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Van het bestuur:
Leendert Moret heeft – in verband met zijn vele buitenlandse reizen – te
kennen gegeven geen voorzitter meer te kunnen zijn.
In de laatste bestuursvergadering is besloten dat Gretha Borsboom de honneurs zal waarnemen tot er een nieuwe voorzitter is.
Verder is Ruud Pruijssers als nieuw bestuurslid aangetreden. Op pagina 5 van
deze Nieuwsbrief stelt hij zich aan u voor.
In de volgende Nieuwsbrief komen wij nog terug op de betaling van uw donatie. Gretha is druk met haar verhuizing naar Noord-Holland, dus wilt u zelf
alvast zo vriendelijk zijn na te gaan of u voor 2007 reeds hebt betaald? Als u
wilt mag u voor 2008 uw donatie al overmaken….
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Geboren: 6 juli 2007 te Toronto – Canada Lorelei Margot Maria Moret
van der Spek dr. van Michelle Elfriede Moret en Hendrik van der Spek.
Tabel 6, pagina 204. Stamboom XIbs, pagina 309.
Uit Nieuwsbrief 28:
WIE IS DEZE JACQUELINE MORET

Wij kregen bericht dat Jacqueline Moret vermeld wordt in Tabel 4C3, pagina 196. Stamboom XIar-1, pagina 288. Zij is de dochter van de vroegere voorzitter van de Familiestichting, Gerrit Moret.
WIE IS DEZE JAN MORET?

Heel toevallig zijn we er achter gekomen dat Jan Moret familie van ons
is. Hij is in het Familieboek te vinden in tabel 14C, pagina 222. Stamboom XIdo, pagina 371.
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Manon Moret-Smit.
Een verhaal over een ‘aangetrouwde Moret’
Enige tijd geleden ben ik benaderd door Willem Moret. Hij kwam mijn website tegen en
raakte nieuwsgierig naar het verhaal achter
Manon Moret. Ik vond dit wel grappig, aangezien ik de interesse voor mijn verhaal niet
uit deze ‘hoek’ verwachtte. Sterker nog: ik
wist niet eens van het bestaan van deze vereniging! Ik heb hem beloofd iets over mijn
leven op papier te zetten en dit schrijven is
het resultaat.
Mijn naam is Manon Moret-Smit. Ik ben 35 jaar en ben getrouwd met
een ‘Moret’, namelijk Hans Moret (Johannes Franciscus Moret geb. 11 januari 1969). Samen hebben wij een zoon van 4 jaar, Dominique (D. J. F.
Moret geb. 31 oktober 2003). Het verhaal over de ommekeer in mijn leven begint bij Dominique. Ik ben jaren geleden afgestudeerd aan de
HEAO in Diemen, richting bedrijfskundige informatica. Een geweldige
studie, maar het werk in de IT bleek minder goed bij mij te passen. Ik
miste het wezenlijke contact met mensen. Ik kon ook niet goed omgaan
met de druk die bij dit werk hoort. Ik ben daarom naast mijn werk een
psychosociale opleiding gaan volgen, met het idee binnen het bedrijfsleven als bedrijfscounsellor te gaan werken. Hier is het nooit van gekomen….
De geboorte van Dominique heeft mijn leven op z’n kop gezet. Ik ben na
zijn geboorte ernstig depressief geraakt en wij merkten destijds dat er
weinig specialistische zorg bestaat voor vrouwen die dit meemaken.
Toen ik na geruime tijd zelf opknapte, ben ik bij mijzelf te rade gegaan
hoe mijn leven er uit zou kunnen zien. Ik was eigenlijk niet meer bereid
terug te keren naar een baan die niet bij mij paste. Mijn hart lag er niet.
Voor mij was de afronding van mijn studie Counselling en de schokkende
ervaring in mijn eigen leven een eenvoudige optelsom.
Ik ben langzaam aan gestart met mijn eigen praktijk ‘Moret & Partners’
van waaruit ik nu vrouwen begeleid die zwanger zijn, pas moeder zijn
geworden of een (nog onvervulde) kinderwens hebben. De hulpvragen
zijn heel divers. Ik begeleid vrouwen die depressief zijn, angstgevoelens
hebben of gewoon niet meer weten hoe zij de verschillende rollen in hun
leven vorm moeten geven.
Ik heb gekozen voor de naam ‘Moret & Partners’ om twee redenen: Allereerst vind ik Moret een prachtige naam en ik ben er trots op dat ik deze naam heb ‘gekregen’ door te trouwen met Hans. ‘& partners’ komt
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voort uit het streven om
in de toekomst een platform te creëren van therapeuten die onder mijn
naam hetzelfde werk met
deze doelgroep in andere
provincies willen aanbieden. Mijn leven is drastisch ten goede veranderd. Mijn man en mijn
zoon zijn mijn ziel en zaligheid, maar mijn werk
ook. Dominique, hoe klein
hij ook was, heeft mij een
grote spiegel voorgehouden. Zit je op de goede
weg? Ben je gelukkig met
wat je doet? Gebruik je
de krachtige kant van jezelf of probeer je angstvallig iemand anders te
worden? Op al deze vragen heb ik een antwoord
moeten geven doordat ik
uit zo’n diep dal moest
komen. Voor mijn gevoel heb ik mijn pad gevonden.
Zie Tabel 7, pagina 205. Stambom Xbh, pagina 312.

