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Joseph Grossat (1821-1901) 

 
Joseph Grossat is geboren op 15-10-1821 in Pleaux, departement Cantal in de Auvergne, 
Frankrijk.  
 
Als we de geboorteakte lezen zien we dat zijn opa Joseph  de geboorteaangifte doet, want moeder 
Catherine ligt in het kraambed en zij is niet getrouwd..... 

 

 
Levensloop 
 
Joseph tot dan toe inwoner van Pleaux, in de Auvergne te Frankrijk, reisde in 1861 met zijn 17 
jarige zoon Juliën Joseph en neefje Etienne Besse naar Nederland. Hij vestigde zich in Capelle aan 
de IJssel 
 
Uit Pleaux waren bekenden hem al voorgegaan. Tussen 1850 en 1860 woonden de ketellappers 
Jean Joseph Bonnefond, een oom van Joseph Grossat, Jacques Auriac en Jacques Robert in 
Rotterdam Charlois Wijk A/34. Oom Jean Joseph (geb. 1791) is met zijn zonen Jean Joseph Jr (geb 
1819 en Pierre Jean (geb 1829) naar Charlois gekomen. Hij was getrouwd met Marguerite Grossat 

De bovenste regel is weggevallen, maar we lezen: 
L’an mille huit cent vinght et un le vingt octobre par devant nous Joseph Aurable Dapeyron  Doumis, Maire 
– officier de l’état Civil de la ville et Commune de Pleaux, est comparu Joseph Grossat, journalier, habitant 
de cette ville, lequel nous a représenté un Enfant du sexe masculin né hier á cinq heures du soir, enfant 
naturel de Catherine Grossat sa fille, aussi journalier habitante aussi de cette ville, auquel il a  déclaré 
vouloir donner le prénom de Joseph, les dîtes déclaration et présentation faites en présence de Pierre 
Chanut, âgé de soixante ans, et de Laurent Lafarge âgé de cinquante ans, tous deux cordonnier, habitants 
de cette ville ; et n’out le comparant ni les témoins signé avec nous le present acte, n’ayant pu le faire de ce 
requis, après lecture       Dapeyron Doumis, maire 
 
Vertaald: In het jaar 1821, de 20ste oktober, is voor mij, Joseph Aurable Dapeyron  Doumis burgemeester, 
ambtenaar van de burgerlijke stand van de stad en gemeente van  Pleaux, verschenen  Joseph Grossat, 
dagloner (boerenknecht) inwoner van deze stad, om aangifte te doen van een  kind van het mannelijk 
geslacht, gisteren geboren om 5 uur ’s middags, natuurlijk kind van zijn dochter Catherine Grossat, ook    
dagloonster, eveneens inwoonster van deze stad, waarbij hij heeft verklaard hem de voornaam Joseph te 
willen geven.; de aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Pierre Chanut, 60 jaar oud en van Laurent 
Lafarge, 50 jaar oud, beiden schoenmakers, inwoners van deze stad; noch de aangever, noch de getuigen 
hebben de voorliggende acte mede getekend, omdat zij niet aan dit vereiste konden voldoen; na voorlezing  



2  Joseph Grossat (1821-1901) 

3/10/2009  2 

een zus van Joseph’s moeder, maar zij is niet meegekomen. Ze 
vestigden zich aan de Hoogendijk in Charlois. Bij hem in huis hebben 
nog twee Auvergnats gewoond. Uit Pleaux Pierre Ischard en uit 
Vigean Louis Monteil, allebei koperslagers. Jean Joseph sr. is op 18-
04-1854 in Charlois overleden. Zijn oudste zoon Jean Joseph Jr., 
geboren 1819 in Pleaux, is in 1857 in Charlois getrouwd met Pauline 
Dhont, een Belgische molenaarsdochter. Ischard en Monteil gaan in 
dat jaar terug naar Frankrijk. Hij is later uit Rotterdam vertrokken 
naar Sombeek, maar daar is hij nooit in het bevolkingsregister 
ingeschreven. Pierre Jean is al op zijn 18e in 1847 overleden in 
Charlois.  
Dat  Joseph Grossat sr. in 1861 naar Rotterdam reisde is dus niet zo 
vreemd. Hier woonden immers dorpsgenoten van hem. Wellicht 
woonde Jean Joseph jr. daar in 1861 ook nog.  
 
