
  

Familiestichting Moret, Nieuwsbrief 24, oktober 2005 pagina 1 

 

 



  

pagina 2 Familiestichting Moret, Nieuwsbrief 24, oktober 2005 

 

 
 
 
     

  

  

Redactie: INHOUD PAGINA 

Alphons Moret, Amersfoort. 

Henny Moret, Bilthoven. 

 

Secretariaat Familiestichting 

de heer J. A. Moret 

Bergsingel 229 

3037 GG Rotterdam 

 010-4652123 

 

 

 

Van de bestuurstafel 
 

Even voorstellen 
 

Familieberichten 
 

Verslagen Familiedag 
 

Deelnemers Familiedag 
 

Groepsfoto Familiedag 
 

Bestellen foto’s Familiedag 
 

Bestellen Tabellenboek 
 

Een 50-jarig huwelijksfeest 
 

Voor u gelezen 
 

Geen familie 
 

Ms ‘Lammy’ 
 

Familiedag 2007 
 

Van de Genealogiecommissie 
 

Bestuur Familiestichting 
Bestellen Familieboek 

Donateur worden? 

Pas op!! 
 

Inschrijfformulier Familiedag 2007 
 

Artikel 2 van de Statuten 

 

2 
 

3 
 

4 
 

7 
 

11 
 

12/13 
 

14 
 

14 
 

15 
 

16 
 

17 
 

18 
 

19 
 

20 
 

22 
22 

22 
22 

 

23 
 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Familiestichting Moret, Nieuwsbrief 24, oktober 2005 pagina 3 

 

 

 

 

 

 

In de laatst gehouden bestuursvergadering is herbenoemd als penningmeester 
mevrouw M. C. J. (Gretha) Borsboom-de Bruin uit Schiedam en als bestuurslid de 
heer H.(Henk) Moret eveneens uit Schiedam. 
In deze vergadering is nieuw in het bestuur benoemd de heer J. A. (Jan) Moret 
uit Rotterdam. Jan wordt secretaris van de Familiestichting in de plaats van de 
heer P. (Piet) Marcus uit Strijen die kort na zijn benoeming gezondheidsklachten 
kreeg en wel van dien aard dat het op zich nemen van het secretariaat niet ver-
antwoord was. Wij betreurden dat zeer, daar zijn ervaring op velerlei bestuursge-
bied alsmede zijn kennis van de genealogie onze Familiestichting zeker ten goede 
zou zijn gekomen. Vanaf deze plaats wensen wij hem sterkte en beterschap toe. 
Verheugd waren wij derhalve dat Jan Moret zich meldde voor de functie van se-
cretaris. Een hartelijk welkom is dan ook zeker op zijn plaats en we spreken de 
hoop uit dat hij vele jaren in gezondheid de Familiestichting mag dienen. Een 
persoonsbeschrijving vindt u elders in deze Nieuwsbrief.  
 
Volgende Familiedag 
Om in het jubileumjaar 2007 een familiedag te organiseren is als activiteiten-
commissie benoemd bestuurslid Henk Moret en secretaris Jan Moret. 
 
Verjaardagskaarten 
Voor het jaar 2006 zal wederom een foto van een schilderij van René Moret uit 
Hamont-Achel de verjaardagskaart opsieren. 
 
Website Familiestichting 
Onze website www.moret.info wordt regelmatig bezocht. Er worden via dit medi-
um regelmatig proefexemplaren van onze Nieuwsbrief aangevraagd en uiteraard 
verzonden. Dit is dan tevens weer een aanleiding naar nadere gegevens te vra-
gen, die dan ook weer toegevoegd worden aan ons genealogiebestand.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.moret.info/
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EVEN VOORSTELLEN 
Nadat eerst onze penningmeester en vice-voorzitter 
Gretha Borsboom het voortouw heeft genomen, valt 
mij nu de eer te beurt om mij nader bij u te introduce-
ren. Mijn naam is Jan Moret, ik ben 52 jaar, zoon van 
Simon Moret en Klaasje Ketting. Geboren en voor een 
groot deel van mijn leven getogen in Pernis, thans een 
wijk van Rotterdam. Voor diegenen onder u die Pernis 
niet kennen, van oorsprong is het een oud boeren- 
(tuinders-) en vissersdorp, nog herkenbaar aan een 
ploeg en vis in het wapen. Anno 2005 ligt het geheel 
ingeklemd tussen industrie, havens, snelwegen en me-
tronet, en is er van het levendige en rijke dorpsleven 
niet veel meer terug te vinden. Veel bijzonderheden 
zijn er over het huidige Pernis niet meer te melden, be-
halve dat er relatief veel ‘Moretten’ wonen, waaronder 
mijn ouders.  
Sinds 1979 woon ik in Rotterdam-Noord, eerst in Blijdorp en tegenwoordig al 
weer bijna tien jaar op de plaats van het voormalig Ziekenhuis Eudokia op de 
hoek van de Bergsingel en de Bergweg. Ik woon daar ‘wel behaaglijk’ samen met 
Josan de Wilde. Aan de Bergweg, die vroeger Blommerdijkscheweg heette en de 
verbindingsweg tussen Rotterdam en Hillegersberg vormde, stond een villa ge-
naamd ‘Welbehagen’. Deze villa vormde de basis van het latere ziekenhuis en u 
kunt de betekenis van het Griekse woord ‘Eudokia’ dan wel raden. De rest is ge-
schiedenis en de geschiedenis van met name Rotterdam heeft nu eenmaal mijn 
interesse.  
Vanaf de oprichting ben ik donateur van de Familiestichting Moret en heb het wel 
en wee hiervan een beetje van de zijkant gevolgd. Daar zal nu verandering in 
gaan komen, want na een oproep van Willem Moret, heb ik me opgegeven om 
secretaris van de Familiestichting te worden, hetgeen tijdens de onlangs gehou-
den bestuursvergadering is gehonoreerd.  
Verder werk ik inmiddels 30 jaar bij de Regio Politie Rotterdam-Rijnmond. Daar 
valt heel veel over te vertellen, maar hier laat ik het erbij te melden dat ik als 
gewoon ‘straatagent’ ben begonnen bij het bureau Centrum (toen nog CB van de 
Gempo Rotterdam geheten). Vervolgens heb ik een prettige tijd beleefd op het 
water bij de Rivierpolitie(Zeehavenpolitie) te Rotterdam, waar ik ook wel eens in 
contact kwam met de varende tak van de Moretten en inmiddels werkzaam ben 
als analist bij de Informatie Organisatie.  
Uitgesproken hobby’s heb ik niet, maar mijn interesses zijn tamelijk divers en lo-
pen via passieve sport - cultuur; reizen; lekker eten; goede wijn - naar de actieve 
sportbeoefening: fitness. Kortom genieten van alle goede dingen des levens. 
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Tabel 15D, p. 232. Stamboom XIep, p. 393 
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                     Tabel 14C, p. 222. Stamboom XIIbm, p. 372. 
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Hier volgen drie verslagen van de laatste Familiedag op 14 mei 2005. We hebben 
ze alle drie opgenomen, omdat elk zo’n dag van een andere kant bekijkt. 
 
