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Zie stamboom 1X, pagina 318 (zoon van Cornelia Moret).
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Als ik de dingen niet meer weet,
als ik de namen niet meer ken
en wat ik weet meteen weer vergeet,
zodat ik onherkenbaar ben,
maar hoor ik dan weer een oud verhaal,
dan ja, dan weet ik het weer,
allemaal

Na een liefdevolle verzorging in huize Barbara te Wijbosch is
overleden, onze lieve vader, schoonvader, opa en grootvader

Huibert de Jong
weduwnaar van
Lennie de Jong – van Heun
* Amsterdam, 13 juli 1928

† Schijndel, 29 juli 2009
Lorien en Gert
Huib en Christine
Isa
Len
Mees

Juli 2009

Zie Tabel 4C, pagina 193. Stamboom Xae-2, pagina 285
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O God, houd mij geheel omgeven
en leid mij op den weg ten leven
Psalm 139 vers 14b (berijmd)

Tot onze diepe droefheid is, na een periode van afnemende krachten,
door de Here uit ons midden weggenomen onze lieve moeder en oma

Bastiaantje Booman – Moret
~ Sjaan ~
Sinds augustus 1981 weduwe van
Korstiaan Booman
10 november 1926

15 september 2009
Tineke en Arie
Marco
Martine

Dahliastraat 20
3295 RB ‘s-Gravendeel
Zie tabel 14B, pagina 221. Stamboom XIdm, pagina 370
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Als God ons thuisbrengt
uit onze ballingschap
dat zal een droom zijn.
Psalm 126

Na een leven vol liefde, zorg en aandacht voor haar naasten, hebben
wij afscheid genomen van

Adriaantje Anthonia Moret
~ Jeanne ~
26 juli 1920

† 22 oktober 2008
Uit aller naam
Jos de Lang

IJsseldijk West 7
2935 AN Ouderkerk aan de IJssel

Zie tabel 14F, pagina 225. Stamboom IXcp, pagina 376.
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Tot het laatste wilde je leven,
Door je sterke wil gedreven.
Je geest was nog steeds op volle kracht,
Over je lichaam had je helaas geen macht.

Bedroefd,maar dankbaar dat haar een verder lijden is bespaard is gebleven, hebben wij, toch nog onverwachts, afscheid moeten nemen
van mijn lieve vrouw, onze moeder, schoonmoeder,oma en zus

Wilhelmina Alida Antonia Moret- Markx
~ Wil ~
in de leeftijd van 80 jaar
Frans Moret
Frans en Jularat
Jean
Aida
Ellen en Hendrik
Anouk
Bep Markx
Rotterdam, 29 augustus 2009

Zie tabel 7, pagina 205. Stamboom Xbg, pagina 311

pagina 6

Familiestichting Moret, Nieuwsbrief 32, oktober 2009

GESLAAGDE FAMILIEDAG IN ENKHUIZEN
Verslag van Ruud Pruijssers
Het was een prachtige dag, deze zaterdag eind september in het NoordHollandse Enkhuizen. Het plaatsje ligt in West-Friesland, aan het IJsselmeer. In het gemeentelijk zalencentrum De Nieuwe Doelen liepen om 10
uur de eerste Moretten binnen. Blij was men om familieleden weer te
zien. In totaal hebben 35 mensen de familiedag bezocht.
De bijeenkomst
Het begin van de familiedag start altijd met een kleine bijeenkomst
waarin het bestuur de aanwezigen verrast met de laatste nieuwtjes
rondom het reilen en zeilen van de familiestichting Moret. Aangezien de
voorzitter, Gretha Borsboom, verhinderd was door een blije gebeurtenis
(een kleinzoon geboren), nam secretaris Jan Moret de leiding van die
dag. Na de gebruikelijke huishoudelijke mededelingen en andere zaken
vertoonden twee commissieleden hun kunsten: Willem Moret van de genealogiecommissie en Alphons Moret van de redactiecommissie.

