Nieuwsbrief 41

maart 2014

Onze stamvader Jaques Moret kwam uit de Zuidelijke Nederlanden
als ‘jongesel van Antwerpen’. De bovenstaande sky-line van
omstreeks 1600 moet hij hebben gezien.
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Voorwoord redactie
Nieuwsbrieven hebben een levensloop, net als de levende wezens op
aarde. Er is een komen en een gaan. Echter het gaan willen wij zo lang
mogelijk uitstellen.
Zo ontstond bij de oprichting van de Familiestichting Moret bij de eerste
bestuursleden het idee een mededelingenblad uit te geven zodat
donateurs en belangstellenden de ontwikkelingen in de Stichting konden
volgen. Wij kunnen vanaf nummer 1 van de nieuwsbrief duidelijk de
ontwikkeling zien.
In ‘Nieuwsbrief 41’ die voor u ligt leest u dat de website
www.moret.info wordt aangepakt. In de rubriek “Nieuwsbrieven” worden
alle brieven vanaf nummer 1 in hun geheel opgenomen. Zo gaat dat in de
toekomst voor alle uit te geven nieuwsbrieven. Gemakkelijk voor u om er
het wel en wee in terug te vinden, een naslagwerk dus. In deze
nieuwsbrief vindt u de kunstuitingen van Moret-familieleden.
Maar ook laten wij u weten dat er leden van ons zijn gestorven en dat
er nieuw leven is geboren.
Een parenteel van Jacobus Moret met zijn levensgang brengt u even
terug in de tijd.
Verder onderwerpen waarvan wij menen dat zij voor u lezenswaardig
zijn. Wij hopen u nog vele jaren te kunnen voorzien van de ontwikkelingen
in de familie Moret.
Natuurlijk is dat mogelijk, vooral wanneer de ‘oude’ garde wordt
vervangen door een ‘jongere’, want ’s mensen levensloop is eindig.
Schroom niet om met ons het werk van de Familiestichting vorm te
geven door uw liefhebberij, ervaring of uw belevenis aan de Moretleden te
vertellen.
Wellicht wordt u een nieuwe redactiemedewerker en/of een
genealoog in onze Familiestichting.
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Van de voorzitter
Genealogie
Genealogie is in feite de leer van de ontwikkeling en verwantschap van
geslachten, een vorm van geslachtsrekenkunde, voorouderonderzoek of
afstamming van de familienaam.
Voor de filosoof Nietzsche betekent het meer. Namelijk onderzoek naar de
ontstaansgeschiedenis van begrippen. Nietzsche wijst op de ontwikkeling, die
overtuigingen omtrent de moraal en de menselijke kennis hebben
doorgemaakt. Als geschiedkundige methode moet de genealogie volgens
Nietzsche het zoeken naar een zuivere oorsprong vervangen. Aan de wortel
van wat wij kennen, ligt niet een absolute Waarheid, maar eerder een
toevalligheid. De genealogie moet de geschiedschrijving zijn van de moralen,
de idealen, metafysische begrippen, de geschiedenis van het vrijheidsbegrip of
van het ascetische leven door hen alle binnen het historisch kader van
toevallige gebeurtenissen te plaatsen. Volgens Nietzsche leeft de mens zonder
oorspronkelijke vaste punten en coördinaten te midden van ontelbare
verdwenen gebeurtenissen. Met dit in het achterhoofd kan de genealogie,
mede volgens de filosoof Michel Foucault, gedefinieerd worden als het
onderzoek, niet naar de zuivere oorsprong, maar naar de herkomst en het
geleidelijk ontstaan van zaken.
Bij de familiestichting Moret wordt natuurlijk wel getracht zover als mogelijk
naar de oorsprong, de eerste Moretmens te zoeken, maar de manier waarop
zij in opeenvolgende generaties in het leven hebben gestaan, zoals verwoord
in het familieboek ‘ Vier Eeuwen Moret In Nederland’, hoe de geleidelijke
ontwikkeling van generatie naar generatie is verlopen, is zeker zo belangrijk. Of
die ontwikkeling berust op toeval of op een voorbeschikte noodzakelijkheid of
op beide lijkt in dit verband minder van belang. Schippers,
beeldsnijder/artistiekelingen, accountants zijn wel als vaste punten of
coördinaten te beschouwen, maar wie wie tegenkomt en wie met wie trouwt
lijkt inderdaad meer op toeval. De genealogen onderzoeken die
toevalstreffers, maar zijn op zoek naar hoe de mensen die zij vinden passen
binnen het historisch kader van de gebeurtenissen.
Michiel de Ruiter, voorzitter
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Koninklijke onderscheidingen:
Jacobus Moret (2444)*
Eremedaille in zilver verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau
Uitgereikt op 24 november 1994
Ontvangen vanwege het 50 jaar lidmaatschap van de duivenvereniging
P.V. Tot Weerziens, hij was gedurende een groot aantal jaren secretaris,
penningmeester en voorzitter.
Ook was hij ruim 30 jaar lid van de Kerkvoogdij van de Hervormde Kerk
te Strijen, waarvan lange tijd penningmeester.

