Nieuwsbrief 40

november 2013

Het nieuwe Familieboek van de Familie Moret
De uitgave is bijgewerkt tot april 2013.
Zie ook op bladzijde 10.
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Voorwoord redactie
Op de voorpagina prijkt een foto van onze tweede mijlpaal in de
geschiedenis van de Familiestichting Moret nl. de herziene uitgave van de
genealogie van onze stamboom.
Lees hierover ook meer op bladzijde 10 en 11.
In deze Nieuwsbrief een uitgebreid artikel over het vertrek van de nestor
van de Stichting, Alphons Moret, welk artikel recht doet aan het
vertrekkend oud-bestuurslid en commissielid redactie Nieuwsbrief.
Het bestuur ziet het als een gemis wat zich uit in het in vergaderingen
niet meer kunnen raadplegen uit de schat aan ervaringen en
weloverwogen opmerkingen.
Bij het doorbladeren van dit nummer zult u merken dat er minder kleuren
zijn gebruikt voor het weergeven van foto’s. Waar we er denken niet
buiten te kunnen wordt nog een kleur gebruikt. Dit heeft te maken met
de kosten stijgende uitgave van de Nieuwsbrief en ons financiële plaatje.
Ook de vermindering van het aantal donateurs, onder meer door het
ouder worden en vaak overlijden, drukken de inkomsten.
De vaak prachtige kleurenfoto’s kwamen vaak beter tot hun recht dan
zwart/wit uitgaven. Wij zullen echter ons uiterste best doen om het
originele karakter van de Nieuwsbrief te trachten te behouden.
Dit novembernummer zal ook wat papierdikte zijn aangepast, doch de
leesbaarheid staat hierdoor zeker niet onder druk.

Weet u nog iemand die de Familiestichting
een goed hart toe draagt, wellicht kunt u
hem of haar overreden donateur te worden.
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Van de voorzitter
Aan alle lezers,
Genealogie is een stukje geschiedenis. Geschiedenis lezen, tot je
nemen, kennen verdiept het hier en nu, geeft een speciale kleur
aan je eigen bestaan. Weten wie je voorouders zijn, wat ze gedaan
hebben, hoe ze geleefd hebben, dat verbindt je met hen en met
hun tijd.
Het kan je eigen leven wat meer diepte geven en ook een stukje
zin.
Onze samenleving vergrijst, wij worden ouder, maar betrekken we
onze kinderen en kleinkinderen wel genoeg bij dit stukje
geschiedenis? Misschien hebben zij de interesse er nog niet voor,
omdat het leven van alle dag hen opslokt.
U kunt bijdragen aan het voortbestaan van het specifieke stukje
geschiedenis van de familie Moret door uw kinderen kennis te laten
nemen van het Familieboek, ook van het tweede deel of door uw
kinderen en/of kleinkinderen te bestoken met de Nieuwsbrief.
U begrijpt het al, wij zouden het zo jammer vinden als alle
informatie langzamerhand verdwijnt in een grijze wolk van het nietkennen. Uw kinderen zullen het later beslist waarderen als u hen
betrekt bij de familiegeschiedenis.
En zij kunnen natuurlijk ook donateur worden van de
Familiestichting Moret, zodat ons werk en uw geschiedenis
doorgaan.
Michiel de Ruiter
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Wij zoeken een nieuw bestuurslid
De afgelopen jaren is onze bestuurskracht flink afgenomen:
elk jaar was er wel een bestuurslid genoodzaakt te stoppen.
In totaal tot nu drie. We prijzen ons gelukkig in de persoon
van Michiel de Ruiter een voortreffelijk voorzitter te hebben
gevonden.
Feit blijft dat de basis zeer smal is: een voorzitter die tevens
tijdelijk penningmeester is, een secretaris en twee
bestuursleden.
Twee commissieleden genealogie, waarvan één bestuurslid en
de ander een oud-bestuurder.
De overige commissies worden geleid door bestuursleden.
Reden van dit betoog is: Weet u iemand of wellicht uzelf die
als gewoon bestuurslid met ons mee wil denken en twee maal
per jaar de vergadering wil bijwonen? Dit is geen uitgebreide
taak zoals die van voorzitter – secretaris of penningmeester,
maar een bescheiden functie.
Weet u dat wij het prettig zouden vinden om meerdere
familietakken in ons bestuur vertegenwoordigd te zien.
Maar bovenal waait er dan ook een frissere wind met mogelijk
nieuwe inzichten.
Het Bestuur van de Familiestichting Moret.

