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JANSJE VAN DUINEN-MORET

geboren 17 oktober 1917
overleden Alphen a/d Rijn 18 oktober 1995
weduwe van C.H.van Duinen
Jansje Moret was een dochter van Korstiaan
Hendrik Moret (Ridderkerk 1887-Rotterdam
1955) en Barbera van den Berg (Ridderkerk
1888-Ridderkerk 1928).

INHOUD
 Familieberichten
 Oproep
 Ontvangen reacties

JACOBUS MORET

geboren 1 december 1914 's-Gravendeel
overleden Strijen 11 november 1995
gehuwd met L.Moret-de Reus.
Jacobus Moret was een zoon van Wouter
Moret ('s-Gravendeel 1884-Strijen 1973) en
Lijntje Jabaay (Maasdam 1890-Strijen 1965).

 Waarom trok grootvader naar Rotterdam?
 Moretten in 1940 -1945
 Kent u dit beroep?

WERNER MORET

 Op zoek naar Antwerpse voorvaderen

geboren Rotterdam 6 juli 1936
overleden Meppel 25 oktober 1995
Elders in deze nieuwsbrief treft u een overzicht aan van het familieverband van deze
Werner Moret.

 Een andere schipperstak
 Landschapsarcitect Werner Frans Moret
overleden

 OPROEP

 Een familielid in Australië

Wij pretenderen niet volledig te zijn in onze
berichtgeving over overlijden, huwelijken en
geboorten. Wij doen een beroep op allen
ons te voorzien van zulke berichten, want wij
willen graag zo volledig mogelijk zijn. Vooral
jongeren zijn gauw geneigd om het genealogisch werk als onbelangrijk te zien. Maar, wij
weten uit ervaring dat naarmate de jaren stijgen de roep naar ‘de wortels’, wie ben ik, wie
waren mijn voorouders, belangrijker wordt.
Help ons en geef uw droevige en heuglijke
feiten door. U helpt dan mee om het uit te

 Wijzigingen in het bestuur
 Fouten in onze gegevens
 Moretten naar Moret

 FAMILIEBERICHTEN
Ons ontvielen:
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geven familieboek zo compleet mogelijk te
maken.

ken, dan horen wij die graag. We kunnen die
allicht gebruiken bij de samenstelling van het
familieboek. (Ook meningen van de achterblijvers over degenen die wegtrokken kunnen interessant zijn.)

 ONTVANGEN REACTIES.
In onze vorige nieuwsbrieven verzochten wij
u ons verhalen en foto's te zenden over onder anderen de schippers in de Moretfamilie. Hierop zijn reacties binnengekomen
en daar zijn wij blij mee. Maar, wij weten dat
er meer zijn die verhalen hebben en aan die
anderen vragen wij ons te schrijven of te bellen. Wij willen graag bij u langs komen om
een praatje te maken en dan wat op te
schrijven. Dat geldt ook voor andere beroepen die veelvuldig in de familie voorkwamen
zoals bakkers, vlassers, rietdekkers en herbergiers. Mogelijk weet u er meer. Schrijf of
bel naar ons secretariaat.

 MORETTEN IN 1940-1945
We hebben tot nu toe heel weinig gegevens
over de rol van Moretten in de tweede wereldoorlog. Het bekendst is de rol van de accountant Johannes Jacobus Moret die lid
was van de Stijkel-verzetsgroep. Hij werd al
in 1941 gearresteerd en is in 1945 in een
concentratiekamp omgekomen. Kent u gegevens over het gedrag van Moretten in oorlogstijd die de moeite waard zijn? Wij vermoeden bijvoorbeeld, dat de Moretten die op
'de eilanden' woonden hun familie in de stad
in de hongerwinter aan voedsel hebben geholpen. Hebt u gegevens hierover? Schrijf ze
ons!