Gijsbert Egbert Moret (1726)*
Ridder in de orde van Oranje Nassau
Uitgereikt 25 mei 2008
Vanwege zijn vele bestuurlijke en maatschappelijke activiteiten en
vanwege zijn werk als manager bij de Hogeschool Rotterdam.

Nel Lowes-de Bruin (4320)*
Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Uitgereikt op 27 april 2012
Ontvangen vanwege activiteiten voor de ANBO,
waaronder het bestuurslidmaatschap.
Sinds 1987 belangeloze inzet voor de ouderen in Schiedam.

Huibert Moret (1569)*
H.M. de Koningin – Grootmeester der Orde van Oranje Nassau
heeft bij haar Besluit van 5 april 1976 no. 12
de Eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau in Goud
verleend aan Huibert Moret – geboren te Rotterdam 10 maart 1917.
De Kanselier der Nederlandse Orden.
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Graag ontvangen wij van u namen en beschrijvingen van uw
familieleden of bekenden die onlangs of in het verleden zijn
gedecoreerd met een Koninklijke Onderscheiding en die voor
plaatsing in deze rubriek en in de Stamboom in aanmerking komen.
*) In de Index in het Nieuwe Familieboek kunt u nadere informatie over de personen
vinden door bij de voornamen het betreffende persoonsnummer te zoeken.

Een andere schilderes
Door de ontvangst van een rouwbrief ( zie bij Familieberichten)
ontdekten we de naam
Sonja Moret.
Zoeken in ons bestand leverde geen
bekende naam op. Doch internet gaf
uitkomst. Sonja schildert en zegt zelf
over haar werk: "Het is geweldig leuk
om iets te tekenen of schilderen. Ben
eigenlijk veel te laat begonnen met
lessen te nemen. Wel ongeveer 10 jaar
geleden begonnen met, ‘ik kan niet
tekenen’ en zelfs nu weer lessen in
abstract. Maar het fijnste is toch het
maken van sporters, dus beweging.
Ook portretten met pastel . De laatste
tijd op de les om iets te abstraheren is
erg leuk."
Eén dezer dagen zullen we haar ontmoeten. In de volgende Nieuwsbrief
hopen we meer over Sonja en haar werk te kunnen vertellen.
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De verjaardagskaart
Het is altijd weer zoeken om een goed onderwerp te vinden voor onze
verjaardagskaarten. Zo ontdekte één onzer donateurs in een boekhandel
in Voorburg een foto van een schilderstuk van Cora Moret. Door een
bestuurslid werd geïnformeerd wie zij was en waar zij te vinden zou zijn.
En dan blijkt het te gaan over een niet onverdienstelijk schilderes die
woont en werkt in Rotterdam, waar zij is aangesloten bij het CBK
Rotterdam (rotterdamsekunstenaarsvereniging.nl) en kunstenaarsvereniging ArtBrak (artibrak.nl).
Onlangs was haar werk te zien op de Avenue Concordia onder het motto
“Arte Concordia 2013”. Het initiatief en de organisatie was in handen van
Cora. Samen met zes van haar collega’s is deze tentoonstelling een
succes geworden.
zie: www.coramoret.nl.
Foto’s van enkele van de tentoongestelde objecten vindt u hieronder.
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Tentoonstelling
Van 25 november tot 30
december 2013 was er
een tentoonstelling van
Cora Moret haar
schilderijen en tekeningen
onder het motto:
“Winterreis”. Dit naar
liederen uit de cyclus
“Winterreise” van
Franz Schubert, en
gehouden in “Galerie De
Groene Passage” aan de
Mariniersweg/hoek
Goudsesingel in
Rotterdam.
Mijn bezoek eraan was
geen verloren tijd.
Integendeel, met
belangstelling
en onder de indruk van
het vele en mooie werk
heb ik ervan op mijn
gemak kunnen genieten.
Mocht in de toekomst
weer een tentoonstelling worden gehouden dan zal ik zeker gaan kijken. Ik
kan het u van harte aanbevelen.
De reis erheen is zeker niet voor niets geweest.
wm
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Overlijden

