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Vredig is onze grenzeloos lieve en zorgzame moeder,
schoonmoeder en omi overleden

ALBERDINE LOUISA
MORET – MAC KENZIE

weduwe van drs. L. J. B. Moret
28 december 1915
Birmingham

28 juli 2006
Lochem

Straatsburg : E. C. C. van der Velden-Moret
J. van der Velden
Oostkapelle : P. R. Moret
Den Haag : Vanessa van der Velden
Correspondentieadres:
Veldzigt 51, 4356 NJ Oostkapelle
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CHRISTINE MORET
U vindt in Nieuwsbrief 25 van april 2006 het artikel over de schilderes Christine
Moret. Wij beschreven daar het bezoek aan haar graf te Laren (NH) op de Algemene Begraafplaats. Doordat nu het graf geregistreerd staat op naam van
de Familiestichting Moret is het zinvol gebleken de restauratie ter hand te nemen. In de Bestuursvergadering van 11 maart 2006 is besloten gelden beschikbaar te stellen. Met een Larense steenhouwerij is besproken hoe dit te
doen, met de restrictie dat het oorspronkelijke idee niet verloren mag gaan.

Dit resulteerde in het aanbrengen van de ontbrekende letters van hetzelfde type, die gelukkig nog konden worden verkregen. Verder moest de hogedrukspuit eraan te pas komen om het door de jaren op de steen aangegroeide
groen te verwijderen. Ook moest
de steen worden gelicht. Het gewicht en het inklinken van de ondergrond hadden ervoor gezorgd
dat een niet onbelangrijk deel van
de steen in de grond was gezakt.
Dit werk is tot onze tevredenheid
uitgevoerd. Omdat op het kerkhof
rondleidingen langs graven van
bekende Nederlandse kunstenaars
worden gehouden, waarbij het
graf van Christine wordt opgenomen, is een naamplaatje voor de
steen geplaatst met daarop een verklarende tekst.
Familiestichting Moret, Nieuwsbrief 26, oktober 2006
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Christine schilderde in de trant van de Amsterdamse Joffers waartoe, voor zover ons bekend, zij niet behoorde. Ter verduidelijking, de club van de Amsterdamse Joffers bestond uit acht Amsterdamse schilderessen die bijna driekwart
eeuw (1875 - 1959) aan een oeuvre werkte dat op geen enkele wijze aansloot
op de ontwikkeling binnen en buiten Nederland. Zij werkten in ruime ateliers,
zich niet bekommerend om levensonderhoud, ambachtelijk en integer. Zo verwierven zij een eigen plaats in de kunstwereld van de 20 e eeuw en als laatste
vertegenwoordigers van een 19e eeuwse kunstvorm.
Zo meent het bestuur van de Familiestichting Moret recht te verschaffen aan
het voortbestaan van de herinnering aan een zeker niet onverdienstelijk schilderes in de Moret familie.
Willem Moret.

Op ‘Marktplaats’ vonden wij de volgende advertentie:
Aangeboden een litho (1/10) ‘Stilleven met klimop’ van Chris Moret
(Rotterdam 1906-1979 Den Haag).
De litho is R.O. met potlood gesigneerd en 1935.
De afmetingen van de litho (excl. lijst) zijn; 33 x 22.

