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Terug naar de 17e en 18e Eeuw
Jean Grossac de stamvader van de familie.
Ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag is Loek Grossat in het najaar van 2003 met zijn
familie op pelgrimstocht gegaan om het spoor terug te volgen naar zijn “roots”. In Pleaux
hebben zij met behulp van de gepensioneerde leraressen Danielle Reyt en Ginette Mazet
opzoekingen gedaan naar onze naam. Jos van Huik heeft in de zomer van 2004 samen
met genoemde dames nog een paar ochtenden in het archief van Pleaux doorgebracht.
In 2009 zijn de Pleaux kerkarchieven en een uittreksel hiervan, de Correze genealogie,
op internet gezet (zie genealogie.com, een Franse genealogiesite). Hoewel er nog wel
enige vragen te beantwoorden zijn is het volgende beeld ontstaan.

We vinden begin 17e eeuw een aantal Grossac’s. Allereerst onze stamvader Jean
Grossac.
Grossac Hij trouwde waarschijnlijk in 1646 met Agnes Laval, want op 20 februari
1647 zag hun eersteling Catherina Grossac het levenslicht. Hieruit kunnen we
opmaken, dat Jean zo rond 1620 geboren moet zijn. Ze werd gedoopt in Viel, een wijkje
of buurtschap van Pleaux. Op de kaart van de Cantal komen we Viel niet tegen. Ook niet
op de 18eeeuwse kaart van Cassini. Jean krijgt van Agnes 3 kinderen, onder wie een
zoon. Van hem zijn geen kinderen bekend.
Er zijn in die tijd nog meer levenstekens van de familienaam Grossac. Catherine trouwt
in 1636 in Barriac le Bosquets Cantal met Jean Miallet. Marie Grossac is getuige bij de
doop van Bernard Grossac in 1666. Zij trouwt in St. Julien aux Bois (Correze) in 1683
met Heymerick Mons. Catherine en Marie zouden misschien zussen van onze Jean
Grossac kunnen zijn. Dan kennen we een aantal Grossac’s waar we alleen een
overlijdensdatum van kennen, zoals Jeanne (1653), Marguerite (1653), Phinotte (1654),
Alys (1666) en Hugues (1669). Hier zullen ook wel jong overleden kinderen van
stamvader Jean bij zijn.
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We gaan teug naar stamvader Jean. Hij trouwt voor de 2e keer omstreeks 1663 met
Jeanne Salles of Sales. Ze krijgen 4 jongens. Jean I, Jean II, Bernard en Geraud.
Hoe zit dat. Kan je geen andere naam bedenken dan Jean. Nee eigenlijk niet. Het zit zo.
In de Auvergne is het de gewoonte je kinderen naar de naam van de getuige te noemen.
Dus een meisje wordt genoemd naar de peettante en een jongetje naar de peetoom. In
1664 wordt Jean I geboren en zijn peter is Jean Grossac. Dan wordt in 1667 Jean
Grossac II geboren. Zijn Peetoom is Jean Laval, waarschijnlijk een broer van zijn eerste
vrouw. Het was geen probleem ze uit elkaar te houden, want ze kregen wel een eigen
unieke roepnaam. Een “dit”. Alleen de genealoog heeft het er maar moeilijk mee.
Jean II zet de lijn van de Grossacs voort. Als hij op 15 mei 1698 trouwt met Francoise
Lafarge heet hij in het huwelijksregister Groussac. Hun zoon Antoine de schoenmaker
wordt in 1716 geboren. Hij trouwt in 1738 met Louise Chaumeil als Grossac. We kennen
7 kinderen van hem, die ook Grossac heten.

1716 Dit is de doop inschrijving in het doopboek > “Antoine Grossac.naquit le douzieme jour du
Janvier mille sept cent seize…” .daarna wordt het volkomen onleesbaar. Kon meneer Laval, curé
ancien, eigenlijk zelf wel schrijven? De handtekening van peetoom is duidelijk leesbaar. Gelukkig
schrijven de meeste pastoors een stuk beter.

De huwelijksinschrijving van Antoine is een stuk beter te lezen. “Après avoir publié les trois bans de
mariage d’Antoine Grossac, cordonnier, avec Louise Chaumeil du Lieu Steirgue, diocèse de Tulle toute
la reste observé, leur avons permis d’aller recevoir la benedicyion numphialle ce 20.8bre 1738. Laconet
ancien curé de Pleaux
Na de 3 huwelijksafkondigingen te hebben afgeroepen, hebben wij Antoine Grossac, schoenmaker en
Louse Chaumeil uit de plaats Steirgue, in het diocees Tulle, alles overwogen hebbende, toestemming
verleend de huwelijkszegen te ontvangen op 20 oktober 1738. Laconet pastoor van Pleaux.
De jongste zoon van Antoine wordt in 1759 in Pleaux
geboren. Zijn peettante is Antoinette Grossard. Weer een
variant op de naam Grossac. Hij heet in de huwelijksakte
Jean Joseph Groussac, zelfstandig koperslager zonder
vaste woon of verblijfplaats. Later noemt hij zich ook
marktkoopman en dagloner. Hij leeft in de roerige tijden
van de Franse Revolutie. Zijn vrouw Marie Leydié krijgt 5
kinderen. De oudste wordt in 1787 geboren en hij wordt
ingeschreven als Pierre Jean Grossat. Hier zien we voor
het eerst de naam Grossat met een ‘t’ geschreven
worden. In 1789, het jaar van de bestorming van de
Bastille, wordt Marie Antoinette Grossard geboren
(de familie is kennelijk koningsgezind,.of is het toeval dat
de koningin dezelfde naam heeft?). In 1791 wordt
Catherine Brossard geboren. In dat jaar overlijdt
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Mozart. Hierna worden er nog 2 kinderen geboren, maar die heten weer gewoon Grossac.
Catherine Brossard is nooit getrouwd geweest, maar ze is wel onze voorouder, want
in 1821 schenkt zij het levenslicht aan een wolk van een baby, namelijk Joseph Grossat.
Grossat
Hier komt dan de ‘t’ definitief in de achternaam.Deze Joseph trekt in 1860 naar
Nederland en aan hem wijden we het volgende hoofdstukje.
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