 geboren als dochter van 
Pierre Jarrige en Marie Célarier, inde gemeente  Chalvignac. Het was 
een arme familie op het platteland van de Cantal. Zij woonden later
in Mas, een gehucht bij Mauriac, met vader, moeder en zeven 

kinderen in één ruimte. Catherine was de jongste. Al heel jong 
werkte ze mee op het land, zoals veel arme kinderen in die tijd. Toen ze negen jaar oud was. 
kwam ze als dienstmeid te werken op een boerderij in de buurt. Men vond haar een vrolijk, 
opgewekt meisje. Op die leeftijd deed ze ook haar Eerste Communie, een belangrijk moment 
in haar leven.
Ze was dertien toen haar moeder verleed.
Ze zag de hemel toen ze met een ander meisje samen een keer in een bootje stapte. Midden 
op de rivier zonk de boot. Ze begon te bidden en werd gered. Vlak na dit gebeuren vertrok ze 
naar Mauriac. Samen met haar zus Toinette, als kantwerkster. Daar begon ze met het helpen 
van armen en zieken.
Haar grote voorbeeld was de heilige Catharina van Siena. Ze werd "Tertiaire Dominicaine", 
een soort nonnen. Ze trad niet in een klooster, maar legde wel een gelofte af. Deze nonnen 
woonden gewoon tussen de mensen.
Zij danste graag, vooral de bourée. Ze zei wel eens: "als de mensen maar net zo vaak 
biechtten, als ik de bourée dans, dan zou de wereld er beter uit zien!" Dit paste wel bij haar 
vrolijke natuur.
Ze wijdde haar hele leven aan mensen in nood. Zorgde voor kleding en voedsel en hielp arme 
weeskinderen.
In de streek noemde men haar Catinon Menette. Catinon is patois voor Catherine. Manette is 
een term die rond Mauriac werd gebruikt voor volgelingen van St. Agnes, St. Franciscus en 
St. Dominicus.
Ze was de eerste die de zogeheten "Opstandige Priesters" bij stond. Deze groep was het niet 
eens met bepaalde regels die tijdens de Revolutie aan priesters werden opgelegd. Ze werden 
hiervoor vervolgd. Zij liet hen vaak onderduiken na het opdragen van de mis, met gevaar voor
eigen leven. Toen François Filliol ter dood was veroordeeld, liep zij met hem mee tot aan het 
schavot. Het risico lopend om zelf te worden opgepakt.
Zij bleef helpen tot aan haar dood in 1836.
Zij wordt nog steeds vereerd in de regio. Haar graf op de begraafplaats van Mauriac heeft 
elke dag verse bloemen.



In 1953 werd ze voorgedragen door Paus Pius de twaalfde en zalig verklaard op vierentwintig 
november 1996 door Paus Johannes Paulus de tweede. Haar feestdag is 4 juli.
In 1864 verscheen er al een boek over haar: "La Catinon Menette" door L'abbé J. B. Serres. In
1955 "La vie heroïque de Catherine Jarrige" door Victor Marmoiton
In de familie Jarrige van onze vereniging komen Catherine en haar vader Pierre niet voor. Ze 
komen ook uit Chalvignac. Het zou heel goed wèl familie kunnen zijn. Leuk om proberen uit 
te zoeken!

Anita Lestrade
Januari 2016 

Nieuwe rubriek
Naar het voorbeeld in het blad van de NGV, de Nederlandse  Genealogische Vereniging , wil 
ik een nieuwe rubriek starten. Zoek een( oude) foto van één van uw voorouders, of een 
echtpaar, of een gezin, foto van huis of bedrijf. Vermeld wie het zijn en wat u van hen bent, 
bijvoorbeeld een trouwfoto van uw overgrootouders. Vermeld geboorte- en huwelijksdata, of 
andere bijzonderheden. De secretaris zal zelf de eerste aflevering verzorgen. Succes met het 
zoeken van foto’s en verhalen!

Dit is de oudste foto in ons bezit. De oude man links vooraan is Peter Lestrade, kleinzoon van 
Pierre Lestrade ( geboren 1760 te Ste. Colombe) die trouwde in 1793 met Joanna Wolters. 
Pierre en  Joanna hadden 2 zoons, Peter uit 1799 en Adolbertus uit 1802. Peter van deze foto 
is een zoon van Peter uit 1799 en Reynera Gertzen. Hij is geboren te Wehl 13-12-1831. Hij 
trouwde 13-02-1874 met Johanna Hermina Fransen geboren te Didam 28-11-1856, 25 jaar 
jonger dan hij! Van 1874 tot 1891 zijn 7 dochters geboren, waarvan de vierde maar 10 
maanden oud geworden is. Het achtste kind was een levenloos geboren jongen in 1893, in 
1895 en 1897 nog 2 dochters die vroeg overleden en in 1900 een zoon die maar 3 weken oud 
werd. Op de foto zitten Peter en zijn vrouw vooraan. Verder 5 dochters en 2 schoonzoons. En 
nog een baby. Ik weet niet precies wie wie is. Van Peter uit 1799 is maar één zoon die de 
mannelijke lijn heeft voortgezet, Bernardus, de jongste. Adolbertus uit 1802 had vier zoons, 
hij is de grootvader van de grootvader van mijn grootvader Bert Lestrade, geboren in 1900.