Aan alle familieleden,
Indien u een leuk verhaal kent, iets leuks hebt meegemaakt, iets bijzonders weet van een andere familielid (sporter, schilder, schrijver, winkelier, bedrijf, enzovoorts), verzoeken wij u dit als kopij te willen inzenden
voor de Nieuwsbrief naar Henny Moret (webmaster@moret.info). Deze
artikelen kunnen dan worden geplaatst in de Nieuwsbrief.
Indien er nog foto’s van vroeger zijn, belangrijke bescheiden die bewaard dienen te blijven in het archief van de familie, verzoeken wij u dit
te zenden aan de secretaris en/of penningmeester van de stichting.
Namens het bestuur
Gretha Borsboom
pagina 4

Familiestichting Moret, Nieuwsbrief 29, april 2008

NIEUWSTE BESTUURSLID
Mijn naam is Ruud Pruijssers. Ik
ben 61 jaar, getrouwd, twee
kinderen (uit huis) en opa van
twee kleinzonen en een verse
kleindochter. Mijn moeder is een
Moret, Lena Pruijssers-Moret,
een dochter van Willem Moret
uit Rotterdam en dezelfde tak
als ex-bestuurslid, Ella Dungelman-Moret en Alphons Moret.
Ik woon in Hoorn, een provinciestad in Noord-Holland. Ik werkte
tot voor kort bij de milieudienst
Westfriesland als milieubeleidsmedewerker. Daarvoor als milieumedewerker bij de gemeente Enkhuizen. Daarvoor heb ik 25 jaar in het onderwijs gezeten als onderwijzer op een basisschool
Nu ik met vervroegd pensioen ben ga ik wat meer tijd krijgen. Ik was de
laatste jaren al enigszins op zoek naar mijn Moret-wortels. Zo ontmoette
ik op die leuk georganiseerde familiedag, 5 jaar geleden, een andere
nicht van mij: Anneke. In haar bescheiden buitenhuisje in Putten, waar
de familiedag georganiseerd was. En ook nog een neef (Willem, broer
van Ella). En op de familiedag in de Biesbosch tenslotte mijn nicht Ella
zelf (die toen in het bestuur van de stichting zat).
Toen Ella mij twee jaren geleden polste voor het bestuur van de stichting, had ik best wel belangstelling hiervoor. Het zoeken naar de wortels
van mijn eigen Moret-tak gaat natuurlijk heel goed samen met het werk
van de familiestichting.
En nu is het zover. De eerste bestuursvergadering van de familiestichting waar ik aan heb deel genomen is achter de rug.
Nu kijken of ik met mijn ervaring als coördinator en vergaderdier een
steentje bij kan dragen aan het bestuur van de familiestichting. Ik heb
met alle bestuursfuncties wel een redelijke ervaring, dus dat gaat wel
lukken. Ik heb er zin in.
Met vriendelijke groet
Ruud Pruijssers (Moret)
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FAMILIEDAG VAN DE MORETTEN
De familiedag is gehouden in het gebouw van de ANBO te Schiedam aan
de Lange Nieuwstraat 181 te Schiedam op 7 juli 2007, een en ander in
verband met het 15-jarig bestaan van de stichting (opgericht op 15 juli
1992).
Jan Moret en Henk Moret (de commissieleden van de evenementencommissie) hebben deze dag op poten gezet.
