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                     Meer over het werk van Sonja Hulstkamp-Moret    

                     vindt u in de volgende Nieuwsbrief 43. 
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        Van de redactie 

    U weet ongetwijfeld nog dat vele Europeanen vanaf 1600 de 

   oversteek waagden naar de Nieuwe Wereld. Amerika was het 

   reisdoel, en vooral Noord-Amerika. 

   Ook een Moret en zijn familie vertrokken in 1847 naar een nieuw 

   vaderland. Lees hierover de betreffende bladzijden over Leendert 

   Moret en zijn nazaten. 

Een andere Moret, Cora Moret, vertrok naar Drenthe. Maar voor een 

veel  kortere periode om daar in een gastatelier een begin te maken met 

wat ze noemde “Winterreis”- schilderstukken, dit vanuit de beleving die 

zij als kunstenaar heeft met deze liederencyclus van Schubert. 

Maar ook een andere schilderes uit het Rotterdamse hebben wij  

bezocht en bewonderden  haar kunstuitingen. Zij, Sonja Hulstkamp-Moret, is een 

getalenteerd hobbyschilder. Een werk van haar tooit  

de voorpagina van deze Nieuwsbrief. 

En weer kunnen we iemand in het zonnetje zetten die ooit een 

koninklijke onderscheiding heeft gekregen: Leendert Jacob Moret en wat 

wij vonden over Johannes Jacobus Moret. 

Weet u ook iemand met een gedecoreerd leven, meld het ons, graag 

maken wij er melding van in onze Nieuwsbrief. 

In onze familie zijn er de blijde maar ook de droeve dingen. Zo moeten 

wij u deze keer naast een tweetal nieuwe wereldburgers het overlijden 

melden van een zestal personen uit onze Moret-familie. Wij wensen de 

nabestaanden veel sterkte om het verlies te dragen. 
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Van de Voorzitter                                                                                          
 

Soms loopt het vreemd in het bronnenonderzoek. Zowel historisch als 

genealogisch gebeuren er vreemde dingen. Normaal zijn archieven goed 

op orde. Er is een zoeksysteem, logisch en rationeel. De toegang is 

daarom voor een ieder te vinden en het zoeken kan geordend 

plaatsvinden. 

De archeologie laat echter vaak heel andere dingen zien. Er worden 

vondsten gedaan van vroegere objecten, dat kunnen brieven zijn, 

schilderijen, boeken en wat al niet meer, objecten, die niet zo goed en 

logisch waren opgeborgen.  

Op de plek waar een grote loopstal voor koeien moest worden gebouwd, 

werd eerst archeologisch onderzoek gedaan, er werd een oude kist 

opgegraven, waarin een stapel papieren zat. Het waren 

waardedocumenten en aantekeningen van iemands leven. Geluk en 

toeval dat die boven water komen. Nou ja het hele leven zal wel van 

zowel geluk en toeval als van logische resultaten van rationele zoek- en 

denkprocessen afhangen. 

Zo gaat dat zelfs in ons bestuur. Ons grote Familieboek is in beperkte 

oplage gedrukt. Toen ik aantrad als voorzitter kon ik nog net één van de 

zeer weinig overgebleven exemplaren kopen voor mijn dochter. Daarna 

was het gedaan, de boeken waren op. Iemand zal zicht hebben gehad op 

de voorraad en het aantal verkochte exemplaren, maar er zijn 

waarschijnlijk een paar onderlinge afspraken gemaakt dat een ander 

bestuurslid 20 exemplaren zou bewaren of verkopen. In de 

veronderstelling dat alles was uitverkocht, kijk je dan vreemd op, als bij 

het leeghalen van een oude woning bij één van de voormalige 

bestuursleden 20 Familieboeken Moret boven tafel komen. 

