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REACTIES OP HET FAMILIEBOEK 

Nu het familieboek bij de lezer is gearriveerd ko-

men er reacties binnen van uiteenlopende aard. 

Deze reacties hebben echter alle een positief ka-

rakter. Daar zijn wij uitermate blij om. 

Wij denken dat het zinvol zal zijn om op de ko-

mende familiedag van 25 april eens met u van 

gedachten te wisselen over de inhoud, uw aan-

merkingen aan te horen en waar mogelijk uw 

aanvullingen en verbeteringen in ontvangst te 

nemen. 

Tussen de opmerkingen hoor ik (schrijft onze se-

cretaris) er één die nagalmt in mijn oren ‘Hoe 

komt het nu dat ik er niet insta en mijn neef  

wel?’ Verdere geluiden waren: Mijn geboorteda-

tum is niet geheel juist. Ik ben niet daar geboren. 

Mijn vader is gescheiden. Mijn moeder is al enige 

jaren geleden gestorven. Ik ben al enige jaren 

gehuwd en heb al twee kindertjes. 

Snapt u dat wij het zinvol zouden vinden om juist 

die ontbrekende gegevens boven water te krij-

gen? Vele malen hebben wij in onze Nieuwsbrie-

ven gevraagd de laatste nieuwe gegevens aan 

ons door te geven. Als u, nu het boek voor u ligt, 

tot de ontdekking komt dat u toch wel wat actie-

ver had moeten zijn, dan maakt u het goed door 

op de eventueel te houden familiedag met die 

gegevens die u had willen geven, maar het kwam 

er niet van, aan te komen. 

Als voorbeelden geven wij hieronder aanvullende 

gegevens die wij ontvingen van Pieter Moret rus-

tend chirurg te Gasselte (zie familieboek pag. 

373) en van Japie Moret, journalist in Zuid-Afrika, 

kleinzoon van Gerrit Moret en Johanna Mik (zie 

pag. 192). 

 

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 buiten Nederland, betreffende het geslacht MORET en het coördineren, docu-

menteren 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 

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 ge-

acht voor de geschiedenis van het geslacht MORET, in eigendom, bruikleen of an-

derszins te verkrijgen, alsmede te zorgen voor het beheer, de restauratie en het on-

derhoud van het door haar verworvene;  

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

zo mogelijk 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 Familie-

stichting MORET.  Voor het adres van de secretaris zie ommezijde. 

 

Naam: 

Adres: 

Woonplaats en postcode: 

Telefoon: 

geeft zich hiermee op als donateur van de Familiestichting MORET 
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AANVULLING OP FAMILIEBOEK (1) 

Pieter MORET, zoon van Xdd, (pagina 373 familieboek) hertrouwde (na echtschei-

ding) 25-3-1970 te Borger met Marianna Johanna Grootveld, geboren Mombasa (Ke-

nya) 26-7-1941, operatieverpleegkundige, dochter van Johannes Abraham Grootveld, 

geboren Rotterdam 22-10-1910, directeur Borsumij in Mombasa, en Willemien Top-

pen, geboren Appingedam 14-2-1909, lerares. (zie ook tabel 14 en 14D, pagina’s 219 

en 223.)  

Uit dit huwelijk: 

1.  Machiel Johan MORET, geboren Stadskanaal 12-2-1971, bedrijfseconoom, in op-

leiding tot registeraccountant. 

2.  Marjon Wilhelmina MORET, geboren Stadskanaal 25-7-1972, reserveringsmana-

ger hotel. 

3.  Johannes Pieter MORET, geboren Stadskanaal 17-8-1977, studeert fiscale eco-

nomie in Groningen. 

