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Voorwoord redactie. 
 

Op de voorpagina prijkt een foto van een straatje met de naam “Calle de Moret”. Het 

straatje bevindt zich in het Spaanse Valencia. 

Nog een andere foto ziet u op bladzijde 12. Jammer genoeg wist de fotograaf, Marga-

reth van Winden-Moret niet meer dan dit. 

 

In de vorige nieuwsbrief hadden we  2 foto’s geplaatst van het stadje Moret sur Loing 

in Frankrijk. Ook toen wisten we niet veel meer. De plaatsing van enkel die foto’s 

heeft wel geleid tot de reactie van een donateur die schreef: 

Regelmatig wordt gehoord: “We zijn ook nog in Moret sur Loing geweest. Op onze 

vraag ‘vertel’ en schrijf je verhaal wordt het dan stil. Maar dan toch nog kreeg de 

redactie van de Nieuwsbrief een verslag van een reizend echtpaar uit onze Moret-

familie van een bezoek aan Moret sur Loing. 

 

Het verslag van Gerard en Yvonne Moret-Draese uit Baarle Nassau vindt u op blad-

zijde 15. Het verhaal wordt ondersteund door een aantal prachtige foto’s waarvan één 

met een “Moret”-winkel ook op de voorkant van de nieuwsbrief prijkt. 

 

Verder in deze nieuwsbrief: veel leeswerk van de genealogiecommissie, van de pen-

ningmeester en van onze voorzitter. 

Tenslotte: de crisis slaat ook bij de Moretten toe: leest u hierover de tegenslag die de 

gebroeders Moret uit Dordrecht treft. 
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Van het bestuur. 
 

Inzichtelijk maken (naar de donateurs) hoe de stichting er financieel voorstaat en be-

zien hoe de nieuwe genealogische informatie over onze familie verspreid zou kunnen 

worden. Dat waren de twee hoofdonderwerpen van de laatste bestuursvergadering. 

In moeilijke tijden zie je dat mensen hun lidmaatschappen tegen het licht houden en 

soms opzeggen. Maar bij de groei van het aantal ouderen vallen ook donateurs weg. 

Twee oorzaken van het feit dat de stichtingsexploitatie maar moeizaam rondkomt. 

Zeker als je de overblijvende donateurs (nu 121, begin 2011 145) van de relevante  

informatie wilt blijven voorzien.  

Dit jaar gaat het zoals het er nu uitziet, nog net lukken, vervolgens zullen we toch iets 

meer moeten vragen van onze donateurs of we moeten de informatievoorziening 

verminderen. 

‘Doe dan alles digitaal…’ zou je zeggen anno 2013. Voor een deel van de donateurs 

is dat nog een brug te ver. 

 

Het blijkt toch mogelijk alle nieuwe informatie van onze genealogiecommissie in 

druk uit te geven. Na het prachtige familieboek is er nu een tweede boek met een 

schat aan extra (zeker ook latere) informatie. Kinderen worden groot, krijgen kin-

deren, de familie Moret gaat gewoon door met ‘existeren’. Voor als u nog niet gerea-

geert hebt, lees het nieuws op bladzijde 7. 

 

Helaas is ons commissielid Alphons Moret gestopt wegens persoonlijke omstandig-

heden. Wij danken hem op deze plaats alvast voor zijn jarenlange inspanningen voor 

onze stichting en wensen hem heel veel sterkte. 

 

 

Michiel de Ruiter, voorzitter 
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Financieel verslag 2012. 
 

Graag laten wij de donateurs zien wat het bestuur doet met uw donaties. 

Hieronder treft u een uittreksel uit het grootboek 2012. 

U ziet, dat de exploitatie van onze stichting niet tot nauwelijks rondkomt. Als het 

aantal donateurs verder terugloopt, zullen we ons genoodzaakt zien te snijden in de 

nieuwsbrieven, terwijl die nu juist het contact tussen genealogisch werk, de stichting 

en u moeten onderhouden. 

Voor 2014 willen we daarom onze donatiebedragen verhogen naar € 15,- en € 18,-. 