VERSLAG FAMILIEDAG VAN HANNES MORET 
We hebben er lang op moeten wachten, maar op 14 mei 2005 was het dan zo 
ver: een familie treffen in het zompige ‘Morettenland’, want zo zou je de regio 
Zwijndrecht, Dordrecht e.o. wel kunnen noemen. 
Uit eigen ervaring weet ik dat er in het bestuur van de Familiestichting veelvuldig 
over het Hoe, Waar? En Wanneer? voor de volgende familiedag (na die op 2 sep-
tember 2000 in Putten) is gesproken. ‘Niet zo maar een uitstapje, toch iets van 
inhoud, als groep bij elkaar blijven, ook iets nieuws brengen en dat alles in een 
beperkt tijdsbestek’. Lang niet gemakkelijk! 
Maar de koffie met koek in ‘De Vergulde Swaen’ achter de dijk in Zwijndrecht wa-
ren prima. Hulde aan de vrijwilligers/sters in dat regiomuseumpje die dat en de 
soep en broodjes belegd met dik kaas en zo, hebben verzorgd.  
 
Voorzitter Leendert Moret (zoon van secretaris Willem M.; we zijn tenslotte een 
familie stichting) opende de bijeenkomst en verrichtte een demonstratie van de 
database met familiegegevens. Aan privacy gevoeligheden is ruimschoots aan-
dacht besteed. Vanuit de zaal worden bestuur en webmaster met groot applaus 
bedankt voor hun grote inzet voor de familie en de organisatie van deze dag. 
Omtrent het uitwisselen van familiegegevens kan ik niets vermelden omdat ik 
toen mijn vrouw moest wegbrengen. 
 
Na de al eerder geroemde broodjes met dik en hartig beleg, beklommen wij de 
dijk om daarna in de riante fauteuils van de Waterbus over de Merwede naar de 
Hollandsche Biesbosch te scheren. Op deze stralende lentedag lag Dordt er schit-
terend bij. Wat een magnifiek gezicht biedt deze stad toch vanaf het water! Het 
kruispunt van De oude Maas, de Noord en de Beneden Merwede heeft zelfs de 
naam de drukste waterweg in Nederland te zijn. 
Uw verslaggever smaakte eens het voorrecht om op een doordeweekse dag in de 
serre van een van de Dordtse herenhuizen gelegen aan dat knooppunt de och-
tendkoffie te gebruiken. Nog ziet hij de koffie in zijn kopje klotsen als die grote 
bakken met denderend motorgeweld langs voeren. Maar op de zaterdagmiddag 
was er meer watersportvertier. 
 
Vanaf de halte van de waterbus maakten wij een korte wandeling naar het Be-
verobservatorium en Bezoekerscentrum van de Hollandsche Biesbosch. Het blijkt 
dan dat wij in de achtertuin van Dordt zijn aangeland, gelegen tussen de Bene-
den Merwede en de Nieuwe Merwede. Een stukje recreatiegebied met prachtige 
ontspanningsmogelijkheden voor hen die zulks zoeken. De (echte) Biesbosch ligt 
nog een stuk verder. 
De vaartocht met de fluisterboot – gelukkig mochten wij met elkaar praten zo-
lang de bevers op veilige afstand bleven- leerde ons de interessante wetenswaar-
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digheden van  dit stukje getijdenlandschap. Over de ontberingen van de rietkap-
pers en andere arbeiders die daar hun dagelijks brood moesten verdienen, zullen 
wij nu maar niet verhalen. Wij hadden het goed. De penningmeester toonde zich 
zelfs bijzonder gul. Bier voor en bier na het varen op het zonnige terras van het 
goed verzorgde bezoekerscentrum. 
 
