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Bij het verschijnen van deze 22e Nieuwsbrief is het goed uw aandacht te vestigen op verschillende activiteiten van onze Familiestichting.
Allereerst de Familiedag
Velen hebben gevraagd: wanneer komt er weer een Familiedag? Wel nu, op
pagina 8 vindt u daarover meer informatie.
Het archief van de familiestichting
Na vele jaren te hebben gezocht is er dan eindelijk iemand gevonden om het
omvangrijke archief van de Familiestichting Moret te ordenen en te beheren.
Het wordt een grote klus, die met kennis van zaken door de heer Jan Schmidt
uit Dinteloord zal worden aangepakt. Hij is namelijk van beroep archivaris. Wij
heten hem dan ook welkom in onze gelederen.
Verder onderzoek naar onze herkomst
Om verder zoeken naar eventuele verwanten van onze stamvader Jaques Moret moeten we naar onze zuiderburen. Daartoe is de Stichting lid geworden
van de ‘Vlaamse Vereniging voor Familiekunde’, welke vereniging haar Nationale archief heeft in Merksem bij Antwerpen. We hebben even een blik geworpen in de mogelijkheden daar en ontdekten dat er heel veel parochieregisters
zijn opgeslagen waaronder er zijn die dateren vanaf 1587, dus de periode
waarin de ouders van onze stamvader leefden. Uiteraard wordt het een enorm
stuk werk om daarin te gaan zoeken naar de naam Moret. Maar behept met de
familiezoekziekte zullen we er hopelijk het volgende jaar aan beginnen. Zijn er
onder onze Moretten in Nederland die interesse hebben om mee te doen, belt u
gerust met de secretaris. We maken dan een afspraak.
Het werk achter de schermen
Zo ziet u: de Familiestichting slaapt niet. Soms lijkt het erop, maar ik verzeker
u dat achter de schermen voortdurend wordt gewerkt om het namenbestand te
optimaliseren. Dat gebeurt met de hulp van vele Moretten die hun mutaties
doorgeven, wij zijn er hen dankbaar voor. Het resultaat van dit werken wordt
een dezer dagen manifest gemaakt in de Moret website.
De Familiestichting krijgt een website
Een mijlpaal in het bestaan van de Stichting: een website. Zie voor verdere
gegevens pagina 14.
Het Bestuur wenst u veel gezondheid en ziet uiteraard immer uw familiemutaties met belangstelling tegemoet.
Willem Moret wnd.voorzitter /secretaris.
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Tabel 14B, p. 221. Stamboom XIIbj, p. 369.
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Ik ben door het dolle heen,
want ik ben niet langer alleen.
Op 13 juni 2004 is om 00.10 uur
mijn broertje Jeremy geboren.
Hij is 50 centimeter lang
en weegt 3415 gram.
Wil je eerst even bellen
voor je vingertjes en teentjes komt
tellen?
Tot snel,

De trotse mama, papa en zus zijn:
Bianca Slagmolen,
René Moret
en Cheyenne,
Aalscholverlaan 62,
3136 KG Vlaardingen.
Tabel 1D, p. 185. Stamboom XIIj-2, p. 255.

Tabel 4C, p. 193. Stamboom XIai-2, p. 285.
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Tabel 5, p. 203. Stamboom VIIIab-11, p. 301 en IXai p. 303.