Indien u geïnteresseerd bent, kunt u contact opnemen met de aanbieder via:
gerlin36@hotmail.com
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‘DICHTBIJ EEN BAAN’
Het Algemeen Dagblad (AD) helpt, in samenwerking met de special ‘Taskforce
Jeugdwerkloosheid’ mbo-jongeren bij het zoeken naar een werkgever. In dit
kader stond er in het AD editie Zuid-Holland Zuid van 25 augustus 2006 een
artikel onder de kop ‘Salaris gaat op aan bloemen’ met daarboven een foto van
een meisje tussen de bloemen. Het gaat hier over Suzanne Moret. Willem Moret, lid van onze genealogiecommissie werd hierdoor getroffen. Hij schrijft: wie
is Suzanne Moret? was onmiddellijk mijn vraag. Het stuk lezend zie ik dat zij
uit Barendrecht komt. Nu ligt Zwijndrecht niet zover van Barendrecht en bloemenzaken zijn er nooit zoveel als kledingzaken, dus toog ik naar Barendrecht.
In het centrum, dacht ik, zou ik de grootste kans maken haar te vinden. Auto
geparkeerd en bij een groenteboer die ook bloemen verkocht maar eens voorzichtig geïnformeerd. Nee, niet bekend was de reactie. Op straat raak ik in gesprek met een wat ouder uitziende persoon, een rasechte Barendrechter. Ik
leg hem uit wat mijn tocht naar Barendrecht behelsde. O, dan moet je daar de
trappen op, dan sta je op de dijk en dat is tevens de drukste winkelstraat. Er
zijn daar twee bloemenzaken. De trap op dus. Dan zie ik inderdaad in de verte
een bloemenzaak en loop erheen. Een meisje is daar gebukt bezig bloemen te
schikken voor de verkoop bestemd.

Ik vraag aan haar: ben jij soms Suzanne Moret? Verbaasd kijkt het meisje me
aan en zegt dan: ja, dat ben ik, maar hoe weet u dat dan? Wel, je foto stond in
de krant en de gelijkenis is duidelijk genoeg. Ik vertel dan wie ik ben en wat de
reden is van mijn zoeken naar haar. Er volgt een geanimeerd gesprek en ik
Familiestichting Moret, Nieuwsbrief 26, oktober 2006
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krijg enige gegevens van haar. Ook krijg ik het telefoonnummer van haar vader. ‘Die kan u nog veel meer vertellen.’ En dan blijkt dat ik weer een Moret
heb ontdekt. De gegevens zijn inmiddels verwerkt. Ik ben een gelukkig mens
als ik weer een Moret heb ontdekt.
Suzanne is een kleindochter Hendrik Moret en Maartje Verhoeven.
Zie tabel 12B, pagina 212. Stamboom Xcq, pagina 358.
We nemen hier het artikel uit het AD over:

‘SALARIS GAAT OP AAN BLOEMEN’
Suzanne Moret verdient iedere maand genoeg. Sandy van Steenbergen vreest
dat ze moet gaan bezuinigen. Het zijn twee voorbeelden van jongeren die vier
dagen werken en één dag per week naar school gaan. Zij zijn in dienst van het
bedrijf en krijgen soms het minimumloon, maar vaak nog wel een hoger bedrag.
'Dichtbij een baan' sprak vier jongeren met een leerbaan over hun inkomsten
en uitgaven.
Suzanne Moret (17) uit Barendrecht werkt eind augustus
een jaar bij Plantselect aan de Middenbaan in Barendrecht. Ze verdient hier netto ongeveer 350 euro per
maand mee. Per uur krijgt ze ongeveer € 3,20. ‘Dat is iedere maand wel genoeg,’ zegt ze. Eén dag per week gaat
ze naar De Gaarde in Barendrecht voor de opleiding
Bloemschikken. En dat is nu precies waar ook een groot
deel van haar salaris aan op
gaat. ‘Ik koop voor ongeveer
twintig euro per week bloemen.
Dat is tachtig tot honderd euro
per maand. Die bloemen heb ik nodig voor mijn opleiding. Gelukkig kan ik ze op mijn werk met korting
kopen.’ Voor de rest gaat haar geld op aan verschillende zaken. ‘Aan de rekening van mijn mobiele telefoon en aan boodschapjes. Ook spaar ik voor mijn
rijbewijs. Als ik in oktober achttien word, wil ik met lessen beginnen.’ Omdat
Suzanne nog thuis woont, heeft ze geen vaste lasten voor de huur en dergelijke.
Dat geldt ook voor Sandy van Steenbergen (20) uit Rotterdam. Toch heeft zij
meer moeite met rondkomen van het geld dat ze als beveiliger bij ASH Security Holland bv verdient. ‘Dat komt doordat ik nog maar net begonnen ben en
daarom alleen een stagevergoeding krijg. Zodra ik de theorie van mijn opleiding gehaald heb, krijg ik echt loon.’ Dat is even slikken voor Sandy, omdat ze
voor ze met de opleiding coördinator beveiliging aan het Albeda College begon,
wel fulltime werkte. ‘Ik had een redelijk maandsalaris waarbij ik ruim zeven
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euro per uur verdiende. Nu krijg ik nog maar vijf euro.’ Omdat ze de opleiding
graag wil volgen, heeft ze het er een jaartje voor over. ‘Ik ben nog niet aan
het bezuinigen, want ik ben gewend om zo te leven. Ik ben een slechte spaarder. Het geld gaat op aan vaste lasten als mijn telefoon, auto en het ziekenfonds, maar ook aan uitgaan en winkelen.’
Ook Jeroen Klop (26) uit Barendrecht krijgt vijf euro per uur bij hetzelfde beveiligingsbedrijf, maar hij noemt het een 'goed bedrag'. Hoewel hij ook nog
thuis woont, betaalt hij wel een deel van de huur. De rest van het bedrag gaat
voor een groot deel op aan zijn auto. ‘Dat is de grootste kostenpost. Verder
heb ik een seizoenkaart van Sparta en ga ik regelmatig naar wedstrijden van
een amateurclub. Eens in de zoveel tijd ga ik naar het theater en ik koop ook
nog wel eens iets lekkers voor de hond.’ En dan heeft de voetballiefhebber ook
nog geld over om een beetje te sparen.
De 17-jarige Wilco van Brussel uit Sommelsdijk werkt sinds kort bij croissanterie Croissy in Middelharnis. Hij is blij met zijn vier euro per uur. ‘Hiervoor had
ik wel een bijbaantje, daarmee verdiende ik maar 2,50 euro per uur.’ Zijn geld
gaat voornamelijk op aan sparen voor zijn rijbewijs. ‘Ik heb al tweeduizend euro bij elkaar.’ Omdat hij nog thuis woont, besteedt hij zijn geld verder alleen
aan soms wat kleding kopen.
P.S. Ziet u ook een naam Moret vermeld in krant of tijdschrift en hebt u de tijd
niet er op uit te gaan, stuur het artikel aan mijn adres en ik ga er achterheen.
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VAN HET INTERNET GEPLUKT
Betreft: Gebr. Moret. In het hoofdstuk ‘Moretten als kleine zelfstandigen’ van
ons Familieboek staat op pagina 111/112 het volgende over de brandstoffenhandel van Gerrit Moret (1874-1959) in Dordrecht. Deze ontwikkelde zich vanaf omstreeks 1922 uit een waterstokerij. We zien dan het volgende beeld:
Gerrit Moret 's-Gravendeel 1840-1874
arbeider
Gerrit Moret
's-Gravendeel 1874-Dordrecht 1959
waterstoker/brandstoffenhandelaar