Het hoogste bedrag wordt dan voor Moretten in het buitenland. Het is immers rede-

lijk de extra portikosten apart te benoemen, dat is tot nu toe niet gebeurd. 

 

Langs deze weg al vast de oproep binnen uw familie om te zien naar nieuwe dona-

teurs! 

 

Samenvatting uit grootboek tot 31 december 2012 

     

Samenvatting Groot-

boek Inkomsten  Uitgaven                          

Donaties  1382  

Donaties oud (2011)   160  

Familiedag bijdragen 1667  

Kosten 

gen.comm/opbrengst 

familieboek     65,35   111,90 

Familiedag uitgaven  1984,83 

Nieuwsbrief, inc enve-

loppen    588,73 

Verjaarskaarten         0 

Porti    424,35  

Rente/Bankkosten     10,86   101,53 

Automatisering    313,52 

Bestuurskosten      24,08 

   

Totalen 3285,21 3548,94 

 

Negatief saldo baten 

lasten 263,73  

 

Opmerkingen: 

- Dit verslag wijkt wat af van de vorigen, omdat de opbrengsten en kosten van de 

familiedag in september 2012 erin zitten verwerkt. Het is ons net niet gelukt deze 

kostenneutraal te houden, omdat het aantal inschrijvers net iets te laag was. 
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- In 2012 zijn we voor het eerst begonnen herinneringen te sturen aan donateurs, die 

(meestal) vergeten waren hun donatie over te maken (donaties oud). Wij merkten 

dat we steeds minder binnenkregen, terwijl er geen reserves zijn. De begroting 

2013 (zie verderop in dit artikel) laat wat hogere inkomsten zien, gebaseerd op het 

aantal donateurs.  

- De bestuurskosten bestaan uitsluitend uit de kosten van de kamer van Koophan-

del. 

- Alle reis- en verblijfkosten om onderzoek te doen in archieven ter plekke of over-

leg te voeren over genealogische of stichtingszaken worden door de bestuurders 

uit eigen zak betaald. Wij zien het als een hobby. 

- De bulk van de kosten zit in de nieuwsbrief en in de website. Steeds proberen we 

de kosten van de nieuwsbrief weer te drukken door onderdelen van het werk zelf 

uit te voeren. 

 

De begroting 2013 ziet er als volgt uit. 

 

Nieuwe Jaarbegroting 

Inkomsten over het jaar 2013   Uitgaven 2013     

       

120 Donaties  1500                Automatisering         311     

extra donaties  177                Nieuwsbr.,scan, envelo 551 

                                  Verjaarskaarten               0  (146)  

Porti nieuwsbr binnenl  240 

Porti buitenl               24 

                                  Porti kaarten              60 

                                  Overige porti              25  

                                  Genealogiecommissie     60  

                                  Bestuurskosten           25  

                                  Bankkosten/rente          85  

                 _____             Onvoorzien              150                                                                 

 Totaal             1677                                          1531   (1677) 

 

Berekend overschot op 31 december 2013               € 146,-    (0) 

 

146 of 0 euro afhankelijk van drukkosten nieuwe kaarten. 

Daarnaast een begroot overschot van € 150,-. Maar wij verwachten dat dat als sneeuw 

voor de zon verdwijnt door het afkalvende donateursaantal. 

 

De interim-penningmeester 

Michiel de Ruiter 
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                  De herziene uitgave van de Stamboom. 

 
Het nieuwe  boek  met de hernieuwde  inhoud van de stamboom komt  één dezer da-

gen uit. 

Het is ons gelukt om een aantal van 60 boeken te laten drukken bij een andere druk-

ker die wel bereid was om tegen een redelijke prijs te leveren inplaats van de 100 

stuks die de eerste drukker bereid was te drukken. 

 

Zoals ook op een andere plaats (blz.9) in deze Nieuwsbrief is vermeld gaat het boek 

er uit zien gelijk aan het reeds in uw bezit zijnde Familieboek. Groene linnen kaft met 

goud opdruk of zoals de drukker het aangeeft : genaaid gebonden, knepen, ronde rug, 

kapitaaltjes. Papier 135 grs silk mc (half mat). Voorwaar een mooie uitvoering die 

zeker naast uw Familieboek niet misstaat in uw boekenkast. Een boek waarin u ook 

de persoonsnummers kunt vinden. Deze nummers zijn uniek en veranderen dus niet. 