 

Na zijn opleiding tot chirurg in Eindhoven, Amsterdam en Utrecht vestigde Pieter Mo-

ret zich in Stadskanaal. Daar werd in 1967 een nieuw ziekenhuis opgericht (het Refa-

ja Ziekenhuis). Het oprichten van een nieuwe chirurgische afdeling onder de rook van 

de medische centra van de stad Groningen - tegen vele weerstanden in - was een 

uitdaging. Het is uiteindelijk gelukt een goed draaiende chirurgische praktijk, waarin 

drie chirurgen, twee orthopeden en twee urologen werken van de grond te tillen. ‘En 

daar ben ik best een beetje trots op’, schrijft Pieter. 

 

HERINNERINGEN AAN PERSONEN UIT TABEL 14 

Pieter Moret schreef (navolgenswaardig!) ook enkele herinneringen op aan het gezin 

van zijn grootvader. Daaraan ontlenen we het volgende. 

Pieter Moret (1868-1939), zie pag. 372 begon als eenvoudige werkman en eindigde 

als rentenier. Hij was een intelligente man met een zeer goed zakelijk inzicht. Het be-

gon met een nering van in azijn ingelegde eetwaren als zure haringen, uien en augur-

ken voor de arbeiders in de haven. Later werd een sigarenhandel begonnen. Het 

werd een grossierderij. Er werd zelfs een eigen sigarenmerk ‘Moretti’ gevoerd. Daar-

naast werd onroerend goed met name woonhuizen gekocht en verhuurd.  

Het was een actief belijdend gereformeerd gezin. En vooral opa Pieter was daarin 

een actieve meedenker. Hij was bekend met Friedrich Nietzsche en lag mede door 

discussies daarover overhoop met dominees en kerkeraad. Het had, denk ik (schrijft 

zijn kleinzoon), alles te maken met veroordeling van het naar zijn oordeel hypocriete 

denken van gezagsdragers binnen de gereformeerde kerk. De belangstelling voor 

Nietzsche had niets te maken met het opkomend fascisme. Vreemd is dat de voor die 

tijd wat rebelse wijze van denken geen breuk veroorzaakte met de anti-revolutionaire 

partij en de heer Colijn. 

Gelukkig was daar altijd op de achtergrond aanwezig een oma Huigje die hem wist te 

temperen en zaken in goede banen leidde. Huigje Rombout stond bekend als een 

verstandige en lieve vrouw met veel inzet. Ondersteunend was zij altijd aanwezig . 

GEBOREN 

Paul Richard Moret is een zoon van Bertus Mo-

ret (1931-1994), brandstoffenhandelaar, en 

Teuntje van Prooijen, die naar de VS emigreer-

den, zie pag. 161 en tabel 4C op pag. 193 en 

XIah op pag. 285. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GETROUWD 

Henry Robert Moret is een broer van de hier-

boven genoemde Paul Richard Moret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als slot van de familieberichten: 

Op 16 februari 1998 zijn getrouwd Karin Moret en C. Everaars.  

Karin Moret is Katharina Maria Moret (1950-), sociaal werkster. U vindt haar in tabel 

14C op pag. 222 en bij Xda op pag. 371.  
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FAMILIEBERICHTEN (de paginanummers verwijzen naar ons familieboek) 

 

OVERLEDEN 

Arie Moret was één uit de rij kinderen op 

de foto in het familieboek op pagina 153. 

Zoon van Arie Hendrikus Moret (1868-

1954), schipper, en Martijntje van Herk. 

Zie tabel 8A op pag. 208 en IXbi op pag. 

318. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janny Moret is een dochter van Leendert 

Moret (1907-1984), schilder, en Pietertje 

Vermeulen. Zie tabel 4A op pag. 191 en 

XIaf op pag. 281. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TABEL 14  

 NAKOMELINGEN VAN TEUNIS MORET (1786-1859), HERBERGIER  

GEHUWD IN 1815 TE NUMANSDORP MET ADRIAANTJE DE FONKERT (1791-1856), DIENSTMAAGD 
  

Andries 

vlasarbeider 

1826-1893 

x (1) 1852 

Jacoba 

Marce 

1828-1863 

kinderen in tabel 14A en 14 B  

x 2) 1863 

Bastiaantje 

van de Ree 

dienstbode 

1833-1865 

 

x (3) 1866 

Ariaantje 

van Dam 

1842-1904 

  

            

 Imert  Pieter  Maartje  Arij  Andries  Adrianus 

         

 landarbeider sigarenhandelaar    voerman/ azijnmakersknecht waterstoker 

   huizenexploitant    wachtsman kledingstopper              slepersknecht 

        (american-stoppage)  

 1867-1913  1868-1939  1871-1929  1873-1949  1875-1963  1878-1944 

 x 1893  x 1895  x 1891  x 1898  x (1) 1899  x 1902 

 Maria  Huigje  Adrianus  Jannigje  Maria  Cecilia Maria 

 de Vlaming  Rombout  Versteeg  de Geus  Molendijk  Ruskus 

 dienstbode          naaister 

 -  1870-1947  1869-1929  1875-1941  1874-1915  1880-1948 

                 

            x (2) 1916    

            Petronella    

            de Kock    

            1886-1982    

                 

 zie  zie    zie  zie   zie  
 tabel  tabel    tabel  tabel   tabel  
 14C  14D    14E  14F   14G  

 
 

Opa was een goede en fanatieke schaker. Met zijn zoons Henk en Giel werd tijdens 

paas- en kerstvacanties veel geschaakt. Zijn belangrijkste schaakpartner was even-

wel oom Dries van ‘American Stoppage’ (zie pag. 376). Zeer frequent belden zij el-

kaar op en gaven dan de gedane zet door via de telefoon. De band tussen deze bei-

de families was zeer goed. Oom Dries was een graag geziene gast. Zeker in die tijd 

was het merkwaardig dat het gezin van oom Dries als enige in de familie Rooms Ka-

tholiek was. Waarschijnlijk was de oorzaak de RK achtergrond van zijn echtgenote. 

Onderling geharrewar gaf dit overigens niet.  

Aanvankelijk kregen de kinderen, zoals destijds gebruikelijk, geen vervolgopleiding. 

Later, toen het financieel meer voor de wind ging, veranderde dat. Zo volgde de jong-

ste zoon (Henk – zie pag. 374) de opleiding tot onderwijzer. En oom Johan, zijn broer, 

werd gesteund bij de start van een winkel in verfwaren in het winkelpand beneden 

opa’s woning op de Oude Dijk 194 in Rotterdam. 

‘Maar de Heer zal uitkomst geven...’. 

Psalm 42 : 5 

Bedroefd, maar dankbaar dat hij uit zijn lijden is 

verlost, geven wij u kennis da van ons is heenge-

gaan mijn geliefde man, zorgzame vader, onze 

broer, zwager en oom 

 

Arie Moret 

 

in de leeftijd van bijna 88 jaar 

 

         Moret - van Buren 

         M. Moret 

         en verdere familie 

 

26 januari 1998 

Van Speykstraat 33 

2901 BB Capelle aan den IJssel 

Elk afscheid is de geboorte 

van een herinnering. 

Met al zijn levenslust en wilskracht heeft hij de 

strijd niet kunnen winnen. Na alle fijne jaren die wij 

met elkaar mochten beleven, hebben wij met veel 

verdriet afscheid moeten nemen van mijn lieve 

maatje, onze pa 

 

Freddy François Robert Pruyn 

echtgenoot van Janny Moret 
 

Antwerpen, 16-11-1960  Brielle, 11-1-1998 

       J. Pruyn - Moret 

       Ward 

       Rowald 

 

Kreek 16 

3232 EJ Brielle 
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Opa was een voorstander van slimme en nieuwe dingen. Hij had al vroeg telefoon. 