Neemt u in uw welwillende overweging contact op met onze
secretaris,
Ruud Pruijssers – r.pruijssers@quicknet.nl
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Bedenk onze Stichting.
De meeste mensen weten heel goed wat zij met hun geld willen
doen of aan wie zij het willen nalaten. Soms kan een aansprekend
idee daarin wat verandering brengen.
Stel dat u de voortgang van het schrijven van de
familiegeschiedenis via genealogisch onderzoek erg belangrijk vindt
of dat een heel goed hart toedraagt, dan kunt u daaraan bijdragen.
Dat doet u al door een donatie te doen, maar een aantal donateurs
maakt meer geld over dan de gestelde € 12,50 (in jaar 2014
€15,00). De Stichting is daar heel blij mee, door vergrijzing loopt
het aantal donateurs terug, terwijl het werk van onze genealogen
onverminderd doorgaat.
U kunt de Familiestichting Moret bij de notaris in uw testament ook
bedenken. U kunt een legaat vaststellen of u kunt zelfs meer doen.
Het bestuur zou al heel blij zijn met legaten als extra
inkomstenbron.
Maar u kunt ook een éénmalige donatie doen. Zeker voor
toekomstige publicaties of die nu op papier worden gedrukt od
digitaal worden vervaardigd geldt, dat de aanloopkosten vaak groot
zijn, zeker als de afname relatief gering is.
Langs deze weg roept het bestuur u op eens over deze suggestie na
te denken.
Michiel de Ruiter
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Van de Genealogiecommissie
Eén van onze donateurs gaf ons de tip om bij de personen in de
Moret-genealogie op te nemen de Koninklijke Onderscheidingen
die in de loop der jaren door hen zijn ontvangen.
Wij vonden dit een uitstekend idee.
Wij hebben pogingen ondernomen om via overheidsinstanties aan
gegevens te komen van de in de afgelopen jaren onderscheiden
Moret-personen. Men is niet in staat gebleken aan onze verzoeken
te voldoen en er werd ons geadviseerd dit zelf in de boeken uit te
zoeken. Dit is echter een enorm groot werk en daar ontbreekt ons
de tijd voor.
Derhalve hierbij ons verzoek aan u ons op te geven wanneer (en dat
mag heel lang geleden zijn), u bent onderscheiden of weet wie er in
uw familie onderscheiden is met een Koninklijke Onderscheiding.
Als dat zo is wilt u dan het volgende aan ons opgeven:




Welke onderscheiding
Het jaar van uitreiking
Beschrijving waarvoor ontvangen.