Een nieuw bestuurslid en roots uit het verleden
Deze twee steunpilaren van de stichting gaven de laatste ontwikkelingen
aan. Eén daarvan is de toetreding tot het stichtingsbestuur van Sonja
Geijsen-de Ruijter eind 2008. Sonja is van de Amsterdamse tak en een
Morettendochter. Bovendien is zij geïnteresseerd in het graven van het
Familiestichting Moret, Nieuwsbrief 32, oktober 2009
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verleden van haar familie (stambomen). Zij gaat Willem ondersteunen
bij de genealogiecommissie en op den duur vervangen. Veel belangstelling is er nu voor de Noord-Hollandse tak, maar ook naspeuringen
van een Moret in Australië hebben de aandacht van Willem en Sonja.
Willem Moret maakte van iedere bezoeker een foto voor het archief. Hij
riep iedereen op foto’s van Moretten op te sturen, zodat hij deze kan
toevoegen aan deze Morettentakken. Alphons (onze geschiedschrijver)
gaf aan dat via DNA-onderzoek een bepaalde geografische verspreiding
is na te gaan. Er zijn aanwijzingen dat er ook wortels liggen in het aloude Mesopotamië (lees meer hierover in deze nieuwsbrief). Tenslotte riep
Alphons ons te hulp bij gevonden namen van een aantal Morettendochters die voor hem onbekend waren. Vanuit de zaal wist men een aantal
te plaatsen, soms- tot zijn eigen verrassing- in zijn eigen tak.
De lunch
De lunch bestond uit een heerlijk groentesoepje en een broodmaaltijd.
De kwaliteit werd geroemd (en dat voor een redelijke prijs!).
Met de gids op weg naar het Buitenmuseum
Het buitenmuseum ligt op een afstand van 10 minuten lopen van De
Nieuwe Doelen en het station. Toch duurde dit veel langer omdat de gids
(mijn persoontje) ons wat mooie gedeelten van Enkhuizen liet zien: betoverend mooie gemeentehaven omringd door fraaie bomen, het piepkleine museum van de Enkhuizer Almanak, de Drommedaris natuurlijk
(echt met twee m’s!), het mooie uitzicht op de mooiste en karakteristiekste oude huizen van Enkhuizen aan het water bij de sluis. En dan nog
het Scheepjesmuseum en een mooie kademuur die uitzicht gaf op het
IJsselmeer en de bootjes die van en naar het Navisduct 1 voeren. Tenslotte via een poortje in de kademuur afdalend naar het Buitenmuseum.
Het vertoeven in het Buitenmuseum
Daar ging ieder zijns of haars weegs. Of liever gezegd: in kleine groepjes
gingen mensen van huisje naar huisje om te zien hoe wij vroeger leefden. Onder andere de scharensliep die bekeken kon worden, de zeilmakerij en noem maar op. Voor de 2,5 uur die we hiervoor hadden natuurlijk veel te weinig, maar dat is altijd met interessante musea. Ook het
prachtige binnenmuseum (vlakbij de kademuur waar we langs wandelden) met zijn samensmelting van vele pandjes is iets om voor terug te
komen. Ondertussen zorgden twee terrassen voor de nodige verzorging
van de inwendige mens en een rustplaats in het zonnetje voor de ‘praters’ die hieraan de voorkeur gaven. Het grote terras was tevens de laatVia het Navisduct voeren schepen gewoon via een open waterbak door de dijk van Enkhuizen
naar Lelystad, terwijl de auto’s via een tunnelbak eronderdoor gaan. Resultaat: geen ophaalbrug meer open voor de passerende schepen van het IJsselmeer naar het Markermeer ten zuiden van Enkhuizen.
1
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ste ontmoetingplaats waar we nog een gratis drankje van deze dag kregen.
De laatste verrassing
Hierna gingen we naar de aanlegplaats van de bootjes die heen en weer
varen tussen het buiten de stad gelegen Buitenmuseum en de speciaal
aangelegde parkeerplaats buiten het IJsselmeerstadje Enkhuizen (en
meteen liggend aan de aanvoerweg naar de dijk Enkhuizen-Lelystad en
de weg naar Hoorn en Amsterdam). Dit systeem is ongeveer twintigdertig (?) jaar geleden zo opgesteld om de oude binnenstad met zijn vele smalle straatjes te vrijwaren van auto- en busverkeer naar dit museum. Bovendien was het voor deze dag een leuke en gezamenlijke afsluiting om via het water terug te keren naar de gemeentehaven bij het station (ook daar is speciaal voor treinreizigers een opstapplaats!). Het was
overigens een (heel goed) idee en voorstel van een aantal mensen op
het terras om dit zo af te sluiten. De organisatoren waren blij verrast en
namen dit idee meteen over.
Eindconclusie
Op het laatste terras is nog even gepeild hoe de familiedag ervaren
werd. Eensluidend was het eindoordeel: perfect van samenstelling, afwisseling en inhoud. Enkelen waren zelfs heel enthousiast en hadden er
een heel weekend van gemaakt. Als evenementencommissie en bestuur
hadden we overigens in het voortraject best wel een lichte twijfel, omdat
Enkhuizen wel erg ver ligt van het Morettenbastion (omgeving Rotterdam)! Door deze geslaagde eerste familiedag ver van ons bed zijn bestuur en evenementencommissie nog meer tevreden dan anders het geval is na zo’n schitterende dag!
Pikant detail!
Bij het weer afhalen van de laptop bij het vergaderzaaltje liep Jan Moret,
de secretaris, en Willem Moret, van de genealogiecommissie, een medewerker tegen het lijf die nieuwsgierig in een achtergebleven nieuwsbrief
van de familiestichting Moret zat te lezen. Ze vond het bijzonder interessant. Ze vroeg of ze de nieuwsbrief mocht houden om te kijken of er
voor haar familie ook zoiets mogelijk was. Zo zie je maar waar een Familiedag en Nieuwsbrief toe kunnen leiden.
En nog eentje
In het museum stuitte Jan Moret nog op een bijzonder mooi wandkleed
waarop stond:
Die zijn voorgeslacht niet eert is zijn eigen naam niet weerd!
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DEELNEMERS FAMILIEDAG 2009