De radio piepte voor het leven, maar er werd geluisterd naar de NCRV en Johannes 

de Heer. In huis was er warm en koud stromend water met een volledig ingerichte 

badkamer, een grote luxe voor die tijd. Ook was er een intercom geïnstalleerd tussen 

het woonhuis en de eronder gelegen winkel van oom Johan. Het was een lange ge-

bogen buis van de keuken naar de eronder gelegen verfwinkel met aan weerskanten 

een fluit. Haalde men aan één zijde de fluit weg dan kon men door de buis blazen 

met behulp van een mondstuk. De opgeroepene aan de andere zijde verwijderde dan 

aan zijn kant de fluit en liet door in de opening te spreken weten dat er verbinding was 

en vroeg wat er was. Door aan de andere zijde het oor tegen de opening te houden 

kon men boodschappen overbrengen en zonder moeite goed communiceren. 

 

Tante Maaike Moret (1907-1992) is ongehuwd door het leven gegaan. Zij verzorgde 

haar ouders en na het overlijden van haar vader in 1939 haar moeder. Zij ving ook na 

het bombardement van 14 mei 1940 op de Oude Dijk het gezin op van oom Dries  

(vijf personen, waaronder ook de voordrachtskunstenares tante Wil), wiens huis aan 

de Grote Markt verloren ging. 

 

Magchiel Johannes Moret (1899-1961), vader van Pieter, zie pag. 373, begon als 

bankbediende bij de Middenstandsbank in Amersfoort. Hij had een goed verstand en 

klom op tot procuratiehouder. Tenslotte werd hem een bankdirecteurschap aangebo-

den. Inmiddels had hij gedurende de weekends en avonduren thuis een accountants-, 

administratie- en belastingadviespraktijk gesticht aan de Leusderweg 257. Door de 

goede relatie met de bank kon dit kantoor snel worden uitgebreid en nam hij in goed 

overleg ontslag bij de bank. Eind vijftiger jaren werd dit kantoor overgedragen aan J. 

A. Kaljee. Inmiddels is het kantoor opgegaan in een grote organisatie.  

 

AANVULLING OP FAMILIEBOEK (2) 

Van Japie Moret, journalist in Zuid-Afrika, ontvingen wij de volgende aanvullingen op 

tabel 4B (pag. 192) en Xab (pag. 283). 

Gerrit MORET geboren ‘s-Gravendeel 13-9-1892, overleden Kaapstad 1954, trouwt  

Johanna Hendrika Mik, geboren Sliedrecht 18-4-1893. Naar Zuid Afrika geëmigreerd 

circa 1948.  

Uit dit huwelijk: 

Arie MORET geboren Dubbeldam 17-10-1913, overleden Bellville, Kaapstad 17-6-

1988, trouwt Amsterdam 15-6-1939 Elisabeth Maria Johanna Bernarda (‘Bep’) Kam-

merer, dochter van Jacob Frederik Kammerer en Elisabeth Maria Johanna Bernarda 

van Huizen. Hij emigreerde in 1949. Uit dit huwelijk: 

1.  Arie MORET geboren Amsterdam 17-10-1939, overleden Bellville, Kaapstad 5-10-

1984, trouwt Kaapstad 8-2-1964 Edith Kruger. Geen kinderen. 

2.  Gerrie Johanna MORET geboren Amsterdam 18-2-1943, trouwt Kaapstad 10-2-

1968 Johannes H. Snyman. 

3.  Jacobus (‘Japie’) MORET geboren Amsterdam 19-9-1944. Ongehuwd. 

VROUWEN MORET 

Via telefoonboeken en dergelijke hebben wij langzamerhand de meeste manlijke 

naamdragers Moret in Nederland wel bereikt. Maar er zullen nog altijd vrouwen Moret 

zijn die nooit iets van ons gehoord hebben, omdat wij hun mansnaam niet kennen. 

Daarom hier nogmaals het verzoek zulke namen aan ons door te geven. 

