
 

 

 
DEELNAME- EN/OF INSCHRIJFFORMULIER 

 
 
Naam 
 

 

 
Adres 
 

 

 
Woonplaats 
 

 

 
Postcode 
 

 

 
Telefoon 
 

 

 

zal wel  niet  deelnemen aan de bijeenkomst van de 

 

 

Familiestichting Moret op zaterdag 24 mei 1997 
 

 

met  personen. 

 

 

Is van plan in te tekenen op  exempla(a)r(en) van het Familieboek. 

(U bent hieraan niet gebonden, maar wij krijgen zo alvast een idee van de wenselijke 

oplage.) 

 

 

 

Handtekening: 

 

 

Dit formulier opsturen aan de  Gironummer Familiestichting  

secretaris van de Familiestichting: 40 55 20 

de heer W. Moret t. n. v. Familiestichting Moret 

Adama van Scheltemastraat 1 Zwartewaal 

3362 TA Sliedrecht  

 

familiestichting Moret 

 

Nieuwsbrief 10, maart 1997 

 

 
INHOUD 

  

  2. PROGRAMMA FAMILIEDAG 

 KOSTEN EN DEELNAME FAMILIEDAG 

 HET FAMILIEBOEK MORET 

 EEN BEROEP OP UW MEDEWERKING 

  

  3. VERDERE INFORMATIE FAMILIEBOEK  

 KOSTEN FAMILIEBOEK 

  

  4. OVERZICHT DEEL FAMILIEBOEK (A) 

  

  5. OVERZICHT DEEL FAMILIEBOEK (B) 

  

  6. INFORMATIE DEEL 2 FAMILIEBOEK 

  

  7. SAMENVATTENDE CONCLUSIES 

  

  8. EEN GEDEELTE VAN DE TABELLEN UIT HET 

  FAMILIEBOEK 

  

  9. FAMILIEBERICHTEN 

  

10. ROUTE NAAR JASMIJNSTRAAT DE BILT 

 

11. EEN GEDEELTE UIT DE STATUTEN VAN DE FA-

MILIESTICHTING MORET 

  

12. FORMULIER VOOR 

 DEELNAME FAMILIEDAG 

 VOORINSCHRIJVING FAMILIEBOEK 

 

 

 

 

TEKST: 

ALPHONS MORET, AMERSFOORT 

TEKSTVERWERKING EN LAY-OUT: 

HENNY MORET, BILTHOVEN  

Deze nieuwsbrief is geheel gewijd aan de  

komende familiedag en aan het komende fami-

lieboek 

 

UW LAATSTE KANS IETS IN TE 

BRENGEN VOOR HET  

FAMILIEBOEK! 
 

MORET FAMILIEDAG 

Op zaterdag 24 mei zal de Familiestichting 

MORET de derde landelijke familiebijeen-

komst organiseren. Deze dag zal geheel in het 

teken staan van het dit jaar te verschijnen Fami-

lieboek MORET. De familiedag wordt weer 

gehouden in: 

 

SWO-CENTRUM DE DUIVENTIL 

JASMIJNSTRAAT 6  

3732 EC DE BILT 

 

Op deze dag laat de Familiestichting u kennis-

maken met een stukje geschiedenis van het ge-

slacht Moret in Nederland aan de hand van een 

vooruitblik op het boek.  

 

Ook kunt u de computergegevens weer raad-

plegen (behoudens vertrouwelijke gegevens). In 

het computerbestand zijn inmiddels meer dan 

4000 personen geregistreerd vanaf het jaar 

1628. Op zo’n familiedag kunt u wat te weten 

komen over uw voorouders. Op verzoek wor-

den stamreeksen uitgeprint. 

 

Het programma voor de Familiedag ziet er als 

volgt uit: 
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PROGRAMMA FAMILIEDAG 

10.30 uur Zaal open. U wordt ontvangen met koffie. 

 11.15 uur Opening door de voorzitter Leendert Moret.  

 Korte toelichting op het komende boek.  