Zo staan zij ook in de computer. De index geeft in tegenstelling met die in het Fami-

lieboek een duidelijke verwijzing naar de bladzijden en persoonsnummers. U vindt er 

uw naam zeer snel. 

 

Het zal ca. half tot eind mei zijn dat wij tot verzenden kunnen overgaan naar degene 

die vooraf hebben ingeschreven. 

De prijs € 45,00 exclusief verpakkings- en verzendkosten van € 1,00 + € 6,75 is ge-

bleven zoals deze aan u is medegedeeld op het inschrijfformulier. Dus € 52,75. 

Degene die voor meerdere boeken hebben ingeschreven wordt de prijs inclusief de 

verpakkings- en verzendkosten voor 2 boeken is € 98,75. 

Voor drie boeken wordt dat € 144,75. 

Voor vijf boeken wordt dat € 242,40. 

De prijs voor niet vooringeschrevenen gaat € 52,50 excl. verpakkings- en verzend-

kosten bedragen. Let wel, dat slechts 14 boeken resteren. Uitverkocht is dan ook de-

finitief. Bijdrukken is alleen mogelijk wanneer er een minimum aantal van 50 stuks 

wordt besteld en tegen een dan geldende prijs, die zeker hoger ligt. 

 

De boeken worden verzonden na ontvangst van uw betaling op rekening 1333 21 924 

t.n.v. W.Moret –Zwijndrecht. 

Vergeet niet uw naam en adres te vermelden. 

Houdt u dus rekening met de levertijd wat betreft uw betaling. 

 

NB . Wij ontvingen één inschrijfformulier waarop de naam van de afzender niet was 

vermeld. Omdat deze persoon niet voorkomt op onze voorinschrijvingslijst zullen we 

toch leveren tegen de voorinschrijvingsprijs wanneer zijn/haar betaling binnenkomt. 

 

De Genealogiecommissie. 
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Wat doet de genealogiecommissie. 
 

Zoals u ook op onze website www.moret.info en in onze nieuwsbrieven kunt lezen, 

bestaat deze commissie uit twee personen t.w. Sonja Geijsen en Willem Moret. 

Wat doen deze mensen in die commissie? 

Goeie vraag, zeker wanneer u zich nooit zo verdiept hebt in het samenstellen van een 

stamboom of wel genealogie.  

In de loop der jaren hebt u kunnen zien dat de hoeveelheid gegevens in onze stam-

boom aanmerkelijk is uitgebreid. Maar hoe komen we aan die gegevens? Wel, ze 

komen overal vandaan, niet alleen van u, heel belangrijk overigens,  maar voorname-

lijk uit archieven van kerkelijke instellingen, uit gemeentelijke archieven, uit het Cen-

traal Archief voor Genealogie, kortom een scala aan instellingen die zich bezighou-

den met het registreren of verzamelen van persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld de 

Nederlandse Genealogische Vereniging in Weesp. 

 

Om die gegevens te bemachtigen is het noodzakelijk deze instellingen te bezoeken. 

Zo vinden we in gemeentelijke archieven de zogenaamde DTB-boeken.  

In deze boeken, die voor 1811 zijn opgemaakt door de kerken vinden we Doop- 

Trouw- en Begraafgegevens. Vaak beginnen deze boeken omstreeks 1500 en soms 

nog vroeger. Ze zijn met de hand geschreven door of de geestelijken zelf, door een 

schoolmeester of ook wel een koster. Niet allen beschikten over een goed leesbaar 

handschrift en er moest vaak een vergrootglas aan te pas komen. Soms moest er ge-

puzzeld worden welke letter er stond. Dan was het zoeken naar andere woorden om te 

zien welke vergelijkbaar waren. Van sommige boeken waren bladzijden erg bedui-

meld en soms gedeeltelijk vergaan. Voor erg oude archieven is het volgen van een 

cursus Oud Schrift onmisbaar. 

