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este Auvergnaten 

In deze donkere tijden dat we ons weer om de 
kachel of het open haardvuur en de kerstboom 

scharen past ons een woord van bezinning en een terugblik op 
het afgelopen jaar. Het is een tijd van miditeren en 
terugblikken wat er voor o.a. ons leden van de VVA is geschied. Met onze vereniging 
gaan we een nieuw jaar tegemoet wat ons nieuwe ideeën en perspectieven zal brengen 
voor het voortbestaan van onze VVA. We zijn er het allen over eens dat onze VVA moet 
blijven voortbestaan, daarvoor hebben we teveel verleden. 
Geleidelijk aan gaan we naar het 35-jarig bestaan toe in 2019, het is nog een beetje ver 
weg maar het bestuur heeft op de najaarsvergadering al een aantal suggesties naar 
voren gebracht voor de feestelijkheden hieromtrent. Een eventuele reis naar Frankrijk 
is ook ter sprake gekomen. Maar hieromtrent zult u ongetwijfeld later meer vernemen. 

Wat kunt u verder zoal in dit Bulletin aantreffen? Een verslag van de 
najaarsvergadering van 29 oktober j.l.  met een verhaal van Wiet Josso met 
aanvullende foto’s. Tevens van zijn hand een verhaal over een Auvergnaat, 
André Rieu. 

 
 
 
 

Tevens  zult u ook de notulen van  
najaarsvergadering aantreffen en 
met eenbeknopte terugblik van onze 
laatste reis 
naar de Auvergne in 2012. 
 

Joyeux Noël 
                  

 

 

 

       

 

Kerst in Clermond Ferrand 

La Tour Eiffel Féerique 
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COLUMN: 
Wat Wiet hoort en ziet. 

 

 

Walsenkoning André Rieu heeft zijn wortels in de Auvergne ! 
 
In januari van dit jaar wilde columniste Margriet Oostveen van de 
Volkskrant een interview met hem hebben, toen hij met zijn orkest een 
Nieuwjaarsconcert gaf in het Ziggo Dome, maar André weigerde dat. U 
moet namelijk weten dat de muziek-recensenten van de Volkskrant niet 
zo gecharmeerd zijn van dit genre muziek, maar uit haar column blijkt 
Margriet Oostveen toch veel waardering te hebben voor het werk van 
André Rieu, een man wiens wortels ook in de Auvergne liggen en wel in 
St. Santin Cantalès. 
 

In haar column stelt Margriet Oostveen dat André 
Rieu een krachtig medicijn is tegen onbehagen. Zelf 
stelt de ‘Koning van de Wals’ dat zijn muziek mensen 
samenbrengt en dat is ongetwijfeld het geval.  
In Nederland, Duitsland, Australië en Amerika 
drommen mensen samen om zich te ontspannen en 
te genieten op driekwarts maten van zijn orkest. 
 
Zijn vader was streng in de leer; hij was dirigent van 
het Limburgs Symfonie Orkest  van 1949 tot 1981. In 

een overlijdensadvertentie stelt het bestuur van het Limburgs Symfonie Orkest: “In 
hem gedenken wij een eminent kunstenaar, wiens werk van grote invloed is geweest 
op de artistieke ontwikkeling van ons orkest.” 
Zijn vader had moeite met de losse manier van omgang met muziek zoals André jr. 
die uitvoerde, maar inmiddels is deze beroemder dan zijn vader. 
 