11.30 uur Gelegenheid tot vragen stellen, 

 Inzage in computerbestand, printen van stamreeksen; 

 Er zullen stukken stamboom en allerlei informatie te zien zijn en er is ruime ge-

legenheid om familiebanden aan te trekken;  

 Wij horen ook graag eventuele wensen of suggesties ten aanzien van het Fami-

lieboek. 

 12.30 uur Lunch. 

 13.30 uur Lezing door Alphons Moret ‘Wat komt er in het Familieboek?’ 

14.30 uur Gelegenheid tot napraten. En opnieuw gelegenheid uw ideeën over  

 het Familieboek kenbaar te maken. 

16.00 uur Sluiting. 

Op de vorige bijeenkomsten (in Rotterdam in 1992 en in De Bilt in 1994) kwamen zo’ n 100 

Moretten. We verwachten, gezien het onderwerp, dit keer een minstens zo grote  opkomst.  

 

KOSTEN EN DEELNAME FAMILIEDAG 

De kosten bedragen: ƒ 7,50 voor donateurs en ƒ 15,-. voor niet-donateurs inclusief lunch. Als u 

wilt deelnemen aan de Familiedag, wilt u dan het formulier op pagina 12 ingevuld opsturen 

aan onze secretaris en het juiste bedrag overmaken op het gironummer van de Familiestichting 

Moret? Dit gironummer en het adres van de secretaris treft u aan op pagina 12. 

 

HET FAMILIEBOEK 

 Voor het einde van dit jaar (liefst voor Sinterklaas!) willen wij ons Familieboek Moret la-

ten verschijnen. Het belooft een mooi boek te worden. De voorlopige inhoud treft u aan op 

de pagina’s 4, 5 en 6. 

 

EEN BEROEP OP UW MEDEWERKING 

 De kopij voor het boek nadert zijn voltooiing. Er zijn nog wat gegevens die wij missen en 

die ons aardig lijken om toe te voegen. Daarvoor gaan we telefonisch of schriftelijk (of per 

email misschien) een beroep op sommigen van u doen. Wij hopen dat u ons kunt helpen. 

 Er ontbreken nog altijd gegevens vooral van de laatste generaties, omdat die ons niet zijn 

kenbaar gemaakt. Toch zou het aardig zijn, als zoveel mogelijk nog levende Moretten zich-

zelf  in het boek konden terugvinden. Er ontbreken met name nog veel aanduidingen van 

beroepen. 

 Als u bepaalde gegevens in het boek vermeld wilt zien, stuur die ons dan 

spoedig. Alleen wat wij vóór 1 juni a. s. hebben ontvangen kunnen we nog in 

het boek opnemen . 

 

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 

buiten Nederland, betreffende het geslacht MORET en het coördineren, documenteren en 

publiceren 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 ge-

steld 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 verworvene;  

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

gelijk 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 Familiestich-

ting MORET.  Voor het adres van de secretaris zie pagina 12. 

 

 

 

ROUTE NAAR DE JASMIJNSTRAAT IN DE BILT 

 

 

 

familiestichting Moret 

Naam: 

Adres: 

Woonplaats en postcode: 

Telefoon: 

geeft zich hiermee op als donateur van de Familiestichting MORET 
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ROUTE NAAR DE JASMIJNSTRAAT IN DE BILT 

 

Het boek zal er goed uit gaan zien (gebonden) en het zal ruim geïllustreerd zijn. (Voor enkele 

illustraties doen wij nog een beroep op uw medewerking.) 

  

 OMDAT WIJ GEEN WINSTOOGMERK hebben en omdat de Familiestichting weinig financiën 

heeft, vragen wij u van te voren in te tekenen. We weten dan op hoeveel exemplaren we onge-

veer kunnen rekenen. U kunt dit doen op de komende Familiedag, maar ook via het formulier 

op pagina 12. 

  

 Die prijs hangt natuurlijk ook af van de oplage. We streven naar een prijs van rond de ƒ 100,-. 

waarop donateurs dan een korting krijgen van ƒ 20,-. 

  

 Aan de hand van de intekeningen kunnen we dan een definitieve intekenprijs vaststellen, die 

gedurende de maand juni geldig zal blijven. Daarna zal de prijs hoger zijn. 