Hendrik Moret
Willem Johannes Moret
1903-1972
1906brandstoffenhandelaren

Gerrit Moret
Willem Johannes Moret
19381942garagebedrijf/tankstation/auto- en bootshop.
In een tijd dat er nog geen geisers of boilers waren, haalde men vaak een
emmer heet water bij de waterstoker. Zo’n emmer kostte destijds 10 cent. Dat
was in een tijd dat veel mensen nog geen tientje in de week verdienden. De
waterstoker had een enorme ketel die met kolen gestookt werd. Stoven waren
in de tijd dat er nog geen centrale verwarming was een welkome aanvulling op
de kachels, zowel thuis als in de kerk. Gloeiende kolen daarvoor leverde de
waterstoker ook. Vandaar waterstoker = ‘water-en-vuurbaas’. Later leverde hij
ook petroleum voor de lampen en voor de petroleum-kookstellen in de keuken.
Voor het stoken van warm water waren veel kolen nodig. Die kocht de waterstoker natuurlijk zo goedkoop mogelijk in. Zo ontstond de combinatie waterstokerij-brandstoffenhandel. Aanvankelijk werden nog veel brandstoffen die
minder duur waren verhandeld, zoals bruinkoolbriketten en eierkolen (geperst
kolengruis in eiervorm). Later was de duurdere antraciet het hoofdproduct.
Men leverde in de wijde omtrek van Dordrecht. De hierbij afgedrukte nota/kwitantie getuigt daarvan. Toen de opslagruimte aan de Balistraat, waar de
waterstokerij begonnen was, te klein werd, verhuisde men achtereenvolgens
naar de Kruisweghof, de Vest en het Kromhout. Aan het Kromhout werden de
kolen aangevoerd per schip. Deze aanvoer bleek niet optimaal. Men ging over
op aanvoer per spoor. Toen ging men een terrein zoeken, waar de kolen per
soort over een transportband uit de treinwagons het magazijn in gebracht
konden worden. Ook daarbij kwam overigens nog veel handwerk te pas.
Het terrein werd gevonden in de Dordtse wijk ‘De Staart’ en wel Baanhoekweg
20. Daar is het bedrijf nu nog gevestigd. De kolenhandel beleefde zijn bloeiperiode in de jaren voor de tweede wereldoorlog, toen de meeste Nederlanders
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nog geen centrale verwarming hadden. De meeste huizen hadden een of twee
kolenhaarden, die met antraciet gestookt werden. De kolen werden een of
twee maal per seizoen thuis bezorgd. Er werd wat gesjouwd in die tijd, soms
een paar trappen op met een zak van een half mud (circa 35 kilo) op de
schouder. Een vooruitgang was dan ook de leverantie in papieren zakken. Voor
de klant omdat ze minder stof gaven, voor de leverancier omdat ze lichter

waren. De bakens werden in dit bedrijf verzet toen het aardgas de kolenstook
verdrong. Eerst is men auto’s gaan tectyleren. En er kwam een tankstation
(‘witte pomp’). Nu is het een florerend garagebedrijf annex auto- en bootshop.
Op het internet vonden we iets over de recente ontwikkeling van dit bedrijf. De
opvolger van de gebroeders Moret is Hans Moret (Johannes Cornelis FrancisFamiliestichting Moret, Nieuwsbrief 26, oktober 2006
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cus) de zoon van Willem Johannes Moret. Stamboom XIap, pagina 288, tabel 4C2, pagina 195.
Het is mogelijk dat broer Bob in
de toekomst ook deel gaat uitmaken van de directie. Bob studeert momenteel HBO, Industriele Vormgeving.
Op de website staat het volgende:
Sinds we ongeveer in 1992 begonnen zijn met de verkoop van
schuurpapier en kwasten als service naar onze klanten die met een boot in de jachthaven lagen, is onze afdeling watersportaccessoires uitgegroeid tot een volwaardige watersportwinkel
met alle daarbij behorende accessoires. Onze oppervlakte van 300 m² en onze
ruime Parkeerplaats geven de bezoekers ruim gelegenheid te komen kijken
naar onze diverse artikelen. Zo hebben wij een flink assortiment toiletten van
RM 69, PAR en Jabsco, en chemische toiletten van Porta Potti. Onderdelen
hebben wij in voorraad of kunnen we eventueel voor u bestellen.
Natuurlijk hebben we ook een uitgebreide collectie van diverse pompen zoals
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drinkwater-, lens-, dekwas-, vuilwater-, bilge-, carter-, dompel-, voet- en
handpompen. Kranen, dubbele of enkele, elektrische of handpompjes ze vormen voor ons geen enkel probleem. Jachttouwen en lijnen zijn er bij ons in di-