Buiten een goede muziekleider is het ook een fameuze manager, die zijn organisatie 
tot in de puntjes weet te leiden, waardoor alles op rolletjes loopt. Met zijn Johan 
Strauss Orkest verovert hij Europa en heel de wereld; ze reizen per privé vliegtuig!
Ongetwijfeld heeft hij de muzikaliteit van zijn vader geërfd en zal deze veel hebben 
gedaan om zijn zoon het musiceren bij te brengen, daarbij zal zijn vader 
waarschijnlijk streng zijn geweest, zodat zijn pupil zich goed ontwikkelde. Maar ook 
zijn vader moet  zijn muzikale talent van iemand hebben. 
Als ik zo de stamboom in het voortreffelijke boek van Piet en Tiny Lestrade doorloop, 
dan zie ik als beroep: koperslager, blikslager, koopman, handelaar in drankwaren en 
café-eigenaar. Met ketellappers en blikslagers denk je wel aan ketelmuziek, maar de 
verfijnde klanken van de Weense wals of het wat zwaardere symfonische werk van 
André senior, associeer ik daar niet zo mee. Het waren allemaal wel zakenmensen en 
daar zal André wel wat van geërfd hebben. 
Hoe het ook zij, ik denk dat veel van onze leden geïnteresseerd zijn in het repertoire 
van zijn Strauss Orkest. We zouden misschien eens kunnen overwegen of het erin zit 
om eens met een groep van de VVA naar een dergelijk concert te gaan. 
Wanneer hij wel lid geworden was van de VVA hadden we een persoon in ons midden 
gehad, die de boel had kunnen opschudden met zijn muzikale gaven en wellicht 
hadden we in Mennorode in Het Zwolse Gat kunnen genieten van zijn Weense 
muziek. 
De realiteit is, dat om begrijpelijke redenen zo’n figuur zich daaraan niet kan binden, 
maar van onze kant kunnen we wellicht life eens kennis maken van deze nazaat van 
een Auvergnaat 
Ooit heeft Adrie Derksen pogingen gedaan om hem lid te maken van de VVA, maar 
dat is helaas niet gelukt, zodat wij niet kunnen meeliften met het succes van deze 
“Walsenkoning.” 
 



“De Oude Winkel” in De Bilt goed bezocht 
 

Op onze statutair voorgeschreven jaarlijkse najaarsvergadering tracht het bestuur altijd het 
aangename met het nuttige te vereniging. Een moment in het najaar dat we elkaar weer 
eens kunnen ontmoeten en elkaar kunnen informeren over het wel en wee, dat eenieder in 
het dagelijkse leven meemaakt. In de “oude Winkel” in De Bilt, opgesierd met producten van  
kunstenaars heerst een gezellige sfeer en is dat ook goed mogelijk. 
 
In De Bilt is de Waterweg een mooie laan waar de herfst al aardig zijn best had gedaan  om de 
vele bomen in deze lommerrijke laan met mooie woningen uit de dertiger jaren van de vorige 
eeuw, schilderachtige herfstkleuren te geven. 
Ad en Bep Van Zelst waren zo vriendelijk geweest ons een lift te geven naar De Bilt om daar in 
een voormalige levensmiddelenwinkel de gebruikelijke najaarsvergadering bij te wonen. 
Omdat de rit er naartoe alleszins vlot verliep, waren we al vroeg ter plekke. De vroeger 
gebruikte ingang aan de straatzijde was afgesloten dus we gebruikten het achterommetje. Bij 
ons bekend maar voor de nieuwkomers even zoeken. 

 
Onze vrees dat de winkel op dit vroege tijdstip nog niet 
open was, werd niet bewaarheid, want de overijverige 
bestuursleden Jan, Harry en Anita met hun partners 
waren al aanwezig. Zij begrepen goed dat er voor zo’n 
bijeenkomst toch werk aan de winkel was! 
 
Op een tafel voor het keukengedeelte stonden de vlaaien 
al keurig opgesteld, terwijl de koffiekannen  gevuld en 
wel gereed stonden. De catering was goed verzorgd! 

Vlaaien, zoek maar uit. 

 
Naarmate de wijzer van de klok naar de 12 schoof, en dat was toch een uur later dan de dag 
ervoor, werd de ruimte gevuld met leden uit diverse 
windstreken van ons land. 
 
Bijzonder was wel dat ons, op dat moment oudste lid 
Miep Laboyrie-Poelstra, vergezeld van haar zoon Thijs 
aanwezig was. Met haar broze gezondheid had zij de 
moed opgebracht hier ter plekke te komen en dat werd 
bijzonder op prijs gesteld door alle aanwezige VVA-
leden. 
Verheugend was het feit dat er op deze vergadering ook 
twee nieuwe leden aanwezig waren namelijk Ron 
Chaulet en zijn neef Leon, terwijl de zus van Ron ook lid 
is geworden.  Zij werden hartelijk verwelkomd. 

                                         Lieve Miep! Rekken en er bij blijven graag! 
 