Overleden te Wateringen op 24 maart 2004
Jacob Leendert Moret
Geboren 23 oktober 1926
Tabel 4D1, p. 199. Stamboom Xp-2, p. 274.
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Uit het kerkblad van de Hervormde Gemeente te Sliedrecht:
Drie jaar na het overlijden van zijn geliefde moeder, is Gerrit Moret jr (Rembrandtlaan 564) in de leeftijd van 74 jaar van ons heengegaan. Jarenlang heeft
hij als elektrisch lasser bij scheepswerf Lanser de kost verdiend. Voor de kerk
deed hij veel vrijwilligerswerk. De laatste jaren leidde hij een stil en wat teruggetrokken leven in zijn flat. De mensen van Thuiszorg Tafeltjedekje en zijn
naaste familie vormden vaste punten in zijn leven. In zijn alleen-zijn zocht hij
troost en kracht bij de levende God. Vandaar dat Psalm 25:16a het uitgangspunt werd voor de dienst voorafgaande aan de begrafenis op 24 maart jl.:
‘Wend U tot mij en wees mij genadig want eenzaam ben ik…’ Zo moet hij het
ervaren hebben, want een gedicht dat op zijn kamer in een lijst hing, zegt het
duidelijk:
‘Wie zo het alleen zijn kan dragen,
wie zich zo verzoent met zijn lot,
die spreekt niet van eenzame dagen
die leeft in vertrouwen op God.’
Tabel 3A, p 189. Stamboom Xk-1, p. 270.
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Tabel 4F, p. 202. Stamboom Xat, p. 294.

JUBILEA:
12½ jaar in dienst bij het Albert Schweitzer ziekenhuis:
mevrouw A. van Dijk – Moret (afdeling D ZW);
mevrouw T. J. Moret (afdeling G2 DW).
Bron: ‘Scan’, interne nieuwsbrief van het Albert Schweitzer ziekenhuis.
SPORT:
Biljarten:
Wim Moret (0,556) noteerde namens Technotape winst (30-18) tegen Tousain.
Hij had er 54 beurten voor nodig.
Bron: De Dordtenaar, 4 mei 2004, pagina 12.
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Eindelijk weer een familiedag!
De laatste familiedag was op 2 september 2000 in Putten. Dat is al weer heel
lang geleden. Maar er komt weer een gelegenheid om uw familieleden te ontmoeten. In de nieuwsbrief van april 2004 is al aangekondigd dat er een familiedag wordt georganiseerd op zaterdag 14 mei 2005.
Er is een aantrekkelijk programma in plaatsen waar enkele families Moret
voorkomen, namelijk in Sliedrecht en Dordrecht. In het familieboek is zelfs een
heel hoofdstuk gewijd aan Moretten en het water.
Omdat tussen de twee familiedagen een periode van bijna vijf jaar ligt, wordt
het eenmalig zeer aantrekkelijk gemaakt om deze dag mee te beleven. De donateur neemt gratis deel, de partner (of een andere introducé) betaalt slechts
€ 5. Kinderen tot en met 12 jaar € 10 en elke volgend kind of introducé de
kostprijs van deze dag namelijk € 20. Wij wijzen er met nadruk op dat deze
actie eenmalig is. Voor de volgende familiedag (in 2008) geldt deze regeling
niet. U moet het als een tegemoetkoming zien van het feit dat, door allerlei
omstandigheden niet eerder een familiedag is gehouden.
Het programma voor 14 mei 2005 is als volgt:
10.30 - 11.00 uur
11.00 - 12.30 uur

12.30 - 13.15 uur
13.15 uur
14.00 uur
15.00 - 16.00 uur
16.00 - 16.30 uur
16.45 uur

Ontvangst in Sliedrecht met koffie/thee.
Opening en informatie over de familiestichting, onderling
contact, uitwisselen foto's, misschien de mogelijk de
Cd-rom met de stamboomgegevens te kopen.
Lunch bestaande uit soep en broodjes.
Per eigen auto naar de aanlegplaats van de waterbus.
Zonder auto met de waterbus naar het Biesboschcentrum
te Dordrecht.
Rondvaart door een deel van de Biesbosch.
Koffie/thee en afsluiting van de dag.
Retour met de waterbus naar Sliedrecht.