verse lengtes, diktes, prijzen, kleuren en kwaliteiten.
Dat geldt ook voor kettingen, rvs of gegalvaniseerd, evenals voor touwkousen
en sluitingen. De buitenkant van de boot wordt natuurlijk ook niet vergeten.
Diverse soorten verf, kwasten, schuurpapier, plamuur, verdunningsmiddelen,
kitten en lijmen zijn standaard. Vlaggen en vlaggenstokken, plus de houders
hebben wij vanzelfsprekend ook, evenals navigatie verlichting. Schoonmaakmiddelen, borstels en vegers horen ook bij de inventaris, zo ook toeters en
elektrische hoorns, houten naamborden met daarop diverse plakletters of messing letters. Een klein gedeelte van onze shop is gevuld met zwem- en reddingsvesten, laarzen, schoenen en onze HELL Y HANSEN collectie. In dit gedeelte vind u ook onze cadeau ideeën in nautische sferen, zoals kandelaars,
asbakken, onderzetters, placemats, serviesgoed, bestek, schepen in flessen
enz. enz. Na het noemen van diverse salontafels en onze stuurstoelen en dekstoelen heb ik mijn rondgang door onze shop zo'n beetje beëindigd.
De foto’s zijn gemaakt door Henk Moret, tabel 4C1 pagina 194.
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BERICHT VAN EEN ZUID-AFRIKAANSE MORET
Hallo!
Op die familiefoto van 1998 is nummer 28 Marry Lareman-Moret? Sover ek
weet is sy net Marry Moret en een tante van my eggenote?
Ek vind die webtuiste baie leuk aangesien my kinders graag kyk na die familie
al is dit nou net op die skerm!
Kyk gerus hierna!
Hier is Maria Lareman-Moret met die jongste
kleindogter, Hollie Marie Lareman dogter van
Michel (elektrisien) en Suren Lareman en die
res van die kleinkinderen in Suid-Afrika.
Ons tiener tweelingdogters, Anja en Mieke
agter en witkopseuntjie Hanro, regs voor.
Seuntjie links is Rynhard en seun agter
Nicolaas (kinderen van Ronald (tandarts) en
Mitch) Twee dogters met pienk in middel,
dogters van Leendert (Spesialis-Leerlooier) en
Sonica Dogtertjie heel voor, Robyn, is die
sussie van Hollie Marie (van Michel en Suren
woonagtig in Skotland) Die res woon almal in
die Wes-Kaap, Suid-Afrika.
(My skoonvader, Jan Lareman is oorlede in
2003)

Vriendelike groetnis, Ronell Lareman (skoondogter
van Maria Lareman tabel 4D) getroud met Johannes
Nicolaas (jnr.) of Hans Lareman - (Finansiele
Bestuurder)
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TABEL

4D

Leentje

NAKOMELINGEN VAN LEENDERT MORET

GEHUWD IN 1894 TE ‘S-GRAVENDEEL MET MARIA VERHOEVEN

Neeltje

wijkverpleegster
1894-1973

(1871-1959), KLOMPENMAKER/PEEWEGER

1897-1981

Bastiaantje

Gijsbert

Cornelis

Cornelis

Gijsbertus

verpleegster

schilder

schilder

1899-1971

1901-1985

1904-1984

(1870-1932)

Maria

Leendert

Catharina

timmerman
1906-2002

1908-1985

1912-2005

x 1926

x 1931

x 1925

x (1) 1927

x 1933

x 1933

x 1939

Aart Bastiaan Cornelis

Hendricus M.