Om 10.00 uur was het inloop (half)uurtje en ontvangst met koffie en
thee. De opkomst was ongeveer 40 á 45 man en vrouw, uit alle delen
van Nederland. De officiële opening werd rond 10.30 uur verzorgd door
Jan Moret (secretaris van de stichting) en hij vertelde over zijn jeugd en
het opgroeien in Pernis, waar hij destijds woonde, zijn loopbaan en het
wel en wee van de familie Moret in Pernis (opa Bastiaan, Lijntje Moret en
al diegenen die daarbij horen).
Ook werden er driftig gegevens uitgewisseld door diverse familieleden.
Jan bedankte eveneens Alphons Moret en Henny Moret voor hun inzet bij
het opstellen van de Nieuwsbrief. Zij zorgen er toch voor dat iedere keer
weer een ieder een Nieuwsbrief in de bus krijgt. Ook deelde Jan nog mee
dat er nog familieboeken te koop zijn.
Rond 12.00 uur werd de lunch geserveerd, die zeer goed verzorgd was
(soep, broodjes, koffie en/of thee). Om 13.00 uur werden de familieleden verzocht zich te voet te begeven naar de aanlegplaats aan de Lange
Haven (ongeveer een kleine 10 minuten wandelen), waar een tocht met
de fluisterboot door de ‘havens’ van Schiedam zou plaatsvinden. Het was
gelukkig prachtig weer, de zon scheen van de hemel en we hebben veel
moois en oude gebouwen van Schiedam gezien. De uitleg van de gids
was erg duidelijk.
Om 15.00 uur, na de tocht met de fluisterboot, werd een bezoek gebracht aan het Jenevermuseum (gelegen bij de afstapplaats van de fluisterboot) waar een proeverij plaatsvond van diverse drankjes en een
rondleiding, waar een gids uitleg gaf hoe vroeger werd gewerkt in de jenever/drankenindustrie. Men kon naar believen ook nog een versnapering tot zich nemen in het museum.
Na de rondleiding in het museum verzamelde de familie zich weer om terug te lopen naar het lokaal van de ANBO.
Veel familieleden kwamen voorbij chocolaterie ‘De Bonte Koe’ en konden
een bezoek aan deze chocolaterie niet weerstaan (hier wordt hele lekkere chocolade gemaakt – men kan er ook workshops volgen en men
kan ook een high tea daar drinken of een kopje koffie met een lekker
bonbon).
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Na aankomst bij het ANBO lokaal werd er een kopje koffie, thee of een
frisdrank geserveerd.
Omstreeks 17.00 uur werd de dag besloten met de wens van een goed
thuiskomen voor iedereen en tot een volgende familiedag.
De dag was erg geslaagd. Allereerst door het prachtige mooie weer, het
aanhalen van familiebanden en de goede verzorging bij de ANBO welke
in handen was van Nel Lowes (dochter van Pleuntje Moret) en enige helpers. Ook dank aan Jan en Henk Moret voor hun inzet in deze.
Ik hoop dat er volgend jaar wederom een familiedag zal worden gehouden uiteraard met een goede opkomst van de familie.
Het bestuur zal u daarover tijdig informeren.
Namens het Bestuur
Gretha Borsboom