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
1
2
3
4
5

2

Ella Moret
Teunis Moret
Partner van Teunis Moret
Wil Moret
Coby Gijsen 5
Ton Geijsen
Den Hartog
Josan de Wilde
Gijsberdina Roozen
Rina de Vries
Willem Johannes Moret
Hendrik Moret
Tiny de Bruin
Jan Adrianus Moret
Sonja de Ruiter
Hans Verhoef
Cock Moret
Pieter Marcus
Hans Dungelmann
Neeltje Moret
Gert de Klerk
Dick Moret
Lorien de Jong
Ruud Pruijssers
Ans van Viersen
Elna Moret
Sjaan van Herwijnen
Alphons Moret
Bep van Amsterdam
Hennie Horde
Ina Bastemeijer
Willem Moret
Marinus Antenbrink

3

2679
2545
5745
1907
5398
5747
5004
1834
5609
678
2844
4321
2862
5158
5616
322
2787
4608
3815
5746
1430
5704
4606
1590
676
692
1577
5744
4991
3406
392
3817

4

=X Hans Dungelmann

=x Jan Adrianus Moret
=x Willem Johannes Moret
=x Hendrik Moret

=x Den Hartog
=x Ton Geijsen
=x Sjaan van Herwijnen

=x Marinus Antenbrink

=x Gert de Klerk
=x Cock Moret
=x Pieter Marcus

=x Ruud Pruijssers
=x Willem Moret
=x Dick Bastemeijer

Nummer op de foto
Namen bij de nummers
Persoonsnummers zoals die in de genealogie zijn opgeslagen
=x Getrouwd met
Kleindochter van Dirksje Moret 157
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EVEN VOORSTELLEN
Twee vergaderingen heb ik nu
bijgewoond als nieuw lid van
het Stichtingsbestuur van de
familie Moret. De hoogste tijd
dus om me even voor te stellen aan alle familieleden.
Mijn naam is Sonja Geijsen –
de Ruiter. Ik woon in Hilversum en ben getrouwd met
Ton. Samen hebben we onze
dochter Nathalie, schoonzoon Jacco en twee kleinzoons, Jesper en Ivan,
van 7 en 5 jaar.
Mijn tak aan de stamboom is via mijn moeder, Johanna Hendrika Moret
en mijn grootvader Gerrit Moret uit Hilversum. Wij zijn loten van de
Amsterdamse tak (Familieboek tabel 11, pagina 213. Stamboom Xci,
pagina 335).
Naast de zorg voor mijn kinderen ben ik 40 jaar,
met veel plezier, werkzaam geweest in het basisonderwijs. Daarna heb ik nog 5 jaar gewerkt als Remedial Teacher en heb veel kinderen extra geholpen
met lezen, taal en rekenen.
Twee jaar geleden ben ik definitief gestopt. Ik mis
de gezelligheid van kinderen en collega’s, maar het
was tijd voor verandering.
Al een jaar of twaalf ben ik bezig met genealogie. Nu assisteer ik Willem Moret zo goed mogelijk. Verder lees ik graag, ik puzzel, speel piano,
zing in een koor, tuinier, ga regelmatig naar fitness en overzomer met Ton in de caravan in
Friesland, het ‘land’ van mijn grootmoeder.
Zo, met familie en vrienden ben ik ook nu weer
gezellig druk in de weer.
Sonja Geijsen – de Ruiter
pagina 14
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HENK MORET STOPT MET VRIJWILLIGERSWERK
Voor veel patiënten die op zondag in de Refajakapel op locatie Amstelwijck de kerkdienst
bijwoonden, is hij een bekend gezicht: Henk Moret. Op 1 januari 2009 stopte hij met zijn vrijwilligerswerk voor de kapel. De redactie van de Patiëntenkrant stelde hem drie vragen.
1. Waarom stopt u?
Henk Moret: ‘Mijn gezondheid laat het niet
meer toe, ik ben een stuk minder mobiel geworden. Ik vind dat vreselijk jammer, want ik
heb het vrijwilligerswerk dertien jaar met heel
veel plezier gedaan.
2. Wat voor werk deed u?
Ik maakte de roosters voor de vrijwilligers die bij de kapel betrokken
waren en regelde de zangkoren voor de zondagdienst. Als koster ondersteunde ik ook bij de kerkdiensten.
3. Welke mooie herinneringen neemt u met u mee?
De fantastische samenwerking met een hechte groep vrijwilligers, de
dankbaarheid die ik van patiënten mocht ontvangen. De bijzondere
sfeer die er met Kerst altijd in de kapel heerste, is natuurlijk ook een
geweldige herinnering. Ik kijk er allemaal met veel voldoening op terug.
Zie tabel 4C1, pagina 194. Stamboom Xag-4, pagina 286/287.
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TER NAGEDACHTENIS AAN GERDA MORET
Het Rheko bestuur ontving het trieste bericht
dat Gerda Moret op 16 juni j.l. op 72 jarige
leeftijd is overleden. Gerda was de initiatiefneemster voor de oprichting van de christelijke korfbalvereniging Rheko op 10 mei 1961
en heeft de vereniging in de eerste periode
van het bestaan samen met andere pioniers
voortreffelijk op de kaart gezet. De meeste
huidige Rhekoleden hebben geen persoonlijke
herinneringen aan Gerda, aangezien zij in
1968 uit Rheden vertrok en als lerares ging wonen en werken in Amsterdam. Gerda had een goed netwerk, wist veel mensen over te halen een