Toen alle stoelen min of meer waren bezet, gingen de 
vlaaien rond en de koffie werd ingeschonken. Deze 
ingrediënten bevorderen in het algemeen wel de 
conversatie. 
 
Omdat er ook vergaderd moest worden, nodigde het 
bestuur om  even over twaalf de leden uit om in de 
vergaderstand te gaan zitten en te horen hoe het bestuur 

Wat denk jij ervan, Jan 

 
 het afgelopen jaar de touwtjes in handen had gehad en van plan was dat voor 2018 weer te 
doen.  



Het agendapunt ‘lezing’ kon niet doorgaan i.v.m. 
gezondheidsproblemen van de benaderde spreker, 
maar voor dit punt werd er een film vertoond van 
onze reis in 2008 naar Mauriac van de hand van 
Jan Mulder. Beamer, scherm en andere apparatuur 
stonden al klaar, zodat men zich daarna kon 
vergapen aan de afbeeldingen van de Renouveau-
vestiging in Mauriac en de plezierige uitstapjes in 
het land van onze voorvaderen, die de groep toen 
heeft gemaakt  Dat jaar waren we voor de vijfde 
maal te gast in Miraflor in Mauriac. We waren er  

Broodjens, Koffij ende Weijnen zijn present 

 
onder andere getuige van hoe Adri Derksen bij de 
herdenking van Quatorze Juillet op de Place George 
Pompidou in Mauriac in gesprek raakte met de sous-
prefect van Mauriac alsof het haar dagelijkse werk 
was met hoogwaardigheidsbekleders een conversatie 
aan te gaan. Dit ziende slaat de melancholie toe hoe 
de tijd vergaat en dierbare leden niet meer in ons 
midden zijn. Mijn vader zei altijd: “sic transit gloria 
mundi.” (zo vergaat de glorie der aarde) 
                                                                                                      En geef nog maar een rondje 
 

Frits wist overigens te melden dat ‘Miraflor’ niet meer bestaat, dus als we nog eens willen 
reizen, kunnen we daar niet meer terecht. Tijdens de vergadering kwam een reis naar 
Frankrijk nog aan de orde, maar helemaal naar de Cantal leek de meeste leden toch een brug 
te ver! 
 
Na het oproepen van oude herinneringen zoals de reis in 2008 naar de Cantal, werd er nog 
even nageborreld en was het moment aangebroken dat eenieder zijn of haar weg naar huis 
zocht in de wetenschap dat de 33-jarige nog voortleeft en dat nog een tijdje wil volhouden. 
 
Wiet Josso 
 

Weet u het nog? 2012! Onze (laatste?) reis. Een kleine terugblik 

 Miraflor - Mauriac 

  d’Auvergne 



Notulen najaarsvergadering 29 oktober 2017 

Locatie: “De Oude Winkel” 110 te De Bilt 

Aanwezig: Jan en Loes Mulder Peyra, Harry en Pieta Delpeut, Frits en Virginie Lammerts-
Limbertie, Guido Weesie, Emile Weesie, Paul en Ilonka Luscuere en hond Bonnie, Anita 
Lestrade en Peter Ankum, Frank Lestade, Anne en Wiet Josso, Bep en Ad van Zelst, Riet 
Dumas, Raoul Laboyrie, Hanne Sons,Betty en Jacques Noordermeer, Miep Laboyrie en 
zoon, Thijs Laboyrie, Ria en Jacques van Eijck komen wat later. 
Heel mooi: twee nieuwe leden, Ron Chaulet en zijn neef  Leon Chaulet. 
Afwezig met kennisgeving: Pieter  en Ingrid Laboyrie, Anneke Cinqualbré.  
 
Tussen 11.00 en 12.00 uur verzamelen de leden zich in de vergaderruimte. Pieta en Harry 
Delpeut hebben voor heerlijke vlaai gezorgd bij de koffie.  
 
Om 12.00 uur opent voorzitter Jan Mulder de vergadering. 
Allereerst worden de twee nieuwe leden hartelijk welkom geheten. 
Vervolgens wordt een minuut stilte gehouden voor Max Laboyrie. 
 
Vaststellen agenda: Het punt over het reglement wordt geschrapt. De lezing door Fred 
Jansen gaat niet door, in plaats daarvan wordt de film over Mauriac 2008 vertoond. 
 
