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B

este vrienden van de VVA

Zo zijn we alweer in 2022 aanbeland en kan men eindelijk weer opgelucht ademhalen
dat die vervelende corona nagenoeg achter de rug is en dat een ieder zich weer vrij kan
bewegen zonder beletselen. De mondkapjes zijn ook alweer verleden tijd en geleidelijk
aan gaat het leven weer z’n normale gang krijgen. Iets meer dan twee jaar heeft dit
geduurd.
In februari was er op de televisie een reisverslag van Ilja Gort die een rondreis door
Frankrijk heeft gemaakt en verschillende streken heeft bezocht, waar hij bij bekenden
een wijntje dronk om vervolgens weer verder te gaan. Hij heeft o.a. de Auvergne bezocht
en ons laten genieten van dit grillige maar fantastische landschap. Onder u zullen er
ongetwijfeld zijn die deze uitzendingen ook hebben gezien. Hij eindigde in de Dordogne
waar wij ook doorheen zijn gereden. Hij is kennelijk wijnkenner want in iedere
landstreek dronk hij een wijntje.
Maar goed mensen, de VVA gaat zich weer opmaken voor de voorjaarsbijeenkomst die
na twee jaar eindelijk zal doorgaan en waar dan toch Haarlem weer op her programma
staat. Verderop in dit bulletin vindt u het volledige programma.
Haarlem is een stad met een zeer rijk verleden. De stad heeft vele belegeringen
doorstaan en dat heeft toch ook wel z’n sporen nagelaten. In het Teylers museum zullen
we er ongetwijfeld wat meer over te weten komen.
Haarlem is ook de stad geweest van Godfried Bomans. Hij heeft vele droogkomische
verhaaltjes geschreven over zijn stad en veelal werd het Spaarne genoemd waar hij graag
aan vertoefde.
Het is ook ooit de stad geweest van het geld. Het werd daar gedrukt door J. Enschede.
We zullen het allemaal wel zien op de 8e mei op de traditionele Moederdag.

Programma zondag 8 mei 2022
10.30 Verzamelen in Teyler’s museum Haarlem. Koffie met gebak.
12.00 Rondleiding 60 minuten.
13.00 Lunch in het museum.
15.00 Rondvaart door Haarlem centrum.
Vanaf 16.00 aangeklede borrel, vlakbij het museum en boot-aanlegsteiger.
Prijs: € 30 per persoon.
Parkeergarage “De Appelaar” is naast het museum, Damstraat 12, 2011 CD Haarlem.
Vanaf het treinstation Haarlem is het museum ca. 10 minuten lopen.
De rondvaartboot ligt vlak bij het museum.
Als er hulp nodig is bij vervoer, bel of e-mail Anita Lestrade.
MUSEUMKAART meenemen!!
Aanmelden: vòòr 10 april met bijgevoegd strookje naar Secretaris VVA
Houtvester 19
3834 CV Leusden
of via e-mail: anita.lestrade@kpnmail.nl of telefonisch: 06 18724039.

1) Station
2) Teylers museum
3) Rondvaartboot. De P bij nr. 6 is garage de Appelaar

