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Joseph (Juliën) Grossat, (1844-1906)
Joseph Grossat, met de roepnaam Juliën is geboren op 24-021844 in Pleaux, Auvergne, Frankrijk, zoon van Joseph Grossat
en Marie Trigniol. Getuigen zijn Jean Bastide, herbergier en
Jean Joseph Pagis, de zadelmaker.

Aarlanderveen

Vader Joseph kan helaas de geboorteakte niet ondertekenen,
want hij is de schrijfkunst niet machtig.
Joseph heet volgens zijn geboorteakte uit Pleaux gewoon Joseph,
maar die Auvernats doen een beetje moeilijk. Hij krijgt de
roepnaam Juliën. In Nederland gebruikt men de naam Julien bij
de eerste inschrijving in Oudshoorn.. Met zijn geboortedatum is
ook al een fout gemaakt. In het Nederlandse bevolkingsregister
is 21/9/1845. als geboortedatum vermeld. Zijn vrouw heette in
het bevolkingsregister Marie Antoinette Fidal. Alles wordt
gecorrigeerd in 1880. De eerste inschrijving in Aarlanderveen
heb ik nog niet gezien.

In vertaling luidt de geboorteakte: In het jaar 1844 de 24ste februari is voor mij JEAN, ANTOINE
ELAUX, ambtenaar van de burgerlijken stand van de gemeente Pleaux, hoofdplaats van het kanton
Cantal; verschenen Joseph GROSSAT oud 23 jaar, dagloner,inwoner van deze stad, om aangifte te
doen van een kind van het mannelijke geslacht, geboren in de Rue Faubourg d’empessines om 1
uur ’s morgens, volgens zijn verklaring van hem en zijn echtgenote MARIE TRINIOL, naaister,
wonend in de Rue Faubourg d’ empessines en vervolgens heeft verklaard hem de voornaam Joseph
te willen geven. De aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van JEAN BASTIDE, herbergier, oud 55
jaar en JEAN JOSEPH PAGIS, zadelmaker, oud 38 jaar, inwoners van deze stad. Na voorlezing
ondertekenden met ons behalve de vader die de schrijfkunst niet machtig is, na voorlezing
w.g. Bastide Pagis Elaux.
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Levensloop
Juliën, 17 jaar oud, reisde in 1861 met zijn vader naar
Capelle aan den IJssel. Hij gaat in 1868 na 7 jaar met
zijn vader en Etienne Besse terug om te trouwen met
Antoinette Vidal. Ze noemt zich Marie Antoinette. In
juli datzelfde jaar komen Julien en zijn vrouw samen
met vader en Antoine Cisterne weer terug naar
Capelle a/d IJssel maar niet voor lang. Hij en Marie
Antoinette gaan naar Aarlanderveen. Even later in 1869
worden ze in Oudshoorn ingeschreven. Kende Juliën
deze plaatsen soms al door reizen over de oude Rijn
met de trekschuit?
Tweemaal was Julien getuige bij de geboorteaangifte
van goede vrienden. In 1870 bij de geboorte van
Neeltje Zwanenveld dochter van buurman Isaak,
koopman in Oudshoorn en in 1901 bij de geboorte van
Gerardus, Johannes Hendrik, een zoon van Leendert
Albert Buitenhuis rijksambtenaar in Oudshoorn.
Via de krant “de Rijnbode”, die enige keren per week
verscheen komen we het een en ander te weten over
Julien.

Op 10-1-1875
verschijnt zijn eerste advertentie in de Rijnbode. Julien is
waarschijnlijk de eerste paraplumaker in de regio. In
Leiden vestigen zich de paraplumakers Gladines in de
Haarlemmer straat, J. Gubbi aan de Aalmarkt en Saroni
aan de Nieuwe Rijn. Deze firma’s adverteren in de
Rijnbode, maar pas na 1875.In deze periode adverteert
Juliën nog niet met zijn koperslagerproducten. Eind
november koopt hij een perceel van 153 m2 en hij vraagt een vergunning aan om een ‘Koper en
Blikslagerij’ in te mogen richten. Dat lukt.
Hij krijgt zijn vergunning. De zaken gaan goed, want in
1877 heeft hij al 2 knechts, zie zijn eerste wel wat
originele personeelsadvertentie. In 1872 is François
Descazaux naar Oudshoorn gekomen. Ook hij is in
Pleaux geboren. 1,5 maand na de personeelsadvertentie verschijnen advertenties van François,
waarin hij aankondigt een eigen werkplaats te hebben
geopend, waar hij alle koper- en blikwerk kan
verzorgen. Julien zal dit niet zo een goed idee hebben
gevonden denk ik zo.