Opening van de Familiedag.
Familiestichting Moret, Nieuwsbrief 29, april 2008
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Genealogisch onderzoek
Veel bezoeken en zoekwerk in de verschillende Gemeentelijke en
Nationale Archieven in de verschillende plaatsen waar er nogal veel
Moretten in de loop der eeuwen zich hebben gevestigd volgen elkaar
in een gestaag tempo op. Er komt nooit een eind aan. Zo ontdekten
we een Hilversumse Morettentak die nog geen verbinding kan krijgen met het bestaande genealogische netwerk. Door een toevallige
correspondentie kwamen wij achter de gegevens van een andere
uitbreiding van een Amsterdamse tak in het Hilversumse. Hoewel wij
hun stamvader in Amsterdam konden traceren werd ons door een
negatieve houding van een nazaat de weg naar verder onderzoek
geblokkeerd. Nu kregen door een verre nazaat, familie van de weigeraar, uit Hilversum een reeks gegevens toegespeeld die ons verraste. De grootvader van de Hilversumse had geen negen kinderen,
zoals bij ons bekend en dat vonden we al heel positief, maar zeventien. Van deze zeventien worden de onderzoekingen nu voortgezet
en we hopen binnen niet al te lange tijd onze genealogie ermee te
verrijken.
Zoals iedereen wellicht doet, komt een gesprek op een verjaardag of
een visite op de hobby die men uitoefent. En dat is bij mij het uitvogelen van de herkomst van een familie. De voornaamste familie is
die van de naam die ik met velen van u draag, namelijk Moret. Dan
volgt al snel de opmerking of het niet eentonig wordt al die jaartallen
en veel van dezelfde voor- en achternamen. Is er nu in die stoffige
archiefboeken nog wel wat aangenaams te lezen. Ja dan moet ik, dat
doe ik dan ook graag, aan die mensen vertellen wat ik alzo tegenkom. Zo kwam ik enkele geschriften tegen uit de tijd van de Bataafse Republiek. Deze republiek was er van 1795 tot 1805, in 1806 opgevolgd door de broer van Napoleon te weten Lodewijk Napoleon
Bonaparte die tot koning werd benoemd.
Zo lees ik over een verklaring van trouw aan het Bataafsche Volk die
werd ondertekend met afkeer van het Stadhouderlijk Bewind. Waarom werd door velen deze eed van trouw afgelegd? Wel kort gezegd,
de tekortkomingen van de Oude Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden waren met het verstrijken van de tijd steeds ernstiger
geworden. Veel macht was geconcentreerd in handen van de zogenaamde regenten die in feite plaatselijke oligarchieën vormden. De
Bataafse Republiek maakte de overgang naar een meer gecentraliseerde regering met uniforme rechtspraak, munteenheid, maten en
gewichten en belastingheffing.
Wat ik zoal verder tegen kwam. Er werd een request gestuurd aan
de Municipaliteit ( gemeentebestuur) waarom brandspuiten niet tijdig aanwezig waren bij een brand op 20-5-1800.
pagina 8