Mededelingen: geen. 
 
Ingekomen stukken: geen. 
 
Notulen oktober 2016: geen opmerkingen. 
 
Jaarverslag 2016 van de secretaris: Er wordt even stilgestaan bij de opzeggingen van 
An en Mart Hutchison en Rivka Peyra. Bij de overledenen hoort ook nog Harry Seriese 
zelf.(datum?) 
 
Financieel verslag 2016 van de penningmeester: Guido Weesie en Frank Lestrade 
van de kascommissie hebben het verslag geaccordeerd. Frank Lestrade treedt af en als 
nieuw lid van de commissie treedt toe Thijs Laboyrie. 
 
Website/internet: De website lag er enige tijd uit doordat Harry een nieuw e-mailadres 
heeft. De problemen zijn inmiddels opgelost. 
 
Ledenaantal: momenteel 72 leden. 
 
Voorjaarsbijeenkomst 2018: Een terugblik op Oudewater dit jaar. Het was een 
geslaagde dag met mooi weer. De volgende datum wordt 13 mei, zondag, moederdag 2018. 
Er worden een aantalmogelijkheden genoemd: Alkmaar, Arnhem, Schiedam, Leerdam. 
Paul en Ilonka Luscuere hebben connecties in Schiedam en de Vaissiers hebben er hun 
bakermat. De secretaris en de penningmeester zullen het met de Luscueres uitzoeken. 
 
Wat verder ter tafel komt: “Het Boek”. Raoul Laboyrie gaat dat in de toekomst 
bijhouden. Ieder lid moet gegevens aanleveren aan ofwel het bestuur, ofwel direct aan 
Raoul, dan kan het via het gensdata.pro worden bijgehouden. De secretaris heeft al de 
gegevens van An en Mart Hutchison overgenomen, dus overlijdens, huwelijken, geboorten 
etc. MELDEN! 
Dan wordt er ook gesproken over het publiceren van onze gegevens op internet. Zoals 
tevoren maakt men zich druk om de persoonsgegevens, met name van de nog levenden. Dit 
probleem is te ondervangen via de instellingen van het programma: de levenden komen 
niet in beeld. En van de doden kun je ook op andere manieren alles via internet opvragen, 
zoal Anita Lestrade vorige najaarsvergadering heeft laten zien. 



We zullen extern advies vragen, de heer Fred Jansen van de NGV heeft al aangeboden ons 
te willen helpen (actie A. Lestrade). 
 
In 2019 bestaat de vereniging 35 jaar. De voorzitter meldt dit, zodat een ieder kan 
nadenken over een eventuele viering. (Virginie meldt Bergen op Zoom) In het vervolg 
hierop wordt er gesproken over een eventuele reis naar Frankrijk. Er is best veel animo 
voor. Frits Lammerts meldt dat er wel rekening gehouden moet worden met de mobiliteit 
van de diverse leden. NB het huis in Mauriac is niet meer ter beschikking, (later laat 
Jacques Noordermeer Hotel des Voyageurs zien, in Le Falgoux, halfpension, volpension, 
alles mogelijk. 
 
Het Bulletin: Er wordt een oproep gedaan aan de leden om toch vooral een bijdrage te 
leveren met een foto van een voorouder en een verhaal erbij. Dat hoeft niet heel groot te 
zijn. Wiet Josso vraagt of het blad elk kwartaal kan worden gemaakt. Dat kan, maar dan 
moeten er wel vaker leden een stukje aanleveren en niet alleen de secretaris. 
 
Rondvraag: Wiet Josso vraagt naar de Kamer van Koophandel. We betalen niet meer, 
maar staan nog steeds ingeschreven. 
Miep Laboyrie bedankt voor de kaart die de vereniging heeft gestuurd vanuit Oudewater 
toen zij ziek was. 
 
Aangezien niets meer aan de orde is sluit de voorzitter de vergadering. 
 
  
 
 
 

Het bestuur 

en redactie wensen u 

fijne feestdagen 
 
 

 
 
 

Bonne année 

 

Topkok Bonnie wenst u een 

fijne oudejaarsavond 

met eigengemaakte oliebollen. PROOST! 


