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Leni Vinkenstein ta 4C p 193 st Xa1 p 290
Mien Moret ta 15D p 232 st XIel p 392
Ina Moret ta 15D p 232 st XIep p 393
Sjaan Verhoef ta 4C p 193 st Xa1 p 290
Leendert Moret ta 3A p 189 st XIk p 268
Rie Moret ta 3A p 189 st XIk p 268
Aad Moret ta 1E p 186 st XIIo p 256
Cornelis Moret ta 1E p 186 st XIIp p 257
J. C. M. de Lang ta 14F st Xdm p 377
Teunis Moret ta 1E p 186 st XIIs p 257
Cees G. Moret ta 3A p 189 st XIn p 270
Dirk Moret 8A p 208 st Ixbo p 320
Bianca Moret ta 3A p 189 st Xin p 270
Alphons Moret ta 9 p 211 st Xcb p 324
Gisela Moret ta 3A p 189 st XIn p 270
Cees Moret ta 3A p 189 st XIn p 270
Leny in ‘t Veld ta 4C1 p 194 st Xag p 286
Bert Moret ta 4D2 p 200 st XIz p 276
Henny Moret ta 4C1 p 194 st Xag p 286
Leen Moret ta 4D1 p 199 st. XIt p 275
Rie de Zoete ta 4D1 p 199 XIs p 275
Anoushka den Uyl ta 10 p 212 st Xcg p 327
Corrie den Uyl ta 10 p 212 st Xcg p 327
Henk Moret ta 4C1 p 194 st Xag p 286
Bert Moret ta 4D2 p 200 st XIz p 276
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Miep Moret ta 14F p 225 st Xdm p 377
Jeanne Moret ta 14F p 225 st IXcp p 376
Dick Moret ta 15D p 232 st XIep p 393
Teun Moret ta 15D p 232 st XIel p 392
Jan Bart Moret, ta 6 p 204 st XIbt p 209
Magda Moret ta 3A p 189 st XIp p 271
E. N. M. Dungelman ta 9 p 210 st XIby p 323

3. Verder familie-onderzoek
4. Familieberichten

Francien Moret ta 8A p 208 st IXbo p 320
Albert de Nieuport ta 6 p 204 st Xbb p 308
Dick Moret ta 6 p 204 st XIbt p 209

5. Familieberichten
6. Schoolmeester Leendert Moret

Nelly Antenbrink ta 13 p 218 st Xidj p362
7. Piekeniers Moret
Bep Kool ta 13 p 218 st XIdi p 362
Frans Kool ta 13 p 218 st XIdi p 362
Jolanda Antenbrink ta 13 p 218 st XIdi p 362
Ans Moret ta 4D2 p 200 st XIw p 275
Cock Moret ta 4D2 p 200 st XIw p 275
Pieter Moret, ta 6 p 204 st Xbe p 310
Willem Moret ta 3A p 189 st XIk p 268
C. Visser hoofdtabel p 181 st IXa p 249
Nel Moret ta 4D2 p 200 st XIw p 275
Leen Moret ta 4D2 p 200 st XIw p 275

Van de bovenstaande foto die gemaakt werd op de laatste familiedag missen we, zoals u ziet, nogal wat
namen bij de gezichten. Wij zouden deze lijst heel graag compleet hebben. Staat uw naam dus niet in het
lijstje, schrijft u dan even een briefje naar Henny Moret Anna Maria van Schuurmanlaan 1 3723 PH Bilthoven met: allereerst uw nummer op de foto, uw volledige voorna(a)m(en), roepnaam, achternaam, geboortedatum en woonplaats. In de volgende nieuwsbrief publiceren we de complete lijst.
In die tussentijd hebt u het familieboek ontvangen en hebt u al wat speurwerk kunnen verrichten op de
volgende wijze: achter de namen treft u achtereenvolgens het tabelnummer met paginanummer en het
stamboomnummer met paginanummer aan en wel als volgt:

ta (= tabel) p (= pagina) st (= stamboom) p (= pagina)
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2. Bestelformulieren en een dringend
verzoek
 Illustratiemateriaal
 Aanvullingen op het familieboek
 Welke gegevens doorgeven
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8. Foto familiedag en een verzoek

De tekst op de hier bovenvermelde
pagina’s is van:
Alphons Moret, Amersfoort.
Tekstverwerking en lay-out:
Henny Moret, Bilthoven.

