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FAMILIEBERICHT (1) 

Wij ontvingen het volgende overlijdensbericht: 

 

Bedroefd om haar heengaan, maar dankbaar voor wat 

zij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis, dat de 

Heere na een kortstondig ziekbed en een liefdevolle 

verzorging in ‘de Waard’, uit ons midden heeft weg-

genomen onze lieve zorgzame moeder, schoonmoeder, 

groot-, overgrootmoeder, schoon-zuster  en tante 

 

WILLEMIJNTJE MORET  
sinds 1980 weduwe van Bastiaan Terlouw 

 
op de leeftijd van 83 jaar 

 
 Alblasserdam: A. P. Vogel-Terlouw 

       P. J. Vogel 

        René en Corine Laurens 

        Marcel en Angelina 

 

  Papendrecht:  H. Terlouw 

       M. C. I. Terlouw-Schreurs 

        Stéphan   

        Iris en Theo 

 

 Alblasserdam: D. E. van der Ven-Terlouw 

       A. B. van der Ven 

        Jhon en Ursela 

        Ingrid en Henri 

 

H. I. Ambacht:  H. W. van Wingerden-Terlouw 

       P. van Wingerden 

   

           Rijsoord:  W. W. Lagendijk-Terlouw 

       L. Lagendijk 

        Remko 

        en verdere familie 

 

Alblasserdam, 5 mei 1996 

De Alblashof 1 (kamer 326) 

 

 

familiestichting Moret 

 

opgericht 8 juli 1992 ingeschreven in het stichtingsregister van de 

 Kamer van Koophandel en Fabrieken op 15 juli 1992 onder nummer S 133110 

 

De Statuten omvatten 21 artikelen. 

Het doel van de stichting is vastgelegd in artikel 2 van de Statuten en luidt: 

 

a.  het verrichten, doen verrichten en bevorderen van genealogisch onderzoek, zowel in - als bui-

ten Nederland, betreffende het geslacht MORET en het coördineren, documenteren en publice-

ren van de verkregen gegevens; 

b.  het lokaliseren, inventariseren en bekend maken van zaken die voor de geschiedenis van het 

geslacht MORET van betekenis zijn; 

c.  het verhinderen van het verloren gaan van zaken bedoeld onder a en b; 

d.  de instandhouding en versterking van de banden tussen de leden van het geslacht MORET, 

ook van die in het buitenland; 

e.  het nemen van initiatieven voor de activiteiten die een bijdrage kunnen leveren tot het gesteld 

onder a, b, c en d. 

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: 

a.  te pogen boekwerken, archiefstukken en andere zaken welke van belang worden geacht voor 

de geschiedenis van het geslacht MORET, in eigendom, bruikleen of anderszins te verkrijgen, 

alsmede te zorgen voor het beheer, de restauratie en het onderhoud van het door haar verwor-

vene;  

b.  onderzoekingen te doen instellen naar de geschiedenis van het geslacht MORET en zo moge-

lijk van tijd tot tijd bijzonderheden dienaangaande te publiceren; 

c.  en al datgene verder te verrichten, wat het bestuur ter bevordering van het doel van de stichting 

gewenst acht. 

 

Bent u al donateur? De minimumbijdrage is ƒ 20,-. per jaar.  

Via het onderstaande strookje kunt u zich aanmelden bij het secretariaat van de Familiestichting 

MORET.  Voor het adres van de secretaris zie ommezijde. 

 

familiestichting Moret 

Naam: 

Adres: 

Woonplaats en postcode: 

Telefoon: 

geeft zich hiermee op als donateur van de Familiestichting MORET 
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 Willemijntje was een dochter van Willem Moret (1874-1940) en Adriana van der Linden (1874-) in 

Ridderkerk. Met behulp van de volgende computergegevens kunt u haar in het familieverband plaat-

sen: 

 

WILLEM MORET (1874-1940) 

GEHUWD TE RIDDERKERK IN 1900 MET  ADRIANA VAN DER LINDEN (1874-) 

                    

                    

Elisabeth  Arie  Leentje  Pieter  Helena  Willemijntje  Wilhelmina 

1901-1988  1902-1982  1904-1980  1906-1907  1909-  1913-1996  1918- 

x 1922  x 1930  x 1928      x    

Johannes  Lijntje  Leendert      Bastiaan   

van  Helden  Velthuizen  de Bie      Terlouw   

1900-1974  1907-  1905-1980      -1980   

             

             

             

                

Adriana Joost Lena Willemijntje Bets Riet Ina Arie 

1931- 1933- 1935- 1941- - - - 1944- 

 x 1959       

 Johanna        

 Nouwen       

 1935-       

         

           

Lijntje Trijntje Arie      

1960- 1962 1967      

        