Maart 2016, Anita Lestrade



 Zondag 8 mei 2016 Voorjaarsbijeenkomst

Het bestuur nodigt alle leden uit om op zondag 8 mei a.s. deel te nemen aan 
onze voorjaarsbijeenkomst. 
Voor diegenen met problemen met lopen zal een aparte oplossing worden 
gezocht, bijvoorbeeld rolstoel, met auto vlak voor de deur worden gebracht of
iets dergelijks. Graag overleg met de secretaris.

Gouda is een oude stad, het kreeg in 1272 stadsrechten van Floris V. De stad is 
onder meer bekend om kaas, kaarsen, keramiek en stroopwafels. Maar zeker 
ook om de Markt, met het mooie stadhuis en de Sint-Janskerk met beroemde 
gebrandschilderde ramen. Het heeft ook grachten en was van groot belang 
voor de scheepvaart tussen Amsterdam en Vlaanderen. Erasmus groeide hier 

op, een van de grootste denkers uit de geschiedenis. Het centrum heeft zijn historisch karakter goed weten
te behouden.
Voor een plattegrond: Kijk op internet www.welkomingouda.nl dan in de balk het meest rechtse blok, 
groen “zoek op kaart” aanklikken.

Het programma ziet er als volgt uit:

10.30-11.30 uur: Samenkomst in restaurant Delifrance Gouda.Hoogstraat 12.
                Koffiedrinken met iets lekkers.

12.00 uur: Rondleiding en kaasproeverij met glas wijn in De Waag, aan de Markt.

13.00 uur: Wandeling rond de St. Janskerk naar de rondvaartboot.

14.00-15.30 uur: Rondvaart

15.30-17.00 uur: Zelf in te vullen. Eventueel de Erasmustentoonstelling in het Museum Gouda.
                 Met museum-jaarkaart 3 euro.

17.00-  Diner Tante Tee aan de Markt in Gouda.
              Voorgerecht, Hoofdgerecht en 2 drankjes.

Voor leden die met de trein komen: 
Met de trein naar Station Gouda. Hiervandaan lopen richting centrum, de grote winkelstraat heet Kleiweg
en gaat over in Hoogstraat. Hier zit  Delifrance  aan de linkerkant, Hoogstraat 12.

Voor leden die met de auto komen:
Er is een grote parkeergarage bij het station.( Burgemeester Jamesplein) Loop rechtsaf rond het 
Gemeentehuis, onder het spoor door richting centrum. Spoorstraat, Kleiweg, Hoogstraat.

De Waag
De Waag is in 1668 ontworpen door architect Pieter Post. De benedenverdieping werd gebruikt om o.a. 
kazen te wegen. Tegenwoordig is het als museum ingericht, Goudse Kaas- en Ambachtenmuseum. Hier 
krijgen we een rondleiding en proeven we kaas met een glas wijn.

Wandeling
Van de Waag wandelen we door de oude stad, langs de Sint-Jan’s kerk, die helaas op zondag alleen 
toegankelijk is voor kerkdiensten, naar de opstapplaats van de rondvaartboten. 

Rondvaart
Met een gids varen we ongeveer anderhalf uur door diverse grachten. 
     
Diner
Tante Tee restaurant ligt tegenover het Stadhuis aan de markt. Markt 16. Hier hebben we keus uit diverse 
voorgerechten, hoofdgerechten. We hebben gekozen voor 2 drankjes in plaats van een dessert.

Aanmelding en kosten.
De kosten voor deze bijeenkomst bedragen € 55,-- per persoon. Wij vragen echter € 45, het verschil zal uit
de spaarpot van de VVA worden bijgelegd. Dus graag  € 45 per persoon overmaken op:
Rekening NL89 RABO 03750.09.280 t.n.v. penningmeester VVA te Lexmond.  

http://www.welkomingouda.nl/


Als bijlage bij deze VVA-berichten treft u een aanmeldingsformulier dat u ingevuld vóór 15 april 2016 
moet inzenden aan de secretaris van de VVA, Veensekom 42, 3831 RD Leusden. Dan wel via e-mail 
anita.lestrade@kpnmail.nl  Het mag ook telefonisch: 033-4323480

Vereniging Vrienden van Auvergne

Secretariaat: A. Lestrade, Veensekom 42, 3831 RD LeusdenTel.: 033-4323480 e-
mail-adres: anita.lestrade@kpnmail.nl

Inschrijvingsformulier

Ondergetekende

Naam:……..................................................

Adres :..................................................................e-mail-adres:....................................

Postcode:……………………Plaats:……………………………..Telefoon.………………              meldt zich 

met……………personen aan voor de bijeenkomst op 8 mei 2016.

De bijdrage ad € 45 per persoon dient u te voldoen door overmaking op rek.: NL89 RABO 
03750.09.280 t.n.v. penningmeester VVA te Lexmond.  

Handtekening...............................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mailto:anita.lestrade@kpnmail.nl