Bastiaantje Cornelia

Huigje

Pieter Adriaan

Anna

Paulus

v. d. Nadort

Buhrman

Verkerk

de Zeeuw

Kayen

Mol

v.d. Linden

veehouder

handelsreiziger

1897-1984

1896-1945

directeur technische school
1903-1978

1905-1954

bedrijfsleider

1908-1978

1910-1995

1909-1985

x (2) 1955
Aartje Hendrika
Schenau
1908-

zie

zie

Leendert

Maria

Martha Anna

tabel

tabel

1933-

1935-

1948-

4D1

4D2

x 1956
Maria Catharina Boogaart
huishoudkundige

x 1956
J. N. Lareman
-

1933-

Simone Anna Catharina

Leonie Corinne

account manager

airline catering

1961-

1965-

x 1995

x 1996

Willebrordus

Franciscus

Joseph Gerardus

Antonius Gerardus

Spekking

Ruigrok

directeur installatiebedrijf
1960-
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ondernemer industriële apparatuur
1962-
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UITREIKING VROM FOTOWEDSTRIJD IN GOUDA
Speech minister Dekker bij de uitreiking van de prijs van de VROMfotowedstrijd, Gouda, 8 juli 2006
Geachte familie Moret, buren, wethouder Keulen en andere aanwezigen,
Bewoners maken de buurt tot wat die is. Vandaag kom ik peilen hoe oranje
deze buurt is, ook na de uitschakeling van het Nederlands Elftal. Oranje: niet
alleen van buiten, maar ook van binnen.
Ik zie het graag zo: als het erop aankomt, is de hele wijk oranje. Zo heet dan
ook de fotowedstrijd van VROM die de heer Moret gewonnen heeft. Van harte
gefeliciteerd. U belde vorige week al dat u na het verlies van het Nederlands
elftal de oranje straatversiering wilde verwijderen. Of dat wel goed was. Tja,
wie ben ik om te zeggen dat dat niet mag. U heeft de oranjeversiering gekregen van de gemeente Gouda. Die kwam met het geweldige idee om oranjepakketten uit te delen hier in de stad.
Meneer Moret, uw foto heeft de meeste stemmen gekregen. Dus u bent
de terechte winnaar. Blijkbaar heeft u veel buren, vrienden en kennissen om u heen. Of het ligt aan Gouda. In ieder geval gefeliciteerd.
Wel of geen oranje versiering... het zou niet moeten uitmaken voor wat ik versta onder het oranjegevoel. Het oranjegevoel dat van binnen zit. Het oranjegevoel brengt mensen bij elkaar. Met deze fotowedstrijd wil ik als minister van
VROM (zeg maar van wonen en van de wijken) stimuleren dat bewoners het
beste maken van hun buurt. Ook als er problemen en onderlinge spanningen
zijn. Ik vind het belangrijk dat bewoners zich inzetten voor hun omgeving,
want zij maken de buurt tot wat die is. Het WK voetbal was een mooie aanleiding voor mij om te laten zien dat het oranjegevoel mensen bij elkaar brengt.
Ik hoop dat we dat oranjegevoel kunnen vasthouden, ook nu het WK voetbal
voor Nederland voorbij is. Want het is mijn overtuiging dat een veilige, prettige
wijk een wijk is die het hele jaar door oranje is, bij wijze van spreken dan.
Zijn bewoners helemaal op zichzelf aangewezen? Nee. Er zijn veel wijken in
Nederland waar het goed gaat, maar er zijn ook wijken waar grote problemen
zijn. Iedereen weet dat. Die moeten we aanpakken, door de daad bij het woord
te voegen. Samen met gemeenten, corporaties, ministeries en andere organisaties werkt VROM in heel veel wijken in Nederland aan betere woningen, veilige buurten en goede voorzieningen voor de bewoners. Kortom: aan de leefbaarheid van de wijken, aan het goed samenleven van bewoners en kansen
voor iedereen op werk.
Ik heb gemerkt dat de instanties niet altijd goed samenwerken. Daarom heeft
het kabinet-Balkenende II of III - maar dat maakt als het gaat om de aanpak
van wijken echt niet uit - gezegd dat goed samenwerken moet. Met een duidelijk resultaat. Zonder onnodig procedureel gesteggel. En in goed overleg met
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de bewoners. Want de situatie in de steden van ons land vraagt om onorthodoxe maatregelen. Linksom of rechtsom - bewoners hebben recht op leefbare
wijken, in steden die lef hebben.
In deze straat in de wijk Korte Akkeren zijn de onderlinge banden prima. En zit
het wel goed met het oranjegevoel. De heer Moret moet daar straks maar iets
meer van vertellen. Toch moet een deel van deze wijk op de schop. Dat is
geen prettige boodschap, dat begrijp ik. De wethouder, de heer Keulen, en de
corporatiedirecteur van Mozaïek Wonen, de heer De Klerk, kunnen daarover
meer zeggen. We zullen daar straks verder over praten.
Toch hoop ik dat de slogan van de fotowedstrijd ('als het erop aankomt, is de
hele wijk oranje') voor u is als een
wandtegel aan de muur. Ook als u in de
toekomst eventueel met andere buren
te maken krijgt.
Meneer Moret, u bent de winnaar geworden van de fotowedstrijd van het
ministerie van VROM. Hierbij overhandig ik u de hoofdprijs, een digitale camera.
En om u te herinneren aan de slogan
krijgt u uw foto terug. Op postkaart. U
kan ook setjes uitdelen aan buren en
vrienden. Dan weten die het ook: als het erop aankomt, is de hele wijk oranje.
Tabel 10, pagina 212. Stamboom Xcf, pagina 327

