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RIENDEN VAN DE AUVERGNE, GEGROET!
Het zijn sombere tijden, er schijnt maar geen einde aan te komen, maar toch verschijnt
er nog een decembernummer met bestuursmededelingen, jaarverslag 2019 en nog wat
artikelen.

Coronaspook treft ook VVA

In de vorige VVA-berichten was het al te lezen: onze voorgenomen voorjaarsbijeenkomst in Haarlem moest
geannuleerd worden vanwege het ronddwalende Coronavirus. Haarlem, de stad waar het echtpaar LestradeAarts vanaf de oprichting van de club een ijverig koppel vormde die sturing gaf aan deze merkwaardige
vereniging van bij elkaar gezochte families van wie de voorouders allemaal uit Auvergne kwamen.
Piet Lestrade nam vanaf de oprichting zitting in het bestuur en zijn bijdrage was van enorme betekenis voor
de start van dit bijzondere clubje en de voortzetting daarvan tot nu toe. Daarnaast was zijn vrouw Tiny de
drijfveer voor veel onderzoek naar de in Nederland wonende families van wie de wortels in de Auvergne
lagen. Overigens niet alleen in de Auvergne maar ook nog in andere departementen, zoals de departementen
Lot en Corrèze.
Het Haarlemse koppel verdiende het echt wel dat onze voorjaarsbijeenkomt
dit jaar in hun stad zou worden gehouden. Alles wat het echtpaar ondernam,
deed dat met zoveel liefde en bezieling en in al die jaren dat An en ik contact
mochten hebben met Piet en Tiny getuigden zij ook van hun liefde voor deze
mooie en historische stad. Wij zijn nog samen met hen in de Grote Bavo
geweest en hebben de historische binnenstad met hen bezichtigd.
De binnenstad van Haarlem ademt nog de sfeer van eeuwen terug. De Grote
Markt met zijn uit de middeleeuwen stammende stadhuis, de vele mooie hofjes
er te vinden zijn en musea als het Frans Hals museum en het Teylersmuseum zijn
moeite van een bezoek meer dan waard.

Zou er toch nog
een VVA bulletin
verschijnen?

die
de

Jammer dat we dat dit jaar allemaal moesten missen vanwege die alles
overheersende pandemie. Onze vereniging teert nog op deze bijeenkomsten
waarbij we als echte vrienden bij elkaar komen om het wel en wee van het
afgelopen jaar de revue te laten passeren.
Natuurlijk staat het leven niet helemaal stil en worden er ook weer nazaten van
de
nazaten geboren, maar helaas kunnen we de nieuwe generaties niet warm krijgen om lid te worden van onze
vereniging.. Het verrassende van de VVA was dat velen gingen wroeten in het tot dan toe
“verborgen verleden” dat te vinden was in de Auvergne. Enkele families hadden dat voor zich al eerder
gedaan, maar vonden in de VVA nu de bevestiging van hun nijvere arbeid om te spitten in de geschiedenis
van hun familie en ook de daadwerkelijke kontakten met de Auvergne door middel van meerdere reizen deed
weldadig aan.
De nieuwe generatie surft via internet naar het voorgeslacht, maar mist daarmee toch het echte contact met
het land van hun voorvaderen, en nu met het gevoerde coronabeleid o.a. in Frankrijk is het ook niet mogelijk
om het land te bezoeken. Hoe het zal gaan is moeilijk te voorspellen maar het zou mooi zijn als we in de
toekomst de voorjaarsvergadering toch nog in Haarlem kunnen houden.
Wiet Josso

Jaarverslag 2019 Vereniging Vrienden van Auvergne
Algemeen
Hoewel de Vereniging steeds kleiner wordt, gaan we toch door. In het voorjaar een dagje uit en in het najaar
een officiële ledenvergadering. We hebben in 2019 ons 35-jarig jubileum kunnen vieren met een
jubileumweekend.
Bestuurssamenstelling
Voorzitter: Jan Mulder
Secretaris: Anita Lestrade
Penningmeester: Harry Delpeut
2e secretaris: Pieter Laboyrie
Werkgroep Genealogie: Hanna Sons, Anita Lestrade, Anneke
Cinqualbré, Raoul Laboyrie
Werkgroep website en genealogie: Raoul Laboyrie
Wordt dit straks weer gewoon in De Bilt?