Familiestichting Moret, Nieuwsbrief 29, april 2008

Zo is er wel wat veranderd met onze tijd als ik lees dat de Schout
een voorvader van ons betrapt, omdat hij op zondagavond met anderen zat te drinken in de Herberg van Dirk de Kreek. Het is dan
1796. In 1850 wordt een bezwaarschrift ingediend bij het Gemeentebestuur van Oud-Beijerland tegen de oprichting van een leerlooierij in de straat van de bezwaarmaker, eigenaar van een zadelmakerij. Wat te denken van de weduwe die f.6.4.0 jaarlijkse omzetbelasting moest betalen omdat zij in een halfjaar een omzet had van 20
pond boter, alsmede tabak, coffij en thee. Belasting werd in 1791
geheven aan de hand van het uiterlijk van het huis waarin je woonde. Een welgestelde herbergier/schipper uit onze familie werd in
Strijen belast omdat hij een huis had met twee deuren en zeven ramen op de eerste verdieping.
Een in Strijen inwonend familielid had een zoon die op 16 augustus
1830 werd vrijgesteld van de Nationale Militie uit hoofde van lichaamsgebreken. Pasfoto's werden toen nog niet gemaakt dus volgde een beschrijving van die persoon. Hij was lang 1 el - 6 palm - 7
duim en 2 streep. Zijn aangezicht was rond, voorhoofd breed, ogen
grijs, neus dik, mond groot, kin plat, haar en wenkbrauwen donker
bruin en een gebrek aan de rechter voet. Gestraft werd er uiteraard
ook, maar hoe. ‘Wegens gegevene ergernis op de zogenaamde kermis’
mocht de betrapte op 15 juli 1759 niet aan het Heilig Avondmaal deelnemen. Op 27 september 1759 werd hij weer toegelaten.
Deze wetenswaardigheden geplaatst in de tijd geven van onze voorouders een beeld hoe zij in de wereld van toen leefden. Dit maakt het navorsen in die stoffige archieven boeiend en is als de jus over de ‘droge’
stof. Ik blijf er toch nog maar een poosje mee doorgaan.
Willem Moret - Genealoog van de Familiestichting Moret
NB. Wanneer u in uw familie anekdotes, leuke of interessante verhalen
weet, laat het mij weten, dan kunnen we dit in onze genealogische gegevens bij de juiste persoon plaatsen. Onlangs kreeg ik een heel oude
foto van een Adriana van Dam, de moeder van Imert Moret, zij is geboren op 15 april 1842. Op de foto draagt zij haar traditionele kleding, een
kap met gouden oorijzers en een zwarte jurk. Deze foto wordt bij haar
gegevens in de genealogie geplaatst. Zo zou ik graag meer foto's willen
ontvangen. Helpt u mee om onze gegevens aan te vullen, zeer zeker die
van de laatste honderd jaar. Denk niet, o dat weten ze wel. Al zou dat
zo zijn, liever dubbel dan helemaal niet. Stuurt u die gegevens naar
Westpier 31, 3331 MK Zwijndrecht of wanneer u een computer bezit per
e-mail naar wmoret@planet.nl
De Familiestichting is er u zeer erkentelijk voor.
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Parenteel van Jan Moret uit Hilversum. Door Willem Moret
Jan Moret is geboren circa 1736, waar is niet bekend, overleden Hilversum 26 oktober 1808 en trouwt Hilversum op 3 december 1747 met Elsje van der Pas. Waar Elsje is geboren is niet bekend. Zij overleed Hilversum 30 mei 1771. Nergens kunnen wij de ontbrekende gegevens terugvinden. De reden ligt verborgen in het volgende: Op 25 juni 1766 was er
voor de tweede keer een grote brand in Hilversum waarbij enkele Hilversummers omkwamen. In 5 uur tijd waren 20 huizen en schuren verloren
gegaan. Ook verbrandden de kerk met toren, het rechthuis, de secretarie en de school. Na deze brand is getracht om de herkomst en andere
gegevens te achterhalen en ging men er op uit om aan mensen te vragen wat ze wisten van hun geboortedatum en plaats, waar en wanneer
ze getrouwd waren en de namen en geboortedatums van de kinderen.
We lazen:
Door den verwoestenden brand van den 25 Junil 1766 ook het Kerkelijk
Trouwregister te Hilversum vernielt zijnde, is dit Trouwregister van 1713
tot 25 Junil 1766 uit de berichten aan de Kerkeraad overgelevert, opgemaakt en alhier te boek gestelt door mij J.W. van IJssum, als predikant
te Hilversum bevestigt den 9 Augustus 1767".
Was getekend: Hervormde Gemeente Hilversum.