Antoine

Cisterne

was in 1868 met
Joseph en Juliën mee
naar Holland gekomen. Zijn vrouw en
kinderen
kwamen
mee.
De
kinderen
hebben allemaal een
poosje
bij
de
Grossat’s
gewerkt.
Zoon Jean is van
1877 tot 1885 in
Oudshoorn geweest.
Hij kwam als 17jarige.
Dochter Marie Cisterne (geb.1866) komt in 1884 voor een jaar
als dienstbode in huis Ook haar zus Marie (Louise) heeft bij de Grossat’s gewoond en gewerkt. Het
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Franse volkje is zo beweeglijk, dat niet alle bewegingen goed in kaart te brengen zijn. De vader
van Juliën was van 1877 tot 1880 ook in huis. De werkplaats brengt heel wat werk met zich mee
en we zien vanaf de verbouwing advertenties van koper- en blik producten verschijnen.
We komen de heer J. Grossat weer tegen in oktober 1886 als Alfen bezocht wordt door 2 Franse
ballonreizigers, die door Juliën gastvrij ontvangen worden. Het is de gasten zeer goed bevallen,
want 2 jaar later komen ze weer op bezoek bij Joseph Juliën.
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De zaken ontwikkelen zich. J. Grossat krijgt de alleenverkoop van de Lampe Belge, een gaslamp.
Wederom staat er een lovend stuk in de krant. Nu over de verlichting van de kerk in
Rijnsaterwoude en de rol die Juliën hier vervult.
Pierre Martin Vidal, een neefje van 13, logeert bij zijn tante. Hij wordt ziek en op 27 december
1888 overlijdt hij. Pierre Martin is de zoon van de broer van Marie Antoinette,Pierre Vidal.
De zaken lopen kennelijk op rolletjes. De Rijnbode geeft alleen nog advertenties en
familieberichten over de familie. Maar dan in Juni 1897 verschijnt iedere week deze advertentie.

De aanbesteding vindt plaats en de sloop en herbouwen van een winkelhuis wordt gegund aan
Aannemer Snel voor 4300 gulden.
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Het zit de aannemer in het begin niet mee, want de Rijnbode verhaalt “B. Snel, een der aannemers
van het in aanbouw zijnde huis van de heer Grossat alhier, had Vrijdagmiddag het ongeluk door
het kantelen van de ladder, te vallen van de bintlaag en kwam in de kelder terecht. Per rijtuig werd
hij naar huis vervoerd en hoewel nog pijnlijk is zijn toestand op heden vrij goed.
De winkel wordt vervangen door een statig in neoclassicistische stijl ontworpen pand. De familie
trekt tijdelijk in bij de familie van Tol op boerderij “de Blijenburg” aan de overkant van de straat.