 

 

 

 

FAMILIEBERICHT  (2) 

 

Heden overleed na een kortstondige ziekte 

onze lieve moeder en oma 

HILLIGJE GEZINA  MORET-HAKKERT 

sinds 22 juli 1976 weduwe van J. F. Moret 

Rembang, 3 december 1906 

De Wijk, 10 augustus 1996 

 

De Wijk: M. F. Moret-Wessels Boer 

 Waarder: P. J. Moret-Quaak 

    I. H. G. van Eijk-Moret 

    H. van Eijk 

    J. F. Moret 

 

De Wijk, 10 augustus 1996 

 

 Hilligje Gezina is de moeder van Werner 

Willem Frans Moret, waarvan wij in de 

vorige nieuwsbrief het overlijden meld-

den. Het familieverband hebben wij toen 

aangegeven. De volgende computergege-

vens kunnen dit nog verduidelijken: 

Hilligje Gezina Hakkert  

geboren te Rembang (IndiN)  

3 december 1906  

apothekersassistente 

dochter van Werner Willem Hakkert  

en Gerritdinia Johanna Munch 

trouwt Rotterdam 27-4-1933 met  

Johannes Franciscus Moret, tandarts. 

 

STAMREEKS = rechte lijn van stamvader naar een bepaalde nakomeling(e), met verwaarlozing van 

alle zijtakken. Dus als volgt: 

Alphons Moret  

(1927-) 

zoon van Huibert Moret  

(1891-1966) 

zoon van Willem Moret 

 (1859-1943) 

zoon van Huibert Moret 

 (1833-1866)  

zoon van Jacobus Moret 

 (1800-1870) 

enzovoort, tot aan de stamvader. 

 

Maar zo'n voorstelling legt teveel nadruk op de vaders. Het volgende is immers evengoed waar: 

 

Alphons Moret 

zoon van  

Wilhelmina van Schaardenburg  

(1888-1966) 

dochter van  

Francina Wilhelmina de Rot  

(1859-1925) 

dochter van  

Jacoba Hijzen 

(1839-) 

dochter van  

Francisca Hartman 

enzovoort. 

 

Van beide ouders krijgen we genen mee. De moeders en vaak vooral de grootmoeders hebben een 

grote invloed op hoe iemand later wordt. Vanuit dit gezichtspunt is de zogenaamde kwartierstaat een 

betere vorm om het familieverband weer te geven.  

 

 

 

Adres secretariaat Familiestichting: 

 

de heer W. Moret 

Adama van Scheltemastraat 1 

3362 TA Sliedrecht 

 

Er zijn natuurlijk duizenden afstammelingen van het stamvader-echtpaar, als we de vrouwelijke meet-
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  ellen. Meestal beperkt men zich tot de manlijke en vaak ook nog tot diegenen die enige maatschap-

pelijke status hadden. In ons familieboek zullen we ons vooral bezighouden met de takken van de 

boom, waarvan in onze tijd nog naamdragers Moret leven, ongeacht hun maatschappelijke positie. 

 

KWARTIERSTAAT = 

iemand met zijn 2 ouders, 4 grootouders, 8 overgrootouders, enzovoort. 

 

Dus als volgt: 

 

Sander Moret 

(1959-) 

 

ouders:         Alphons L. A. Moret en Hillegonda Marij Poot 

            (1927-)           (1923-) 

 

grootouders:       Huibert  Wilhelmina      Jan   Maria Hillegonda 

            Moret   van Schaardenburg  Poot  van der Burg 

            (1891-   (1888-         (1887-  (1888- 

            1966)   1966)         1932)  1966) 

 

Een ingevulde kwartierstaat is een aardig cadeau voor een kind of kleinkind: 

 

 

overgrootouders  

 

       

 

 

grootouders  

 

       

 

 

ouders  

 

       

 

 

kind  

 

       

 

 

Als u de vakjes kunt voorzien van fotootjes is het effect nog aardiger.  

 

FAMILIEBERICHTEN  

Vergeet u niet ons familieberichten toe te stu-

ren? Geboortekaartjes, huwelijksaankondigin-

gen, overlijdensberichten: ze zorgen ervoor dat 

ons computerbestand up-to-date blijft. 

 

VLASSERS MORET 

In de 's Gravendeelse tak van onze familie heeft 

de vlasteelt een grote rol gespeeld. Herhaaldelijk 

kwamen we als beroep tegen: vlasboer, vlasar-

beider, vlasser. Wat een vlasboer is, zal duide-

lijk zijn: een boer die vlas verbouwt. De vlasar-

beider was natuurlijk zijn arbeider.  

Maar wat was een vlasser?  

Werd de boer zo genoemd?  