Pa Joseph en zijn zoon gaan in januari 1868 terug naar Pleaux.. Neef 

Etienne Besse reist ook mee. .Zoon Joseph gaat trouwen met Marie Antoinette Vidal. In juni van 
datzelfde jaar komen Joseph jr., zijn vrouw en vader Joseph weer terug naar Capelle a/d IJssel 
Deze keer reist Antoine Cisterne (geb.1833) mee. Dit is waarschijnlijk een zwager of neef van 
moeder Triniol.(zie daar). 
 
In de periode dat hij in Capelle woonde 
(1866-1877) is hij regelmatig terug naar 
Frankrijk gegaan. Heel interessant is het 
feit, dat in 1870 ene Joseph Grossat 
rondreizend marktkoopman trouwt met 
Jeanne Valeix. Deze man is volgens de 
geboorteakten van zijn kinderen geboren 
in 1828, maar de burgerlijke stand is 
slecht in rekenen in die tijd. 1 November 
1870 wordt Antoine geboren, maar Joseph 
is niet bij de geboorteaangifte. Dat kan 
ook niet want Joseph is in Nederland. In 
1873 wordt nog een tweeling geboren. Het 
is duidelijk, dat Joseph in ieder geval in 
1870 en 1872 ook in Frankrijk was. Het 
lijkt erop dat Joseph inkoper was en de 
paraplu’s, potten, pannen en andere 
spullen inkocht voor de Franse winkeliers. 
Zou het kunnen, dat Joseph na 1872 veel 
minder ging reizen omdat langzamerhand 
meer producten in Nederland werden 
gemaakt? Op zolder in de Hoofdstraat was 
een paraplumakerij inventaris aanwezig. 
 
De zaken in Capelle aan de IJssel worden kennelijk minder belangrijk. Joseph komt in augustus 
1877 bij zijn zoon inwonen. in Juni 1880 verhuist hij mee met het gezin naar de nieuw gebouwde 
winkel in de Hoofdstraat, maar dat is voor even. Op 19 juni gaat hij terug naar Capelle en van 
daaruit vertrekt hij in december 1881 weer terug naar Frankrijk. Nu definitief. In Pleaux hebben we 
hem niet teruggevonden, maar wel in Parijs. 
 
Adressen: 
 
tot 01-12-1861     Pleaux, Rue Faubourg d’Empessines,   
vanaf 01-12-1861 tot 01-01-1868     Capelle a/d IJssel   
vanaf 01-01-1869 tot 01-07-1869     Pleaux, Auvergne, Frankrijk,   
vanaf 01-07-1869 tot 04-08-1877     Capelle a/d IJssel   
26-01-1870 
December 1872 
vanaf 04-08-1877  
tot 19-06-1880 

    Huwelijk in Pleaux 
Conceptie van de tweeling Pierre en Marie 
(1877) wijk 2 nr. 407 en (1880) wijk 3 nr. 461, 
Oudshoorn (Alphen a/d Rijn) (in huis bij zijn zoon) 

   

Vanaf 19/06/1880 tot 12/1881 
vanaf 12-1881  

 
 
Capelle a/d IJssel 
 Frankrijk, Parijs Rue de Charenton 271 

  

Het blazoen van Pleaux 

De Bourlat fomtein in Pleaux 
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Beroep: 
1843 Huisknecht. [bron: huwelijksakte]. 1877 ketelmaker, 1880 koperslager [bron bev. reg. 
Oudshoorn]. 1886 tôlier, plombier, couvreur, (ijzerwerker, loodgieter, leidekker, dakwerker) [bron 
1886 Annuaire des frabicants de Paris]. 

 
Pleaux Capelle Oudshoorn? 
 

Hoe reisde Joseph in 1861 naar Frankrijk? 
Volgens Lena Luijben-Tersteeg vertelde Maria 
Grossat (geb 1880), dat Joseph en zijn zoon 
over zee naar Holland reisden. Dat klinkt heel 
aannemelijk, want in 1860 waren de 
Spoorwegen nog volop in aanbouw. 
 