De opening van de Grand Bazar Français
vindt plaats op 7 november 1897. De
droom van Juliën en Antoinette is
uitgekomen. Zijn vrouw had zich als een
handige zakenvrouw ontpopt en bestierde
de winkel, terwijl Julien de loodgieterij en
werkplaats verder uitbouwde.
Op zolder was er ook nog een werkplaats
om paraplu’s te repareren, herinnerde Adriaan Luijben jr. zich. Hij kwam als kind vaak bij Oma op
bezoek. Volgens Maria Grossat Luijben is in de fundering van het huis een rol ingemetseld met een
speciaal document van haar vader Julien.
In de Rijnbode van 1936 staat een beschrijving van de Hooftstraat:
“Grossat vestigde zich in het huis van mej. Wildschut, in welke woning later zeer verbouwd,
vernieuwd en vergroot, hij tot zijn dood heeft gewoond. Grossat was als Frans soldaat in de oorlog
van 1870-1871 over onze grenzen gekomen en gevoelde er weinig voor zijn body aan de Pruisische
kogels bloot te stellen. Hij is hier dan ook maar gebleven en is tot een zekere welstand gekomen.”
In 1901 gaat het fout met hondekar van Grossat:
Roelofarendsveen. Bij de valbrug in den Veenderdijk, op het Zuidereinde, geraakte Dinsdagmiddag
in de diepe Veenwetering te water de groote kar met aardewerk, met een hond bespannen, van
Grossat te Oudshoorn. De begeleider bleef nog ongedeerd aan den wal, de grooten hond is bijna
verdronken. De inhoud is voor verreweg het grootste deel nog opgehaald en opgebaggerd kunnen
worden
In 1910 maakt de krant ons attent op het volgende:
Dinsdagavond 8 uur werden 12 stuks zinken emmers, staande voor de winkeldeur van de wed. J
Grossat Grand Bazar Français, weggekaapt. Onmiddellijk werd de politie ook in omliggende
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gemeenten met het feit in kennis gesteld, en overal naar de daders, men vermoedde landloopers
gezocht. Thans is echter gebleken, dat de emmers, al kort na den diefstal bij den winkelier B.
alhier tegen lagen prijs waren verkocht. Men hoopt de daders nog in handen te krijgen.
,

Factuur dd. Januari 1896 aan de gemeente Oudshoorn voor de in Juni 1895 gerepareerde
koperen pijp. Linksboven lezen we Magazijn van Petroleumlampen….
Toen Marie Antoinette Vidal in 1915 overleed was de waarde volgens de nalatenschap 9200 gulden.
Voor dit bedrag heeft Jean Grossat de winkel uit de erfenis gekocht.
In juli 1913 heeft Thomas Spreij ( de bekende houthandel uit Alphen?) een hypotheek verstrekt
van 6000 gulden. In 1914 leende de heer Gladine uit Gros de Montfort ook 721 gulden. Deze
leningen zijn allemaal na de dood van Joseph verstrekt en wellicht als schenkingen aan de kinderen
gebruikt. De naam Gladines was ook de naam van een paraplumakerwinkel aan de
Haarlemmerstraat in Leiden
6 Kinderen hebben in 1916 bij overlijden van ma 1861 gulden ontvangen. Door de leningen van ma
is waarschijnlijk in 1914 per kind zo´n 1700 gulden per kind verdeeld. In 1906 bij overlijden van
vader is er ook een deel naar de kinderen gegaan. Hoeveel weet ik niet. Maria heeft dacht ik wel
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eens verteld, dat elk kind in totaal ongeveer 10.000 gulden heeft gehad, en dat lijkt mij heel goed
mogelijk

Op 16 juli 1906 maakt de weduwe Grossat een offerte voor kopere lantaarns voor buitenverlichting
aan burgemeester en wethouders van Oudshoorn. Deze offerte komt uit het archief van de
gemeente.

Julien woont vanaf 01/07/1868 in Capelle a/d Ijssel bij zijn vader. Hij trekt naar Aarlanderveen en
vanaf 2/11/1869 woont hij in Oudshoorn. Adresnamen zijn wijk 2 nr 407, wijk 3 nr 461,
Hooftstraat 45. Zijn beroep is ketellapper, koperslager
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Huwelijk

Juliën trouwde, 23 jaar oud, op 12-02-1868 in Pleaux met Marie, Antoinette Vidal, 21 jaar oud.
Marie, Antoinette is geboren in Pleaux op 01-06-1846. Haar ouders waren Jacques Vidal,
marktkoopman, en Marie Jeanne Granger geboren 15-10-1815.
De geboorteaangifte van Antoinette wordt door tante Marie
Vidal (geb 1801) gedaan. Is vader Jacques de boer op?
Marie heeft even na 1880 haar moeder Marie Granger in
huis gehaald. Zij is in 1896 in Oudshoorn overleden. Marie
was misschien niet onbemiddeld. Ze had 75 goudstukken
bij zich, zo vertelde Jacques (geb. 1883) aan zijn zoon
Juliën. Misschien, want andere Grossat’s kenden dit verhaal
niet. Op het plaatje zie je het 40 Franc goudstuk afgebeeld.
Dit goudstuk kwam in 1803 in omloop.