Of de boerenarbeider?  

Of allebei soms?  

Of is het alleen de ambachtsman die het vlas 

verder verwerkt? Weet iemand van onze lezers 

misschien uit familieverhalen hier meer van? 

Schrijf of bel ons dan. In het familieboek wil-

len we graag aan het vlasbedrijf aandacht be-

steden. 

 

BUSTOCHT NAAR MORET-SUR-LOING 

De bustocht is niet doorgegaan. Er waren te 

weinig deelnemers. Allicht zullen verschillen-

den van u de Son-et-LumiPre-festiviteiten in 

Moret nog wel eens bezoeken op een doorreis 

naar Zuid-Frankrijk. Moret is een aardig stadje, 

dat de moeite van een bezoek waard is.  

 

WAPENHANDELAAR VEROORDEELD 

De Rotterdamse eigenaar van boekhandel He-

raldica, tegen wie wij in de Nieuwsbrief num-

mer 7 waarschuwden, omdat hij een fami-

liewapen Moret aanbood dat het onze niet is, 

werd door de Rechtbank schuldig bevonden aan 

koopmansbedrog en veroordeeld tot een boete 

van f 50.000,-. 

 

 

 

 

 

EEN BURGEMEESTER MORET  

EN EEN RINGSLUITER 

Balte Moret (ca 1630 -1706) was lange tijd een 

van de twee burgemeesters van Krimpen aan de 

Lek. Burgemeester in een dorp was toen heel 

wat anders dan een burgemeester nu. Het was 

zoiets als een wethouder. Zijn taak blijkt onder 

andere uit de eed die hij moest afleggen. De 

tekst van die eed, in het begin van de 18e eeuw 

opgetekend, geeft een aardig beeld van de func-

tie in die tijd (en van de spellingsmoeilijkheden 

van de klerk!): 

   

EED VAN DE BURGEMEESTERS 

    ‘dat sweeren wij Borgermeesteren die nu die-

nen sullen in den Ambagte van Krimpen Lecq 

voor den jaaren ....  :      Het regt ende 

geregtigheyd te helpen handhaaven en voor-

staan. Beschouwen alle straaten, santpaaden en 

weegen, mitsgaaders alle ellen maten ende ge-

wigten. En voorts wat aan het Burgermeester-

schap dependeerende is; alsmede in agtinge te 

neemen en te hanthaven het Regt ende 

Geregtigheyd vande Poorterije. Wijders, bij den 

Schout ontbooden zijnde, te compareren en nee-

vens zijn off die zijne ordre heeft des eijsschende 

te schouwen. En voorts alles te doen wat goede 

en getrouwe Borgemeesters verpligt en schuldig 

zijn te doen. 

Hetselve niet te laaten om lieff off om leet, om 

vrinden off maagden, om rijk off om erm, om 

giften off gaven, nog uit vreese van ons lijff. 

Soo waarelijk moet ons Godt allemagtig hel-

pen.’ 

Iemand uit de Franse tijd beschrijft de taak van 

de twee burgemeesters als ‘een Committé van 

algemeene veiligheid’. Hun taak heeft ook iets 

van die van de commissaris van politie van nu.  

Maar  een  groot verschil  is  dat  de  burgemees-

ter  onder voor- 

 

FAMILIEDAG IN 1997 

Ons plan is om in het voorjaar van 1997 weer 

een familiedag te organiseren, waarschijnlijk 

weer in Bilthoven, omdat de accommodatie daar 

heel geschikt was: ruime gelegenheid om een 

spreker aan te horen, maar ook om de computers 

te raadplegen en broodjes met soep te nuttigen. 

En, zoals we eerder al schreven, we hopen u ook 

een beetje te kunnen laten zien hoe het Familie-

boek Moret er uit zal gaan zien, zodat u daarop 

kunt intekenen. Zo’n dag is natuurlijk 

een mooie gelegenheid om (dichtbije of verre) 

familieleden te ontmoeten. De vorige malen (in 

1992 in Rotterdam en in 1994 in Bilthoven) wa-

ren er ruim honderd deelnemers. We hopen dat 

dit ook nu weer het geval zal zijn.  

 

DONATIEBETALINGEN 

De meesten van u hebben hun (mini-

mum)donatie van ƒ 20,-. over 1996 voldaan. 

Mocht u dit nog niet gedaan hebben, wilt u dit 

dan alsnog doen? Voor het geval u de acceptgi-

ro kwijt bent: het gironummer van de Familie-

stichting is  40 55 20 te Zwartewaal. 