  Het reizen per trein was in die begintijd duur. 
Alleen de gegoede burgerij permitteerde zich 
per spoor te reizen. Joseph kon sinds ca 1860 in 
Frankrijk opstappen in Limoges, Perigeux en 
Bordeaux of Angouleme. Hij kon zonder 
mankeren doorrijden naar Parijs en vandaar de 
lijn Parijs Lille nemen, die al in 1846 in gebruik 
genomen was. Ook België was voortvarend met 

de aanleg van de ijzeren weg. Geen probleem om naar Antwerpen door te reizen. Essen en 
Roosendaal waren ook bereikbaar, maar dan stopt het. Rotterdam is vanuit het zuiden in 1860 per 
spoor nog onbereikbaar.  
 
Volgens overlevering (Adriaan Luijben) kwam Joseph per schip naar Nederland. Dat feit  zou mede 
kunnen verklaren, dat Joseph zich te Capelle a/d Ijssel heeft gevestigd Die plaats ligt in de buurt 
van de haven Rotterdam (Charlois). Het reizen per schip was niet zo eenvoudig. Hij moest naar de 
zeehavens aan de Gironde. Dus Bordeaux of Libourne, dat aan de monding van de Dordogne ligt. 
Ja die Dordogne was in die tijd een belangrijke verkeersader. Pas na 1880 raakt de rivier door de 
verdere uitbouw van het spoor en wegverkeer meer en meer in onbruik. 
 
Mogelijke route: Joseph en Julien rijden met de voerman van Pleaux naar Argentat. Dat is 31 km, 
goed te doen met paard en wagen. Argentat ligt aan de Dordogne. Hier was de rivier tot Souillac 
alleen stroomafwaarts bevaarbaar. De boten  brachten “merrain”,hout (eikenhouten planken) en 
andere producten zoals huiden, metaal- en aardewerk. Het hout werd gebruikt voor het kuipen van 
vaten en natuurlijk de bouw in het algemeen. De boot, Gabare genoemd, werd ook van deze eiken 
planken gebouwd en mee verkocht met de lading. Zo 
kom je dan in Souillac of nog verder stroomafwaarts.  
 
Argentat Souillac is ongeveer 65 kilometer. Hier kon 
alleen 2 weken in het voor- en 2 weken in het najaar 
gevaren worden als er voldoende water stond. Het is 
dus best mogelijk, dat ook dit traject door Joseph met 
paard en wagen werd afgelegd. Vanaf Souillac tot 
Libourne was de Dordogne in die tijd ook 
stroomopwaarts te bevaren met behulp van ossen en 
menskracht. Dus op dit traject had je gabares, die de 
scheepvaart in beide richtingen onderhielden. Dit was 
een tocht van ruim 180 km.  
 
Dordogne of in het Keltisch “Dur-ŭnna” betekent snel 
water. De stroom zorgde ervoor, dat er snel gevaren 
kon worden. In 4 tot 6 dagen was je van Argentat in 
Libourne. Hier kon je schepen op een schip naar 
Rotterdam. Ik schat, dat de zeereis ook wel een dag of 
zeven in beslag nam. De hele reis duurde dan 
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ongeveer 2 weken. In 1881 zal Joseph wel per trein hebben gereisd. Het duurde echter tot 1878 
voordat Rotterdam en Roosendaal per spoor werden verbonden door de spoorbrug over het 

Hollands Diep bij Moerdijk.  
Ook in Holland reisde je in die dagen over het water. De 
trekschuit was nog een belangrijk vervoermiddel. Het was 
goedkoop en Holland had een overvloed aan rivieren en 
kanalen. De Grossat’s hebben Oudshoorn en Alphen 
waarschijnlijk ontdekt omdat zij ook op de Oude Rijn voeren.  
 