 

Na 1811 werd het wat gemakkelijker. De overheid had een standaardformulier ge-

maakt waarop de benodigde persoonsgegevens werden opgeschreven. Maar ook hier 

was het handschrift uiteraard van groot belang. In het begin, nog onder de Franse tijd, 

werden deze formulieren in het Frans gesteld. Ook dit was vaak zoeken wat er nou 

precies stond.  

Ik herinner me dat ik in het begin een woordenboek nodig had om te weten te komen 

wat precies werd bedoeld.  Zo vond ik een beroep ‘journalier’. Ik snapte er niets van. 

Je denkt dan eerst een ‘verslaggever’, maar in die tijd? Maar in een oud woordenboek 

ontdekte ik dat het hier gewoon een daggelder betrof. En zo werkten we bladzijde 

voor bladzijde de jaren en de eeuwen door. Dagen, weken en maanden brachten we 

door in de verschillende archieven in vele plaatsen in ons land. Die uren zijn nooit 

bijgehouden en worden dat nog niet, het is toch immers een hobby.  

 

Na 1812 werden de persoonsgegevens bijgeschreven op door de overheid ontworpen 

standaardformulieren. 

Dat was wel een vooruitgang, maar nog steeds hadden we te maken met soms slecht 

http://www.moret.info/
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leesbaar handschrift, of inkt die om zuinigheidsoverwegingen met water was verdund 

en derhalve een zeer waas schrift opleverde.  

 

En dan komen we in het digitale tijdperk. Veel gegevens van voornamelijk na 1811 

worden gescanned, gedigitaliseerd en op internet geplaatst. Voordeel, we kunnen nu 

thuis met de computer achter veel van onze gegevens komen.  

Zo is Sonja momenteel bezig de gegevens van de gezinskaarten van Rotterdam na te 

lopen en daaruit de gegevens te halen die nog niet in ons bestand aanwezig zijn. Deze 

worden dan doorgegeven aan Willem, die deze in ons genealogieprogramma ver-

werkt.  

 

Zo zijn er in de loop der jaren sinds het uitkomen van ons Familieboek vele gegevens 

bijgekomen. Een indruk? Ons programma telt nu 6646 personen, 2475 relaties (huwe-

lijken), 5642 opmerkingen en 708 plaatsen.  

Verder van vele personen een pasfoto. Er is zoveel bijgekomen dat de druk van een 

boek met de herziening van de stamboom binnenkort wordt gerealiseerd. Deze uitga-

ve heeft dezelfde uitstraling als ons Familieboek. Het telt 490 pagina’s tekst en 60 

pagina’s index. Maar wij gaan onverdroten verder, want er is nog veel werk te doen.  

 

Wij doen hierbij een beroep op u ons de veranderingen, die zijn er ongetwijfeld in uw 

familie, aan ons door te geven.  

Tijdens de laatste familiedag hebben velen de laatste stand van de gegevens kunnen 

inzien en ter plekke kunnen aanvullen. Wij vinden het natuurlijk jammer dat de fami-

lie niet in groter getale aanwezig kon zijn. U hebt een mooie dag gemist. 

De Wet op de Bescherming Persoonsgegevens belemmert ons om de jongste gege-

vens uit de archieven te krijgen. Beschermd worden alle gegevens van geboorten na 

1912, van huwelijken na 1937 en van overlijden na 1962. Elk jaar wordt er weer een 

jaar vrij gegeven, hoewel niet elke gemeente zo trouw is dat ook te doen. 

 

Voor deze jongste gegevens zijn wij dan ook afhankelijk van u. Helpt u ons? 

 

De genealogiecommissie. 
 

 

Weet u van een geboorte van een kind uit de familie Moret, vraag de gelukkige  

ouders om een extra geboortekaartje voor de redactie en de genealogiecommissie. 

En hetzelfde geldt voor een trouwkaart en een rouwkaart. 

 

U kunt deze kaarten sturen naar: 

R. Pruijssers, Stoelenmatter 20, 1625 WP Hoorn 

of 

W. Moret, Westpier 31, 3331 MK Zwijndrecht 
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DVD Familiedagen 1992 – 2012. 
 