 

KLOKKEN MORET 

In het blad ‘De Zeeuwse Vondst’ trof Gerrit Moret uit Oud-Vossemeer de volgende 

advertentie aan: 

 

 

AANGEBODEN 

 
 

EEN BERICHT VAN ONZE SECRETARIS OVER VERJAARDAGEN 

Door de drukte en de perikelen rondom de verzending van de familieboeken is de 

verzending van enkele verjaardagskaarten in het gedrang geraakt.  

Wij feliciteren alsnog: 

Mevr. J. F. Hildebrandt - Moret in Aardenburg jarig 2 januari 

Mevr. C. T. van den Andel - Moret in Puttershoek jarig 8 januari 

De heer A. Moret in Wateringen jarig 17 januari 

Mevr. H. L. Mostert - Moret in Bleskensgraaf jarig 24 januari 

Mevr. M.A. van der Staay - Moret in Rotterdam jarig 29 januari 

Mevr. H. J. Moret - van Dam in Barendrecht jarig 2 februari.  

 

Voor het verzuim bieden wij onze verontschuldigingen aan. 
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FAMILIEDAG 1998 

De volgende familiedag is op zaterdag 25 april, weer in het centraal gelegen De Bilt. 

Wilt u de datum alvast noteren? We denken weer aan 10 uur de deur open, tussen 

de middag soep met broodjes. U krijgt nog nader bericht met het programma en de 

routebeschrijving. 

 

DE FAMILIEDAG ALS REÜNIE 

De familiedag in De Bilt waar zo’n ruime accommodatie ons ter beschikking staat is 

erg geschikt om weer eens (of eindelijk eens) gezellig te praten met familieleden zo-

als broers en zussen, neven en nichten die u anders misschien weinig ontmoet. Belt 

u elkaar misschien van te voren eens? 

 

NABESTELLINGEN VAN HET FAMILIEBOEK 

Van het Familieboek ‘Vier Eeuwen Moret in Nederland’ zijn inmiddels ruim 200 exem-

plaren verzonden. Wij zijn daar blij mee. 

In overleg met de drukker hebben wij besloten de oplage met 50 boeken uit te brei-

den. 

 

Voor nabestellingen is er dan ook, uiteraard voor zolang de voorraad strekt, ruimte. 

Alle donateurs en niet-donateurs die vooraf hebben ingeschreven hebben hun 

boek(en) tegen gereduceerde prijs  ontvangen. 

 

Bestellingen kunnen nu worden uitgeleverd tegen de prijs van f.125,- per stuk, ver-

meerderd met f.15, verpakkings- en portokosten. (De PTT verhoogde per 1 januari 

1998 de portokosten). 

 

Wanneer u f.140,- per boek overmaakt op de girorekening 405520 t.n.v. Familiestich-

ting Moret te Zwartewaal, dan zullen wij u per omgaande het bestelde toesturen. 

Wilt u er bij elektronische betaling wel aan denken uw naam en adres te vermelden? 

 

EEN AMERIKAANS MORETTENBOEK 

In de USA is vorig jaar ook een Morettenboek verschenen. Wel iets anders dan het 

onze. Het heet ’The New World Book of Morets’ We kregen het ter beoordeling van 

een familielid in de VS. Het boek blijkt een puur op winstbejag gerichte uitgave te zijn. 

Er staan geen stambomen in. Het grootste deel van het boek (60%) bevat algemene 

verhalen over de rol van immigranten in Amerika, over hoe je familieonderzoek opzet, 

over heraldiek en dergelijke.  

De rest is grotendeels gevuld met adreslijsten van Moretten uit telefoonboeken. En 

ons wordt weer, net als in de Nederlandse navolger van deze Amerikaanse uitgave, 

gesuggereerd dat ons familiewapen dat van een oude adellijke Franse familie is, 

zonder enig bewijs daarvan. Dat wapen kun je dan bestellen op boekensteunen en 

wijnglazen. Wat een onzin verzint men al niet om winst te maken....... 