Akte 44 Huwelijk tussen
Joseph Grossat en
Antoinette Vidal

12 febr.
Getekend wordt er door
Jean Souillac,
zadelmaker, Claude
Maury ex
belastingontvanger,
Jean Laval,
schoenmaker, Pierre
Lapierre concierge en
dan de handtekeningen
van Antoinette Vidal
en Joseph Grossat.
Joseph kan al goed
schrijven. Antoinette is
kennelijk nog in het
hanepoten stadium,
maar dat verandert wel
in Holland.
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Kinderen van Juliën en Marie Antoinette
1 Juliaan, Jozef (Juliën) Grossat, geboren op 02-031871 in Oudshoorn. Overleden 16 jaar oud op 12-12-1887.
De ambtenaar is slecht in zijn Frans. Het was
waarschijnlijk de bedoeling, dat deze telg Julien Joseph
zou heten. In het bevolkingsregister heet hij keurig Julien,
maar bij zijn overlijden op 12-12-1887 wordt het in dat
register Juliën. Hij is maar 16 jaar oud geworden
2 Pierre, Jean Baptiste Grossat, geboren op 09-061873 in Oudshoorn Joost Groeneveld, winkelier (geb.
1826) en Gijsbertus Jacobus van der Linden, loodgieter
(geb. 1850) waren de getuigen. Pierre is overleden op 1506-1873 in Oudshoorn, 6 dagen oud.

Hoofdstraat 45 anno 2004

3 Louis, Francois, Hilaire (Louis) Grossat, geboren op
06-05-1875 in Oudshoorn (Alphen a/d Rijn). Louis was
loodgieter. Hij is overleden op 29-02-1948 in Voorburg, 72
jaar oud. Louis trouwde in april 1897 met Duyfje van Eijk,
Ze is geboren op 01-02-1875 in Haarlem. Hij trouwde voor
de tweede maal, omstreeks 1915 in Rotterdam? met
Sophia, Catharina van Engelen, geboren op 15-061877 in Rotterdam. Voor de 3e keer trouwde Louis op 2812-1922 in Wageningen met Petronella Wegh, (zie
hoofdstuk Louis)

4 Pierre, Jean, Baptiste (Pierre) Grossat, geboren op 08-10-1877 in Oudshoorn
(Alphen a/d Rijn).Pierre trouwde, 24 jaar oud op 28-08-1902 in Amsterdam met Marie
Melchers., Marie is op 11-12-1879 in Amsterdam geboren, dochter van Maria, Catherina
Melchers. (zie hoofdstuk Pierre)
5 Maria, Johanna (Maria) Grossat, geboren op 21-01-1880 in Oudshoorn (Alphen a/d
Rijn). Maria( trouwde op 10-01-1901 met Adrianus, Theodorus, Jacobus, Marie Luijben,
Ze trouwde later met Piet van Deun (zie hoofdstuk Maria)
6 Louise, Therèse Grossat, geboren op 03-09-1882 om 23:00 in Oudshoorn. Getuigen bij
de aangifte waren Jasper de Graaf, timmerman (geb. 1823) en Jacobus van Vulpen,
wagenmaker (geb. 1832). Louise Therèse is overleden op 18-08-1884 in Oudshoorn
slechts, 1 jaar oud.
7 Jean, Grossat (afb. 3), geboren
op 26-03-1884 in Oudshoorn
(Alphen a/d Rijn). Hij trouwde op
20-05-1915 in Schoten (Haarlem)
met Geertje Cocx (zie hoofdstuk
Jean).
8 Jaques, Michel Grossat, geboren op 06-08-1886 om
09:00 in Oudshoorn. getuigen: Jacobus van Vulpen,
wagenmaker (geb. 1832) en Hendrik Willem de Graaf,
timmerman (geb. 1854). Jaques, Michel is overleden op
04-08-1890, 3 jaar oud.
Joseph (Jules) Grossat, geboren op 13-04-1890 in
Oudshoorn en getrouwd met op 04-08-1915 in Utrecht
met Cornelia, Johanna, Antonia Loomans, Het huwelijk
werd ontbonden op 04-03-1935. Cornelia, Johanna,
Antonia is geboren op 17-03-1893 in Den Haag, overleden
op 03-01-1979 in Delft, 85 jaar oud. (zie hoofdstuk Jules)
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10 Jacques, Vidal, Pierre (Jacques) Grossat, geboren op 12-03-1893 in Oudshoorn.
Jacques trouwde op 11-04-1928 in Rotterdam met Cornelia, Jacoba (Cor) Toonen, Ze
overleed op 04-05-1934. Cor is geboren op 13-10-1895. Jacques trouwde, 41 jaar oud, op
12-09-1934 in Den Haag met Sjaan Duivesteijn, 32 jaar oud. Adriana, Petronella,Johanna
is geboren op 12-12-1901 in Den Haag. (zie hoofdstuk Jacques)