Pers.no: 1727 – Fam.boek nieuwe uitgave blz. 339 – onder XI bf
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Pers.no: 1163 – Fam.boek Nieuwe Uitgave blz.362 onder XIds
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Pers.no. onbekend, wordt nagegaan.
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Pers. 2312 – Fam.boek Nieuwe uitgave blz. 345 onder XIbw

Vernieuwde website
www.moret.info

Wanneer we terugblikken tot januari 2005 dan stellen we
vast dat negen jaar geleden de website van de Familiestichting
operationeel werd.
In Nieuwsbrief no. 22 van oktober 2004 bladzijde 14 lezen we:
“Wie zorgt voor de site”
“Een probleem bij veel websites is, dat ze slecht worden
bijgehouden. De gegevens zijn soms jaren verouderd. Om te
trachten de website zo ‘up to date’ mogelijk te houden hebben wij
een webmaster nodig. Daarvoor heeft mevrouw Henny Moret uit
Bilthoven zich beschikbaar gesteld. Een kleine commissie uit het
Bestuur staat haar bij en zorgt voor de nodige informatie.
Suggesties van uw kant om te publiceren worden uiteraard gaarne
ontvangen”.
Na het zo plotseling overlijden in februari 2010 van onze
Henny uit Bilthoven is getracht haar werk zo veel mogelijk over te
nemen. Echter het ontbrak ons aan de nodige kennis en tijd en niet
alles is gelopen zoals we graag zouden willen.
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Met ingang van half januari 2014 is besloten om de website
te verhuizen naar een andere domeinbeheerder. De kosten worden
hierdoor enorm teruggedrongen. Dit houdt tevens in dat het werk
om de site bij te houden nu op de schouders rust van de
Familiestichting. Het beheren tot nu toe door de webmaster Ruud
Pruijssers is aangevuld met een kleine commissie.
Besloten is dat de ‘Tabellen’ niet worden bijgewerkt omdat
ons de kennis van wijlen Henny uit Bilthoven ontbreekt en de
hoeveelheid gegevens de laatste tijd enorm is toegenomen, zodat
wanneer wij in staat zouden zijn erin te werken ons de capaciteit
ontbreekt. Wel blijft hij in zijn huidige vorm op de site staan zodat
toch nog de oudere gegevens zichtbaar blijven.
De “Nieuwsbrieven”- rubriek verandert. Vanaf ‘Nieuwsbrief 1’
tot het laatst uitgegeven exemplaar worden deze volledig
opgenomen, zodat door scrollen deze direct van het beeldscherm
kunnen worden gelezen en eventueel afgedrukt indien men daar
behoefte aan heeft. (Niet alle Nieuwsbrieven zijn momenteel te
raadplegen. Er wordt hard aan gewerkt om deze in te brengen).
De ‘Stamboom’ is volledig vernieuwd volgens de laatste
gegevens. De data zijn verwerkt tot 1914. De Wet bescherming
persoonsgegevens laat niet toe de jongste gegevens te publiceren.
Dit betekent dat geboorten jonger dan 100, huwelijken jonger dan
75 en overlijden jonger dan 50 jaar niet zijn opgenomen. Is men
daar toch belangstellend naar dan is een verzoek aan de secretaris
voldoende om die gegevens van een bepaalde familie in deelvorm
aan te leveren. Uiteraard het liefst via e-mail.
Getracht wordt om in de rubriek ‘Familiedagen’ meer foto’s op
te nemen zodat u zich meer kan herinneren hoe het ook alweer was.
Algemene gegevens worden aangevuld en bijgewerkt.
Kortom de site geeft u meer dan tot op heden gebruikelijk was.
Ook zullen berichten van belang voor Moret-personen en
aanverwanten, niet zijnde donateur, worden opgenomen zodat
een zo breed mogelijk publiek wordt benaderd. Mededelingen van
velerlei aard zoals bijvoorbeeld betreffende Familiedagen met
mogelijkheden tot inschrijven zult u erin kunnen vinden.
Wanneer wij dit schrijven is 13379 keer de website bezocht.
We vragen ons af waar men belangstellend naar was. Mogelijk zijn
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het onderwerpen die men graag ziet opgenomen maar waar wij
geen weet van hebben. Geef dit aan de Webmaster door en
wellicht wordt uw bijdrage in de site opgenomen.