 

Over zichzelf schreef Japie (in het Zuid Afrikaans): 

‘Ietwat over mijnzelf: Ik ben een koerantjoernalist - Promosie-redacteur van Die 

Volksblad in Bloemfontein. Het is de enigste dagblad in de Vrijstaat (Holland gaat vier 

keer in de Vrijstaat) en is gesticht in 1904 (toen bekend als Het Westen). Die gemid-

delde circulatiecijfer is bijna 30.000 per dag. Het is een koerant van Nationale Pers 

(Naspers) met hoofdkantoor in Kaapstad, waar Die Burger de Afrikaansche Dagblad 

is.’ 

 

TABEL 4B 

NAKOMELINGEN VAN ARIE MORET (1866-1949), HOUTBEWERKER/PETROLEUMVENTER 

GEHUWD TE ‘S-GRAVENDEEL IN 1890 MET NEELTJE VELDHOEN (1870-1902) 

IN 1904 GEHUWD MET MARIA ARDON (1873-) 

                      

KINDEREN UIT HET 1e HUWELIJK 
                      

                      

 Gerrit  Floris  Adrianus  Margaretha  Willem  Sietje  Maarten  

         Johannes  Louwerina    

 arbeider/      

scheepmaker/plaatwerker     

1891-         

x 1913          

Johanna Mik        

          

1893-          

      

      

        

 Arie Johannes         

  Hendrikus         

         

 1913- 1915-1916        

(Zuid-Afrika)          

          

 

 

FAMILIEFOTO 

Op de volgende pagina’s nog eens de familiefoto. Hartelijk dank voor alle leuke reac-

ties op mijn vraag om de gevraagde gegevens van de familiefoto in de vorige 

Nieuwsbrief aan mij toe te sturen. Ik hoop dat ik ze allemaal goed verwerkt heb.  

 

Zoals u ziet ontbreken er nog acht namen. Wellicht kunnen we die ‘arresteren’ op de 

komende familiedag. Een telefoontje kan ook: 030 - 22 50 932, of een brief je aan 

mevrouw Henny Moret, Anna Maria van Schuurmanlaan 1 3723 PH Bilthoven.  

En nu maar grasduinen in het boek ‘Vier eeuwen Moret in Nederland’ om te zien wie 

wie is.  

 

Voor het gemak laten we de verklaring van de afkortingen nog eens volgen: 

ta (= tabel) p (= pagina) st (= stamboom) p (= pagina)  
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1. Leni Vinkenstein   ta 4C   p 193  st Xa1  p 290 19. Bert Moret     ta 4D2   p 200  st XIz  p 276 37. Francien Moret   ta 8A   p 208  st Ixbo  p 320 

2. Mien Moret     ta 15D   p 232  st Xiel  p 392 20. Henny Moret    ta 4C1   p 194  st Xag  p 287 38. Albert de Nieuport  ta 6    p 204  st Xbb  p 308 

3.  21. Leen Moret     ta 4D1   p 199  st XIt  p 275 39. Dick Moret     ta 6    p 204  st Xibt  p 309 

4. Ina Moret      ta 15D   p 232  st XIep  p 393 22. Rie de Zoete    ta 4D1   p 199  st XIs  p 275 40. J. W. Moret (Hannes) ta 6    p 204  st Xibp  p 306 

5. Sjaan Verhoef    ta 4C   p 193  st Xa1  p 290 23. Anoushka den Uyl  ta 10   p 212  st Xcg  p 327 41. Nelly Antenbrink   ta 13   p 218  st XIdj  p362 

6. Leendert Moret   ta 3A   p 189  st Xik  p 268 24. Corrie den Uyl    ta 10   p 212  st Xcg  p 327 42.  

7. Rie Moret      ta 3A   p 189  st XIk  p 268 25. Henk Moret     ta 4C1   p 194  st Xag  p 287 43. Bep Kool      ta 13   p 218  st XIdi  p 362 
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