Moret

AAN DE VOORAVOND VAN HET VERSCHIJNEN VAN HET
FAMILIEBOEK ‘VIER EEUWEN MORET IN NEDERLAND’:

Na vele jaren van voorbereiding en intensief werk presenteren
wij u dit jaar een boek over onze familie in Nederland vanaf
1628.
Na kennismaking met het boek zult u zich verbazen en afvragen wat de auteurs heeft bezield om er zoveel tijd en energie in
te steken. Echter, na het lezen zult u begrijpen dat alleen liefde
en hobby voor dit werk de drijfveer kunnen zijn om het tot het
laatst toe vol te houden.
Er is een prestatie geleverd!
In de eerste plaats noem ik het werk uit het eerste deel, waarin
op goed leesbare wijze de leefomstandigheden van onze voorvaderen zijn geschetst. De eer voor dit werk komt toe aan Alphons Moret uit Amersfoort, die jarenlang op minutieuze wijze
vele bronnen heeft doorzocht.
De gegevens in het tweede deel zijn verzameld door Aad Moret
uit Schiedam en zijn in de computer verwerkt door Leendert
Moret uit Brouwershaven. Voorwaar een gigantische opgave
om al die duizenden namen te verzamelen en een plaats te geven.
Natuurlijk hebben er meer mensen aan de totstandkoming van
het boek meegewerkt. Het voert echter te ver om al deze namen
hier te noemen, op een na en dat is onze nooit vermoeid lijkende Henny Moret, die het verwerken van de tekst op zich heeft
genomen en tevens de lay-out van het boek verzorgde. Daarnaast vervaardigde zij alle tabellen en schema’s die in het boek
voorkomen. Alles bij elkaar zo’n 1½ jaar werk!
Ik ben ervan overtuigd dat ik spreek namens allen die binnenkort het boek in handen zullen krijgen dat het werk niet voor
niets is gedaan. Dat u er vele uurtjes van kunt genieten en in
gedachten uw familie jarenlang op de voet zult volgen op hun
tocht door het leven.
De samenstellers danken wij dan ook recht hartelijk voor dit
mooie werk.

Willem Moret,
secretaris Familiestichting Moret
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BESTELFORMULIEREN

PIEKENIERS MORET

Alle donateurs en belangstellenden hebben per afzonderlijke post bericht gekregen
over het verschijnen van het familieboek. Een bestelformulier was daarbij gevoegd.
Wie deze post onverhoopt niet ontvangen heeft, kan deze mailing alsnog vragen aan
de secretaris. Ook extra bestelformulieren zijn bij hem verkrijgbaar.

Weet u wat een piekenier is?
Op oude prenten van veldslagen zie je ze vaak afgebeeld in groepen. Het zijn de
lansdragers. Als je 30 mannen met hun pieken hoog boven hen uitstekend ziet, lijkt
het in de verte of er een fakirbed wordt aangedragen. In het familieboek vindt u er een
illustratie van. Ze komen uiteraard uit de tijd dat er nog geen vuurwapens waren,
maar ze zijn lang gebleven.
In 1672 (‘het rampjaar’: de regering radeloos, het volk redeloos, het land reddeloos)
was Leendert Moret, de bakker in Krimpen aan de Lek, de zoon van de stamvader
waar alle Nederlandse Moretten van afstammen piekenier.
In 1814 deed Teunis Moret, de herbergier in Numansdorp waarvan enkele takken Moret afstammen (zie de tabel 1 in het Familieboek) dienst in de Landsmilitie met een
piek. Dit was toen nog een enige legeronderdeel met pieken.

Een dringend verzoek aan degenen die voorintekenden op het familieboek om het laatst toegezonden bestelformulier in te vullen, op te sturen
en het betreffende bedrag over te maken. Graag zo spoedig mogelijk.
De voorintekening was slechts een indicatie om tot bestelling over te
kunnen gaan.
ILLUSTRATIEMATERIAAL
Van verschillende familieleden hebben wij illustratiemateriaal gekregen. Wij hebben
daarvan dankbaar gebruik gemaakt bij het samenstellen van het familieboek. Na het
verschijnen van het boek zullen we zorg dragen voor terugzending . Dat wordt waarschijnlijk in januari.