Bewaar de informatiedragers en maak een familiearchief
Informatiedragers: video, film, fotoboeken, stapels papieren, brieven,
misschien ook wel dagboeken, dat kan je allemaal tegenkomen wanneer je
een huis leeg moet halen. Laatst sprak ik daarover met iemand die boedels
opruimt en er de mooie dingen uithaalt om die in een antiek en tweede
hands winkeltjes te verkopen. "Tja wat moet je met die privé zaken, je kijkt
er even naar en dan gaan ze de container in. Daar is toch niemand in
geïnteresseerd, als het om
bekende personen zou gaan is
het wellicht wat anders." Ik
was het natuurlijk helemaal
niet met hem eens !
"En die brieven van oudsher!
O! red ze voor vernieling! Laat
ze niet ongelezen in het vuur
gaan, bij de dood van een
familielid, maar leest ze eerst
alleen met eerbied" zegt
schrijfster Louise Stratenus in
1902 in een artikel in de
Groene Amsterdammer. Ze
roept haar lezeressen op tot
het bewaren en koesteren van
familiealbums, brieven en
herinneringen. Ze richt zich
daarbij op de families uit de
"gewonen goeden stand". De
adellijke geslachten hebben
hun stamboom dikwijls goed
op orde, meent ze, maar "wat weten de meeste onzer eigenlijk jammerlijk
weinig van hunne voorzaten af". Stratenus schreef een eeuw geleden al: "in
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onze dagen koestert men een groot zwak voor den prullenmand, daar gaat
alles in, rijp en groen, als het slechts eenmaal bekeken is, maar laat het er
niet in verdwijnen, wat waard is eene reliquie te worden." Gek genoeg is dat
anno 2014 nog steeds zo, want de waarde van iets is vaak op het moment
nog niet zichtbaar. Pas achteraf zullen de mensen met weemoed zeggen: oh,
waren de brieven van de grootouders maar bewaard gebleven.
Vrijwel iedereen gaat het op een dag meemaken, het leven gaat door maar
de particuliere huishoudens houden op te bestaan. Nagelaten archivalia
waar erfgenamen geen band mee hebben worden weggegooid. Niet de
moeite van het bewaren waard of de ballast van het langdurige bewaren
weegt te zwaar, er zijn tal van redenen op te noemen. Bij narigheid is het
vergeten van het verleden wellicht de beste optie. In het gunstigste geval
worden de mappen, foto's en papieren verbannen naar de zolder of een
schuur. Op het moment van het leeghalen van een huis is er geen rust om
alles eens goed door te nemen, om te selecteren of een overzicht te maken
van wat er allemaal is. Dat doen we later wel, is de gedachte, maar later
komt vaak niet, want de tijd is al snel weer gevuld met andere bezigheden.
En als de volgende generatie weer voor het voldongen feit staat is het
opnieuw een herhaling van zetten. Totdat er geen familie meer is en de
opkoper of leegruimer aan zet is.
"Een dergelijk verlies is nooit te herstellen. Helaas leert de ervaring dat
familiepapieren niet steeds de eervolle plaats innemen, die hun toekomt, en
door boedelscheiding, verhuizing of kleiner gaan wonen soms dreigen
verloren te gaan. Juist deze papieren verschaffen gegevens voor onze
geschiedschrijving, die de officiële stukken niet of nauwelijks kunnen
bieden", aldus de rijksarchivaris in 1965. Hij signaleerde een probleem,
namelijk dat er slecht voor particuliere archieven gezorgd wordt. Instellingen
nemen veel te weinig familiearchieven op in hun collecties.
Als ik kon zou ik een weeshuis voor al die eenzame collecties willen
opzetten, zodat ze nog wat langer bewaard mogen blijven. En als er dan in
2102 iemand is die vragen over haar voorouders heeft, dan kan ze bij het
depot voor familiearchieven aankloppen voor informatie. Of schets ik nu een
al te rooskleurig beeld? Inmiddels leven we in het digitale tijdperk. Je zal
denken dat met het digitaliseren een oplossing voor het bewaarprobleem in
zicht is. Maar het grootste dilemma blijft toch nog steeds de bewustwording
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van de bewaarplicht. Gooi niet te snel weg. Het kan niet vaak genoeg gezegd
worden. De nagelaten privé informatie van onbekende personen wordt
steeds belangrijker omdat het unieke bronnen voor wetenschappelijke
studies zijn. En bovenal: gouden bouwstenen voor familieverhalen en
narratieve psychologie. Dus bewaar de informatiedragers en maak een
familiearchief.
Carla van Beers
januari 2014
NB.
Het bovenstaande is overgenomen uit de Nieuwsbrief 2014 no.56
dd. 1-2-2014 van de Nederlandse Genealogische Vereniging.
Wanneer u dergelijke archiefstukken heeft en er geen raad mee weet,
stuur ze op naar ons en wij kunnen er onze stamboom mee verrijken.
Na gebruik kunnen wij deze opsturen naar de Genealogische
Vereniging in Weesp, waar ze zeker zijn en worden bewaard.