Kijkt u ook nog eens op de website van de Familiestichting www.moret.info?
En dan met name naar de foto’s van de Familiedagen. We missen daar nog
wat namen bij. Wellicht dat u ons daaraan kan helpen.
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Twee schaven van de schavenmaker Frans Moret (1708-1756)
Op bladzijde 26 van ons Familieboek vindt u het overzicht van een Rooms Katholieke tak Moret in Amsterdam, afstammende van de oudste zoon van onze
stamvader Francois. Diens kleinzoon, ook weer een Frans, was schavenmaker.
HET SCHEMA VAN DEZE AMSTERDAMSE TAK ZIET ER ALS VOLGT UIT:
Francois Jacobsz Moret
wolscheier
1628-1714
x 1656
Elisabeth Hendricx Coningh
ca 1627-1701

Jacobus Moret

Catharina Moret

1658-

1660-1664

Elisabeth Moret

ca. 1702
x 1743
Harmen Janse Knuwe

tweeling
Leonardus 1708-1708 en
Franciscus Moret
schavenmaker
1708-1756
x (1) 1734
Anna Maria van den Toren
ca 1710-

Hendrik Moret
diamantslijper/
tabaksverkoper
1662-1732
x 1708
Leena Warnars
ca 1664-1758

Helena Moret
1717-

Jacob Moret

1664
x 1702
Anna Suiker

Jacob Moret
1701-

x 1741
Joseph de Bruyn
loodgieter

x (2) 1758
Johanna Niemal
-

Hendricus
1735-

Johannes
1736-1809

Frans
1738-1786

Elisabeth
1740x 1765
Rutgerus
v. Meurs
horlogemaker

Anna Maria
1742-1778
x 1765
Jacobus
Hermanus
Belleflam

Hendrina
1744-1778
x 1773
Gerardus

Leonardus
1746-

Helena
1748-

van Schouten

Nu is het zeldzaam, dat van ambachtslieden uit de 18 e eeuw werkstukken zijn
overgebleven. Bij toeval ontdekte ik, dat het Fries Scheepvaartmuseum in
Sneek één of twee schaven bezit van onze Frans Moret. Vooral de ‘Veerploeg’
is een prachtig exemplaar. We laten de gegevens hier volgen:
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Titel: Veerploeg
Vervaardiger:Moret, Frans
Periode: 1774
Van
Periode:1774
Tot
Trefwoorden: veerploegen, schaven
Beschrijving
Veerploeg met geleider. Dieplopend. De schaafbeitel en de veerploegschroeven
voor de dieptesteller ontbreken. De wig is niet origineel. Aan de voor- en achterzijde is de houten zool tegen sterke slijtage beschermd door ingelaten
plaatjes messing, die bovendien tegen sterke slijtage enige mm zijn omgezet
als hoekbescherming. De geleider is met plaatstaal beschermd, aan de vooren achterzijde iets omgezet ter bescherming van het hout.
Achtergrondinformatie
Frans Moret was de opvolger van Matthijs Rademaker en diens zoon Hermanus
Rademaker te Amsterdam. Hij was schavenmaker aan de Utrechtsestraat te
Amsterdam.
literatuur: - G. van der Sterre, Onderzoek van de schaven van het Fries
Scheepvaart Museum te Sneek (Leiderdorp, z.j.) - A.K. Mulder, Ald Ark (Leeuwarden, 1990)
Objectnummer 1982-426
© 2006 Fries Scheepvaartmuseum - Een museum site van Pictura