 WAAROM TROK GROOTVADER NAAR
ROTTERDAM?
Volgens onze computergegevens zijn er in
de 19e eeuw zo'n twintig Moretten van het
platteland naar Rotterdam getrokken.
Waarom deden ze dat? In de literatuur verwijst men vaak naar de landbouwcrisis:

 KENT U DIT BEROEP?
Bij ons familieonderzoek komen we oude beroepen tegen die ons (vrijwel) onbekend zijn.
Onze stamvader uit 1628 bijvoorbeeld was
'beeldsnijder'. Dat wilde toen zeggen: iemand die de houtsnijkunst verstaat, zoals
die nodig is voor de versiering van kasten,
preekstoelen, boegbeelden van schepen en
dergelijke. Zijn oudste zoon was wolscheier,
dat is degeen die de
ruwe schapewol verdeelt in kwaliteitsklassen.
Maar ook nog niet zo lang geleden zijn er beroepsaanduidingen die ons onbekend zijn of
waarbij we vragen hebben, bijvoorbeeld:

"Terwijl handel, scheepvaart en industrie
zich omstreeks 1880 in opwaartse lijn bewogen, kwam de landbouw in moeilijkheden.
De import van goedkoop Amerikaans graan
nam ca 1880 zo'n omvang aan, dat op alle
Europese markten de graanprijzen snel
daalden. Tengevolge daarvan ontstond een
agrarische crisis, die in Nederland tot om-

VOORSLAGER

streeks 1895 duurde." (P.J.Bouman)

(Wat deed die? Was dit in een smederij?
In een fabriek? op een scheepswerf?)

Maar er zijn natuurlijk ook andere motieven
geweest. Als u verhalen weet, waarom uw
(over)grootvader naar Rotterdam is getrok-

BRANDER

(Wat brandde hij? In welk soort bedrijf?)
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KUIPER

34 jaren, cremer, ende Siebrecht Buyssens,

(Was deze ook eigenaar van de kuiperij?)
VOERMAN

oudt omtrent 49 jaren, nestelmaecker, beyde

(Was dit alleen de aanduiding voor de koetsier of ook van de eigenaar van de wagen?)

alhier residerende, jurantes (=zwerende) dat

VLASSER

sy wel kennen ende over enige jaren wel ge-

(Was dit de vlasarbeider of de vlasboer?)

kent hebben den voorschreven Jan Morret,

PEEWEGER

cremer, voor een man van een goede nae-

(Waar gebeurde dit?)
SCHUITENVOERDER

me, fame en renommee.....hem generende

(Is dit synoniem met schipper? Was hij eigenaar van de schuit?)

met diversche sorten van cremijen ten plattelande te vervoeren en vercoopen, sonder

Als een van uw voorouders zo'n beroep had,
weet u misschien uit familieverhalen antwoord op deze vragen. Wilt u ons dan schrijven?

aen dees oft d'ander tijd in eenige dienst als
soldaet oft andersins te sijne. Als gronde
voors redenen van henne wetentheyt: over-

 OP ZOEK NAAR ONZE ANTWERPSE

midts dienselve cremer dagelijxs alhier bin-

VOORVADEREN (VERVOLG)

nen desen stadt van hen comparanten is

In de vorige Nieuwsbrieven hebben we de
naspeuringen in de Parochieregisters, de
Gildearchieven en de Notariële archieven
besproken. Nu iets over:

copende diversche cremerijen daervan hij
hen oock wel en volcomen betaelt ende altijt
betaelt heeft. Die XVIII July anno 1609."

Bron: De Certificatieboeken. (Dit zijn registers van verklaringen voor het stadsbestuur
vanaf het jaar 1430).

Evenals bij andere vondsten is het familieverband met onze stamvader niet duidelijk.
Maar het kan heel goed zijn, dat deze Jan
een broer was van onze stamvader. We weten verder niets van deze Jan, behalve dat
hij in 1610 een dochter Catharina in Antwerpen laat dopen.
Als het een broer van onze stamvader is,
zou deze dus waarschijnlijk ook uit
Een vluchtig onderzoek in Montcarlier bij Turijn (zie Nieuwsbrief 3) leverde niets op. Nader onderzoek zou gewenst zijn.