Van de Genealogiecommissie
Het is het speurwerk in archieven die ons een beeld laat zien van het
wel en wee van de verschillende families Moret, waar zij wonen met
de verschillende adressen en de daarbij behorende tijden. Zo zien we
het toch wel extreme veranderen van het adres van Jacobus Moret.
We kunnen slechts gissen wat daarvan de reden zou kunnen zijn,
maar dat het een vaak droeve achtergrond heeft lijkt ons
waarschijnlijk. Stelt u zich voor, zijn vrouw verlaat hem en hij blijft
achter met twee kinderen t.w. Christiaan van 10 jaar en Christina van
7 jaar. De archieven geven de harde naakte feiten weer en niet het
waarom. Leest uzelf hoe Jacobus door de tijd ging en wellicht kunt u
zich enigermate in zijn leven inleven.

Jacobus Moret [1650]
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Jacobus Moret [1650], zn. van Onbekend [2530] en
Jacomijntje (Jacomina) Moret [602] (winkelierster, tapster),
geb. op 1 mrt 1823 te Rotterdam, Nederlands Hervormd,
Trompetter.
Jacobus was trompetter van het 2e regiment Dragonders. In 1869
was hij 'bediende' en in 1870 kantoorloper. In 1871 werd hij vermeld
'zonder beroep',