5  Joseph Grossat (1821-1901) 

3/10/2009  5 

Huwelijken 
 
Joseph trouwde 11 april 1843 met Marie Trigniol.  
Het Frans mag de lezer zelf uitpuzzelen maar de vertaling van dit eerste deel 
van de akte luidt als volgt: 
Het jaar 1843, de 11de april om 10 uur ’s morgens in tegenwoordigheid van 
JEAN JOSEPH CHANTEGREIL, burgemeester, ambtenaar van de burgerlijke 
stand van de stad en gemeente Pleaux. Hoofdplaats van het canton Cantal; 
zijn in het gemeentehuis verschenen JOSEPH GROSSAT in deze stad geboren 
op 19 oktober 1821, huisknecht  wonende in het dorp Loudiés in deze 
gemeente, meerderjarig, natuurlijke zoon van CATHERINE GROSSAT, 
handelaarster, woonachtig in deze stad, hier aanwezig en met haar 
toestemming  
En  
MARIE TRIGNIOL, kleermaakster, geboren in hert dorp Lestrade van de 
gemeente Rilhac Xaintrie, Corrèze, op 17 juni 1810, wonend in deze stad, 
meerderjarig, wettelijke dochter van LEGER TRIGNIOL EN CATHERINE 
MALPETIT, beiden overleden; de eerste in genoemde plaats Lestrade, op 16 december 1810, en de 
tweede in deze stad op 9 maart 1823 en waarvan de grootvader MICHEL MALPETIT Iis overleden in 
het dorp Embeaussi la Petite, gemeente Rilhac op 28 pluviôse 12 (ofwel de regenmaand 
18/02/1804) en de grootmoeder MARIE CHAMET in deze stad is overleden op 28 februari 1823, 
zoals is gebleken uit de akten van de burgerlijke stand van deze gemeente en van degenen, die 
ons zijn toegestuurd. 

 
 

Jack en 
Patrick in 2003 
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Een hele mondvol tekst. Als in de akten de Kalender van de Revolutie is gebruikt, dan heeft de 
schrijver kennelijk geen enkele zin of kennis om de Juliaanse kalendergegevens te vermelden. 
Ik geef nog de ondertekening. Helaas Joseph en Marie kunnen niet schrijven. Als je verderop naar 
de foto van Marie kijkt, zie je, dat ze in ieder geval heeft leren lezen! Zou het? 
 
We vertalen verder JOSEPH GROSSAT en genoemde MARIE TRIGNIOL zijn door het huwelijk 
verbonden, waarvan akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van JEAN BONHOMME, 39 haar oud, 
koperslager, inwoner van de stad Grenoble, departement Isère, van DURAND MALAPRADE. 
schoenmaker, 54 jaar, van JEAN BORDERIE, bakker, 34 jaar en van JOSEPH CHANTEGREIL, student, 
22 jaar; deze drie laatsten, inwoners van deze stad Pleaux, die nadat het hen ter lezing is 
aangeboden, met ons hebben getekend; waarbij verklaard, dat de contractpartijen (het echtpaar) 
aan dit vereiste niet wisten te voldoen. W.g. Chantegreil, Bonhomme, Borderie, Malaprade en 
Chantegreil , de burgemeester. 
 

Marie Trigniol kon niet lezen, maar het staat zo 
goed op de foto. Ze heeft nog meer familie. Een 
naamgenote, tante of nichtje waarschijnlijk; alleen 
haar naam is in het boekje ketellappers etc. 
geschreven als Marie Triniol trouwt met Antoine 
Cisterne. Zij krijgen in 1833 in Pleaux een kind, dat 
ook Antoine Cisterne heet. Deze laatste komt in 
1868 met Joseph Grossat mee naar Capelle.  
 
Overigens Joseph is in Nederland altijd alleen 
geweest. Marie is nooit naar Nederland gekomen.Zij 
is trouwens al 1 jaar voor het huwelijk van haar 
zoon overleden. Het betekent dus, dat Joseph 20 
jaar (van zijn 40ste tot zijn 60ste jaar) in Nederland 
alleen was, Een niet te benijden bestaan. 