Ter gelegenheid van het 20 jarig bestaan van de 

Familiestichting Moret is een DVD samengesteld 

van de foto’s die door diverse personen zijn geno-

men tijdens de familiedagen die vanaf 1992 zijn 

gehouden.  

  

Het resultaat is een fotoaantal van 557 met een 

speelduur van ca. 70 minuten. De DVD kan worden 

afgespeeld een Blue Ray CD/DVD-speler op een 

Full HD TV. Ook kan de DVD worden geleverd 

die alleen op een computer kan worden afgespeeld. 

Verschillende foto’s zijn niet altijd even optimaal, 

maar bedenk dat het amateurfoto’s zijn die vaak genomen zijn met eenvoudige toe-

stellen.  

Belangrijk is dat men de acties en personen herkent en zo de herinneringen weer bo-

ven komen drijven aan de veelal mooie dagen met voornamelijk mooi weer.  

 

De DVD kan worden besteld door betaling vooraf van € 17,50 per stuk exclusief  

€ 2,00 verzendkosten.  

Betaling kan geschieden door het over maken van het genoemde bedrag op rekening 

1333.21.924 t.n.v. W. Moret – Zwijndrecht. Vermeld u dan duidelijk of het gaat om 

de DVD voor Blue Ray of voor de computer en verder uiteraard met duidelijk uw 

naam en adres erop. 

 

Wij wensen u veel kijkplezier. 

 

Familiestichting Moret.  

 

 

 

 
 

 
 
 

Weet u nog een familielid die u donateur kan maken? 
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Wat we zoal lezen.  
 

Wat de genealogiecommissieleden in hun zoektochten naar familiegegevens vaak te-

genkomen is interessant om te lezen en voedt de hobby om verder te zoeken in aller-

lei archieven. 

  

Zo lazen wij in een proces verbaal het volgende *):  

Op 17-12-1942 – 07.30 uur brengt de dienstdoende Agent van Politie 4816, dienst-

doend aan Bureau 5, vanuit het Administratiegebouw der N.S. in de Rietlanden, als 

verdacht van diefstal van een pak inhoudende tabak, afkomstig uit een wagon der 

N.S., persoon Moret wonende te Amsterdam, kolendrager der N.S, naar het Bureau. 

Blijft in Bewaring. 

 

Op 17-12-1942 – 09.00 uur/ In verband met melding 7.30 uur, rapporteren de agenten 

stamboeknummer 5518 en 5624, bij huiszoeking van verdachte Moret in beslag ge-

nomen 37 pakjes sigaretten gem. Gold Dollar, welke vermoedelijk van diefstal af-

komstig zijn. Bedoelde sigaretten zijn aan dit Bureau gedeponeerd.  

Moret verklaarde desgevraagd dat hij de sigaretten van een hem onbekende persoon 

had gekocht.  

 

Op 20-12-1942 – 9.30 uur/ De arrestant Moret genoemd in het rapport van 17 dezer, 

door Agent van Politie no. 5624 ter beschikking gesteld van de S.D. ( Sicherheits 

Dienst) Euterpstraat 99.  

Op 26-03-1943 – 14.30 uur/ Rechercheurs B. en H. rapporteren dat zij hedenmorgen 

verdachte Moret vanaf het Huis van Bewaring I alhier naar de Strafgevangenis – 

Gansstraat te Utrecht hebben overgebracht.  

NB. Deze Strafgevangenis is in de oorlog de Kriegswehrmachtgefängnis.  

 

Hoelang Moret voor dit vergrijp heeft vastgezeten is ons niet bekend. Wel weten wij 

dat hij na de oorlog nog in leven was. Wij vragen ons af of in ons huidige rechtssys-

teem een dergelijk vergrijp zo zwaar wordt gestraft. Dit verhaal lezend, bekruipt ons 

onwillekeurig de gedachte dat we hier te maken hebben met overijverige agenten van 

politie.  

Natuurlijk was er sprake van diefstal. Maar in de oorlogsjaren werden wel meer van 

dergelijke “diefstallen” gepleegd, waarbij door de minder ijverige agenten van politie 

een andere kant werd opgekeken. Met groot vermoeden betrof het hier een wagon 

goederen bestemd niet voor Nederland maar voor Duitsland.  