Hij trouwt - De Kolonel van het tweede Regiment Dragonders
verleende toestemming tot dit huwelijk - op 4 juli 1866 te
's-Gravenhage (getuigen: Bernardus Hendrikus Scheeres - 52 jaar
- koetsier; Antonie Franciscus Moesman - 74 jaar - zonder beroep;
Georg Wilhelm Helms - 43 jaar - zonder beroep en Johan George
Vermeulen - 46 jaar - tapper), [558]
met Christina Sophia Antoinette van 't Hul [1653], geboren op 28
mei 1838 te Arnhem, dochter van Christiaan van 't Hul [1654] en
Christina Sophia Antoinette Waldhauer [1655] (naaister, wonende te
Amsterdam),
waschvrouw.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
1.
Pieter Jacobus [1933],
, geboren op 21 mrt 1864 Ingeschreven als Pieter Jacobus van 't
Hul en bij het huwelijk als Moret erkend te
's-Gravenhage (getuigen: Louis Joseph Bochart - 35 jaar trompetter en Hendrik Hermanus van Duiven - 40 jaar koetsier. Aangever was Jacobus Moret, die bij de geboorte
aanwezig was),
, overleden (7 jaar oud) op 7 mei 1871 om 01.50 uur te
Amsterdam Rozenstraat 1139.
2. Christianus Cornelis (Christiaan) [1656],
, geboren op 26 feb 1867 te Amsterdam,
, overleden (81 jaar oud) op 4 jun 1948 te 's-Gravenhage
3. Christina Sophia Antoinette [1934],
, geboren op 25 aug 1870 te Amsterdam,
, overleden (81 jaar oud) op 22 mrt 1952 te Amsterdam

Van 's-Gravenhage verhuist hij met zijn gezin naar de
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Hartenstraat 197 te Amsterdam op 12 oktober 1866,
Zij woonden met Pieter Jacobus en de pas geboren Christiaan te
Amsterdam, 26 februari 1867, geen nader adres.
Vandaar naar de Driehoekstraat 188, Amsterdam in 1870,
en Rozenstraat 1139 te Amsterdam in 1871, waar Pieter op 7 mei
overlijdt.