Een mooie bijkomstigheid is, dat we er dus weer 20 te koop kunnen 

aanbieden. In dit nummer leest u hoe u er alsnog één kunt verkrijgen. 
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    Met zijn familie emigreerde Leendert Moret in 1847 van  

   ’s-Gravendeel naar de Verenigde Staten van Amerika. 

         In 1846 werd Lake Prairie Township gesticht in Marion County, Iowa.  

     Henry P. Scholte werd geboren op 25 september 1805 in Amsterdam.  

     Hij studeerde theologie in Leiden. Hij werd in 1833 predikant en de religieus leider  

     van de Nationale Kerk. Hij vond de leer van de kerk te vrij en pleitte voor de meer 

     conservatieve waarden. Onder zijn leiding ontstond een groep die er voor was zich  

     af te scheiden. In juli 1846 vormde zich in Leerdam een kolonie, gevolgd door 

     Utrecht in december 1846. Voorwaarde tot toelating tot de kolonie: je moest een 

     sober, vlijtig en moreel goed leven voorstaan, met respect voor de religieuze  

     opvatting van anderen. Ongelovigen, atheïsten en Rooms Katholieken werd 

     aangeraden weg te blijven. In het voorjaar van 1847 waren er 1300 leden.  

    Wel 800 leden waren bereid  te emigreren naar Amerika. Er werd gekozen voor  

     Iowa, waar de Indianen pas een paar jaar eerder voorgoed waren verdreven,  

     als land van toevlucht.  

     Het was de jongste zus der Staten.  

                                                                                                              

 Leendert Moret (Persoonsnummer 101) was een van hen, evenals Fijgje  

 Sijnhorst, het meisje waarmee hij in 1848 in het huwelijk trad. Haar ouders, 

 broers en zussen waren er ook bij.                                                                                                                                                            

 In het voorjaar van 1847 werden 4 zeilschepen gecharterd om de groep te 

 vervoeren naar Baltimore. In april vertrokken 3 schepen uit Rotterdam en  

 1 uit Amsterdam. Leendert zeilde mee op het schip de “Nagasaki” die  

 vertrok op 11 april 1847. Na een reis van 50 dagen kwamen zij begin juni te      

 Baltimore aan. Henry Scholte was in Baltimore om ze te begroeten. Hij was 

 al  eerder  gegaan om het Amerikaanse land te verkennen en een mooie  

 plek te kiezen. Hij kocht te Lake Prairie in Marion County te Iowa een stuk  

 land van 18.000 acres.  Tot Pittsburg waren hun middelen van vervoer  

rondvaartboten en treinwagons. Van Pittsburg naar 
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St. Louis ging de reis met stoomboten. Ze bleven hier tot eind augustus.  

Meneer Post, minister van Evangelie en postbode, wachtte hen op.  

Ze hadden een mooie plek gevonden aan een Prairiemeer,  op de prairie  

tussen de rivieren Des Moines en Skunk. Ze stichten Lake Prairie Township.  

Henry Scholte, als penningmeester en vertegenwoordiger  had de  

vorderingen van eerdere kolonisten gekocht , die daarna vertrokken waren.                                                                                         

 

Vanuit  St. Louis werd een bedrijf gestuurd met materialen om te zorgen  

dat er tijdelijke onderkomens werden gebouwd. Tevens de onmisbare 

landbouwwerktuigen en de levende have. Een grote schuur werd gebouwd  

te Lake Prairie, in de buurt van de plaats die later Pella werd genoemd.  

Hierin gingen meerdere gezinnen wonen. Anderen betrokken de behuizing  

van de eerder vertrokken kolonisten, die hun vorderingen hadden verkocht.  