 

 

Hieronder treft u twee heel kleine passages aan uit het FAMILIEBOEK MORET: 

 

 

 

 

Hierna treft u de voorlopige inhoudsopgave aan van het boek. 

 

 

A. HOOFDLIJNEN VAN DE FAMILIEGESCHIEDENIS. 
 

SCHIPPERS MORET

Schippers More t zijn e r va na f de  negentiende

eeuw vee l geweest. Uit he t vorige  moge

blijken, da t ze  in een la nge  tra ditie  stonden.

De hie rboven genoemde Krimpense

za lmvisser Ja cobus Pie te rsz More t, gehuwd

met Ba stia a ntje  de  Koning, ha d zeven

kinderen:

MORETTEN EN HET WATER

We weten nie t hoe  onze  sta mva der uit

Antwerpen voor 1628 na a r Rotte rda m is

gekomen. Vermoedelijk per schip. Da t moest

da n met medewerking va n de  Geuzen, die  de

Sche lde-uitga ng controleerden.

Het wa s immers in de  ta chtigja rige  oorlog.
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Hoofdstuk   1. DE OORSPRONG VAN DE FAMILIE MORET 

 Een beeldsnijder uit Antwerpen. 

 Antwerpse achtergrond. 

 Oorsprong van de familienaam Moret. 

  

 Hoofdstuk   2. 17e EEUW: DE EERSTE GENERATIES MORET IN NEDERLAND 

 Oude Amsterdamse tak Moret (R.K.). 

 Cornelis Moret blijft in Rotterdam. 

 Leendert en Balte Moret naar Krimpen aan de Lek. 

  

 Hoofdstuk   3. 18e EEUW: DE FAMILIE GAAT VERDER UITEEN 

 De Krimpense Moretten.  

 Overzicht van de Krimpense tak Moret. 

 Wat was Krimpen voor een dorp? 

 De rietdekkerstak Moret (Barendrecht/Ridderkerk/Numansdorp) 

 Overzicht van de rietdekkerstak Moret. 

 Wat was Ridderkerk voor een dorp? 

 Wat was Numansdorp voor een dorp? 

 De ‘s-Gravendeelse tak Moret (Hoeksewaard). 

 Overzicht van de ‘s-Gravendeelse tak Moret. 

 Wat was ‘s-Gravendeel voor een dorp? 

 Een oude Rotterdamse tak Moret. 

 Overzicht van de oude Rotterdamse tak Moret. 

 Een wandeling door een heel oud Rotterdam. 

  

 Hoofdstuk   4. 19e EN 20e EEUW 

 Terugkeer naar Rotterdam: 

 Accountants Moret. 

 Frans’ Moret’s drukkerij. 

 Vanuit IJsselmonde en Hoeksewaard. 

  

 SCHIPPERS MORET 

 

 ARTISTIEKE MORETTEN (DEN HAAG) 

 

 EEN NIEUWE AMSTERDAMSE TAK MORET 

 

 

 

 

 

FAMILIEBERICHTEN 

 

 

Een gedeelte uit de hoofdtabel van het Familieboek. 

 

 

 

14 november 1996 



 

 

          

 Cornelis  Leendert   Frans  Jacomijn  Jacobus  

 arbeider/   vlasboer   matroos winkelierster/ koopman/  

 vlasboer     op s‘ konings jacht tapster  tapper  

‘S-GRAVENDEEL ‘S-GRAVENDEEL ROTTERDAM KRIMPEN A/D LEK ROTTERDAM  

 1754-1820   1765-1807   1794-1872  1791-1831  1800-1870   

 x 1870   x 1793   x 1825  ongehuwd  x 1823  

 Elisabeth   Trijntje   Sophia     Geertrui  

van Rossum  Warnar   Kalff     Broere  

 1760-   1773-1847   1794-1874     1804-1900   

           

            

                   

zie zie zie zie zie zie zie zie zie z 
tabel tabel tabel tabel tabel tabel tabel tabel tabel t 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  
Teunis Andries Gerrit Arie Jacobus Johannes Jacobus Cornelis Huibert  

arbeider/ winkelier/ schipper arbeider blokmaker schoenm./ muzikant schipper/ smid/  

vlasboer arbeider   telegrambest. koopman parlevinker  

‘s-

Gravendeel 

‘s-

Gravendeel 

Hardinx-veld ‘s-Gravendeel Rotterdam Rotterdam Den Haag Kr. a/d IJssel Kr. a/d IJssel Ro 