Hierna ging er duidelijk meer niet goed. We komen Jacobus en zijn
twee kinderen pas in 1874 weer tegen. We weten niet wat er in de
jaren van 1871 tot 1874 gebeurde. Van zijn vrouw Christina
ontbreekt tot nu elk spoor.
Ze scheiden officieel op 11 juli 1877 te Amsterdam.
Ze gaan inwonen bij:
Rebecca Cassuto – geboren op 5 januari 1832 te Amsterdam,
Portug.Israëlisch., gaat op 1 juli 1874 wonen aan de Oude
Looijersgracht 22-voorkamer te Amsterdam. Ze is hier
hoofdbewoonster en komt uit Almelo. Krijgen ze een relatie met
Jacobus? Komt zij voor de kinderen zorgen?
In augustus 1874 gaat Jacobus, met zijn 2 kinderen van dan 7 en 4
jaar, inwonen bij Rebecca Cassuto, aan de Oude Looijersgracht 22.
Op 1 maart 1876: Zij wonen met Rebecca Cassuto aan het
Rapenburgplein 2, Amsterdam.
Op 1 mei 1878: Rebecca Cassuto woont met Jacobus, Christiaan en
Christina Leidschegracht 99, Amsterdam.
Op 1 november 1878: Rebecca Cassuto woont met Jacobus,
Christiaan en Christina Nieuwe Leliestraat 142,
Op 1 juli 1879: Rebecca Cassuto woont met Jacobus, Christiaan en
Christina aan de Egelantiersgracht 90 ondervoorkamer, Amsterdam.
Zij wonen hier tot 1 juni 1882 / Bevolkings Reg.403; fol.11 / Rebecca Cassuto, Jacobus, Christiaan en Christina te Amsterdam.
Dan volgt een hiaat, waarna er geen sprake meer is van Rebecca.
De reden kennen wij niet, nog niet in ieder geval. De kinderen zijn
volwassen en haar taak zit erop? Misschien overlijdt ze?
Op 18 december 1889 komen Jacobus, Christiaan en Christina
terug uit Nieuwer Amstel. Jacobus en Christina worden
ingeschreven in de Noorderstraat 37- kelder,
Amsterdam. Christiaan gaat zelfstandig wonen.
Er volgen een lange rij adressen, inwonend, waarschijnlijk
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pensions / kosthuizen.
Op 1 augustus 1891 inwonend Muidergracht 14, Amsterdam op
1 aug 1891,
Op 8 januari 1892 inwonend bij Raas met Christina, Bilderdijkkade
83, Amsterdam.
Op 8 maart 1892 gaat Jacobus weer naar Nieuwer-Amstel.
Op 10 november 1892 gaat hij van Nieuwer-Amstel naar de Pieter
Jacobstraat 17, Amsterdam.
Op 5 januari 1893 woont hij in bij Mol en Logt, Passeerdergracht 17,
Amsterdam.
Op 24 april 1893 woont hij in de Bloemstraat 6, Amsterdam.
Op 26 februari 1894 woont in bij Mol, Passeerdergracht 17,
Amsterdam.
Op 23 juni 1894 woont hij aan de Amstel 51, Amsterdam.
Op 5 april 1895 wordt Jacobus uitgeschreven naar Gouda, waar
Christiaan intussen woont.
Op 15 januari 1896 wordt hij weer ingeschreven in Amsterdam, bij
Logt, kosthuis, Rapenburg 95, Amsterdam, bij Logt, komend uit
Gouda.
Vervolgens woont hij Passeerdergracht 19, Amsterdam, bij Mol, op
29 dec 1896,
Bloemstraat 34, Amsterdam, bij Rodenburg, op 25 jan 1898,
Heerenmarkt 3, Amsterdam, bij Stolk, op 28 jan 1899,
Lijnbaansgracht 319, Amsterdam, bij Vermie, op 17 feb 1900,
Beerenstraat 25, Amsterdam, bij Bunnigh, op 20 sep 1900,
Bloemstraat 162, Amsterdam, bij Hulzeron, op 14 apr 1902,
Bloemstraat 19, Amsterdam, bij Lutterhof, op 29 sep 1903,
Gerard Doustraat 60, Amsterdam, bij Klazen, op 26 apr 1904,
Passeerdergracht 17, Amsterdam, bij Logt, op 14 aug 1905,
Wagenaarstraat 23-III, Amsterdam op 27 nov 1905,
Rozenstraat 40-II, Amsterdam op 19 jul 1906,
Hij overlijdt (83 jaar oud) op 3 aug 1906 te Amsterdam,
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Bestuurslid

Sjaan Verhoef-van Herwijnen

Sonja Geijsen-de Ruiter

vacant

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

Ruud Pruijssers
Willem Moret/genealogie

Verjaardagcommissie
Sjaan Verhoef

Genealogie
Van het Familieboek nieuwe uitgave zijn nog enkele exemplaren
voorradig. Bestellen kan door betalen van € 57,75 via
bankrekeningnummer NL04 RABO 01333 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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Donateur worden?
Wellicht kent u iemand die geïnteresseerd is in het wel en wee van
onze Familiestichting.
Mogelijk wil deze persoon donateur worden.
In onze website www.moret.info vind u een inschrijfformulier.
Dit formulier kunt u sturen aan onze secretaris:
R.H. Pruijssers – Stoelenmatter 20 – 1625 WP Hoorn.
U kunt dit ook doen via e-mail: r.pruijssers@quicknet.nl
Maar ook is de heer Pruijssers telefonisch 0229-230536 bereikbaar en
kunt u zich opgeven. In dit gesprek kunt u nadere informatie krijgen en
geven wat betreft uw volledige naam en wie is vader en moeder.
Mogelijk hebben wij uw gegevens al in de stamboom, zo niet dan
willen wij graag die gegevens ontvangen.
Daartoe kunt u het ‘Gezinsblad’ afgedrukt in deze Nieuwsbrief
gebruiken.
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