steentje bij te dragen tot het opbouwen van Rheko en was een heel actief bestuurslid. Ze was onderwijzeres op de voormalige Groen van Prinsterer school (nu de Holtbanck) en dat was een prima bakermat voor
korfbal bij Rheko. Gerda heeft zelf nauwelijks in het Rhekoshirt rondgelopen. Haar ideaal was zoveel mogelijk mensen naar Rheko te krijgen
om er te korfballen. Spelplezier, fair play, sociale contacten en persoonlijke ontwikkeling van de korfballers vond ze zeker zo belangrijk als topprestaties. Ook vanuit Amsterdam bleef Gerda Rheko volgen en als ze in
de buurt was bezocht ze zelfs de ledenvergaderingen. Af en toe leverde
ze nog een artikel voor het clubblad. Ze was erelid van onze vereniging
en lid vanaf de oprichting tot het einde van haar leven. De activiteiten
van Gerda vielen ook op bij het landelijk bestuur van de Christelijke
Korfbal Bond (per 16 juni 1973 gefuseerd met de Koninklijke Nederlandse Korfbal Bond tot het KNKV) en van 1 februari 1969 tot 1 juli 1973 is
zij lid van het CKB-bondsbestuur geweest.
Eén van de laatste Rheko activiteiten van Gerda was het bijwonen van
de oud- voorzitters bijeenkomst op 28 september 2007, waarin gebrainstormd werd over de viering van het 50-jarig jubileum in 2011. Enkele
maanden later meldde zij ons dat ze ernstig ziek was. Sindsdien heeft zij
ons laten zien hoe het leven positief ingevuld kan worden, ook bij grote
tegenslagen. Gerda was de Rhekoërs dankbaar voor de vele contacten
en in het bijzonder de kaartenactie in 2008 die haar brievenbus dagenlang vulde werd hogelijk gewaardeerd. Wij zijn Gerda veel dank verschuldigd voor de geweldige inzet voor Rheko en wij zullen haar stimulansen en medeleven missen. Wij wensen haar familie sterkte en troost
toe om het verlies van Gerda te verwerken.
Mede namens het bestuur van C.K.C. Rheko,
Henk Welmers.
(Bron:vrijdag, 19 juni 2009 12:18 Administrator Rheko Website)
Zie tabel 14D, pagina 223. Stamboom Xdf-1, pagina 374
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VAN HET INTERNET GEPLUKT
RICHARD MORET
Richard Moret is de jongste geregistreerde PRINCE2TM, MSPTM en
RPPMCTM consultant in de wereld. Vanuit Nederland adviseert hij organisaties over de hele wereld in project- en programmamanagement.
Richard is directeur van de Expecto
PRINCE2 Academy en Associate Professor Project Management aan de
Ambition Academy voor de EMBA Financials and Project Management.
Zijn specialisatie is de implementatie
en verbetering van het werken op
projectbasis in organisaties, in het
bijzonder bij grote infrastructurele
projecten en grote projecten van de
overheid. Daarnaast adviseert Richard organisaties in het verbeteren
en implementeren van hun portfolio,
programma en projectmanagement.
Richard Moret
Richards meest bekende opdracht is het Maasvlakte 2 project, het op
drie na grootste landwinningproject in de wereld, 1000 hectares nieuw
havengebied in Rotterdam zijn hier ontwikkeld. In 2004 won hij voor dit
project de Best Practice Award.
Wij nemen aan dat dit de zoon is van Leendert Bastiaan Moret en Marina
Sparreboom, geb. 1971. Zie tabel 12B op pag.216 en XII bi op pag.359.
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Genealogie
Dankbaar wordt het werken aan de stamboom van de Familiestichting
Moret wanneer Moretten en aanverwanten hun steentje bijdragen aan
het vervolmaken van onze genealogie. Onze laatste oproep heeft wel
niet datgene opgeleverd wat wij ervan hebben verwacht, maar toch. Natuurlijk zijn we kinderlijk blij met de reacties die wij hebben ontvangen.
Vaak waren het trouwe donateurs die naast de eigen gegevens ook de
uitbreidingen en verliezen in de familie meldden. Dat is een goede zaak
en het blijkt dat de Familiestichting Moret toch nog bij velen leeft.
Familie Moret uit Zaamslag
Er uit springt onze familie Moret uit Zaamslag. Al weer geruime tijd wonen zij daar, na een aantal jaren Terneuzen. Maar vergeten doen ze ons
niet. Zo hoorden zij iets over Australië en prompt doken zij in hun archief en kwam er een foto voor de dag waarop zuster Janna Moret van
Dirk, u weet wel de kleinste op de foto op bladzijde 153 in het Familieboek. Op de foto hieronder zien we als vierde van links deze Janna met
haar echtgenoot Johannes Oosterom uiterst rechts. Verder hun dochter
Martijntje met haar man Jan Hoogendoorn en de kinderen. Deze foto dateert van19-12-1956, dus echt uit de oude doos.