Hierin vonden we de volgende interessante
akte:
"Ten versuecke van Jan Moret geboren van
Montcarlier in Piemont, cremer alhier woonachtich compareren Jacques Bolandts oud
Piemont (de streek van Turijn) afkomstig zijn.
Uit Noord-Italië kwamen veel protestanten
(bijv. de Waldenzen) en beeldsnijders. Dat
zou dus kloppen.
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Jacques Moret
(ca. 1600)
Beeldsnijder
Rotterdam

Leendert
(1628)
Bakker
Kr. a/d Lek

Leendert
(1665)
Bakker
Kr. a/d Lek

Leendert
(1691)
Bouwman
‘s Gr. deel

Leendert
(1715)
Herbergier
‘s Gravendeel

Leendert
(1765)
Vlasboer
‘s Gr. deel

Gerrit
(1799)
Schipper
Hard.
Veld

Leendert
(1823)
Schipper
Hard. veld

Gerrit
(1875)

Hardinxveld

Sliedrecht

Leendert
(1902)
Uitvoerder Baggerwerken

Hardinxveld

Jacob
(1904)
Motorschipper/concierge

Magda (1930)
Willem (1931)
Werktuigbouwkundige

Neeltje (1932)
Willem (1935)
Waterbouwkundige

Leendert (1955)
Koopvaardijofficier
Symon (1956)
Scheepswerktuigkunige
Gerard (1957)
Winkelier

Mirjam (1967)
Martijn (1970)
Sabine (1971)

Gerrit
(1906)

 EEN ANDERE SCHIPPERSTAK
In het vorige nummer van onze nieuwsbrief
vermeldden wij een schipperstak met vele
schippers. Hier volgt een andere. Het
is de tak van onze voorzitter Leendert Moret
en zijn vader Willem Moret, die het secretariaat heeft overgenomen.
Hierna een beknopt overzicht. In ons familieboek komen de uitvoerige gegevens.
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Arie
(1908)
Directeur Machinefabriek

Gerrit (1929)
Leentje (1936)
Cornelis (1943)
Leider
Ouderenwwerk

Barbera (1936
Maggeltje (1938)
Elisabeth (1941)
Marrigje (1943)
Arie (1952)
Technisch adviseur

Cornelis (1969)
Martijn (1973)

Erik (1980)
Guus (1983)
Sophia (1986)

Marrigje
(1903)

 LANDSCHAPSARCHITECT WERNER
MORET OVERLEDEN

Zoals wij op de voorpagina reeds vermeldden is op 25 oktober 1995 overleden WERNER WILLEM FRANS MORET, landschapsarchitect in De Wijk.
Hij was een zoon van Johannes Franciscus
MORET, de tandarts in Oud-Beyerland die
verschillende van onze lezers wel zullen
kennen.
Wij geven hieronder een overzicht van deze
tak, zodat u hem in het familieverband kunt
plaatsen.

 EEN FAMILIELID IN AUSTRALIË
Jacques Moret
(ca 1600)
Beeldsnijder
Rotterdam

Leendert
(1628)
Bakker
Kr. a/d Lek

Frans (1859)
Boekdrukker
Rotterdam

Piernella
(1890)

Leendert
(1665)
Bakker
Kr. a/d Lek

Pieter
(ca 1700)
Stijfselmaker
Kr. a/d Lek

Cornelis (1861)
Timmerman
Rotterdam

Adrianus
(1891)
Boekdrukker/
Boekhandelaar
Rotterdam

Jacobus
(1750)
Visser
Kr. a/d Lek

Jacobus (1864)

Frans
(1893)
Drukker/
Kunsthandelaar
Rotterdam

Francisca
(1921)

Johannes
(1895)

Frans
(1794)
Matroos *
Rotterdam

Johannes
(1825)
Schoenmaker
Rotterdam

Koosje (1865)

Hendrinus
(1899)
Boekdrukker/
Winkelier in
feestartikelen
Rotterdam

Johannes
(1905)
Tandarts
Oud-Beyerland

Carel (1926)
Frans (1924)