Wij verzoeken u het hiernaast staande inschrijfformulier zo spoedig mogelijk,
doch in ieder geval, voor 1 april 2005, ingevuld te sturen aan:
C. Moret, Marterweide 5, 3437 TK Nieuwegein.
Eventuele vragen kunt u ook telefonisch aan hem stellen, het telefoonnummer
luidt 030-6042025, of per e-mail: cees.moret@hccnet.nl.
Namens de Activiteiten- en verjaardagscommissie,
Cees Moret,
Nieuwegein
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INSCHRIJFFORMULIER FAMILIEDAG
Ik schrijf in voor

personen, namelijk:

Donateur (gratis):
mevrouw
de heer
Adres
Woonplaats
Postcode
en:
Partner/introducé (€ 5):
mevrouw
de heer
Aantal kinderen t/m 12 jaar

(€ 10)

Aantal kinderen vanaf 13 jaar (€ 20)
Overige introducé’s

(€ 20)

Graag aankruisen of invullen wat van toepassing is.
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Dit formulier voor 1 april 2005 opsturen aan:

DE HEER C. MORET
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MARTERWEIDE 5
3437 TK NIEUWGEIN



Zoals u waarschijnlijk wel weet, beschikt de familiestichting over een computerbestand met ruim 5000 personen. De bedoeling is om alle Moretten in Nederland te registreren. De gegevens van kinderen waarvan de moeder de
naam Moret draagt worden ook in dit databestand opgenomen, evenals de gegevens van aangetrouwden met hun ouders. Als we dit bestand compleet kunnen maken wordt het dus voor iedereen met een bloedverwantschap aan een
Moret mogelijk om terug te zoeken tot de stamvader Jacques Moret.
Hieronder staat een afdruk van het beeldscherm met persoonsgegevens zoals
die in ons computer bestand staan geregistreerd. Op de familiedag zullen we
proberen om een aantal computers op te stellen zodat men zijn of haar gegevens kan inzien en controleren. Tevens zullen er dan formulieren zijn waarop
wijzigingen en aanvullingen aangegeven kunnen worden. In het bestand worden tegenwoordig ook foto’s opgeslagen. Heeft u digitale foto’s dan kunnen we
die opnemen in het persoonsdossier. We kunnen bezien of het op de familiedag
mogelijk is foto’s te laten inscannen.
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Elders in deze nieuwsbrief leest u dat er een website van de Familiestichting in
de maak is. Binnenkort kunt u daarop on-line gegevens raadplegen. Wegens
de wet op de privacy bescherming zullen daarop echter geen gegevens komen
over personen die na 1910 geboren zijn. Die gegevens blijven bewaard in de
database van de familiestichting.
Als voorproefje van de website is hieronder een beeld afgedrukt van een pagina met persoonsgegevens zoals die dan via de website zijn op te vragen.

Namens de Genealogie- en archiefcommissie,
Leendert Moret,
Brouwershaven
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INVULFORMULIER PERSOONSGEGEVENS
Persoonsnummer
Voorna(a)m(en)
Familienaam
Datum

Plaats

Opmerkingen

Voornaam

Familienaam Geboorte datum/plaats

Voornaam

Familienaam Geboorte datum/plaats

Geboren
Gedoopt
Huwelijk/Samenwonend
Kerkelijk Huwelijk
Gegevens ouders
Vader
Moeder
Gegevens partner
Partner
Vader (van partner)
Moeder (van partner)
Kinderen