Het is tot nu toe ondanks onze inspanningen niet mogelijk gebleken om
een verbinding tot stand te brengen met onze stamvader Jaques Moret
afkomstig van Antwerpen. In onderstaande genealogie ontbreken de
meeste gegevens uit de negentiende en twintigste eeuw. Er ligt een taak
om ervoor te zorgen dat ook dat gat wordt gedicht. Zij die dit lezen en
meer weten, verzoek ik vriendelijk dit door te geven aan wmoret@planet.nl
Parenteel van Jan Moret [2] per generatie.
Generatie I
I. Jan Moret [2],
geb. circa 1736,
ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Hilversum [Nh] op 26 okt 1808,
tr. (ongeveer 11 jaar oud) [2] te Hilversum [Nh] op 3 dec 1747
met Elsje van der Pas [3],
ovl. te Hilversum [Nh] op 30 mei 1771.
Door den verwoestenden brand van den 25 Junil 1766
ook het kerkelijk Trouwregister te Hilversum vernielt zijnde, is dit
Trouwregister van 1713 tot 25 Junil 1766 uit de berichten aan de
Kerkeraad overgelevert, opgemaakt en alhier te boek gesteld door
mij J.W. van IJssum, als predikant te Hilversum, bevestigt den
9 Augustus 1767. - Hervormde Gemeente Hilversum.
Eén van de kinderen van Jan Moret is overleden op 15-11-1771,
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welk kind is niet bekend.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
1. Harmen [20],
ged. G te Hilversum [Nh] op 4 mrt 1742, volgt IIa[p.1].
2. Cornelis Janze [4],
ged. NH te Hilversum[Nh] op 15 juni 1747, volgt IIb[p. 2].
3. Jan Janze [12],
ged. NH te Hilversum [Nh] op 1 okt 1750, volgt IIc[p. 2].
4. Marritje Jansd [16],
ged. NH te Hilversum [Nh] op 6 aug 1752, volgt IId[p.3].
5. Truitje [18],
ged. NH te Hilversum [Nh] op 12 april 1755, volgt IIe[p.3].
Generatie II
IIa.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
IIb.

1.

Harmen Moret [20], zn. van Jan Moret [2] (I)[p.1]en Elsje van
der Pas [3] (relatie 2), ged. G te Hilversum [Nh] op 4 mrt 1742,
tr.[9] met Cornelia Claasd. van de Heiden [22].
Een kind van Harmen Moret, geen namen bekend, is overleden op
2 januari 1786 en een dochter op 29- juni 1792.
Uit dit huwelijk 7 kinderen:
Nn [41], geb. te Hilversum [Nh] voor 1770, ovl. (minstens 8
maanden oud) te Hilversum [Nh] op 14 aug 1770.
Aaltje Harmz [23],
ged. NH te Hilversum [Nh] op 5 jan 1772, ovl. (hoogstens 1 jaar
oud) voor 1774.
Aaltje Harmz. [24], ged. NH te Hilversum [Nh] op 2 jan 1774,
volgt IIIa[p. 3].
Tannetje [25], ged. NH te Hilversum [Nh] op 2 mrt 1777.
Neeltje [26], ged. NH te Hilversum [Nh] op 19 apr 1778.
Hermina [27], ged. NH te Hilversum [Nh] op 29 sep 1782.
Harmen Harmz. [28], ged. NH te Hilversum [Nh] op 3 okt
1789.
Cornelis Janze Moret [4], zn. van Jan Moret [2] (I)[p. 3]en Elsje
van der Pas [3] (relatie 2), ged. NH te Hilversum [Nh] op 15 jun
1747, otr. [3] te Hilversum [Nh] op 19 okt 1770,
tr. (ongeveer 23 jaar oud) te Hilversum [Nh] op 4 nov 1770 met
Annetje Jacobsd. (Anna) van der Pol [5] komend van Seist.
Op 22 januari 1786 is als onecht bij Anna van der Pol een zoon
Hendrik geboren. Bij de doop was Cornelis Jansz. Moret niet aanwezig.
Van Cornelis Moret zijn kinderen, geen namen bekend, overleden
op de volgende datums: 7 januari 1773 - 26 maart 1783 - 14oktober 1784 - 21 februari 1787 - ? februari 1788.
Uit dit huwelijk 7 kinderen:
Jan Cornelisz [6], ged. te Hilversum [Nh] op 26 mrt 1775,
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
IIc.