Het programma van deze dag was aardig en afwisselend. En doordat wij als 
groep steeds in beweging waren, bood het ruimschoots gelegenheid met de an-
dere familieleden contact te leggen.  
 
Beste bestuursleden hartelijk dank voor deze puik verzorgde en goed georgani-
seerde buitendag. 
 
VERSLAG FAMILIEDAG VAN RUUD PRUIJSSERS-MORET UIT HOORN 
Fantastische dag geweest in Zwijndrecht en de Hollandse Biesbosch. Op zo’n dag 
ga je je afvragen waarom je naar deze familiedag bent gekomen. Met andere 
woorden: wat is de meerwaarde van zo’n dag? 
 
De meerwaarde van de familiedag 
Dat is heel simpel: het is een ontmoetingsdag voor familieleden van diverse tak-
ken Moret. Maar je ziet ook mensen die je een tijd uit het oog bent verloren.  
Heel interessant is dan de vraag hoe dat zo gelopen is. Je woont niet meer zo 
dicht bij elkaar of er zijn andere omstandigheden. Je hebt een eigen gezin, je 
bent jong, je hebt je werk, je hebt je hobby’s. Kortom: je hebt het druk zat. 
En als dan ook je vader en moeder hun verjaardagen op hun oude dag niet meer 
zo uitgebreid vieren, dan zie je weinig van je verdere familie. En als daarbij dan 
de schoonfamilie (meer in de buurt en meer familieziek) wel meer aandacht 
vraagt en krijgt, dan verslappen je eigen familiebanden. 
 
Ondertussen ben je ouder geworden en rijp om meer achterom te kijken. Je wor-
tels worden weer belangrijk. En je gaat je dingen afvragen die niet meer te be-
antwoorden zijn door de vorige generatie omdat die er niet meer is. En je enige 
oudere broer (Jan) weet ook niet alles. Neven en nichten van jouw generatie zijn 
dan een bron van recente geschiedenis. Hoe keken die tegen jouw vader en 
moeder aan? Hoe was de verhouding tussen hun vaders (mijn ooms) en mijn 
moeder? En niet vergeten wat voor figuur was mijn enige opa die ook al niet om 
de hoek woonde? En kwamen zij veel bij andere familieleden over de vloer? 
 
De vorige familiedag ontmoette ik al een nicht (Anna) en haar man en een neef 
(Wim) en zijn vrouw. Beide familieleden had ik sinds mijn kindertijd niet meer 
gezien. Bovendien had ik als jongste neefje minder contact met ze. Zij stonden 
veel meer van me af. Ook ontmoette ik een neef van mijn moeder (Alphons Mo-
ret, hij maakt deel uit van de redactie). Mijn moeder, mijn broer en zijn vrouw, 
alsmede mijn vrouw waren ook aanwezig. We hebben toen heel wat herinnerin-
gen opgehaald. En moeders en broerlief hebben genoten. 
 
Deze familiedag kwam ik met de verwachting mijn andere nicht te ontmoeten die 
tevens bestuurslid van de familiestichting is: Ella. Die had ik een nog langere tijd 
geleden ontmoet. Heel erg leuk. Haar vader en mijn moeder waren broer en zus.  
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En de jongsten. Die hebben samen heel wat kattenkwaad uitgehaald. Toen mijn 
moeder nog leefde, had ze het daar vaak over (de goede oude tijd). En ze was zo 
graag ondeugend, ook op haar oude dag. Neef en nicht hadden dan ook heel wat 
om over te praten. Leuk om de puzzelstukjes uit het verleden bij elkaar te leg-
gen. 
Aan het eind van de dag zou Ella mij bij de trein afzetten vlakbij haar woonplaats 
Voorburg. Dat resulteerde in nog even langs gaan bij haar thuis om kennis te 
maken met haar man en bij hen de warme maaltijd te genieten.  
 
En dan heb ik het nog helemaal niet gehad over een achternicht en haar man: 
Loes en Ton. Die had ik de vorige familiedag al ontmoet. En nu liepen we elkaar 
weer tegen het lijf. Ook dit navorsen was leuk: relatie met achterneef Alphons. 
Weer met onbekende familieleden kennis gemaakt. Best een leuke familie. Op 
naar het volgende familielid! 
 
VERSLAG FAMILIEFEEST VAN GRETHA BORSBOOM (namens het bestuur) 
Rond half 10 komen de eerste mensen binnendruppelen bij de Vergulde Swaen in 
Zwijndrecht. De Vergulde Swaen is de Oudheidskamer in Zwijndrecht tevens een 
klein museum en wordt door veel vrijwilligers in stand gehouden. 
 
Sjaan Verhoef (bestuurslid) heeft helaas af moeten zeggen, dus heeft Willem (2e 
secretaris) zijn vrouw Hennie achter de tafel gezet om de badges en de tabellijs-
ten uit te reiken en de gelden te ontvangen van de introducés. 
 
Bij binnenkomst zie je de blikken van herkenning van de familieleden en na be-
groeting van elkaar wordt er een heerlijk kopje koffie met gebak geserveerd door 
de vrijwilligers van de Vergulde Swaen. 
 