Bestuursactiviteiten
Vergaderd werd er in januari, maart en oktober.
Begin februari bezochten Harry Delpeut en Anita Lestrade Norg om het jubileumweekend voor te bereiden.
Hotel Karsten en omgeving.
Financiën
Zie verder het jaarverslag van de penningmeester.
Ledenbestand
Er is in 2019 één melding van een overleden lid van de vereniging, Ria Schouten-Debertrand.
Activiteiten Vereniging
Het jubileumweekend ter ere van het 35-jarig bestaan van de vereniging werd gehouden van vrijdag 10 mei
tot en met zondag 12 mei. We namen onze intrek in Hotel Karsten te Norg, eerst bijpraten, dan dineren in
onze eigen eetkamer.
De volgende dag een bezoek aan Veenhuizen. Gevangenis, Opvoedkamp. Interessante rondleidingen met
goed verzorgde lunch in het museum. Daarna op het terras van het hotel in de zon en later weer een diner.
De jubileumavond bestond uit een Re-inburgerings-kwis. Weten we nog genoeg over Frankrijk om terug te
verhuizen? De groep werd in vijf teams verdeeld, die streden om de finaleplek. De leden van het winnende
team gingen daarna solo verder. Frank Lestrade werd eindwinnaar en kreeg de medaille en een mandje
franse producte.
Zondag na het ontbijt vertrokken we weer.
De najaarsvergadering werd gehouden op 3 november 2019. Wederom in De Bilt, in een oude buurtsuper,
“De Oude Winkel” waar we in 2016 voor het eest vergaderden. De catering was wederom goed verzorgd
door Pieta en Harry Delpeut. De presentatie werd gehouden door Ron Chaulet, over de familie Chaulet in
Nederland en over zijn interesse in de tweede wereldoorlog. Er werd nageborreld met kaas en wijn ter ere
van de verjaardag van de voorzitter op deze dag.
VVA-berichten
Paul Luscuere heeft in april, augustus en december wederom een mooi blad uitgegeven. De secretaris van de
vereniging levert de bijdragen over de vergaderingen en programma van bijeenkomsten, alsmede verslagen
van de bijeenkomsten. Wiet Josso leverde weer zijn column: Wat Wiet hoort en ziet. Wiet schreef ook een
mooi In Memoriam over Miep Laboyrie. De rubriek: Foto van Voorouder heeft dit jaar geen bijdrage
opgeleverd. Aan de leden nogmaals de oproep om mee te doen. Er verscheen een boekbespreking van Harry
Delpeut over Everdingen 1900-1960. Op de voorkant zijn grootvader Jacobus en Harry’s zus Tineke. Een
mooie bijdrage van Jacques Noordermeer over de familie Veyssier/Veichere/Vaissier.
Website en Werkgroep Genealogie
In 2018 zijn door Raoul Laboyrie drie stambomen online gezet. Laboyrie, Delpeut en Lestrade. Alleen de
“kale” gegevens, geboorte, huwelijk, overlijden, en van vòòr 1918. Ook dit jaar zijn er een aantal reacties en
door de werkgroep op gereageerd. Aanvullingen en veranderingen die worden gevonden worden aan Raoul
doorgegeven en toegevoegd in ons grote Gensdata-pro-bestand, ook bekend als “Het Grote Boek”.
Afsluitend
We bestaan nog steeds! Maar we worden steeds kleiner…… nieuwe leden zouden zeer welkom zii

In Memoriam Johan Goudeau
In februari van dit jaar ontvingen wij het bericht dat ons lid
Johan Goudeau op 7 februari 2020 was overleden. Johan en
zijn vrouw Mieke zijn lid geworden toen de VVA al enige
jaren bestond. Johan was zeer betrokken bij de vereniging
en zeker bij onze voorjaarsbijeenkomsten toonde hij zich een betrokken
persoon die alles goed opnam. Ik herinner mij een bezoek aan Delft waarop hij in
ons blad reageerde op het stadhuis in Delft dat een ontwerp was van Hendrick de Keyser.
Ambtshalve was Johan zeer geïnteresseerd in architectuur en speciaal de creaties van Hendrick
de Keyser boeiden hem. Johan ging in een artikel van de VVA-berichten van 2011 nader in op de
figuur Hendrick de Keyser die ook stadssteenhouwer van Amsterdam was. Zeker de reis naar het
land van zijn voorvaderen in 2012 met de VVA hebben hij en Mieke zeer intensief beleefd. Het
was in het plaatsje Brugale (Gemeente Cahus in de Corrèze) waar Johan zijn wortels had liggen
dat hij met grote interesse rondkeek. De laatste jaren liet de gezondheid hem in de steek maar in
zijn eerdere leven toonde hij zich een betrokken persoon in de architectuur maar zeker ook bij
de VVA.
Wij denken aan hem terug als een aimabel persoon.
Wiet Josso

Bestuursmededelingen
Helaas konden dit jaar geen vergadering en geen bijeenkomst worden gehouden.
We hopen dat we in 2021 weer op stap kunnen en houden het voorlopig op Moederdag
zondag 9 mei.
Enkele wetens(w)aardigheden omtrent de naam van uw redacteur
De oorspronkelijke naam aangetroffen op twee
wijnflessen en waarschijnlijk een wijngaard Lescure