1786-1873 1798-1872 1799-1881 1807-1886 1825-1891 1833-1905 1823-1906 1830-1921 1833-1866  

x (1) 1824 x (1) 1821 x 1821 x 1834 x 1848 x (1) 1858 x 1886 x 1849 x 1857  

Bastiaantje Lijntje Neeltje Pieternella Kaatje Pieternella Christina Janna Klazina  

Smaal van Gent Blokland Jongekrijg van Duyn Hartman van ‘t Hul Bruinstroop de Jong  

1803-1839 1798-1872 1797-1865 1811-1877 1819-1892 1831-1893 1838- 1827-1903 1828-1886  

 

 Een gedeelte uit één van de circa 50 tabellen die het boek bevat. 

 

tabel NAKOMELINGEN VAN ARIE MORET (1807-1886), ARBEIDER 

4 GEHUWD IN 1834 TE ‘S GRAVENDEEL MET PIETERNELLA JONGEKRIJG (1811-1877) 
  

               

 Leendert  Ingetje  Gerrit  Gijsbert 

vlasboer/vrachtrijder   arbeider  arbeider 

 1835-1918  1838-1913  1840-1874  1842-1872 

 x 1859  x 1863  x 1864  x 1868 

 Neeltje de Boer Leendert Moret Sietje Trijzelaar Leentje Moret 

 1836-1913  1823-1885  1838-1921  1846-1914 

          

            

                 

   Adrianus Arie Pieternella Willem Gerrit Pieternella Leendert 

     houtbewerker  arbeider waterstoker   

          brandstoffenhandelaar   

   1865-1954 1866-1949 1868-1947 1870-1897 1874-1959 1869-1944 1871-1959 

   x x (1) 1890 x x x x x 

   Cornelia Neeltje Maarten Pietertje Helena Jacobus Maria 

   in ‘ t Veld Veldhoen Veldhoen van Twist Kooiman Mol Verhoeven 

   1865-1957 1870-1902 1866- 1870- 1875-1960 1868-1953 1870-1932 

     x (2) 1904         

     Maria Ardon          

     1873-         

 zie   zie    zie  zie 

 tabel   tabel    tabel  tabel 

 4A   4B    4C  4D 

B. FACETTEN VAN DE FAMILIEGESCHIEDENIS. 
 

Hoofdstuk   5. MORETTEN EN HET WATER 

 

Hoofdstuk   6. HERBERGIERS MORET 

 

Hoofdstuk   7. MORETTEN ALS KLEINE ZELFSTANDIGEN 

 

Hoofdstuk   8. MORETTEN ALS DORPSBESTUURDERS 

 

Hoofdstuk   9. PATRIOTTEN MORET 

 

Hoofdstuk 10. DE FAMILIE ALS SPIEGEL VAN MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN 

 Beroepsuitoefening en genoten onderwijs. 

 Echtscheidingen. 

 Gemengde huwelijken. 

 Kindersterfte en de positie van de vrouw. 

 Naamgeving van kinderen.  

 Tweelingen. 

 Gemiddelde leeftijd. 

 Honkvastheid. 

 Moretten op het Net. 

  

 Hoofdstuk 11. HEBBEN WIJ EEN FAMILIEWAPEN? 

  

 Hoofdstuk 12. SLOTOPMERKINGEN 

 Vergeet de vrouwen niet. Betekenis van de kwartierstaat.  

 Verder onderzoek naar de familiegeschiedenis. 

  

 SAMENVATTING 

  

 TABELLEN (Zie een klein gedeelte hiervan op 

 pagina 7.) 

  

 REGISTERS 

 Op aangetrouwde familienamen. 

 Op plaatsnamen. 