Na het koffiedrinken worden de familieleden uitgenodigd om naar boven te gaan, 
waar in een andere ruimte een presentatie wordt gegeven hoe men in de tabel-
lenlijst op de website de gegevens van de betreffende personen kan opzoeken. 
De presentatie wordt door voorzitter Leendert Moret gedaan. 
Tevens wordt Henny Moret (redactielid) in het zonnetje gezet. Zij houdt de web-
site van de familiestichting bij als Webmaster en daar gaat toch heel veel tijd in-
zitten. Dus Henny bedankt voor de tijd die je er al in hebt gestoken en de tijd die 
er nog in gaat zitten. De website is daadwerkelijk vanaf 1 januari 2005 in bedrijf. 
 
Willem Moret (2e secretaris) presenteerde een leuk verhaal over de VOC, waar de 
mannen van Moret ook een rol in hebben gespeeld. Dit is naar aanleiding van een 
goed contact dat Willem heeft met de Historische Vereniging in Krimpen aan den 
IJssel. Van deze verhandeling lagen oude stukken ter inzage, wat heel leuk is. 
 
Na de presentatie wordt daar dan ook gebruik van gemaakt om deze bescheiden 
te bezichtigen. Ook kan het museum nog worden bezichtigd. 
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Hannes Moret (oud penningmeester) bedankt de bestuursleden voor het vele 
werk wat in het algemeen in de stichting wordt verzet alsmede voor het organise-
ren van deze dag. 
 
Rond 12.00 uur wordt een voortreffelijke lunch genuttigd bestaande uit soep, 
broodjes, krentenbollen etc. De vrijwilligers in deze hebben flink hun best gedaan 
en niets is teveel. Na de lunch is het verzamelen om naar de waterbus te gaan. 
 
Bij aankomst bij de opstapplaats worden de koppen geteld van degenen die 65-
jaar zijn en ouder (want een Moret let op de kleintjes). Rond half 2 stappen we 
op de waterbus en gaan richting Biesbos. In Dordrecht moeten we nog overstap-
pen. Bij aankomst in de Biesbos moet er nog een stuk gewandeld worden. 
Aangekomen bij het restaurant wordt er een verfrissing aangeboden aan de fami-
lieleden door de Familiestichting. 
 
Na deze verfrissing gaan we met een fluisterboot de Biesbos verkennen en alle 
familieleden kunnen mee. De Biesbos is een mooi gebied. 
 
Na de boottocht wordt wederom een kopje koffie/frisdank gedronken in het res-
taurant en wordt de wandeling naar de opstapplaats ondernomen. Want stel dat 
we te laat zijn, het is de laatste boot die dan nog vaart vanaf de Biesbos naar 
Zwijndrecht. 
 
Na aankomst in Zwijndrecht rond een uur of half 7 gaat een ieder zijns weegs na 
een – hopelijk - geslaagde dag en zelfs het weer werkt in deze mee want de zon 
schijnt nog steeds hoog aan de hemel. 
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  1. M. Moret-Vonk  
  2. J. M. Moret  
  3. J. H. Moret-Adams  
  4. A. C. Moret-van Berkel  
  5. L. J. Moret  
  6. N. Lowes-de Bruin  
  7. C. Moret  
  8. H. Moret  
  9. E. N. M. Dungelman-Moret  
10. T. Moret 
11. M. E. Lit-Moret  
12. Mw. E. Clercx (introducé)  
13. T. D. Mostert  
14. H. L. Mostert-Moret 
15. N. A. Moret-van Eijk  
16. A. Moret  
17. M. C. J. Borsboom-de Bruin  
18. Mw. N. Moret 
19. J. A. Moret  
20. J. W. Moret  
21. G. C. Moret  
22. A. Borsboom  
23. R. H. Pruijssers  
24. A. Moret  
25. N. Antenbrink-Moret  
26. C. Moret  
27. J. Moret- v.d. Heijden  
28. H. D. Moret-Horde  
29. M. Moret-Hoogenboom  
30. W. Moret  
31. H. E. van Dijk-Moret  
32. B. Spronsen-Moret  
33. J. A. B. Moret-de Wilde  
34. M. Antenbrink  
35. A. C. Rietdijk 
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FOTO’S FAMILIEDAG 14 MEI 2005 
Op de familiedag zijn door mevrouw A. J. Moret-Eijkenbroek een 70-tal kleuren-
foto’s gemaakt. Deze foto’s, genomen door een fotografe met kennis van zaken 
en met een professioneel digitaal fototoestel zijn op een Cd gezet. Deze Cd is 
verkrijgbaar door het overmaken van € 5,00 op rekening 508910129 t.n.v. W. 
Moret, Zwijndrecht. Vermeld wel duidelijk uw naam en adres op de overschrijving 
en ‘Familiedagfoto’s’. Hieronder een paar voorbeelden van de fotoserie: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABELLENBOEK 
Op de Familiedag was een tabellenboek verkrijg-
baar met alle tabellen uit het Familieboek, bijge-
werkt tot en met 14 mei 2005. Het boek is vanzelf-
sprekend ook verkrijgbaar voor familieleden die niet 
op de Familiedag waren.  
Wilt u ook in het bezit komen van het tabellenboek? 
Maak dan € 7,50 over op girorekening 635443 
t.n.v. H. Moret, Bilthoven met vermelding ‘Tabel-
lenboek’, uw naam en adres. Het boek wordt u 

toegestuurd met bijgewerkte tabellen tot en met de dag dat het wordt verstuurd. 
Tevens wordt op de voorkant uw naam en de datum vermeld. Hierboven een 
voorbeeld van de voorkant van het Tabellenboek. Het bestaat uit 58 pagina’s. 
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EEN 50-JARIG HUWELIJKSFEEST 
Terneuzen is nog een aardig eindje van 
Zwijndrecht vandaan. En wanneer het op 
een zaterdagavond is, moet je even achter 
het oor krabbelen om gehoor te geven aan 
de uitnodiging aanwezig te zijn op een 50-
jarig huwelijksfeest. 
Omdat het hier de trouwe toeleveranciers 
van genealogische gegevens en ook die 
voor de schippersverhalen uit ons onvolpre-
zen familieboek betreffen is het een eer aan 
deze uitnodiging gehoor te geven. 
Zo besloten wij naar Zeeuws-Vlaanderen af 
te reizen. Niet voor één dag, maar dan voor 
enkele dagen.  
 