Het is het afscheid van Holland en vertrek naar hun nieuwe vaderland
Australië. Janna is nog in leven, maar Johannes Oosterom stierf op 2 nopagina 18
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vember 1983 te Alberton op 85 jarige leeftijd na een welbesteed leven.
In een plaatselijk blad werd de volgende overlijdensadvertentie gedrukt:
OOSTEROM, Johannes. – On November 2, at Anaster Nursing Home.
Dearly loved husband of Janna, loving father of Johanna, Martyntje and
Teuni, father in law of Cees , Nick en John, grandfather and great
grandfather.
Aged 85 years.
In God’s loving care.
Hebt u ook zo'n oude doos? Herinneringen die bij u nostalgische sentimenten oproepen? Graag worden wij er deelgenoot van. Stuur ze op
naar Willem Moret, Westpier 31, 3331 MK te Zwijndrecht en wij verrijken
er ons archief ermee.
Met vriendelijke groeten van
Willem Moret - genealoog van de Familiestichting Moret.

GENETISCHE GESCHIEDENIS VAN FAMILIE MORET
Door Gerrit Willem Moret
INLEIDING
Het stamboom onderzoek naar de geschiedenis van de familie Moret
loopt vast in België vanwege de grote brand van Antwerpen waarbij ook
de stadsarchieven verloren zijn gegaan. Toch waren er een aantal aanwijzingen voor de geschiedenis van de familie vóór de brand.
Er is veel werk gedaan om die geschiedenis toch via stamboom onderzoek vast te stellen en dit onderzoek wijst richting het huidige Italië
(Piedmonte) en nog verder terug naar Spanje. De naam Moret zelf geeft
aanwijzingen naar de voorgeschiedenis. Het is namelijk een naam die
hint naar Moorse voorouders zoals namen als Morretti, Moreno, Morin
etc.
Toch is het tot nu toe niet mogelijk geweest om met enige zekerheid
verder in het verleden te graven. Gelukkig is er tegenwoordig dankzij
genetische onderzoek veel meer te leren over onze geschiedenis van
verre voorouders tot redelijk recente.
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Voordat ik de resultaten van het onderzoek presenteer is het van belang
om wat achtergrondinformatie te geven over het onderzoek en aan te
geven wat de sterke maar ook zwakke punten zijn.
HET ONDERZOEK
Enige tijd geleden is een genetisch onderzoek gestart om meer te weten
te komen over de bevolkingsgroepen en hun migratiestromen. Ik heb
hieraan kunnen meedoen. Het genetische onderzoek begint met het afnemen van wat wangslijm. Dit slijm bevat cellen waaruit, met een biochemisch proces het DNA van de persoon in kwestie wordt geïsoleerd. In
dit geval ben ik, Gerrit Willem Moret, die persoon. Normaal DNA bevat
de genen van zowel mijn moeder als mijn vader in 50/50 verhouding.
Men zou verwachten dat het niet mogelijk is om specifiek terug te kijken
naar voorouders van mijn vaders kant. Gelukkig bestaat DNA in onze
cellen uit kleinere pakketten, chromosomen genaamd. Een mens heeft
46 van deze chromosomen. Bij mannen is één van deze chromosomen
anders dit is namelijk het Y-chromosoom. Dit stukje DNA bepaald dat
deze persoon zich zal ontwikkelen tot een man. Er is nog een andere eigenschap van dit chromosoom die in dit geval interessant is voor het onderzoek. Vrouwen bezitten geen Y-chromosoom en dus komt het DNA
materiaal hierop altijd en onveranderd door via de mannelijk lijn. Dus
kunnen we via analyse van dit deel van het DNA terug in de mannelijke
lijn.
Door de eeuwen heen ontstaan er, door foutjes in het doorgeven van het
DNA, zogenaamde mutaties. Door deze mutaties kan men door middel
van koppeling met archeologisch, meteorologisch en vele andere onderzoeken een duiding geven aan de vragen: hoe, wanneer en waar de