Werner (1936)
Landschapsarchitect
Johannes
(1939)
Inkoper

Frans (1956)
Ellen (1959)
Inge (1967)
Johannes
(1969)
* Matroos op ‘s Konings jacht
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 EEN FAMILIELID IN AUSTRALIË
Uit Australië ontvingen wij een brief van J.D.
Moret. Dit 'verre' familielid woont al sinds
1965 in Australië. In de brief beschrijft hij zijn
leven tot heden. De hele brief is te veel om
af te drukken, maar een uittreksel ervan willen wij u niet onthouden. Johannes David
Moret is in Rotterdam geboren, in de kraaminrichting aan de Henegouwenlaan. Hij
groeide in Rotterdam op, ging naar de kleuterschool in de Hugo de Grootstraat en
daarna de lagere school aan de Jonker
Fransstraat. Voor de oorlog woonde het gezin aan de Eleanorastraat. In mei 1940 werd
die buurt gebombardeerd en nagenoeg verwoest. Via het meubelmagazijn van Piet van
Reeuwijk kwam het ontheemde gezin in Delft
terecht. Na een tijdje keerden zij terug waarna zij tot na de oorlog in Delfshaven woonden. Na de MULO trad Johannes David als
vrijwilliger in dienst bij de Koninklijke Marine.
Hij diende onder andere op HMS De Ruyter
en in Nieuw-Guinea. In 1956 nam hij ontslag
en trad in dienst bij het Gemeentelijk Energiebedrijf, als administrateur.
Inmiddels getrouwd, verhuisde hij met vrouw
en twee kinderen eerst naar Hillegersberg en
later naar Hoogvliet. Echt wennen in Nederland kon hij echter niet na zijn omzwervingen
bij de Marine en in 1965 nam hij zijn kans
waar en emigreerde naar Australië. Op 10
juni 1965 arriveerde hij in Australië en vond
al snel werk in een wasmachinefabriek. Na
wat tegenslag kreeg hij uiteindelijk een baan
bij een aluminiumfabriek in Cabramatta alwaar hij ruim twintig jaar werkzaam was. Hij
kocht een kleine boerderij met wat land wat
later werd onteigend voor de bouw van een
vliegveld. Daarna verhuisde hij naar Emu
Plains alwaar hij nu nog woont. Toen hij zestig jaar werd is hij gepensioneerd. In 1974 is
hij genaturaliseerd zodat het hele gezin Moret de Australische nationaliteit heeft. Johan-

nes David heeft zeker geen spijt van zijn
emigratie en is trots op Australië. Zijn zoon
werkt op een bank in Queensland en heeft
ook al twee zoons (17 en 14 jaar). Zijn oudste dochter heeft een grote boerderij en vier
kinderen en de jongste dochter heeft een
zoon. Ter informatie een klein stukje kwartierstaat uit ons computerbestand zodat het
voor niet al te verre familie duidelijk is waar
Johannes David MORET geplaatst moet
worden.
1.

Johannes David MORET, geb. Rotterdam 25-8-1931,
kantoorbediende.

2.

Hermanus Petrus Johannes MORET, geb. Rotterdam
22-6-1911, scheepsbediende. Overleden Rotterdam
29-8-1978, tr. Rotterdam 1-4-1931.

3.

Catharina Nicolasina ZWAANS, geb. Rotterdam
9-10-1910.

4.

Bastiaan MORET, geb. Charlois los werkman, havenarbeider, overl. Rotterdam 4-8-1913, tr. Rotterdam
11-12-1889 .

5.

Clara Elizabeth BOSMAN, geb. Rotterdam 6-5-1869,
overl. Rotterdam 16-1-1942.

6.

Dingeman Wilhelmus ZWAANS, walbaas, overl. Rotterdam 1938 tr.

7.

Catharina Nicolasina BRANDS, overl. Poortugaal
1928.

8.

Jan MORET, geb. Zuid-Beijerland schippersknecht,
hofmeester, overl. Rotterdam 9-2-1887, tr. Charlois
2-1-1863.

9.

Johanna NIEMANSVERDRIET, geb. Pernis
24-9-1841, hofmeesteres in 1889, overl. na 1913.

10. David BOSMAN, geb. Schiedam, R.K., opperman,
metselaar, overl. Rotterdam 19-2-1917, tr. Rotterdam
7-4-1869.
11. Catharina Maria LIERZEN, geb. Rotterdam 19-4-1840,
overl. Rotterdam 23-3-1896.