Ook werden er zodehutten gebouwd. Eerst werd een gat in de grond  

gegraven. Er werden muren opgetrokken van soms amper twee meter en 

bekleed me de taaie zoden van de prairie. Zo brachten ze twee winters  

door. Ze schreven brieven, of die werden geschreven. Veel brieven zijn  

bewaard en te vinden in de archieven.                                                                                                                                                           

 

Er werd een soort regering gevormd voor gerechtelijke doeleinden, in 

overeenstemming met de regels van de staat en overheid. Deze regering  

werd hoofdzakelijk gevormd door enkelen van hen die Engels spraken.                                                                                                                                       

Op 20 juni 1848 trouwden Leendert Moret en Fijgje Sijnhorst in Lake  

Prairie Township, Marion County, ten noorden van de rivier Des Moines.  

Fijgje was met haar ouders en hun gezin meegereisd en had Leendert  

aan boord leren kennen.                                             

 

 

 

 



7 
 

 

In 1848 werd Pella gesticht op de noordelijke oevers van de Des Moines 

rivier. Weer enkele honderden kolonisten konden daar die herfst komen 

wonen. De naam Pella werd voorgesteld door Ds. Henry P. Scholte, 

‘vrijstad’ in het Hebreeuws, naar een kleine stad in Palestina. De kerk, 

met behoud van de geloofsbelijdenis van de Hervormde Kerk, werd 

opgericht als de Christelijke kerk van Pella. Nu nog steeds bekend als de 

Hervormde Kerk.                         In 1848 werd de plaatsen Amsterdam en in 

1860 Leerdam gesticht.                                                                                                                                                            

 

Leendert Moret en Fijgje Sijnhorst kregen in 1851 te Pella hun eerste 

zoon, Jan (John) genaamd. Er zouden nog drie kinderen volgen, Willem 

(William), Jannigje (Jane) en Machiel (Michael). Alle vier trouwden ze met 

Nederlandse immigrantenkinderen en kregen op hun beurt weer 

kinderen.                                                                                                                                                       

Zij waren allen bij een groep die zich, na het overlijden van Henry Scholte 

in 1868,  weer afscheidden en vertrokken naar Sioux County, 300 mijl 

naar het westen. Daar werd in 1870 Orange Township gesticht. De straten 

werden uitgezet en de naam gegeven. In 1871 telde de bevolking 24 

personen. In 1873 waren dat er 151. Er kwamen winkels, een 

makelaarskantoor, een rechtskantoor en meer huizen.  De zoon van 

Leendert en Fijgje,  Jan(John) Moret  trouwde in 1873 te Knoxville, Marion 

County.  Rond deze tijd vertrokken Leendert, Fijgje en hun kinderen naar 

Orange, Sioux County. De andere kinderen trouwden n.l. in Sioux County. 

Het ziet er naar uit dat Leendert en Fijgje Nederland nooit hebben 

teruggezien.                                                                                                                                                    

Zo begon Leendert Moret zijn familietak Moret in een nieuw land, zoals 

lang daarvoor zijn voorvader Jacques Moret dat in Nederland deed.    
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Parenteel van Leendert Moret [101]. 
 
Generatie I 
 
 

I. Leendert Moret [101], zn. van Jan Moret [51] (Los werkman / In 
1818 arbeider en in 1838 broodbakker.) en Pleuntje Aartsdr. 
Kooiman [62],  

 geb. op 22 okt 1821 te 's-Gravendeel,  
 Boer, 
                 Woont Nassau Township / Alton / Sioux / Iowa [USA] in 1900.  
 tr. (resp. 26 en 16 jaar oud) [2684] op 20 jun 1848 te 

Lake Prairie Township/Marion County/Iowa [Verenigde Staten],  
 Woonden Lake Prairie / Marion / Iowa [Verenigde Staten] in 1850,  
 Woonden Lake Prairie / Marion / Iowa [Verenigde Staten] in 1860,  
 Woonden Lake Prairie / Marion / Iowa [Verenigde Staten] in 1870,  
 Woonden samen met Michael en Sophia 

Holland / Sioux / Iowa [Verenigde Staten] in 1880,  
 Woonden Nassau Township / Alton / Sioux [Verenigde Staten] in 