In de loop van vrijdag de 10e juni 2005 arriveerden wij op onze bestemming. Na 
de bagage te hebben gelost en even rondgekeken te hebben dachten wij eerst 
maar eens te moeten onderzoeken waar de feestviering van Franciena en Dirk 
Moret zou worden gehouden. Dat was vanuit het hotel te ver om te lopen en dus 
moest dat per auto. BOB moest dus zaterdagavond maar mee. 
Van de gelegenheid gebruik makend bezochten we zaterdag de niet ver van Ter-
neuzen liggende Belgische stad Gent. Na een rondvaart door de grachten hebben 
we te voet nog vele bezienswaardigheden bezocht. De tijd gaat snel en om toch 
nog op tijd op het feest aanwezig te zijn, moesten we ons nog haasten.  
Toen wij arriveerden bij de zaal van het ‘Dans- en Partycentrum Verberkmoes’ 
was het er al een enorme drukte. In de ontvangstruimte ontwaarden we, we 
moesten wel even aan het schemerige licht wennen, het bruidspaar Moret druk in 
gesprek met net voor ons binnengekomen gasten. 
Maar dan volgt een hartelijk welkom en weerzien met de nodige felicitatie en 
daarbij de herinneringen aan onze laatste bezoeken toen nog aan de Handelska-
de in Oude Tonge, er viel dus nog wat bij te praten. En Franciena zou Franciena 
niet zijn of zij had erop gerekend dat we kwamen. Ze had een dikke enveloppe 
bij zich met allerlei oudere waardevolle trouw-, rouw- en geboortekaartjes voor 
ons familiearchief.  
Onze ogen waren inmiddels aan het schemerdonker gewend en ontwaarden be-
kende gezichten die ons wenkten bij hen te komen zitten. In de geanimeerde ge-
sprekken die volgden en de kennismakingen met de nazaten van Franciena en 
Dirk konden de nodige aanvullingen worden opgetekend voor onze genealogie. 
Dit alles onder de vrolijke tonen van de muziek die dit soort feestvieringen om-
lijsten. 
 
Het bedienend personeel liep af en aan zodat we onze spreekklieren konden be-
vochtigen en wanneer daar behoefte aan was een hapje halen van de rijk voor-
ziene tafels met warme en koude gerechten. 
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Een feestgids, bij binnenkomst uitgereikt, vertelde het verloop van de avond. 
Zingend, mede door de aanwezigen, hoorden we de levensloop van het bruids-
paar in de diverse schetsjes op ludieke wijze, op schrift gesteld en door kinderen, 
kleinkinderen, neefjes en nichtjes en overige familieleden voorgedragen. 
En dat de sfeer er steeds beter op werd getuigde het spontane ontstaan van een 
polonaise die zich door heel het gebouw slingerde. En dan ontdek je dat de tijd 
vliegt. Langzaam loopt het feest ten einde en na een hartelijk afscheid, vergezeld 
van een snoepje voor onderweg, ging een ieder huiswaarts. 
Franciena en Dirk Moret kunnen terug zien op een geslaagde dag en een goed en 
fijn verlopen herdenkingsfeest van 50 jaren delen in lief en leed.  
Wij, als Familiestichting Moret, wensen hen nog vele gezonde jaren in hun nieuwe 
onderkomen in Terneuzen temidden van hun dierbaren. 
 
Hennie en Willem Moret. 
 
NB. Dirk is als jongste, geheel rechts, te zien op de foto op blz. 153 van ons fa-
milieboek. Zie ook IXbo blz. 320 en tabel 8A en 8C op blz. 208 en 210.   
 
 
 
 
 
 
 
