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Beste Auvergniaten

N

adat we een vrij koude winterperiode achter de rug hebben en de gure
oostenwind getrotseerd en geleidelijk aan gaan ontdooien beginnen we een beetje
aan het voorjaar te ruiken. Als u dit Bulletin ontvangt is het al bijna april en gaan
we u informeren over de komende voorjaarsbijeenkomst. Want Moederdag duurt
niet zo lang meer.

Waar gaat de reis naar toe? De keus is dit jaar gevallen op Schiedam, een zeer oud stadje
waar veel te zien is. Er is een mooi programma gemaakt, met behulp van onze leden
Ilonka en Paul Luscuere, die Schiedam goed kennen. We hebben de prijs weer laag op
45 euro kunnen houden, door bij te passen uit de Verenigingskas.
Schiedam is inderdaad een hele oude stad met een roemrucht verleden. Rond het eind
van de 19e eeuw stonden hier vele branderijen en stokerijen en was het een wat vervuilde
stad. In de volksmond heette de stad ook “Zwart Nazareth”, waarschijnlijk om de vele
schoorstenen en het afvalwater dat van de branderijen in de grachten werd geloosd. Er
zijn nu nog maar enkele branderijen en distilleerderijen over, deze bevinden zich nu aan
de rand van de stad.

Voorjaarsbijeenkomst 13 mei 2018
Programma
11.00 Verzamelen in Zavor, koffie met bonbon
12.45 rondleiding Jenevermuseum
13.45 lunch in Zavor
15.00 boottocht
16.15 bezoek Coöp Museum
17.00 verzamelen en eten in de “Pannenkoe”.
We verzamelen vanaf 11.00 in Koffiebar Zavor, daar kunnen we bijpraten onder genot
van koffie met een bonbon van chocolaterie “De Bontekoe”. Daarna in het museum een
rondleiding. Het museum ligt tegen de koffiebar aan. In het museum is een lift. Na de
rodleiding eten we wat in de koffiebar. Rond half drie vertrekken we naar de opstapplaats
van de rondvaart, vlakbij het museum. De vaartocht duurt ongeveer een uur. Dan kunnen
we naar het Coöp-Museum, waar Ilonka en Paul als vrijwilliger werkzaam zijn. Dit is ook
weer vlakbij de bootsteiger. Daarna kan een ieder tot 17.00 eventueel nog ergens wat
drinken, en dan eten we pannenkoek of saté in restaurant”De Pannenkoe”.
.

Nr 3 is het Jenevermuseum, Zavor ligt in de Hoogstraat. Met de achterkant tegen het
museum. Nr 26 is de opstapplaats van de boottocht. Nr 4 is het Coöperatiemuseum.
Restaurant de Pannenkoe ligt bij de Koemarkt middenonder op de kaart, bij “P”
ongeveer. Het station zie je rechtsboven, lopen is het 10-15 minuten naar Zavor.
Als je met de auto komt kun je het beste parkeren bij nr. 20 Als je vanaf het station met de
auto tot voor de deur wilt worden gebracht, dit svp bij het opgeven vermelden.
NEEMUW MUSEUMJAARKAART MEE! DAT SCHEELT VEEL GELD
NEEM UW 65PLUS PAS MEE! DAT SCHEELT NOG MEER.

Rubriek: foto met verhaal
Dit is het gezin van Pieter Lestrade en
Cornelia Petronella de Vries.
Pieter, geboren 4 februari 1869, was het
vierde kind van Pieter Lestrade, kleinzoon
van de uit Frankrijk gekomen Pierre
Lestrade, en Petronella Poelen. Deze vader
overleed in 1878 ten gevolge van een naar
ongeval: overreden door een trein tussen
Halfweg en Haarlem, bij het aanleggen van
kabels.
Jonge Pieter was geboren in Huissen en
trouwde 21 april 1897 te Haarlem met
Cornelia Petronella de Vries uit
Haarlemmerliede.
Via openarch.nl heb ik ontdekt dat hij in
1889/1890 twee maanden in de
gevangenis van Breda heeft gezeten ivm
“diefstal in vereeniging”.
Zou Cornelia dat geweten hebben?
Uit het huwelijk zijn vijf kinderen geboren,
waarbij de derde maar twee maanden oud
geworden is, allen jongens. Alle kinderen
geboren te Haarlem, Klein Heiligland 42.
Dit is aan de achterkant van het Frans
Hals Museum.
Links op de foto Pieter, de oudste, geboren
13 mei 1897, dus maar drie weken na het huwelijk. Daarnaast Pieter senior met voor
hem Albertus Hendrikus, mijn grootvader, geboren 3 oktober 1900, Cornelia Antonius,
de jongste, geboren 18 oktober 1901, en Johannes Antonius, geboren 29 augustus 1898.
De foto zal uit 1907/1908 zijn. Mooi mijn grootvader in matrozenpakje. Ik vind dat
K oppie wel lekker eigenwijs kijken. Past wel bij hem.
Peter senior overleed in 1921. Zijn vrouw werkte daarna op verschillende adressen als
huishoudster. Later had zij een kruideniers- en snoepwinkeltje in de Cornelissteeg nr 20,
een zijstraat van het Klein Heiligland. Als bejaarde woonde zij in het Proveniershof,
vlak bij. Mijn grootmoeder vertelde dat haar schoonmoeder zeer katholiek was.
Mijn grootvader is ooit misdienaar geweest en mijn vader en zus moesten naar
katholieke scholen en naar de katholieke padvinderij. Grootvader had later niets met het
geloof
En er ging het verhaal dat er iets was voorgevallen en hij daarom was weggestuurd als
misdienaar, tot verdriet van zijn moeder Cornelia.
Anita Lestrade