Voornamen(m/v) Geboren

Plaats

Gedoopt

Diversen

Familiestichting Moret, Nieuwsbrief 22, oktober 2004

pagina 13

DE FAMILIESTICHTING KRIJGT EEN WEBSITE
Natuurlijk kunnen we niet achterblijven. Dat was de opmerking in het Bestuur,
toen er werd voorgesteld de Familiestichting op het internet te zetten. En zo
zal het begin volgend jaar (wellicht eerder) mogelijk zijn om op het net te zoeken naar verwanten, verre familieleden. Helaas alleen over personen geboren
voor 1910 in verband met de wet op de privacy. De website is in het bijzonder
belangrijk voor Moretten in het buitenland. Veel van de Moretten die zijn geemigreerd zullen nu wellicht een link kunnen vinden van hun afkomst. Het Internet is immers wereldwijd. Zo weten wij dat in 1709 waarschijnlijk de eerste
Moret naar de ‘Nieuwe Wereld ‘ is geëmigreerd. In Amerika vindt men vele Moretten. Mogelijk komen ze op deze manier achter hun relatie met Nederland.
Opzet van de site
Er is een professioneel bureau ingeschakeld dat de openingspagina van de
website zal ontwerpen, zodat we een goed visitekaartje afgeven. De domeinnaam is www.moret.info. Deze hebben we belangeloos over kunnen nemen
van de heer Dr. E. E. Moret uit Maartensdijk, waarvoor wij hem zeer erkentelijk zijn. Immers, een naam die direct aangeeft wat de inhoud is, is moeilijk te
krijgen. Vele namen met Moret zijn al uitgegeven.
Vanzelfsprekend komt er op de website meer te staan dan de openingspagina.
U kunt het te zijner tijd bekijken op http://www.moret.info
Wie zorgt voor de site?
Een probleem bij veel websites is, dat ze slecht worden bijgehouden. De gegevens zijn soms jaren verouderd. Om te trachten de website zo ‘up to date’ mogelijk te houden hebben we een webmaster nodig. Daarvoor heeft mevrouw
Henny Moret uit Bilthoven zich beschikbaar gesteld. Een kleine commissie uit
het bestuur staat haar bij en zorgt voor de nodige informatie. Suggesties van
uw kant om te publiceren worden uiteraard gaarne ontvangen.
Namens het bestuur,
Willem Moret
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BESTUUR FAMILIESTICHTING MORET
voorzitter (1)

secretaris (2)

penningmeester (3)

G. J. Moret

W. Moret

M. C. J. Borsboom de Bruin

Hollemarestraat 26

Westpier 31

Sint Liduinastraat 46A

3238 XH Zwartewaal

3331 MK Zwijndrecht

3117 CT Schiedam

0181-661916

078-6121485

010-4267427

bestuurslid (4)

bestuurslid (5)

A. H. Verhoef van Herwijnen

E. N. M. Dungelmann-Moret

Gentiaan 30

Eenhoornstraat 2

2631 VC Nootdorp

2271 GL Voorburg

015-3105272

070-3871578

bestuurslid (6)

bestuurslid (7)

C. Moret

J. W. Moret

Marterweide 5

Essenlaan 43

3437 TK Nieuwegein

3062 NK Rotterdam

030-6042025

010-4183149

COMMISSIES FAMILIESTICHTING MORET
Genealogie- en

Activiteiten- en

Redactiecommissie

archiefcommissie

verjaardagcommissie

A. L. A. Moret

L. Moret

Bestuurslid 4

Tollenslaan 9

Noorwegenlaan 4

Bestuurslid 5

3818 VG Amersfoort

4318 CB Brouwershaven

Bestuurslid 6

033-4618382

0111-692687

H. G. L. Moret

Bestuurslid 2

A. M. van Schuurmanlaan 1

Bestuurslid 7

3723 PH Bilthoven
030-2250932

FAMILIEBOEK 'VIER EEUWEN MORET IN NEDERLAND'
Het familieboek is nog verkrijgbaar tegen betaling vooraf van 58,80 euro plus
6,55 euro voor verpakking en portokosten op bankrekening 50.89.10.129 ten
name van W. Moret, Zwijndrecht met vermelding van bestelling Familieboek en uw naam en adres.

VAN DE PENNINGMEESTER
Helaas zijn er nog donateurs die de bijdrage voor 2003 nog niet hebben overgemaakt. Wilt u zo vriendelijk zijn dit tegelijk met de bijgaande acceptgiro
voor 2004 over te maken? Een en ander graag voor 1 december van dit jaar.
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De Familiestichting Moret is opgericht op 8 juli 1992 en is 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 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
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.

Wilt u donateur worden van de Familiestichting?
Neem dan contact op met de secretaris van de Familiestichting.
De minimumbijdrage per jaar is  9,00.
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