 

Uit eigen oorlogservaring weet ik dat veel werd getracht, zeker voedingsmiddelen, te 

verkrijgen langs niet altijd rechte wegen. Boter uit een Duitse geparkeerde vrachtau-

to, waarvan de bestuurder (Feldwebel) even moest “uitrusten” bij een vriendinnetje.  

Bij het lossen van kool voor de gaarkeuken met een rode- en witte kool onder de arm 

maken dat je weg kwam. Uit een in de haven liggend schip appels halen, die werden 
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verstopt in de wijde plusfour ,die in de mode was en veel appels kon bergen. Het 

schip was op weg naar Duitsland, maar ’s-nachts mocht er niet worden gevaren.  

Spoorbielzen weghalen van het spoorweg emplacement van een dood spoor. Deze 

werden dan in het holst van de nacht (spertijd negerend) op twee sleetjes via de sloten 

in de weilanden naar huis versleept.  

Ook de wilgenbomen, waar er toen veel meer in de weilanden stonden dan tegen-

woordig, werden omgezaagd en meegenomen. Wanneer er sneeuw lag op een slee en 

anders op een zelfgemaakte kar met oude fietswielen zonder banden.  

En zo kwam Jan Splinter door de koude oorlogswinter.  

 

Zouden ze ons net zoals Moret de kolendrager hebben gegrepen, ik denk dat we zeker 

een bezoek aan een concentratiekamp hadden moeten brengen. Overigens moet ik 

zeggen er geen trauma aan te hebben overgehouden.  

 

 

Willem Moret.  

 

*) De namen zijn wel bekend doch om privacy redenen niet vermeld 

 

 

Straatnamen in Valencia. 
 

Margareth van Winden –Moret uit Den Lier, dochter van Cor en Tini Moret uit Mon-

ster, heeft deze foto´s  naar haar ouders toegestuurd. Zij stuurden daarop deze weer 

naar ons toe voor publicatie in de nieuwsbrief. Op de voorkant van onze nieuwsbrief 

heeft u al de eerste foto gezien. Hieronder staat de tweede foto. 

 

 
 

Margareth had op de plattegrond van Valencia de straatnaam gezien en is toen op 

zoek gegaan en heeft de straten en naambordjes gevonden. 

Als iemand hier meer van weet, dan horen we het graag.
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Arm of rijk kan uitmaken voor de spelling of uitspraak van een naam! 

Achternamen komen op verschillende manieren tot stand: de naam kan betrekking 

hebben op de: 

- voornaam van een van de ouders, schoonouders of grootouders; dit heet 

een patroniem. Een voorbeeld is Willem Pietserszoon, afgekort tot Willem Pieters.  

- de achternaam kan verband houden met de geografische plaats, waar men vandaan 

komt, een toponiem, zoals Jan van Woerden  uit de plaats Woerden, maar ook 

Klaas van de Veen afkomstig uit een veengebied of Van Langendonck  afkomstig 

van een lange Donk.  

Geografische toenamen bleken vroeger doorgaans op een hogere afkomst te wijzen. 

In de Nederlandstalige familienamen is er een tweedeling op te merken binnen de  

geografische familienamen: toenamen met herkomstvoorzetsels werden hoger geëva-

lueerd dan samengestelde naamsvormen eindigend op -man(s). Vergelijk Van den 

Bosch met Bosmans.  

Dit alles is op Wikipedia te lezen.  

Wat niet te lezen is, maar wat verband houdt met het laatste criterium van sociaal ho-

gere evaluatie is het gevoel van de drager van de naam zelf over zijn of haar naam. 

Een aantal jaren – in mijn vroege jeugd - noemde mijn moeder zichzelf Morêt. Zij 

had een voorliefde voor het Frans en zij vond een wat netter en deftiger uitspraak ei-

genlijk de voorkeur verdienen boven en de gewone Hollandse uitspraak, zp sprak je 

de –t niet uit. Het woord Moret in het Hollands klonk zo hard en gewoon. Morêt 

klonk toch mooier en deftiger voor haar.  