In een volgende Nieuwsbrief zullen wij dan de namen vermelden.
U kunt uw mededeling doen of schriftelijk of via e-mail aan:
wmoret@planet.nl
W.Moret – Westpier 31, 3331 MK Zwijndrecht.
Uiteraard mag u ook telefonisch contact met mij opnemen:
078- 6121485 of 06 2264 2741.
De genealogiecommissie is er u zeer erkentelijk voor.
NB. Ook van hen die reeds overleden zijn en waarvan u de
nabestaande bent, daarvan ontvangen wij de boven gevraagde
gegevens graag.
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Afscheid van Alphons Moret.
Beelden trekken voorbij wanneer in de op 5 oktober
gehouden Bestuursvergadering, wij worden geconfronteerd
met het voornemen van Alphons Moret om afscheid te
nemen als oud bestuurslid, raadgever en redactiecommissielid.
Ja, wij wisten al wel dat het eraan zat te komen,
doch op het moment suprème is het toch even slikken.
Het is ca. 1947 dat hij samen met broer Jacques)* begint aan een
onderzoek naar de afkomst van de Moretfamilie. Het brengt hen naar
diverse archieven in België en Nederland. Zelfs pogingen om in Italië
wat aan de weet te komen werden ondernomen. Zo ontstond
door de jaren heen een hoeveelheid materiaal waarin zichtbaar werd
wat zoal door de Moretten is ondernomen.
In ons archief zijn de uitvoerige beschrijvingen in diverse boekjes terug
te vinden.
Geschreven vaak in een gecomprimeerd lettertype bevatten deze
boekjes onder meer de beschrijvingen van de beroepen die destijds
werden uitgeoefend. Maar ook, waar kwamen deze mensen vandaan,
waar gingen zij wonen.
Jaren later, het zal ca. 1991 zijn geweest, wilde het toeval dat andere
Moretten, eveneens begonnen in 1947, elkaar ontmoetten. Dit was
het begin van een veel uitgebreider onderzoek naar de Familie Moret.
Er werd geopperd een Stichting in het leven te roepen.
Datgene wat door Alphons en broer Jacques was
verzameld werd samen gebracht met de genealogie
van de andere partij. Er werd een voorlopig bestuur
gevormd en in dat bestuur speelde Alphons een centrale
rol waar het voornamelijk de geschiedenis betrof.
Op 9 mei 1992 werd een familiedag georganiseerd, gehouden in de
HTS te Rotterdam. En Alphons vertelde aan de 115 toegestroomde
belangstellende Moretten het wel en wee van de familie vanaf onze
stamvader Jaques Moret. Er werd voorgesteld de Stichting een
officieel karakter te geven, hetgeen resulteerde in de officiële
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oprichting van de Familiestichting Moret.
Vanaf die dag gingen een aantal personen ijverig aan de slag om
zoveel mogelijk gegevens te verzamelen om te zijner tijd te komen tot
de uitgifte van een Familieboek, dit boek staat bij velen van ons in de
boekenkast.
De uitgave werd door de Genealogische Vereniging “Gens Nostra” –
Jaargang 54 – no. 9 als voorbeeld gesteld, hetgeen zeker te danken is
aan de redactie van Alphons.
Maar dan op 25 april 1998 neemt Alphons
afscheid als bestuurslid van de Familiestichting.
Dit was echter niet het einde van zijn bemoeienis
met de Stichting. Hij bleef de hoofdredacteur van
onze Nieuwsbrief. Daarnaast is hij het
aanspreekpunt op de Bestuursvergaderingen
gebleven welke hij nooit mistte.
In korte maar trefzekere woorden zegt onze voorzitter, Michiel de
Ruiter, het te betreuren dat wij niet meer kunnen beschikken over zijn
enorme geheugen waar het de geschiedenis van de Moretten betreft.
Alphons uitte tevredenheid in zijn dankwoord omtrent de waardering
door de voorzitter uitgesproken en de goede vruchtbare samenwerking
met de andere bestuursleden van nu en die uit het verleden.
De voorzitter overhandigde Alphons een enveloppe met cadeaubonnen
die hij zelf naar eigen inzicht kan besteden.
Bestuurslid Sonja Geijsen, in wiens huis deze vergadering plaats vond,
gaf Alphons een boeket bloemen mee voor zijn vrouw Marijke,
die in haar ziekte in Alphons een liefdevolle en hulpvaardige echtgenoot
heeft.
Vele wensen van sterkte en geluk voor de toekomst vergezellen hen.
)* Jacques Moret overleed op 28 december 2000.

Willem Moret
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Herziene uitgave van de stamboom (genealogie) van het
Familieboek.
De nieuwe uitgave van de stamboomgenealogie van de Familie
Moret is inmiddels aan de geïnteresseerden verzonden. Van veel
kanten vernamen wij lovende woorden en “wat is het een
omvangrijk boek geworden”.
Ook wij als bestuur van de Familiestichting zijn ervan overtuigd dat
het werk niet voor niets is gedaan en het resultaat er mag zijn.
Volop word er weer verder gewerkt met het aanvullen van
verkregen en nog dagelijks ons toegezonden gegevens.
Velen zullen in het boek aanvullende informatie vinden van hun tak.
Schroomt u niet en blijf ons uw wijzigingen in uw familie toesturen
waar het onder meer betreft geboorte – huwelijk of overlijden.
Zonder uw hulp zijn wij als iemand met één been.
Wij zijn ervan overtuigd dat het boek fouten cq onjuistheden bevat.
Daarom een dringend beroep om in voorkomende gevallen ons die
fouten mede te delen om deze dan in onze basis administratie te
verwerken.
Het komt voor, door de spellingscontrole veroorzaakt, dat in een
naam een ‘n’ is weggelaten of juist te veel gezet. (Pannekoek en
Pannenkoek). Wij hebben dat niet voorzien en vragen ons hiervoor
te excuseren. Maar meldt het ons wel.