1900  
 Fijgje Sijnhorst [7135], dr. van Jan Sijnhorst [7136] en Maggeltje 

Boot [7137],  
 geb. op 6 okt 1831 Akteno. 19 te Noordeloos,  
 Huisvrouw.  
 Woont Nassau Township / Alton / Sioux [Verenigde Staten] in 1900, 

ovl. (ongeveer 86 jaar oud) in 1918 te USA [Verenigde Staten]. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
1. Jan (John) [7138],  
 geb. circa 1851 te Pella / Marion / Iowa [Verenigde Staten], volgt 

IIa [blz. 9]. 
2. Willem (William) [7150],  
 geb. op 12 jul 1856 te Pella [Verenigde Staten],  
 ovl. (94 jaar oud) in nov 1950 te 

Boyden / Sioux / Iowa [Verenigde Staten], volgt 
IIb [blz. 10]. 

3. Jannigje (Jane) [7162],  
 geb. circa 1858 te 

Pella / Marion / Iowa [Verenigde Staten], volgt 
IIc [blz. 11]. 
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4. Machiel (Michael) [7169],  
 geb. in 1860 te Pella [Verenigde Staten], volgt 

IId [blz. 12]. 
 
Leendert Moret [101]. 

     Leendert emigreerde met het barkschip "Nagasaki" via Baltimore naar Pella  

in Iowa op 03-04-1847 naar Amerka. 

De volgende verwijzingen werden in het boek 'The New World Book of Morets' 

aangetroffen: 

1. Souvenir History of Pella, Iowa, 1847, Pella Iowa: Booster Press, 1922,  

pp 34-142. Leendert arrived in Baltimore, Maryland in 1847. Pg. 35. 

2. Prins, Edward. Dutch & German Ships: Passenger Lists 1846 - 1856, Holland, 

Michigan: the author, 1972. Leendert, age 25, arrived in Baltimore,  

Maryland in 1847, Pg.54. 

3. Swierenga, Robert P, compiler, Dutch Emigrants to the United States..,  

Wilmington, Del. : Scholarly Resources, 1983, 346 p. Leendert, age 26,  

arrived in Indiana in 1847, Pg.178. 

4. Van Stigt, K. Geschiedenis van Pella, Iowa en Omgeving, Vol.1, Weekblad  

Drukkerij, 1897, pp. Leendert arrived in Baltimore, Maryland in 1847, Pg.91. 

Aan boord zijn tevens de ouders en broers en zus van de toekomstige vrouw  

van Leendert. 

 

Generatie II 
 
 
IIa. Jan (John) Moret [7138], zn. van Leendert Moret [101] 

(I) [blz. 8]  (Boer.) en Fijgje Sijnhorst [7135] (Huisvrouw.),  
 geb. circa 1851 te Pella / Marion / Iowa [Verenigde Staten],  
 Farmer, 
                 Woont Lake Prairie / Marion / Iowa [Verenigde Staten] in 1860. 
 Woont Lake Prairie / Marion / Iowa [Verenigde Staten] in 1870.  
 tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 18 jaar oud) [2690] op 

3 apr 1873 Bron: Iowa Marriages 1809-1992 te 
Knoxville / Marion / Iowa [Verenigde Staten],  

       Wonen Chanarambie en Moulton Townships/ Murray- 
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                 - Minnesota [Verenigde Staten] in 1900  
 Cornelia Vos [7139], dr. van Rokus Vos [7140] en Petronella 

(Pieternella) Verburgh of Den Burger [7141],  
 geb. circa 1855 te Iowa [Verenigde Staten]. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 

1. Leendert J. (Leonard J.) [7142],  
 geb. in 1874. 
 Woont Township Sioux [Verenigde Staten] in 1880. 
2. Rokus [7143,  
 geb. circa 1876. 
3. Sophia [7144],  
 geb. circa 1880. 
Woont Holland Township Sioux [Verenigde Staten] in1880. 