Opschrift boven een garagedeur gezien door
een familielid ergens in Frankrijk
(P.J. Lescure 18

Herinneringen aan Auvergnaten in Zuidland
Van het inbinden van de VVA-berichten nrs. 1 t/m 128 in twee boekdelen door Paul Luscuere heb
ik nog veel plezier. De nummers 129 tot nu heb ik in een dossier gedaan en als het aantal zodanig
is toegenomen dat het de dikte heeft van een boekdeel, zal ik aan Paul vragen die ook in te binden.
Af en toe zit ik er in te bladeren en zo vond ik in nr. 25 van augustus 1992, toen Piet Lestrade de
redactie voerde, nog een lezenswaardig artikel aan van de heer J. Overgauw, bakker in ruste in
Zuidland, waarin hij verhaalt over Franse families afkomstig uit de Auvergne. Een korte
samenvatting wil ik mijn leden niet onthouden.
Omstreeks het jaar 1870 kwam een kleine Franse jongen van 13 á 14 jaar in Zuidland. Hij was
geboren in de Cantal. Het gaat hier om een jongen genaamd Jean Blanc uit het plaatsje Anglards in
de Cantal. De reden dat Jean Blanc was vertrokken uit het plaatsje was dezelfde van al onze
voorvaderen uit dat gebied: het scheppen van betere levensvoorwaarden. Hij werd opgenomen in
het gezin van een landgenoot eveneens afkomstig uit de Cantal, die zich al verscheidene jaren
daarvoor had gevestigd in Goudland. Waarschijnlijk was hij een kennis van de ouders van Jean.
Deze man had een loodgieters- en koperslagersbedrijf in Zuidland (een bekend beroep bij de VVAers). Later nam Jean het bedrijf over als Loodgietersbedrijf Blanc.
Inmiddels was Jean getrouwd met Marie eveneens afkomstig uit de Auvergne. In de loop der jaren
wist Jean Blanc belangrijk uit te breiden. Waar oorspronkelijk in het zaakje van zijn oude baas de
werkzaamheden zich bepaalden tot het solderen en repareren van ketels en pannen, begon Blanc
met grotere werken, en hij had succes!
In de wijde omgeving werden door zijn bedrijf dakbedekkingen en dakgoten aangebracht,
aanvoerbuizen voor regenbakken en koelbakken gelegd en pompen geplaatst. Zelfs werden her en
der in de stallen van boeren drinkinstallaties voor het vee gemaakt, wat in die tijd toen er nog geen
waterleiding was, geen makkelijk karwei was. Kortom hij had een echt loodgietersbedrijf op poten
gezet! De werkzaamheden hadden een zodanige omvang gekregen dat er behalve voor de patroon
en zijn beide zoons, nog werk was voor twee knechten. Dat waren Louis Chaulet, een broer van zijn
vrouw en Pietre Lavialle, de laatste werd Piet de ketellap genoemd, die eveneens uit de Auvergne
kwam, maar uit het departement Corrèze. Men ziet: de kleine emigrant heeft zich opgewerkt tot
een welgestelde middenstander!
De familie Blanc inclusief het personeel was rooms-katholiek. Op hoogtijdagen begaven zij zich
meestal gezamenlijk naar Hellevoetsluis of Brielle om daar ter kerke te gaan.
Zij hebben er nooit toe kunnen besluiten om zich te nationaliseren en hebben de Franse
nationaliteit behouden. Het gevolg hiervan was dat Jules, de jongste zoon werd opgeroepen voor de
Franse militaire dienst. Na zijn diensttijd is hij niet meer teruggekeerd naar Nederland. Hij is in
hun patrie-land gebleven en daar getrouwd met Marie Dumas (in onze vereniging ook een bekende
naam!) Toen vader en moeder Blanc de tijd daartoe gekomen achtten gaven zij de zaak over aan de
oudste zoon Jean-Marie en vertrokken naar Frankrijk.
Jean-Marie was verloofd en op een goede dag vertrok hij naar Frankrijk om in het huwelijk te
treden. Daar voltrok zich een drama: zijn verloofde werd ziek en overleed. Jean die als bruidegom
vertrokken was kwam als weduwnaar terug. Later is hij met Berthe Chabanon hertrouwd. U ziet het
is alles Frans wat de klok slaat!
In het boek van Piet en Tiny zie je deze emigranten niet opduiken omdat zij uiteindelijk
terugkeerden naar La Patrie. Jammer want dat was weer een paar leden meer geweest, maar de
heer Jacob Overgauw heeft een mooi verhaal geleverd. Die ook voor onze huidige leden (zij het zeer
verkort) toch wel lezenswaardig is.
Wiet Josso

Het bestuur en redactie wensen u fijne
feestdagen en een coronavrij 2021