Van Anita Lestrade:
Via onze website komen af en toe vragen over stambomen van diverse families, zoals vorig
jaar over Pieter Capel, waar we op de najaarsvergadering een mooie lezing over
hadden.Begin dit jaar werd contact gezocht door Bertrand Mialaret uit Parijs. Er onstond
een leuke uitwisseling van gegevens. Er zijn nog wel wat vragen over en weer, maar hier
alvast het eerste bericht.
geschreven door Bertrand Mialaret in januari 2022, vertaald uit het engels:
De zoektocht naar leden van mijn familie Mialaret in Nederland als koperslagers en
paraplu-verkopers bracht me in contact met de vereniging Vrienden van Auvergne.
Van Anita Lestrade kreeg ik de data-base van de Mialarets in Nederland. Heel, heel
indrukwekkend, maar een belangrijke tak ontbreekt. De tak die Auvergne verlaat en naar
Montauban vertrekt en later naar Louisiana in de Verenigde Staten. Interessante
personen: Dominique tijdens de Franse Revolutie, Yves in Santo Domingo en Louisiana en
Athénais, schrijfster en vrouw van de beroemde historicus Jules Michelet.
Ik geef een opsomming, zonder historische context.
Dominique Mialaret:
Hij was de jongste van de 10 kinderen van Guillaume Mialaret ( 1700-1766), boer,
overleden in Le Brieu( Tourniac) in de Cantal en Catherine Senaud( 1703-1741).
Het familiehuis is nu een leuke B en B.
Dominique, geboren Le Brieu, 21-08-1739, overleden Montauban 08-06-1806. Hij was
actief in Montauban en Parijs tijdens de Revolutie en werd daarna rechter in Cahors.
Hij touwde met Catherine Caissac ( 1763-1775).
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
Jacques Hippolyte, geb 1764- overl in Santo Domingo 1790.
Marthe Justine, geb 1767
Pierre Joseph, geb 1769
Catherine, geb 1770. Zij trouwde 27-10-1794 te Montauban Jean Laurens ( overl
Montauban 28-08-1809)Zij hadden drie kinderen.
Yves Louis Jacques, geb Lauzerte 16-01-1774, overl Hamilton-Cincinnati ( VS)
09-02-1841
Dominque trouwde opnieuw in 1779, met Claire Rey( overl Montauban 30-08-1813)
Uit dit tweede huwelijk 2 kinderen:
Charles Mathias Mialaret, 1783-1849
trouwde Marie Pauline Saisset.
zoon Charles Mialaret, geb Montauban 05-07-1825, overl Mezières( Ardennen)
10-04-1903.Hij was burgemeester van die stad. Getrouwd met Anais
Lambert (1835-1919).
Achille Marie George Hippolyte, geb Montauban 20-04-1786, overl idem 1872.
touwde 14-07-1815 te Montauban Julie Marguerite Simone Mila-Cabarieu.
zoon Jean Antoine Tristan, geb Toulouse 14-06-1810, trouwde te Realville
Jeanne Marie Henriette Caroline de Mallaret.

Yves Mialaret uit het eerste huwelijk, trouwde 14-09-1820 Marguerite Emma Becknell ,
geb Saint Jean Baptiste ( Louisiana) 24-10-1804, overl Montauban 14-10-1864.
Zij was één van de drie kinderen ( de andere twee: Antoine Octave Becknell en Ramire
Becknell) van Pierre Becnel( 1773-1822) en Marguerite Aimée Haydel ( 1774-1817) ,een
rijke familie van plantage-bezitters van Duitse origine.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
Catherine( Selima), geb Chapitoulas, Louisiana 15-11-1821, op het familie-bezit.
overl Montauban 31-10-1854
Zij touwde in Montauban Francois Alexandre Boue Duboislong.
Tancrede, geb Chapitoulas 1824, overl 1894
Athénais, geb Montauban 19-10-1826
Zij trouwde te Parijs 12-03-1849 met Jules Michelet( 1798-1874)
Zij hadden één kind, Lazare, die maar een paar maanden oud werd.
Antonin, geb Montauban 20-12-1827, overl tijdens een storm in Louisiana 22-11-1884.
Hij vertrok in 1846 naar Louisiana als fotograaf, later leraar en nog later als rijst en
suikerriet planter. Hij touwde 15-07-1859 Amélie Becnel ( 20-02-1832-22-01-1900),
dochter van Ramire Becnel en Constance Gaudet.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
1) Hippolyte
2) Emma ( 1855-1940), trouwde Pierre Aimée Becnel, geb Saint John 19-09-1849,
overl 1927. 4 kinderen.
3) Felix, overl 1865, 15 mnd oud
4) Prosper, 1866-1918
Henry, geb 28-02-1829 Montauban, overl okt 1884
Hippolyte, geb Montauban 26-06-1832
Bestuursmededelingen
Iedereen die de contributie voor 2022 nog niet heeft betaald wordt verzocht dit zo snel
mogelijk in orde te maken.
Noteer vast in uw agenda: najaarsvergadering 16 oktober 2022.
Van de redactie:
Vanaf 26 maart is het e-mailadres van uw redacteur gewijzigd.
Het nieuwe e-mailadres is luscuere@ziggo.nl