 

Kinderen van Joseph en Marie:  
   
1 Joseph [Julien] Grossat, geboren op 24-02-
1844 in Pleaux op de Rue d’Empessines. Zijn 
roepnaam is Julien..Hij is overleden op 19-04-1906 
in Oudshoorn (Alphen a/d Rijn), 62 jaar oud. Julien 
trouwde, 23 jaar oud, op 12-02-1868 in Pleaux, met 
Marie, Antoinette Vidal, 21 jaar oud. Marie, 
Antoinette is geboren op 01-06-1846 in Pleaux. Ze 
is overleden op 02-01-1915 in Oudshoorn, 68 jaar 
oud.  

 
2 Marie Grossat, geboren op 20 maart 1849 in 
Pleaux krijgt in 1868 een dochter Marie, die wordt 
aangegeven door de moeder van schoonzusje Marie 

Antoinette Vidal. De vader is onbekend. Later is 
moeder Marie getrouwd met Jean Antoine Dugal. 
Hun scheiding van tafel en bed (de corps et de 
biens) werd uitgesproken op 16 Mei 1882. 8 Jaar 
later 1900 werd de definitieve scheiding 
uitgesproken. Deze procedure vond plaats in Parijs. 

Haar dochter Marie blijft Grossat heten. Na de scheiding wordt dat in de geboorteakte 
expliciet vermeld. Marie woonde in Pleaux in de Rue Faubourg d’ Empessines. In de 
scheidingsakte wordt haar adres in Parijs vermeld; Rue de Charenton nr.279. Dit adres 
zullen we nog meer tegenkomen, want Marie is op 31 augustus 1902 hertrouwd met Leon 
Theophile Guinouard. Het paar gaat wonen in het 12e arrondissement op de Rue 
Charenton. De dochter en naamgenoot van moeder Marie is in 1920 op haar 52ste getrouwd 
met Louis Chabot. Zij wonen in het 13e arrondissement van Parijs. 

 
Joseph trouwde voor de 2e keer op 26 Januari 1870 met Jeanne Valeix, die dan 34 jaar 
oud is. 15 jaar jonger dan Joseph. 
 

Marie Trigniol. Dit is de oudste foto uit de  
verzameling van Ria Scharn-Luijben. Hij is 
ongeveer in 1865 gemaakt. Marie is in 1867 
overleden. 
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Jeanne en Joseph Krijgen 3 kinderen, die telkens worden aangegeven door Marguerite Delgor. 
Ze verklaart, dat. Grossat, van beroep marktkoopman (marchand forain), afwezig is en daarom 
doet zij, als nichtje van Jeanne, de geboorteaangifte. Dit zette mij op het been dat onze Hollandse 
Joseph wel eens de afwezige koopman kon zijn 

 

Kinderen van Joseph en Jeanne:  
 
1 Antoine Grossat, geboren 1 november 1870 om 19:00 uur in Pleaux. 
Antoine is 12 dagen later overleden. 
 

2 Marie Grossat, in Pleaux geboren op 6 september 1873 als 
tweelingzus. Op 6 maart 1892 werd haar zoon Jules geboren. 3 Jaar 
later trouwde Marie, 22 jaar oud, op 17 juli 1895 in Pleaux met Pierre 
Victor Robert. Hij wettigde het kind, zodat Jules de achternaam Robert 
kreeg. Jules Robert is maar 27 jaar oud geworden 
 

3 Pierre Grossat, geboren op 6 september 1873, tweelingbroer van 
Marie. Hij is 8 maanden later gestorven.  

Overlijden 

Marie Trigniol is overleden op 24-04-1867, 56 jaar oud, in Pleaux. Joseph Grossat is in Parijs 
overleden op 15/04/1901. Hij werd 79. De overlijdensakte van Jeanne Valeyx is nog niet 
gevonden 
 
In december 1881 is Joseph teruggekeerd naar Frankrijk. Waarschijnlijk naar zijn 2e vrouw. Die is 
dan 46 en dochter Marie is 8 jaar. Toch is hij niet in Pleaux gebleven, want hij is daar niet 
overleden. Ik heb uiteindelijk een overlijdenspublicatie gevonden in het 12e arrondissement van 
Parijs. Daar is hij op 15 april 1901 overleden op de Rue de Charenton nr.271. Dat adres kennen we 
al want dochter Marie Grossat gaf dit adres op in in de scheidingsakte van 1900 en misschien ook 
al bij de scheiding van tafel en bed in 1882, maar die heb ik nooit gezien. 
 