 
VOOR U GELEZEN 
 
Het aardige van de genealogiehobby is, dat je al doende vaak dingen tegen-
komt die je beeld van vroegere tijden verhelderen. De volgende gegevens die 
Willem Moret, lid van de Genealogiecommissie, ons stuurde zijn hier een goed 
voorbeeld van. 
In het ‘1340’ – Kwartaalblad van de NGV afd. Rotterdam & Omstreken – jaar-
gang 15 – maart/april 2001 –Genealogie van de familie Johannes Catoen (Ka-
toen) door Mw. Van Dooremalen – Dordrecht het volgende: 
Zoon van Elizabeth Moret (39) t.w. Leendert van der Wulp (3747) getrouwd 
met Neeltje Catoen. Over zijn schoonvader het volgende: 
‘Pieter Katoen geb. ’s-Gravendeel 1765 bet. aan armen f.10 wegens een boete 
voor roken van pijp zonder dop in Dorpsstraat’ (G.A. Strijen 1795).’ 
‘Hij, Pieter, werd begraven 19-12-1793 (pro deo) op het kerkhof die, nadat hij 
van een dolle hond gebeete was, circa 4 weeke daer na is dol geworden en bin-
nen 1 dag of 3 is gestorven, portaal zeer diep is begraven en doodskleed, hou-
ders en touwen met de kist in her graft gegaen’. (Doodsboek ’s-Gravendeel 
1793).’ 
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GEEN FAMILIE 
Wie Moret heet, een 
naam die in Neder-
land maar een paar 
honderd maal voor-
komt, raakt meestal 
nieuwsgierig als hij 
die naam ergens te-
genkomt. Zou het 
familie zijn? vraagt 
men zich onwillekeu-
rig af. Zo verging het 
ook Henk Moret, links 
op de onderste foto, 
toen hij op een ka-
lender van juni 2005 
de hierboven afge-
beelde aquarel van 
Dordrecht zag met het stempeltje van de schilder ‘ATELIER H. MORET’. Hij ging 
erop uit om na te gaan wie dit was. Het bleek één van de Franse impresssionisten 
uit de periode van Monet, Manet, Renoir, etc. te zijn. Geen familie (in Frankrijk 
zijn duizenden Moretten). Het Dordrechts Museum en het Dordrechts Stadsar-
chief liggen op steenworp van elkaar, dus toen is Henk maar meteen doorgelopen 
om te vragen of men geïnteresseerd was in het Familieboek ‘Vier eeuwen Moret 
in Nederland’ en dat was zeker het geval. Na afspraak volgde de overhandiging 
aan dhr. drs. T. J. de Bruijn (coördinator acquisitie, archiefbeheer en inspectie).  
We vroegen aan Henk: ‘Waarom in het Dordrechtse Stadsarchief?’ Hij vertelde: 
‘Er wonen nogal wat Moretten omgeving Dordrecht en daarom vond ik dat dit 
mooie familieboek daar niet 
mocht ontbreken, waarmee ik 
tevens wil benadrukken dat dit 
ook uit waardering en respect 
is voor hen die al deze gege-
vens destijds hebben aangele-
verd, daarna hebben samenge-
steld en tot zo'n mooi resultaat 
zijn gekomen.’ 
 
Alphons Moret 
 
 
Henk is in het Familieboek te 
vinden in: Tabel 4C1, pagina 
194. Stamboom Xag-5, pagina 
286/287. 
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Ms. ‘Lammy’ 
Op bladzijde 5 van onze Nieuwsbrief 16 zien we de foto van het binnenvaartmo-
torschip ‘Lammy’, genoemd naar de vrouw van de schipper en naar de onderne-
ming die zij besturen namelijk ‘Lammy v.o.f.’ met als thuishaven Coevorden. We 
lezen er over een ongeluk, wat resulteerde in het verlies van de linker wijsvinger 
aan de hand van schipper Adriaan Moret. 
Op 13 juni 2005 was ik samen met mijn vrouw te gast aan boord. Het schip lag 
tijdelijk afgemeerd in het Kanaal van Gent naar Terneuzen met 1100 ton split 
(gebroken grind voor de betonindustrie). Het was ons al gezegd, je zult opkijken 
van de verandering van het schip. Het was duidelijk. De metamorfose was vanaf 
de wal heel duidelijk zichtbaar. Het stuurhuis is volledig vernieuwd. Het boven-
deel kan over het onderdeel zakken, zodat er onder lage bruggen gevaren kan 
worden. Maar eenmaal binnen vinden we niets meer terug van het oude interieur. 
Het stuurrad is vervangen door een joy-stick. De kruk door een royale moderne 
bestuurdersstoel. De enkele bedieningsmeters van toen zijn vervangen door vele 
andere die alle functies in het schip weergeven en gemonteerd zijn in het prach-
tig gevormde bedieningspaneel. Mooi is ook dat het verblijf nu bereikbaar is via 
een trap in het bedieningshuis. En toen we die trap afgingen ontdekten we niets 
meer dat herinnerde aan de woning van vroeger. Smaakvol betimmerd in licht ei-
ken, met een mooie parketvloer en dubbel zo groot als voorheen doordat de 
ruimte onder het stuurhuis nu is benut als woonruimte. We vinden daar de royale 
moderne keuken met alles erop en eraan. Een prachtige badkamer met wasma-
chineruimte. Een slaapkamer als bij u thuis. Een kantoor met een echt bureau 
kompleet met computer en dan ook nog erin een dubbel opklapbed voor logees. 
De sfeer ademt er de hobby van Lammy. Zij is verzot op alles wat op koeien lijkt. 
Tot zelfs de schoorsteen voor de dieselmotor is in koeienmotief geverfd. Maar ook 
Adriaan is een hobbyist. Naast de auto op het verblijfsdek zien we een prachtig 
mooie Honda motorfiets. En om de liefhebberij nog duidelijker gestalte te geven 
zijn er de vele kleine motorfietsmodellen in de achtervensterbank in het stuur-
huis. Kortom last van de missing linkerwijsvinger heeft Adriaan niet. Het is hard 
en lang werken aan boord, maar er staat wat tegenover en dat is gelukkig. 
Lang konden we niet blijven. Het schip moest naar de losplaats in Sluiskil. We 
namen hartelijk afscheid met een hopelijk tot weerzien en keerden met een goe-
de herinnering huiswaarts. 
 