Bidprentjes: bron van genealogische gegevens
Bidprentjes zijn kaartjes die dikwijls worden uitgedeeld na afloop van een uitvaartdienst ter
nagedachtenis aan de overledene. Op het bidprentje staat meestal een korte levensschets, een foto,
een gedicht of een stukje proza. Zij bevatten gegevens waarmee mensen, op zoek naar de
familiegeschiedenis, heel blij zijn.

De herkomst van het bidprentje.
Het bidprentje is van oudsher een rooms-katholieke traditie. Het is het
prentje dat wordt uitgereikt bij een begrafenis als herinnering aan de
overledene. Het wordt daarom ook wel doods- of dodenprentje of
gedachtenisprentje genoemd. Het bidprentje is afkomstig uit de
Nederlanden, d.w.z. het huidige Nederland en België. De eerste
exemplaren komen uit laat 16e eeuws Antwerpen met afbeeldingen uit
het Oude of Nieuwe Testament. Het waren vooral priesters en
kloosterlingen die deze eerste prentjes lieten maken. Op de achterkant
werd de naam van de overledene geschreven met meestal een gebed of
tekst uit de Bijbel erbij. Rond 1730 verschenen de eerste gedrukte bidprentjes in Amsterdam met gravures. Op veel prentjes stond R:I:P.
(=Requiescat in Pace) of in het Nederlands: “dat Hij/Zij moge rusten in
vrede” op de achterkant stond dan “Bid voor de ziel van Zaliger”
gevolgd door de naam, de plaats en de leeftijd van de overledene en
tenslotte een tekst uit de H. Schrift die op een of andere manier paste
bij de overledene.
Op internet zijn veel bronnen te vinden waar men de bidprentjes kan
raadplegen. Ook het CBG heeft een grote collectie van bidprentjes die
toegankelijk is.

Bidprentje Johannes Paijralbe.
In een oud kerkboek van mijn schoonmoeder
trof ik een bidprentje aan van Johannes

Paijralbe, een man uit de 18e eeuw, zoon
van Antoine Payralbe die vanuit de
Cantal (Auvergne) naar Nederland kwam
en in 1814 opduikt in Uithoorn. Voordat
Antoine in 1822 trouwde met Naatje
Barents had hij al twee buitenechtelijke
kinderen verwekt. Met Naatje Barents
wilde hij het wat netter afwerken en
daarom besloten die twee in het huwelijk
te treden, maar voordat dat wettelijk
afgesloten kon worden, moesten er nog
papieren vanuit
Chaussenac
naar
Uithoorn gestuurd worden en dat ging in
die tijd nog met de postkoets. Het kindje
groeide al op in de buik van Naatje, toen
in Juli 1822 de papieren op het
gemeentehuis van Uithoorn aankwamen.
Toch duurde het nog tot 11 augustus 1822 dat het Bruidspaar voor de fungerend schout Koolhaar van
Uithoorn in de echt verbonden konden worden. Johannes groeide voorspoedig op en trad in de voetsporen
van zijn vader en werd koperslager. Het gezin verhuisde naar Abcoude. Nadien trouwde hij met Gerarda
Petronella van den Berg uit Houten. Vanuit Abcoude is hij naar Haarlem vertrokken, waar hij maar kort
woonde, om zich daarna in Bovenkerk te vestigen. Daar overleed hij op 88-jarige leeftijd en was hij
jarenlang lid van het kerkkoor van de Sint Urbanus aldaar. In het hiernaast geplaatste bidprentje wordt
daar nog op gezinspeeld.
Wiet Josso
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AANMELDSTROOK
Ik/Wij ……………………………………………………………………….. gaat/gaan mee 13 MEI
…………………………………………………………………….....
Gaarne vòòr 15 april aanmelden s.v.p.
Museumjaarkaart [ ] [ ]
65pluskaart [ ] [ ]
Er is 45 Euro per persoon overgemaakt naar de penningmeester
Rekeningnummer NL89 RABO 0375 0092 80, t.n.v. Penningmeester VVA Hoogblokland.
E-mail: anita.lestrade@kpnmail.nl of telefoon 06 18724039 maar u mag het ook per post
versturen:
Anita Lestrade
Houtvester 19
3834 CV Leusden
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