De ervaring van het eerste boek leerde dat het goed is meerdere
exemplaren te bestellen dan ingeschreven. Immers er zijn altijd
personen die tijdens de publicatie met vakantie zijn of te druk
waren en dachten dat komt later.
Maar maakt u zich niet ongerust, er zijn nog een aantal boeken op
voorraad. U kunt bestellen door overmaken van €57,50 op
bankrekening 1333 21 924 t.n.v. W.Moret – Zwijndrecht met
vermelding ‘Herziene uitgave Fam.Boek’ en uiteraard duidelijk uw
naam en adres.
Het boek wordt u na ontvangst betaling per Post NL verzonden.
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Van de genealogiecommissie.
Al zeker een jaar verdiepen Willem Moret en ik ons in het Archief van
Rotterdam, de bakermat van onze familie Moret.
Met name in de Gezinskaarten vinden we een schat aan gegevens. Er zijn 184
gezinskaarten in het archief van Rotterdam te vinden, met gegevens tot 1940.
Hierna zwijgen de archieven en mag u het zeggen.
Complete gezinnen, ouders, kinderen, inwonende ouders en kleinkinderen en
dat alles voorzien van data. De partners van een Moret waren vaak ook
Rotterdammers. De gezinnen waaruit zij voortkwamen hadden een eigen
gezinskaart, dus gewoon verder speuren. Monnikenwerk? Ja zeker, maar we
vinden het leuk om te doen.
Ook de adressen waar de gezinnen woonden en dat zijn er veel. Er werd een
periode heel veel verhuisd. Huis aan de grote schoonmaak toe, zonde van de
energie, je ging gewoon verhuizen. Huis te klein vanwege een aantal nieuw
geboren kinderen, verhuis gewoon naar een groter huis. Alhoewel, er zijn vast
meer redenen te bedenken. Wie het nog weet mag het zeggen, dan vermeld ik
het in de volgende nieuwsbrief!
Mijn eigen ouders trouwden in 1936. Ze hadden de huizen toen voor het
uitzoeken. Eigenaren van de te huur staande huizen boden aan de keuken
opnieuw te schilderen en ook een nieuw behangetje behoorde tot het
aanbod. Nog meer wensen? Je kon het rustig vragen. Krapte op de
huizenmarkt laat natuurlijk een ander beeld zien.
Alle gegevens verwerk ik in een document vol gevonden
wetenswaardigheden. Het document stuur ik naar Willem en deze zet alles
vakkundig op de juiste plaats in de stamboom. Zo groeit de stamboom nog
steeds. Voor diegenen die een exemplaar van het nieuwe boek hebben
aangeschaft, is duidelijk te zien hoeveel de stamboom in de loop van jaren is
gegroeid.
Er zijn nu 172 gezinskaarten klaar, nog 12 te gaan dus. Zijn wij dan ook klaar?
Nee, het archief van Amsterdam zit ook vol gegevens die we nog niet hebben
verwerkt. Gewoon verder puzzelen……………
Willem en Sonja Geijsen-de Ruiter
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Moret naar rechter voor afkoopsom.
Publiceerden wij in onze Nieuwsbrief 39 van april 2013 over de Gebr.
Moret aan de Baanhoekweg in Dordrecht, nu ontvingen wij weer een
publicatie vanuit de “Dordtenaar” van 25 juli 2013.
Leest uzelf.

Dit bericht ontvingen wij van Loes Moret uit Bleskensgraaf.
U kunt de Gebr. Moret respectievelijk vinden in het Familieboek – Herziene uitgave van de
Stamboom op blz.335 – Xiar t.w. Willem Johannes (Wim) Moret en
blz. 396 – XIIae t.w. Johannes Cornelis Franciscus (Hans) Moret
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DVD met de foto’s van alle Familiedagen
Het bestuur ontving een e-mail van een donateur waarvan we de
inhoud u niet willen onthouden:

Van: Cock Moret [mailto:c.moret@chello.nl]
Verzonden: zondag 14 juli 2013 14:28
Aan: 'W. Moret'
Onderwerp: RE: Familiefoto's
Hallo Willem,
Het is er een beetje bij ingeschoten, maar beter laat dan nooit zullen we maar
zeggen.
Ik had veel eerder willen reageren
Mijn complimenten voor de DVD met foto's.
Het ziet er allemaal heel mooi uit, met goede begeleidende info en teksten
Ik kan wel zien dat het heel veel werk is geweest.
Leuk om van al die jaren nu wat foto's te hebben.
Wij zijn op veel van de bijeenkomsten geweest
Wat zagen we er nog "jong" uit toen !
Zoals je al aangaf, zijn er intussen diverse mensen overleden. Des te mooier
om daar nu nog foto's van te hebben.
Bedankt voor de moeite die je erin hebt gestoken
met vriendelijke groet
Cock Moret
Geeneindse kerkweg 32
5708 CN Helmond
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Dalena rent voor een kankerproject in Australië