AANVULLINGEN OP HET FAMILIEBOEK
Hoe nauwkeurig zijn de gegevens?
Wij hebben ons uiterste best gedaan om de gegevens zo goed mogelijk te krijgen.
Maar er zullen fouten in zitten en er zullen gegevens ontbreken. Immers: het blijft
amateur-werk van enthousiaste familieleden. Van de oudere archiefgegevens is veel
verloren gegaan. Voor de gegevens van deze eeuw waren we voor een groot deel
aangewezen op wat familieleden wel of niet aan ons doorgaven.
Meld alstublieft fouten en aanvullingen aan
de secretaris van de Familiestichting Moret:
W. Moret
Adama van Scheltemastraat 1
3362 TA Sliedrecht

WELKE GEGEVENS DOORGEVEN?
Achterin het familieboek vindt u een voorbeeld van een gezinsblad, waarin u kunt zien
welke gegevens voor een familieboek belangrijk zijn.
Wij zijn van plan aanvullingen en verbeteringen die zich daarvoor lenen te publiceren
in de komende Nieuwsbrieven van de Familiestichting.
2
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Piekeniers. Een afbeelding uit het familieboek
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SCHOOLMEESTER LEENDERT MORET

VERDER FAMILIE-ONDERZOEK

Over deze schoolmeester vindt u in het familieboek veel gegevens in het hoofdstuk
‘Patriotten Moret’. Hier enkele daarvan.
Leendert Moret (1759-1831) was de zoon van bakker Jacobus Leendertsz Moret uit
Ridderkerk, die in de Franse tijd als patriot jarenlang secretaris was van de Municipaliteit te Krimpen aan de Lek.
Leendert Moret is 38 jaar lang de schoolmeester geweest van het stadje Geervliet. In
de Franse tijd was hij daar waarnemend secretaris en vaak voorzitter van de Municipaliteit.
Als schoolmeester was hij tevens koster en voorzanger. Dat hoorde toen zo.
Over de rol van de koster vonden we het volgende aardige versje uit de 17 e-eeuw.

Het verschijnen van het Familieboek Moret vormt de afsluiting van jarenlang speurwerk naar de familiegeschiedenis. Maar zo’n onderzoek is nooit klaar. We hopen dat
het boek familieleden zal inspireren om verder te zoeken.
We noemen hier wat voorbeelden van vragen waarop nog antwoorden gezocht zouden kunnen worden.


Een intrigerende vraag blijft: Waar kwam onze stamvader vandaan? Dat betekent
onderzoek bijvoorbeeld in de Antwerpse archieven en in Moncarlieri in Italië in de
periode omstreeks 1600 en daarvoor. Werk voor een ervaren genealoog die het
oude schrift goed beheerst en die veel tijd hieraan kan besteden. De kans iets te
vinden is klein, omdat er uit die tijd praktisch geen bronnen zijn buiten de adellijke
families. Niet erg aan te bevelen dus. Maar er zijn nog genoeg vragen over de
eeuwen daarna.



Welk werk heeft onze stamvader als beeldsnijder gedaan? Dat betekent zoeken in
bijvoorbeeld de archieven van de Admiraliteit van de Maze en in kerkelijke archieven van Rotterdam en omliggende plaatsen. Er kunnen afrekeningen zijn van opdrachten voor bijvoorbeeld een boegbeeld of een preekstoelversiering.



Zijn er in de archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie in het Algemeen Rijksarchief in Den Haag gegevens te vinden verband houdende met de
reizen die enkele familieleden naar Indië gemaakt hebben? Zie het hoofdstuk ‘Moretten en het water’.



Bevatten de Waterschapsarchieven van het eiland IJsselmonde en van de Hoekse Waard nog nadere gegevens over Moretten?



Zijn er in de archieven van de Waalse Kerk van Rotterdam nog gegevens te vinden over Jacobus Cornelisz Moret, de kleinzoon van de stamvader die in deze
kerk begraven werd?



Wat valt er nog meer op te diepen uit de Notulen van de Municipaliteit van Krimpen aan de Lek uit de Franse tijd? (In het hoofdstuk over de ‘Patriotten Moret’
vindt u het een en ander, maar er is meer.)



Welke aanvullende gegevens bevatten de 19 e-eeuwse testamenten van diverse
familieleden?



Zijn er in de archieven van Den Haag, Middelburg en Bergen op Zoom nog verdere gegevens te vinden over de oude takken daar die enig verband met onze familie aantonen ?