 WJZIGINGEN IN HET BESTUUR.
Als gevolg van het zich terugtrekken van Aad
Moret als secretaris van onze stichting is
Willem Moret te Sliedrecht door het bestuur
op de vergadering van 17 februari 1996 offi-
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cieel benoemd als diens opvolger. Zijn adres
is:
W. Moret
A. van Scheltemastraat 1
3362 TA Sliedrecht
Telefoon 0184 415014
Maar, het bestuur is ondanks deze interne
taakverschuiving nog steeds onvoltallig.
Graag komen wij in contact met een actieve
Moret die als bestuurslid onze familiestichting verder wil helpen in het genealogisch
onderzoek naar de Moretten in heden en
verleden.

 FOUTEN IN ONZE GEGEVENS
Wij doen ons best om onze computergegevens zo nauwkeurig mogelijk te krijgen. Maar
er kunnen natuurlijk fouten in zitten (het gaat
om enkele duizenden persoonsgegevens).
Als u een fout ontdekt, wilt u die dan aan ons
doorgeven?

 MORETTEN NAAR MORET?
Een idee dat wij ontvingen van Cees Moret
(Nieuwegein). Het volgende is op een brief
van hem gebaseerd.
Waarschijnlijk is het u bekend, dat in de
buurt van Parijs het stadje MORET(-surLoing) is gelegen. Niets wijst erop, dat wij
daar vandaan komen, maar het doet je toch
wel wat als je je naam bij het binnenrijden
van een typisch Frans stadje ziet staan.
Elke zomer wordt er 's zaterdags een klanken-lichtspel (Spectacle Son et Lu- mière),
waaraan 600 inwoners meewer-

Antwoordstrook. Zie ommezijde   
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ken, opgevoerd. In Moret heeft de impressionistische schilder Sisley gewoond en gewerkt en tijdens dit kleurrijk schouwspel worden impressionistische schilderijen tot leven
gewekt. Cees Moret, die dit ‘Spectacle’ bijwoonde schrijft:

ANTWOORDSTROOK
VOOR REISJE NAAR MORET-SUR-LOING

Naam:
...........................................................

Toen wij vertelden dat wij Moret heten en dat
er zelfs een familiestichting Moret was, werden wij voorgesteld aan de directeur van het
festival en werd ook via de geluidsinstallatie
onze aanwezigheid bekend gemaakt. De directeur zou het natuurlijk op prijs stellen
wanneer vele Moretten naar Moret zouden
komen.

Adres:
...........................................................
Postcode:
...........................................................

Wij willen graag weten of er onder de Moretten belangstellenden zijn om dit aardige
stadje te bezoeken en het klank- en lichtspel,
dat werkelijk sprookjesachtig is, bij te wonen.
Bij voldoende belangstelling kan een reis
georganiseerd worden, die dan tevens een
familiereünie is.
Hoe een en ander praktisch geregeld zou
gaan worden hangt af van de belangstelling
en het aantal deelnemers. Wij denken aan
een busreis met hotelaccommodatie voor
een nacht met ontbijt. De kosten zouden, afhankelijk van het aantal deelnemers en de
hotelaccommodatie, kunnen liggen tussen ƒ
250,-. en ƒ 300,-.
Als u belangstelling hebt, wilt u dan de antwoordstrook hiernaast invullen, uitknippen
en toezenden aan het secretariaat? Wel
graag, omdat de voorbereiding tijd kost, voor
1 mei a.s.

Woonplaats:
...........................................................
Telefoon:
...........................................................
Aantal personen:
...........................................................
Ik heb in principe belangstelling om in de
zomer van 1996 (waarschijnlijk eind augustus/begin september) mee te gaan naar
Moret-sur-Loing. Graag voor 1 mei a.s.
toezenden aan het secretariaat:
W. Moret
A. van Scheltemastraat 1
3362 TA Sliedrecht
Telefoon 0184 415014

Als u deze strook op de stippellijn
uitknipt blijft uw nieuwsbrief in tact.



LAY-OUT NIEUWSBRIEF: HENNY MORET, BILTHOVEN
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