Willem Moret 
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FAMILIEDAG: De familiestichting Moret 15 jaar jong. 
De laatst gehouden familiedag van jongstleden 14 mei ligt een ieder (die erbij 
was) nog vers in het geheugen, zie daarover ook enkele verslagen van enthousi-
aste familieleden, maar dat neemt niet weg dat een jubileum zich al aandient. 
Omdat het eigenlijk de bedoeling van het stichtingsbestuur was elke drie jaar een 
soort familiebijeenkomst te houden, zouden we vanzelf uitgekomen zijn op het 
jaar 2007. Daar het door omstandigheden niet altijd gelukt is zich aan het sche-
ma te houden, moet er een beetje gesmokkeld worden om toch rond de oprich-
tingsdatum van 8 juli 2007 uit te komen. 8 juli 2007 valt op een zondag dus heb-
ben we er voor gekozen dit de zaterdag daaraan voorafgaand te doen te weten: 
07-07-07. Het is een beetje vroeg, maar daar de Nieuwsbrief slechts zeer beperkt 
wordt uitgebracht, lijkt het ons goed eerst een belangstellingsregistratie te hou-
den en ergens in het voorjaar of uiterlijk najaar 2006 met een meer definitief 
programma op de proppen te komen.  
Gedacht wordt om de familiedag in Rotterdam of directe omgeving daarvan te 
houden, te Rotterdam zijn we immers opgericht en staat de stichting ook inge-
schreven. De activiteitencommissie is er alles aan gelegen de kosten beperkt te 
houden, maar vraagt mogelijk van u een extra bijdrage. Hoeveel wilt u dan 
maximaal bijdragen? 
 
Wanneer u belangstelling heeft om de familiedag bij te wonen, vult u dan het in-
schrijfformulier op pagina 23 in en stuur dit voor 1 december 2005 op naar het 
secretariaat. Het inschrijfformulier staat binnenkort ook op de website. U kunt 
daar het formulier invullen en automatisch verzenden: www.moret.info  
 
Met vriendelijk groet, 
de activiteitencommissie: 
Henk en Jan Moret. 
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VAN DE GENEALOGIECOMMISSIE 
Als men regelmatig het Verenigingscentrum van de Nederlandse Genealogische 
Vereniging in Weesp wordt bezoekt ontdekt men soms onverwachte dingen. Zo 
kwam tijdens een demonstratie naar voren dat er een dossier was met als titel 
‘Noord-Hollandse Huwelijken’. De vraag ligt voor de hand: zijn er ook nog Moret-
ten in Noord-Holland getrouwd? En jawel, die zijn er wel degelijk. Dan volgt na-
tuurlijk het verder uitpluizen. Dit voerde ons naar het Centraal Genealogische Ar-
chief voor Noord-Holland in Haarlem. Daar vonden we een 29 tal namen die sa-
men een tak vormden beginnende bij Jan Moret uit Hilversum, die op 3 december 
1747 trouwde met Elsje van der Pas. Wie deze Jan Moret is ligt nog in nevelen. 
Echter een aanwijzing als zou hij van Vinkeveen of Loosdrecht komen dwingt ons 
om verder te zoeken in het archief in Utrecht. Maar naast deze 29 namen zagen 
we ook nog in andere Noord-Hollandse plaatsen de naam Moret opduiken. Dit zul-
len we zeker verder uitzoeken. 
 
In het maandblad ‘Plus’ plaatsten we een advertentie. Daaruit kwam een reactie 
die ons op het spoor zette van een 6-tal namen, voornamelijk van Moretten van 
recenter datum; daar zijn wij blij mee. Het vernieuwt onze genealogie. En wat 
nog belangrijker is, het zijn overwegend vrouwspersonen die veelal onbekend 
blijven omdat zij met hun aangetrouwde naam door het leven gaan en derhalve 
in een telefoonboek o.i.d. niet traceerbaar zijn. 
 
Waar wij ons veel mee bezighouden is het napluizen van familieberichten uit 
kranten, zoals geboorten, huwelijken en overlijden. Vooral de oudere adverten-
ties geven ons de data van geboorten, huwelijken en overlijden van bij ons reeds 
geregistreerde personen. Een oproep aan u: hebt u voor ons nog oude rouwbrie-
ven, huwelijks- en geboortekaarten, stuur ze op naar Westpier 31 in 3331 MK 
Zwijndrecht. Zij worden, nadat zij zijn verwerkt, opgeborgen in ons familiear-
chief.  
 
De archieven van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, de VOC, zijn toegan-
kelijk en ook daar ontdekten we wetenswaardigheden van onze voorvaderen die 
als zeevarenden zich monsterden op de schepen naar Batavia. De Scheepssoldij-
boeken vanaf 1700 zijn bewaard gebleven. De scheepssoldijboeken vormen een 
bron van informatie over de opvarenden van de VOC. Alle voor de salarisadmi-
nistratie relevante gegevens werden hierin opgetekend, zoals naam, rang, her-
komst, gage, en eventueel de namen van de ouders of echtgenoten. Maar ook de 
sterfdatum. 
 