‘De koster een groot man’
Ten eerste sal hij luien, de kerck sluiten en ontsluiten,
Kerckhof en kerck schoon houen van binnen en van buyten,
De Psalmen sal hij voor en na de predicatie singen,
‘t Water tot den doop sal hij aanbringen,
Die Prophecyen sal hij stichtelyken lesen,
De predikanten en de Kerckeraedt ghehoorsaam wesen,
Hij sal tot den nachtmael aanschaffen brood ende wijn,
Mits tafelen, bancken, croesen, ‘t geen dat nodig sijn.
En wanneer de predicanten ter kercke falen,
Soo sal hij uytgaan om die op te halen.

Ter illustratie zijn handtekening:

6
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Een derde overlijdensbericht betreft

FAMILIEBERICHTEN

‘k Zal dan gedurig bij U zijn.

Wij ontvingen de volgende familieberichten: Een overlijdensbericht van:
Verdrietig, maar dankbaar voor alle liefde, zorg en
toewijding die wij van haar mochten ontvangen, delen
wij u mede dat onverwacht van ons is heengegaan
mijn lieve vrouw, onze moeder, schoonmoeder, mijn
oma, schoondochter, onze zus, schoonzus en tante

Adriana Grietje Moret, geboren Ridderkerk
22-9-1938, was de dochter van Pieter Moret
(Ridderkerk 1909-Dordrecht 1980) en Pieternella Johanna Stok (Ridderkerk 1909Rotterdam 1989). In het familieboek is zij
vermeld in tabel 12B. In de stamboom XIdf.

Adriana Grietje Boer - Moret
Adrie

Met grote droefheid delen wij u mede dat zacht en
kalm van ons is heengegaan mijn vrouw, onze

Pietertje Moret - Visser, echtgenote van Willem
Johannes Moret, (1906-), zoon van Gerrit Moret
(1874-1959) en Helena Kooiman (1875-1960). In
het familieboek is zij vermeld in tabel 4C2. In de
stamboom Xah.

moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder.

Pietertje Moret - Visser
in de leeftijd van 90 jaar.
W. J. Moret

22 september 1938

1 april 1997

Kinderen, kleinen achterkleinkinderen

H. P. Boer
Hans, Jacqueline en Joyce
Frank en Dominique
en verdere familie

3311 RH Dordrecht, 5 juli 1997
Kromhout 90

3333 AE Zwijndrecht
Celebeslaan 7

Het volgende familiebericht
betreft de geboorte van:

Het volgende overlijdensbericht betreft:
Een moeder hebben is heel normaal
Een moeder hebben, willen we toch allemaal
Zeker als een moeder zo bijzonder is.
Haar liefde, zo gewoon, is een groot gemis
Tot het laatst toe steeds zorgend en denkend aan iedereen en alles is plotseling van ons heengegaan mijn
lieve Elly en onze wereldmoeder

Annemiek Marleen
Elisabeth Moret, geboren te Delft 27 sept.
1951, is de dochter van Teunis Moret (19081982) en Alida van Eck (1913-1995). In het
familieboek is zij vermeld in tabel 1C. In de
stamboom XIIt.

Elly Zuiderwijk - Moret

op 23 juni 1997 om 15.55 uur
gewicht 3994 gram
lengte 51 cm.
dochter van Willibrordus J. G. Spekking
en
Simone A. C. Moret

echtgenote van Jan Zuiderwijk

Poortwachter 19
1188 CG Amstelveen

in de leeftijd van 45 jaar

Tranen weerspiegelen slechts het verdriet
dat wij hebben bij dit grote verlies

Het laatste familiebericht betreft een huwelijk.
en wel van:

Hendrik Brouwer
en
Ellen Moret
Op zaterdag 13 september monsterden zij aan
en wensen dat het hen voor de wind mag blijven
gaan.
De kerkelijke inzegening vond plaats in het
‘Noorse Zeemanskerkje’ aan de Westzeedijk te
Rotterdam. De dienst werd geleid door dominee
J. de Jong.

Jan Zuiderwijk
Iwan en Linda
Swen
Stephan en Judith
Kim en Marcel
14 september 1997
Hoenderparklaan 78
2295 NH Kwintsheul
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In het familieboek vindt u haar in tabel 4D.
In de stamboom XIIak.
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In het familieboek vindt u hen in tabel 7.
In de stamboom in Xbg.
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