Titel: Reischaaf, versierd met jaartal in een cartouche: 1748.
Vervaardiger: onbekend
Periode: 1748
Van
Periode: 1748
Tot
Trefwoorden: reisschaven, schaven
Beschrijving
Reischaaf. Met rijk versierde handgrepen: krullend van vorm en op de handgrepen houtsnijwerk (krullen, spiralen en rosetten). In een cartouche is het
jaartal 1748 uitgesneden. Een vervaardigersmerk is niet te vinden. Beitel en
wig zijn niet origineel.
Achtergrondinformatie
De greep is bevestigd met een dubbele zwalustaart en dat detail doet vermoeden dat Frans Moret uit Amsterdam de schaaf heeft gemaakt. Het ontbreken
Familiestichting Moret, Nieuwsbrief 26, oktober 2006
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van het merk kan verklaard worden door het jaar waarin de schaaf werd gemaakt: 1748. Frans Moret was namelijk de opvolger van Hermanus Rademaker. Die werd op 17 maart 1749 begraven. Het kan zijn dat Moret in 1748 het
bedrijf al had overgenomen en dat hij nog niet zijn eigen merk gebruikte. De
reischaaf is afkomstig uit Poppenwier.
literatuur: - G. van der Sterre, Onderzoek van de schaven van het Fries
Scheepvaart Museum te Sneek (Leiderdorp, z.j.) - Jaarverslag Fries Scheepvaart Museum 1955 - A.K. Mulder, Ald Ark (Leeuwarden, 1990
Objectnummer N-019
© 2006 Fries Scheepvaartmuseum - Een museum site van Pictura
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BESTUUR FAMILIESTICHTING MORET
voorzitter (1)

secretaris (2)

penningmeester (4)

L. Moret

J. A. Moret

M. C. J. Borsboom-de Bruin

2e secretaris W. Moret (3)

tevens vice-voorzitter

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

Bestuurslid 1

Bestuurslid 2

H. G. L. Moret

Bestuurslid 3

Bestuurslid 7

J. W. Moret
Webmaster

Archiefcommissie

Verjaardagcommissie

H. G. L. Moret

Bestuurslid 2

Bestuurslid 5

Bestuurslid 3

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.
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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

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.
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FAMILIEDAG 07-07-07: DE FAMILIESTICHTING MORET 15 JAAR JONG.
In de laatste Nieuwsbrief van 2005 was er een oproep om de belangstelling bij
een ieder te peilen voor een te houden Familiedag. Immers, de stichting bestaat zoals eerder vermeld volgend jaar juli precies 15 jaar. Misschien was het
nog te vroeg en vond u het nog wat vaag en de reacties er op waren een beetje matig. Inmiddels is al wat meer licht op de zaak. We hebben een uitvalsbasis gevonden in Schiedam. Het is een mooie zaal, waar in de directe omgeving
geparkeerd kan worden. Op enige loopafstand is het zelfs mogelijk gratis te
parkeren. Het programma is nog niet geheel ingevuld, maar daar hebben we
wel ideeën over. We hebben een voorverkenning gedaan en er zijn op loopafstand, al naar gelang de belangstelling, een paar leuke mogelijkheden. Schiedam heeft een oude historie op jenevergebied en is in het bezit van enkele
goede musea. Wanneer u belangstelling heeft om de familiedag bij te
wonen, vult u dan onderstaande antwoordstrook in en stuur deze voor
1 december 2006 op naar het secretariaat, of schrijf u in via de website www.moret.info
Met vriendelijk groet,
De activiteitencommissie
Henk en Jan Moret.

INSCHRIJFFORMULIER FAMILIEDAG
Naam
Adres
Woonplaats
Postcode
Aantal personen
Ik kom in principe naar de te houden Familiedag op zaterdag 7 juli 2007 met
het hierboven genoemde aantal personen. De kosten van € 10 tot € 15 per
persoon zal ik op de dag zelf voldoen.
Inzenden aan:
Secretariaat Familiestichting Moret
de heer J. A. Moret
Bergsingel 229
3037 GG Rotterdam
Via e-mail: adrimo@hetnet.nl
Ruimte voor opmerkingen:
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