Beste Familie,
Hier is een kranten bericht over Dalena Scanlon. Ze is ingeschreven
voor een "rennen voor kanker" project op Moeders Dag en is op het
moment daarvoor aan het trainen.
Zover heeft ze over $A1700.- verzameld en dat is het hoogste
bedrag van de honderd vrouwen die deelnemen.
In het krantenbericht noemt men haar DJ, een afkorting van Dalena
Jansen, een naampje dat ik voor haar had toen ze nog een tiener was
en dat nog steeds door iedereen gebruikt wordt.
Zoals je ziet is zij het evenbeeld van haar vader.
Ze is een fantastische meid en ik ben heel trots op de manier waarop
ze met opgewekte moedigheid door haar jaar lang kuren is gegaan.
Met Kerstmis (2012 red.) kreeg ze het "all clear".
Zoals je ziet, ze ziet er goed uit en is weer de oude, vol van energy.
Veel liefs, Barbera.

Barbera Moret woont in Urunga NSW-Austr. en emigreerde in 1957
naar Australië, waar zij o.m kunstgeschiedenis studeerde aan de
Universiteit van Sydney. Meer dan 30 jaar gaf zij les in dit vak aan
een Highschool.

U vindt haar op blz.320 – onder XIh in het 2e Familieboek.
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Zie het hernieuwde
Familieboek:
Blz. 263 – Xaz
Blz. 347 - XIca

Artikel overgenomen uit
“De Telegraaf”
van dinsdag 2 juli 2013.
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Overlijdensbericht van:
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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

Ruud Pruijssers

Sonja Geijsen de Ruiter

Michiel de Ruiter

Webmaster/website Archiefcommissie
Ruud Pruijssers/
www.moret.info

Verjaardagscommissie

Ruud Pruijssers
Sjaan Verhoef
Willem Moret afd. genealogie

Van het Familieboek nieuwe uitgave zijn nog enkele
exemplaren voorradig.
Bestellen kan door betalen van € 57,75 via
bankrekeningnummer 1333 21 924 t.n.v. W.Moret –
Zwijndrecht, onder vermelding van “Herziene uitgave
Fam.Boek” en duidelijk uw naam en adres.
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De Familiestichting Moret is opgericht op 8 juli 1992 en
ingeschreven in het stichtingsregister van de Kamer van Koophandel
en Fabrieken te Rotterdam op 15 juli 1992 onder nummer
41133110.
De Statuten omvatten 21 artikelen. Het doel van de Stichting is
vastgelegd in artikel 2 van deze Statuten.
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 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 gestelde 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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Oproep
Het is niet voor de eerste keer dat de genealogiecommissie een
oproep plaatst.
Opnieuw vragen wij u dringend ons van uw mutaties in de familie
mededeling te doen, of wellicht nog beter zet ons op uw lijst met
namen die u gebruikt om uw heugelijke en droevige gebeurtenissen
mede te delen.
Het is teleurstellend wanneer wij geen mededeling krijgen wanneer
iemand is gestorven en er wordt een verjaardagskaart gestuurd.
Zeer slordig krijgen we dan te horen, terwijl we van niets wisten.
Bijvoorbeeld: we hebben telefonisch contact en vragen om nadere
gegevens naar aanleiding van een advertentie in een dagblad. We
bellen u terug, want dat moet ik uitzoeken. Terugbellen, nee dus.
Kunt u begrijpen dat bij ons soms de moed in de schoenen zinkt
wanneer wij met dergelijke omstandigheden worden
geconfronteerd.
Lieve mensen, help ons het genealogisch werk voor de
Familiestichting Moret zo optimaal mogelijk te maken.
Wij zijn er u bij voorbaat dankbaar voor.

U kunt ons bereiken via:
E-mail : r.pruijssers@quicknet.nl telefoon: 0229-230536
sonjageijsen@hetnet.nl
035-6852216
wmoret@planet.nl
078-6121485

Per post mag ook, het adres van de secretaris staat voorin deze
Nieuwsbrief.
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