Overlijden
Joseph is overleden op 19-04-1906 in Oudshoorn, 62 jaar oud.
Marie Antoinette is overleden op 02-01-1915 in Oudshoorn , 68 jaar oud.
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Leeftijd bij belangrijke gebeurtenissen:
2
5
23
23
24
25
26
26
27
29
29
29
29
30
31
33
35
ten hoogste 38
38
40
40
42
43
46
46
48
49
51
53
55
56
57
58
58
58
minstens 58
59
ongeveer 60
ongeveer 60
ongeveer 61

21/2/2005

Grootmoeder Catherine overleden
Zus Marie geboren
Moeder overleden
Trouwde met Marie Vidal
Nicht Marie geboren
Vader trouwde met Jeanne Valeix
Halfbroer Antoine geboren
Halfbroer Antoine overleden
Zoon Julien [Juliaan Josef] geboren
Zoon Pierre Jean Baptiste geboren
Zoon Pierre Jean Baptiste overleden
Halfbroer Pierre geboren
Halfzus Marie geboren
Halfbroer Pierre overleden
Zoon Louis geboren
Zoon Pierre geboren
Dochter Maria geboren
Zus Marie trouwde met Jean Antoine Dugal
Dochter Louise Therese geboren
Zoon Jean geboren
Dochter Louise Therese overleden
Zoon Jacques, Michel geboren
Zoon Julien [Juliaan Josef] overleden
Zoon Jules geboren
Zoon Jacques, Michel overleden
Neef Jules geboren
Zoon Jacques geboren
Halfzus Marie trouwde met Pierre Victor Robert
Zoon Louis trouwde met Duijfje K. D. van Eijk
Zus Marie gescheiden van Jean Antoine Dugal
Dochter Maria trouwde met Adriaan Luijben
Vader overleden
Kleinzoon Cobus geboren
Zoon Pierre trouwde met Marie Melchers
Zus Marie trouwde met Leon Theophile Guinouard
Zus Marie overleden
Kleinzoon Julien Jozef Antoine geboren
Kleinkind levenloos geboren
Kleinzoon Cobus overleden
Kleinkind levenloos geboren

(16-06-1846)
(20-03-1849)
(24-04-1867)
(12-02-1868)
(07-04-1868)
(26-01-1870)
(01-11-1870)
(13-11-1870)
(02-03-1871)
(09-06-1873)
(15-06-1873)
(06-09-1873)
(06-09-1873)
(07-05-1874)
(06-05-1875)
(08-10-1877)
(21-01-1880)
(<1882)
(03-09-1882)
(26-03-1884)
(18-08-1884)
(06-08-1886)
(12-12-1887)
(13-04-1890)
(04-08-1890)
(06-03-1892)
(12-03-1893)
(17-07-1895)
(21-04-1897)
(15-01-1900)
(10-01-1901)
(15-04-1901)
(15-05-1902)
(28-08-1902)
(31-08-1902)
(>1902)
(01-10-1903)
(±1904)
(±1904)
(±1905)
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