Net als zij Mèggi ( met de g van het Engelse GO) zei, als ze de Maggi bedoelde, 

waarvan je een aantal druppels door de soep doet voor een sterkere en zoutere smaak. 

Later is ze de woorden en haar naam weer gewoner gaan uitspreken. De invloed van 

de sociale positie op ons taalgebruik is vaak onmiskenbaar sterk. 

Bij genealogisch onderzoek is het handig al die motieven en afwijkingen te onder-

kennen. 

  

Michiel de Ruiter 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Achternaam
http://nl.wikipedia.org/wiki/Voornaam
http://nl.wikipedia.org/wiki/Patroniem
http://nl.wikipedia.org/wiki/Toponiem
http://nl.wikipedia.org/wiki/Donk_(landvorm)
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Tegenslag bij Familiebedrijf  “Gebroeders Moret”. 
 

Het 91-jarige bedrijf voelt zich genoodzaakt te stoppen met hun pompstation aan de 

Baanhoekweg in Dordrecht. 

De erfpacht die betaald moest worden was verdriedubbeld: van € 10.000 naar  

€ 28.000. Eigenaar Hans Moret zegt over het conflict met de gemeente: “Ik weiger te 

tekenen voor mij faillissement.” 

Op het moment dat dit bericht in de AD Drechtsteden van 9 januari 2013 staat is het 

de gebroeders niet gelukt om de zaak te verkopen. 

Ook moeten ze dan de bedrijfswoning, waar zoon Wim woont, ontruimen. Ook al 

heeft vader Hans de nieuwe pachtovereenkomst onder protest getekend. 

De gemeente heeft hen een overgangsregeling aangeboden, maar dit bod vinden zij 

veel te laag. 

 

Het krantenbericht is ons toegezonden door Loes Moret uit Bleskensgraaf. 
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Overlijdensbericht van: 

 

 

Zie Familieboek blz. 256-onder XIe-1 

en tabel 1E op blz. 186. 
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Overlijdensbericht van: 

 

 
 

 

 

Zie Familieboek blz. 392 onder Xeb-8 

en tabel 15D – blz.232  

pers.. 3896 
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INSCHRIJFFORMULIER DONATEUR 

 

 Ja, ik word donateur. 

 Nee, ik word geen donateur, maar wil wel meer weten over de Fa-

miliestichting 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 R. Pruijssers 
Stoelenmatter 20 

1625 WP Hoorn; via e-mail: r.pruijssers@quicknet.nl   



  

Familiestichting Moret, Nieuwsbrief 39, april 2013 pagina 21 

 

 

 
 

 BESTUUR FAMILIESTICHTING MORET 

voorzitter secretaris penningmeester 

Michiel de Ruiter Ruud Pruijssers Michiel de Ruiter (plaatsvervangend) 

   

bestuurslid bestuurslid bestuurslid 

Sjaan Verhoef-van Herwijnen Sonja Geijsen-de Ruiter vacant 

 

 

 

COMMISSIES FAMILIESTICHTING MORET 

Redactiecommissie Genealogiecommissie Activiteitencommissie 

Ruud Pruijssers (hoofdredacteur) 

Willem Moret 

Willem Moret 

Sonja Geijsen-de Ruiter 

Ruud Pruijssers 

Michiel de Ruiter 

Webmaster/website Archiefcommissie Verjaardagcommissie 

Ruud Pruijssers www.moret.info  Ruud Pruijssers  

afd. genealogie Willem Moret 

Sjaan Verhoef-van Herwijnen 

 
 
 
 
Van het familieboek 'VIER EEUWEN MORET IN NEDERLAND’ is het 
laatste exemplaar begin 2012 verkocht! 
 

 
 
 
 
Wilt u donateur worden van de Familiestichting? Stuur dan het inschrijf-
formulier van pagina 20 ingevuld op aan de secretaris:  
 
de heer R. Pruijssers 
Stoelenmatter 20 
1625 WP Hoorn 
 
U kunt ook het formulier op onze website www.moret.info invullen.  
 
De minimumbijdrage per jaar is € 12,50, vanaf 2014 € 15,00. 
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