mensen met deze bepaalde mutatie op hun Y-chromosoom hebben geleefd.
UITKOMSTEN
M168
De eerste mutatie op het Y-chromosoom dat we tegen komen wordt door
de wetenschap aangeduid als de marker M168. Deze mutatie is zo'n
50.000 jaar geleden ontstaan in Afrika tijdens een tijdelijke terugtrekking van de ijstijd. Deze tijdelijk terugtrekking zorgde voor hogere temperaturen en meer neerslag, wat voor de in die tijd zeer kleine populatie
mensen (zo'n 10.000) zeer positief was. Nochtans was het weer tijdens
de ijstijd in Afrika onstabiel en gaven lange periodes van droogte en migratie van dieren waarschijnlijk de impuls aan onze voorouders om zich
te verplaatsen richting de, wegens de klimaatsverandering, passeerbare
Sahara woestijn. Het is ook zeer waarschijnlijk dat in deze periode de
eerste talen zijn ontstaan, iets wat ons een grote voorsprong gaf op andere soorten en zorgde voor een snelle ontwikkeling van gereedschappen en wapens. We delen deze marker met alle niet Afrikaanse mannen.
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M89
De tweede mutatie op ons Y-chromosoom is M89. Deze mutatie vindt
men in 90 tot 95% van alle niet Afrikaanse mannen. Deze mutatie ontstond ongeveer 45.000 jaar geleden in Noord-Afrika en/of het MiddenOosten. Het klimaat veranderde wederom waardoor de weg terug naar
Afrika via de Sahara werd afgesloten (de Sahara veranderde van grasland terug naar woestijn).
M304
Aan het begin van de Neolithische revolutie vinden we de derde mutatie
(marker) in ons DNA. De Neolithische revolutie is de overgang van de
jager/verzamelaar levensstijl naar de landbouw. Deze vergaande ontwikkeling gaf de mens de mogelijkheid de eerste steden/samenlevingen
te creëren. Onze voorouder werd zo'n 10.000 tot 15.000 jaar geleden
geboren in de ‘vruchtbare sikkel’ (een gebied in het Midden-Oosten, gelegen tussen de Eufraat en de Tigris) Deze voorouder is een pionier van
de Neolithische revolutie geweest en heeft aan het begin gestaan van de
eerste grote samenlevingen.
De M304 marker wordt het meest gezien in het Midden-Oosten, Noord
Afrika en Ethiopië. In Europa word hij bijna uitsluitend gezien in het Middellandse zee gebied. Deze marker is dus relatief uitzonderlijk in Nederland en bevat de eerste aanwijzingen naar onze recente geschiedenis.
M172
De M172 marker wordt gevonden bij de grote beschavingen uit de oudheid zoals o.a. Tell el-Sultan beter bekend onder de naam Jericho zo'n
8500 jaar voor Christus.
De M172 marker is een subset van M304, gezamenlijk heten ze Haplogroep J. Wij behoren tot subset J2 deze mutatie wordt gevonden in
Noord-Afrika het Midden-Oosten, Italië en Spanje. Ook vinden we een
gecombineerde (J en J2) frequentie in Joodse populaties van ongeveer
30%. De hoogste frequentie J2 komt voor in Irak met 29,7%.
Conclusie
Wij behoren tot Haplogroep J2. Het DNA bewijs lijkt, samen met het eerder gedane stamboomonderzoek, te wijzen in de richting van de recente
Moorse voorgeschiedenis maar het bewijs is zeker niet sluitend en er zijn
vele andere scenario's mogelijk. Wat wel duidelijk is dat we relatief recent naar Europa zijn gemigreerd en dat onze geschiedenis innig verbonden is met het Midden-Oosten en het gebied rond de Middellandse
Zee.
U vindt Gerrit Willem Moret in het Familieboek op bladzijde 268 onder
XIIy-1 en tabel 3A op bladzijde 189.
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BESTUUR FAMILIESTICHTING MORET
voorzitter/penningmeester secretaris