Zo lezen we gegevens van Gerrit Moret (936). Dit is de zoon van Pieter Jacobsz 
Moret en Lijsbeth van der Korper (zie IV f blz. 338 Familieboek) en kleinzoon van 
Jacobus Moret en Meijnsje van Holst (zie IIId blz. 328 Familieboek). Er wordt 
vermeld dat hij van Delfshaven komt; zijn rang is Schiemansmaat (de Schieman 
is verantwoordelijk voor de fokkemast). Hij vaart op 9 september 1759 uit voor 
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de VOC – Kamer van Delft met het schip de “Erfprins” met bestemming Batavia. 
Aankomst in Batavia van het schip is op 30 oktober 1759. Echter op 11 oktober  
 
 
 
1759 overlijdt Gerrit Moret aan boord en krijgt een zeemansgraf. De doodsoor-
zaak wordt niet genoemd. Na het overlijden zijn de goederen van Gerrit Moret 
voor de mast à contant verkogt voor f.74.10.--. In de lijst van goederen die voor 
de mast verkocht werden zien we o.a.: 
 
Een Bultzak, Kussen en een Deeken          f  1.10.00 
Een Kamesool en twee Broeken            f  4. 4.00 
Twee nieuwe Troeijen                f  3.15.00 
Vier ouwe Troeijen                  f  4. 1.00 
Een nieuwe Engelsche muts en twee ouwe       f  3.12.00 
Vijf hemden                     f  4.07.00 
Twee nieuwe flaemslinne broeken           f  1.19.00 
Twee nieuwe kieltjesz en kussensloop         f  2.11.00 
Het eindigt met: Twee rollen en twee kardoezen tabak f  8.05.00 
 
Aangehecht (zie de afbeelding 
hiernaast) zat een schuldbeken-
tenis: Ik ondergetekent bekenne 
schuldig te zijn aan Willem Van-
bergen de somma van zes rijks-
daalders belooft dezelfe opregtig 
te betalen. 
w.g. Gerrit Moret  Augustus 1759. 
 
Deze schuldbekentenissen werden 
opgemaakt wanneer de reis aan-
ving en bedoeld om de nodige 
spullen te kopen. Zijn maandgage 
was f.14.00.00. Als voorschot 
werd f. 28.00.00 betaald. 
 
‘Na terugkomst van het schip ‘De Erfprins’ rekende de Kamer van de VOC af met 
de erfgenamen, De nalatenschap bedroeg ruim 125 gulden. Pieter Moret, de va-
der, kreeg de helft hiervan, twee zusters van Gerrit, Anna en Meynsje (genoemd 
naar haar grootmoeder) elk een kwart. Uit de afrekening blijkt, dat Meynsje ge-
trouwd was met Frans de Bon (de man trad toen nog op in plaats van de vrouw). 
Anna komt zelf, dus was ze waarschijnlijk ongehuwd of weduwe. 
 
Een mooi voorbeeld, hoe uit de VOC-archieven aanvullende gegevens voor de 
familiegeschiedenis te halen zijn.’ 
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BESTUUR FAMILIESTICHTING MORET 

voorzitter (1) secretaris (2) penningmeester/Vice voorzitter (4) 

L. Moret J. A. Moret M. C. J. Borsboom-de Bruin 

 2e secretaris W. Moret (3)  

bestuurslid (5) bestuurslid (6) bestuurslid (7) 

A. H. Verhoef-van Herwijnen E. N. M. Dungelmann-Moret H. Moret 

 

COMMISSIES FAMILIESTICHTING MORET 

Redactiecommissie Genealogiecommissie Activiteitencommissie 

A. L. A. Moret 

H. G. L. Moret 

Bestuurslid 1 

Bestuurslid 3 

J. W. Moret 

Bestuurslid 2 

Bestuurslid 7 

Webmaster Archiefcommissie Verjaardagcommissie 

H. G. L. Moret Bestuurslid 2 

Bestuurslid 3 

Bestuurslid 5 

 
 
FAMILIEBOEK 'VIER EEUWEN MORET IN NEDERLAND' 
Het familieboek is verkrijgbaar tegen betaling vooraf van € 58,80 plus € 6,55  
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. 
 

 
 

Wilt u donateur worden van de Familiestichting? 
Neem dan contact op met de secretaris van de Familiestichting.  

De minimumbijdrage per jaar is  9,00. 
 
 

 

Pas op voor unieke ‘kroniek’ van Stichting Genealogie Nederland’. 
 
De Consumentenbond krijgt veel vragen over de betrouwbaarheid van 
de Stichting Genealogie Nederland’. Advies van de Consumentenbond : 
ga niet in op hun aanbod. 
 
De Stichting Genealogie Nederland biedt een zogenoemde kroniek aan over de 
ontwikkeling van uw voorgeslacht en familienaam. Het boek wordt aangeprezen 
met een gelimiteerde voorverkoop en is met ruim 35% korting te bestellen. De-
ze stichting is al eerder veroordeeld vanwege oplichtingspraktijken. Al in 2004 
kwamen kopers van zo’n ‘kroniek’ bedrogen uit. Zij ontvingen niets anders dan 
onvolledige informatie die bijna voor elke familienaam hetzelfde bleek. 
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INSCHRIJFFORMULIER FAMILIEDAG 

 

 
 

Ik kom in principe naar de te houden Familiedag op 

zaterdag 7 juli 2007 en schrijf in voor  personen. 

 

Naam  

Adres  

Woonplaats   

Postcode  

 

Indien hieraan kosten zijn verbonden, dan verklaar ik 

mij bereid daar maximaal €  per persoon aan bij te 

dragen. 

 
Dit formulier gaarne opsturen voor 1 december 2005 aan: 

de heer J. A. Moret 

Bergsingel 229 
3037 GG Rotterdam 

 
 
 

 

Ruimte voor opmerkingen: 
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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 41133110.  
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 onder-

zoek, 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 le-

veren 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 eigen-
dom, 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. 

 
 

 
 
 
 