1.

volgt IIIb[p. 6].
Roelof [7], ged. G te Hilversum [Nh] op 23 feb 1777 (getuige:
Wijntje Das).
Elsje [8], ged. G te Hilversum [Nh] op 27 mrt 1780 (getuige:
Lena van Trigt).
Jaapje [9], ged. te Hilversum [Nh] op 6 mei 1781 (getuige:
Lena van Trigt), ovl. (hoogstens 2 jaar oud) te Hilversum [Nh]
voor 19 mrt 1784.
Jaapje [10], ged. G te Hilversum [Nh] op 19 mrt 1784 (getuige: Feitje van Duinen).
Jacob [11], ged. G te Hilversum [Nh] op 27 mei 1787 (getuigen: Trijntje Boelhouwer "bij afwezigheid van de vader" en
Saartje ? Moret).
Marretje Cornelisd [38], volgt IIIc[p. 7].
Annetje Jacobsd. (Anna) van der Pol [5],
1 kind:
Hendrik van der Pol [31], ged. G te Hilversum [Nh] op 22 jan
1786.
Jan Janze Moret [12], zn. van Jan Moret [2] (I)[p. 1]en Elsje
van der Pas [3] (relatie 2), ged. NH te Hilversum [Nh] op 1 okt
1750, otr. (1) [4] te Hilversum [Nh] op 23 feb 1770, tr. (ongeveer 19 jaar oud) te Hilversum [Nh] op 11 mrt 1770 met Lijsje
(IJtje) Dirksd. Rosenberg [13], ovl. voor 1772.
Uit dit huwelijk 1 kind:
Elsje [14], geb. te Hilversum [Nh] in 1770, ged. G te Hilversum [Nh] op 16 dec 1770 (getuige: Elsje van der Pas).
Jan Janze Moret [12], tr. (beiden ongeveer 22 jaar oud) (2) [5]
te Nieuw-Loosdrecht [Ut] klapper 15 DTB-boek op 21 mrt 1773
met Wijntje (Wijntie) Jacobsd. Schipper [15], dr. van Jacob
Aartse Schipper [32] en Marretje Melisse Pos [33] (relatie 12),
ged. G te Nieuw-Loosdrecht [Ut] klapper 15 DTB-boek op 5 jul
1750.
Jan Janze Moret [12], tr. (ongeveer 45 jaar oud) (3) [8] te Hilversum [Nh] op 24 aug 1796 met Jannetje Knollenburg [21].
Jannetje Knollenburg is weduwe van H.van Thiel.

IId.

1.

Marritje Jansd. Moret [16], dr. van Jan Moret [2] (I)[p. 1]en
Elsje van der Pas [3] (relatie 2), ged. NH te Hilversum [Nh] op 6
aug 1752, otr. [6] te Hilversum [Nh] op 17 aug 1770, tr. (ongeveer 18 jaar oud) te Hilversum [Nh] op 2 sep 1770 (getuige:
Wijntje Gerritz. Das) met David Dirksz. Rosenberg [17].
Uit dit huwelijk 1 kind:
Dirk [29], ged. G te Hilversum [Nh] op 13 jan 1771.
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IIe.

1.

Truitje Moret [18], dr. van Jan Moret [2] (I)[p. 1]en Elsje van
der Pas [3] (relatie 2), ged. NH te Hilversum [Nh] op 12 apr
1755, tr.(1) [7] met Nn [19].
Truitje Moret [18],
1 kind:
Jan Moret [30], ged. G op 14 feb 1779.
Generatie III