bestuurslid

Gretha Borsboom-de Bruin

Jan Moret

Sonja Geijsen-de Ruiter

bestuurslid

bestuurslid

bestuurslid

Sjaan Verhoef-van Herwijnen

Henk Moret

Ruud Pruijssers

COMMISSIES FAMILIESTICHTING MORET
Redactiecommissie

Genealogiecommissie

Activiteitencommissie

Alphons Moret

Willem Moret

Jan Moret, Henk Moret,

Henny Moret

Sonja Geijsen-de Ruiter

Ruud Pruijssers

Webmaster/website

Archiefcommissie

Verjaardagcommissie

Henny Moret

Jan Moret

Sjaan Verhoef-van Herwijnen

www.moret.info

afd. Genealogie Willem Moret

Het familieboek 'VIER EEUWEN MORET IN NEDERLAND’ is verkrijgbaar tegen betaling vooraf van: € 58,80 plus € 6,55 voor verpakking en
portokosten op betaalrekening van de ING op rekeningnummer 405520
ten name van Familiestichting Moret, Barsingerhorn met vermelding
van bestelling Familieboek en uw naam en adres.

Wilt u donateur worden van de Familiestichting? Stuur dan het inschrijfformulier op pagina 19 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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INSCHRIJFFORMULIER DONATEUR

Ja, ik word donateur.
Nee, ik word geen donateur, maar wil wel meer weten omtrent de
Familiestichting Moret
Graag uw gegevens hieronder invullen
Achternaam
Voorna(a)m(en) voluit
Adres
Postcode
Woonplaats
Geboortedatum
Telefoonnummer
Emailadres
Ik sta in het Familieboek in

Tabel:

Stamboom:

Pagina:

Pagina:

Ik sta niet in het Familieboek
Hoe bent u bekend geworden
met de Familiestichting?

Ruimte voor opmerkingen en
vragen.


U kunt het inschrijfformulier sturen aan:
Secretariaat Familiestichting Moret,
de heer J. A. Moret, Bergsingel 229
3037 GG te Rotterdam
Via e-mail: adrimo@hetnet.nl
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