 

NIEUWSBRIEF 

Deze Nieuwsbrief is een uitgave van de Familie-

stichting MORET. Zij wordt twee maal per jaar 

verzonden aan donateurs. De minimumdonatie 

bedraagt ƒ 20,-. Het bestuur van de Familie-

stichting bestaat uit: 

 Leendert Moret  (voorzitter);  

 Willem Moret   (secretaris);  

 Gerrit Moret   (penningmeester); 

 Jacques Moret en Alphons Moret.  

 

De laatsten vormen de redactie van de Nieuws-

brief, terwijl Henny Moret de lay-out verzorgt. 

 

 

 

zitterschap van de Schout ook recht spraken. Pas 

later, in de negentiende eeuw, zag men in dat zo'n 

vermenging van functies niet wenselijk is. Politie 

en rechtspraak moeten gescheiden zijn. Balte 

Moret werd in zijn tijd (1688) nog voor de moei-

lijke situatie geplaatst, dat hij Jacobus Moret, een 

zoon van zijn broer, de dorpsbakker, niet alleen 

moest betrappen op het feit dat hij geen water bij 

de oven had staan (zoals bepaald was in de ver-

ordening van Schout en Burgemeesters), maar 

dat hij hem ook moest veroordelen tot een boete. 

Dat werd 30 stuivers, misschien ongeveer het be-

drag dat een arbeider toen in een week verdien-

de...  Ja in een dorp met veel houten huizen en 

rieten daken werd brandgevaar hoog opgenomen. 

In 1572 (in het begin van de 80-jarige oorlog) 

was heel het dorp afgebrand. Zo'n feit blijft lang 

in het geheugen hangen. Het organiseren van de 

brandweer (die tot voor kort een vrijwilligersor-

ganisatie was) hoorde dan ook tot de taak van de 

burgemeesters. Zo was Wouter Jacobusz Moret 

omstreeks 1750 ‘ringsluiter' bij de brandweer in 

Lekkerkerk. Weet iemand van de lezers mis-

schien wat die functie inhield? 

 

HOE STAAT HET MET ONS FAMILIEBOEK? 

Het maken van het boek, waarin samengevat 

moet worden wat we weten van onze familiege-

schiedenis, en waarin gegevens van honderden 

Moretten verwerkt moeten worden, valt niet mee. 

De meeste bestuursleden hebben het erg druk, 

zodat er weinig tijd is voor deze hobby, want dat 

blijft het. Gelukkig heeft de Familiestichting hulp 

gekregen van Henny Moret in Bilthoven, die met 

behulp van de computer probeert de gegevens in 

een overzichtelijke vorm te presenteren. We ho-

pen op familiedag in 1997 zover te zijn zover te 

zijn, dat we u er wat van kunnen laten zien. 
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EEN PAAR BEGRIPPEN UIT DE GENEALOGIE 

Wie zich bezighoudt met familieonderzoek of erover leest komt regelmatig begrippen tegen zoals 

stamboom en stamreeks. Voor uw gemak geven we hier daarom drie omschrijvingen van veel ge-

bruikte termen.  

 

STAMBOOM = stamvader met nakomelingen, steeds verder vertakt. Dus als volgt: 

 

JAQUES (JACOBUS) MORET  (CIRCA 1600)  

JONGESEL VAN ANTWERPEN BEELDSNIJDER TE ROTTERDAM 

GEHUWD  IN 1628 MET LYSBETH LEENDERTS (1592-1666) 
  

 

Leendert Moret (1629-1714),  

bakker te Krimpen aan de Lek 

gehuwd met  

Chieltje Michiels (-1717) 
  

 

       

Leendert  Jacobus Michiel 

-  bakker rietdekker 

-  Krimpen aan de Lek Krimpen aan de Lek 

1665-1715  1667-1733 1667-1734 

x 1692 te Lekkerkerk x x (1) 1687 

Marrigje Andriesdr.  Meijnsje van Holst Annetje Korssen 

1868-1747  1666-1726 - 

       

        

Leendert Pieter Leendert Corstiaan 

bouwman houtkoper bakker rietdekker 

Dubbeldam Krimpen a/d Lek Krimpen a/d Lek Barendrecht 

1691-1760 -1783 -1762 1776 

x 1714 x 1726 x 1722 x 1715 

Ingetje de Zeeuw Trijntje Verhoef Neeltje van Bel Marijtje Sint Nicolaes 

1668-1748 - 1761- 1695- 

        

          

Leendert Jacobus Jacobus Pieter (H) Teunis 

herbergier visser bakker - vlasboer 

Dubbeldam Krimpen a/d Lek Krimpen a/d Lek - Numansdorp 

1715-1773 1750-1812 1726-1810 1718-1779 1723-1786 

          

                 

Cornelis Leendert Frans Jacomijn Jacobus Arij Corstiaan Arij Andries 
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