  

  

  

  

  Dit is niet het familiewapen 

 

DEEL 2 VAN HET FAMILIEBOEK MORET 
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 Het tweede gedeelte van het FAMILIEBOEK MORET is bestemd voor wie het naadje van de 

kous willen weten. Het zal bevatten: 

  

 Gedetailleerde gegevens over doop/geboorte, begraven/overlijden, huwelijken en echtscheidin-

gen, ouders van huwelijkspartners, etc. Dit niet alleen van de voorouders van de nu nog leven-

de Moretten (dus aansluitend op de tabellen van  het eerste deel van het boek), maar ook van 

uitgestorven takken. 

  

 Het bevat met andere woorden de details van alle nakomelingen Moret van de stamvader voor 

zover die ons bekend zijn. Een enorme parenteel dus. Het betreft ruim vier duizend personen.  

  

 Vooral de familienamen van de aangetrouwden (toegankelijk via een register) kunnen voor 

genealogen interessant zijn.  

 Gegevens over enkele oude takken Moret, waarvan het familieverband met onze groep 

voorlopig niet vaststaat. Dit zijn: 

 Een oude tak Moret in  Middelburg  (vanaf 1566) 

 Een oude tak Moret in Den Haag  (.... tot.....) 

 Een oude tak Moret in Bergen op Zoom  (....tot ...) 

 Resultaten van de speurtocht naar onze stamvader in Antwerpen voor 1628. 

 Onderzoek in de parochieregisters. 

 Onderzoek in de gildearchieven. 

 Onderzoek in de notariële archieven. 

 Onderzoek in de certificatieboeken. 

 Verantwoording van de bronnen. 

 Verantwoording van de illustraties.  

 Een index van familienamen (niet Moret) op bovenstaande  gegevens. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMENVATTENDE CONCLUSIE 

De ongeveer 500 nu levende Nederlandse Moretten blijken allemaal nakomelingen te zijn van 

Jaques Moret, een Antwerpse beeldsnijder die zich in de 80-jarige oorlog in Rotterdam vestigt. 

Men kan dit nagaan in de tabellen achterin het boek, waarin iedere Nederlandse naamdrager 

Moret zich in principe moet kunnen terugvinden.  

De oorsprong van de familie is niet duidelijk. De familienaam is al oud (14e eeuw). Misschien 

kwamen moors uitziende mensen uit Spanje via Italië naar Vlaanderen. 

De familie is typisch Hollands, dat wil zeggen Westnederlands, verbonden met het water 

(vooral de familieleden in Krimpen, Rotterdam en Delfshaven) en met het polderlandschap 

(vooral de familieleden op het eiland IJsselmonde en in de Hoeksewaard). Bij de volkstelling 

van 1957 bleek 80% nog in deze regio woonachtig te zijn.  

Het boek , resultaat van onderzoek door amateur-genealogen in de familie, vertelt iets van de 

familiegeschiedenis tussen 1628 en nu. Aan enkele groepen, zoals de schippers, de accountants 

en de artistieke Moretten is speciale aandacht besteed.  

In dit deel I zijn ter wille van de leesbaarheid de gegevens globaal gehouden. Details, onder 

andere de volledige stamboom vanaf 1628 , staan in deel 2. 

 

RESUMING CONCLUSION 

The aproximately 500 now living members of the Dutch Moret family all appear to be de-

scendants of Jaques Moret, a wood carver from Antwerp who in the 80-year-war (1568-1648) 

settled in Rotterdam. You may see this in the schedules at the end of the book. In principle 

every Dutch Moret can be found there. 

The origin of the family is not  evident. The family name is old (14th century). Perhaps people 

with Moresque treats came from Spain through Italy to Flanders. 

The family is  typical  of Holland, i.e. the West of the Netherlands, connected with the water 

(especially the family members in Krimpen, Rotterdam and Delfshaven) and with the polder-

landscape (especially the members on the island of IJsselmonde and in the Hoeksewaard). At 

the 1957 census 80 % appeared still to be living in this region. 

The book,  a result of inquiries of amateur-genealogists in the family, tells something about the 

family history  between 1628 and now. Special attention has been given to some groups like 

the skippers, the auditors, and the artistic  family members. 

In Volume One  data are kept general for reasons of readability. Details, among which the 

complete list of descendants from 1628  may be found in Volume Two. 

 

 

 

 

6 Nieuwsbrief Familiestichting Moret 

 