IIIa. Aaltje Harmz. Moret [24], dr. van Harmen Moret [20] (IIa)
[p. 1]en Cornelia Claasd. van de Heiden [22] (relatie 9), ged. NH
te Hilversum [Nh] op 2 jan 1774,
1 kind:
1. Anna Moret [36], geb. te Hilversum [Nh] op 5 apr 1801, ged.
G te Hilversum [Nh] op 10 mei 1801 (getuige: Anna Christina
Overberg).
IIIb. Jan Cornelisz. Moret [6], zn. van Cornelis Janze Moret [4]
(IIb)[p. 2]en Annetje Jacobsd. (Anna) van der Pol [5] (relatie 3),
ged. te Hilversum [Nh] op 26 mrt 1775, tr.[13] met Zwaantje
Cornelisse Riederbos [34].
Uit dit huwelijk 1 kind:
1. Annetje [35], geb. te Hilversum [Nh] op 27 jan 1800, ged. G te
Hilversum [Nh] op 5 feb 1800.
IIIc. Marretje Cornelisd. Moret [38], dr. van Cornelis Janze Moret
[4] (IIb)[p. 2]en Annetje Jacobsd. (Anna) van der Pol [5] (relatie
3), otr. (1) [15] te Hilversum [Nh] op 11 mei 1792, tr. op 28
mei 1792 met Willem Antoniesz. Veltmeijer [37].
Willem Veltmeijer is weduwnaar van Willempje Aartze Sok.
Gezien de gebeurtenissen rond Annetje Jacobsd. van der Pol,
moet niet worden uitgesloten dat Marretje een andere moeder
heeft. Marretje wordt bij haar huwelijk genoemd Cornelisd.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Antonij [39], geb. te Hilversum [Nh] op 14 jun 1799, ged. G te
Hilversum [Nh] op 16 jun 1799 (getuige: Elisabet van Gijn).
2. Annetje [40], geb. te Hilversum [Nh] op 18 aug 1806, ged. G
te Hilversum [Nh] op 31 aug 1806 (getuige: -).
Marretje Cornelisd. Moret [38],
1 kind:
1. Hendrik Moret [42], geb. te Hilversum [Nh] op 13 aug 1814
09.00 uur, aangifte door vroedvrouw Catharina Maria Lohoff (getuigen: Hendrik van Olssen - 57 jaar en Jan Ernst - 32 jaar), ovl.
(2 maanden oud) te Hilversum [Nh] op 4 nov 1814. Moeder
Marretje Moret is woonachtig Hilversum Huisno. 339.
Familiestichting Moret, Nieuwsbrief 29, april 2008
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BESTUUR FAMILIESTICHTING MORET
voorzitter (1)

secretaris (2)

penningmeester (3)

M. C. J. Borsboom-de Bruin

J. A. Moret

M. C. J. Borsboom-de Bruin

bestuurslid (4)

bestuurslid (5)

bestuurslid (6)

A. H. Verhoef-van Herwijnen

H. Moret

R. H. Pruijssers

COMMISSIES FAMILIESTICHTING MORET
Redactiecommissie

Genealogiecommissie

Activiteitencommissie

A. L. A. Moret

W. Moret

Bestuurslid 2

H. G. L. Moret

Bestuurslid 5

Website

Archiefcommissie

Verjaardagcommissie

www.moret.info

J. A. Moret

Bestuurslid 4

afd. Genealogie W. Moret

Het familieboek 'VIER EEUWEN MORET IN NEDERLAND’ is verkrijgbaar tegen betaling vooraf van: € 58,80 plus € 6,55 voor verpakking en
portokosten op girorekening 405520 ten name van Familiestichting Moret, Schiedam met vermelding van bestelling Familieboek en uw naam
en adres.
Wilt u donateur worden van de Familiestichting? Stuur dan het inschrijfformulier op pagina 16 ingevuld op aan de secretaris:
de heer J. A. Moret
Bergsingel
3037 GG Rotterdam

U kunt ook het formulier op onze website www.moret.info invullen.
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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INSCHRIJFFORMULIER DONATEUR

Ondergetekende wil donateur worden van de Familiestichting Moret
Graag uw gegevens hieronder invullen
Achternaam
Voorna(a)m(en) voluit
Adres
Postcode
Woonplaats
Land
Telefoon
Ik sta in het Familieboek in

Tabel:

Stamboom:

Pagina:

Pagina:

Ik sta niet in het Familieboek
Datum
Handtekening:
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