In de «Annuaire des fabricants à Paris in 1886» wordt de naam Grossat vermeld. Zijn activiteiten 
zijn: tôlier, plombier, couvreur”. Dit moet haast wel onze Joseph zijn. Ik ga er van uit, dat hij van 
Nederland naar Parijs is gegaan en zich daar op genoemd adres gevestigd heeft. Zijn dochter is in 
1882 bij hem in komen wonen toen ze scheidde van tafel en bed.. Na zijn overlijden is zij daar 
blijven wonen met haar nieuwe echtgenoot Leon Theophile Guinouard, waarmee ze 1902 is 
gehuwd. 
 
Nu we weten, waar Joseph in Frankrijk is terecht gekomen blijft een vraag over. Wat is er gebeurd 
met zijn vrouw Jeanne Valeix? Het lijkt er een beetje op, dat zij met haar dochter Marie in Pleaux is 
achtergebleven. In 1882 krijgt Marie daar haar zoon Jules en in 1885 trouwt Marie eveneens in 
Pleaux. Toch is er nog een link met Parijs, want Jules, de kleinzoon van Joseph Grossat, overlijdt in 
1920 in Saint Denis Seine 
 
 
Hieronder heb ik de plattegrond van de wijk waar de Rue de Charenton gelegen is afgebeeld. 
Rechtsonder zie je de Boulevard Peripherique. De afstand tot de Notre Dame, hartje stad, is maar 
een paar kilometer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het wapen van 
Capelle a/d IJssel 
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273 Rue de Charenton 75012 Parijs Frankrijk  

 

Leeftijd bij belangrijke gebeurtenissen: 

4   Grootvader Jean Joseph overleden   (17-05-1826)
21   Trouwde met Marie Trigniol [Triniol]   (11-04-1843)
22   Zoon Julien geboren   (24-02-1844)
24   Moeder overleden   (16-06-1846)
27   Dochter Marie geboren   (20-03-1849)
45   Echtgenote Marie Trigniol [Triniol] overleden   (24-04-1867)
46   Zoon Julien trouwde met Marie Vidal   (12-02-1868)
46   Kleindochter Marie geboren   (07-04-1868)
48   Trouwde met Jeanne Valeix   (26-01-1870)
49   Zoon Antoine geboren   (01-11-1870)
49   Zoon Antoine overleden   (13-11-1870)
49   Kleinzoon Julien [Juliaan Josef] geboren   (02-03-1871)
51   Kleinzoon Pierre Jean Baptiste geboren   (09-06-1873)
51   Kleinzoon Pierre Jean Baptiste overleden   (15-06-1873)
51   Dochter Marie geboren   (06-09-1873)
51   Zoon Pierre geboren   (06-09-1873)
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52   Zoon Pierre overleden   (07-05-1874)
53   Kleinzoon Louis geboren   (06-05-1875)
55   Kleinzoon Pierre geboren   (08-10-1877)
58   Kleindochter Maria geboren   (21-01-1880)
ten hoogste 61   Dochter Marie trouwde met Jean Antoine Dugal   (<1882) 
60   Kleindochter Louise Therese geboren   (03-09-1882)
62   Kleinzoon Jean geboren   (26-03-1884)
62   Kleindochter Louise Therese overleden   (18-08-1884)
64   Kleinzoon Jacques, Michel geboren   (06-08-1886)
66   Kleinzoon Julien [Juliaan Josef] overleden   (12-12-1887)
68   Kleinzoon Jules geboren   (13-04-1890)
68   Kleinzoon Jacques, Michel overleden   (04-08-1890)
70   Kleinzoon Jules geboren   (06-03-1892)
71   Kleinzoon Jacques geboren   (12-03-1893)
73   Dochter Marie trouwde met Pierre Victor Robert   (17-07-1895)
75   Kleinzoon Louis trouwde met Duijfje K. D. van Eijk  (21-04-1897)
78   Dochter Marie gescheiden van Jean Antoine Dugal   (15-01-1900)
79   Kleindochter Maria trouwde met Adriaan Luijben   (10-01-1901)
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 26-09-2009 22:31  