 Woont Pygle Lynhorst [Verenigde Staten] in1890. 
 Woont Nassau Township / Alton / Sioux / Iowa [Verenigde 

Staten in 1900. 
 tr.[2695] in 1848 
NN [7174]. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
4. Pieter (Peter) [7145],  
 geb. op 14 apr 1882 te 

Holland Township [Verenigde Staten]. 
5. Wim (William) [7146],  
 geb. op 13 jul 1884 te Holland Township 

Sioux [Verenigde Staten]. 
6. Mike [7147]. 
7. Nelly [7148]. 
8. Neckie [7149]. 

 
IIb. Willem (William) Moret [7150], zn. van Leendert Moret [101] 

(I) [blz. 8]  (Boer.) en Fijgje Sijnhorst [7135] (Huisvrouw.),  
 geb. op 12 jul 1856 te Pella / Marion / 

Iowa [Verenigde Staten],  
 Woont Lake Prairie / Marion / Iowa [Verenigde Staten in 1860. 
 Woont Lake Prairie / Marion / Iowa [Verenigde Staten in 1870. 
 ovl. (94 jaar oud) in nov 1950 te 

Boyden / Sioux / Iowa [Verenigde Staten],  
 tr. (resp. 22 en 20 jaar oud) [2688] op 18 mrt 1879 te 

Boyden / Sioux / Iowa [Verenigde Staten]  
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                Hendrika Margaretha Luijmes [7151], dr. van Hermanus 
                Johannes Luijmes [7171] en Hendrika Sophia Mulder [7172],  
 geb. op 1 okt 1858 te 

Pella / Marion / Iowa [Verenigde Staten],  
 ovl. (80 jaar oud) op 7 okt 1938 te 

Boyden / Sioux / Iowa [Verenigde Staten]. 
 Uit dit huwelijk 5 zonen: 

1. Leendert (Leonard) [7152]. 
2. Roebert [7153]. 
3. Hugo [7154]. 
4. Hermanus J. [7155]. 
5. Jan [7156],  
 geb. in 1889. 

 
IIc. Jannigje (Jane) Moret [7162], dr. van Leendert Moret [101] 
(I) [blz. 8]  (Boer.) en Fijgje Sijnhorst [7135] (Huisvrouw.),  
 geb. circa 1858 te Pella / Marion / Iowa [Verenigde Staten], 
 woont Lake Prairie / Marion / Iowa [Verenigde Staten] in 1860. 
 Woont Lake Prairie / Marion / Iowa [Vereniged Staten in 1870.  
 tr. (resp. ongeveer 17 en ongeveer 21 jaar oud) [2692] op 

2 aug 1875 te 
Floyd Township / Sioux / Iowa [Verenigde Staten] 

 Bron: Iowa State Census 1895.  
 Isaac Nooteboom [7163],  
 geb. circa 1854. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Mary [7164],  
 geb. in 1876. 
2. Peter [7165],  
 geb. in 1880. 
3. Leenderd [7166],  
 geb. in 1882. 
4. Alida [7167],  
 geb. in 1885. 
5. John [7168],  
 geb. in 1886. 
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                 Isaac Nooteboom [7163] en Jannigje (Jane) Moret [7162] 
                 Bron: Iowa State Census 1895. 
 
IId. Machiel (Michael) Moret [7169], zn. van Leendert Moret [101] 

(I) [blz. 8]  (Boer.) en Fijgje Sijnhorst [7135] (Huisvrouw.),  
 geb. in 1860 te Pella / Marion / Iowa   [ Verenigde Staten]. 

                     Woont Lake Prairie / Marion / Iowa [ Verengde Staten in 1860.  

                          Woont Lake Prairie / Marion Iowa [Verenigde Staten in 1870  

 tr. (resp.ongeveer 21 en 18 jaar oud) [2693] op 3 jun 1881 te 
Orange City / Sioux / Iowa [Verenigde Staten]  

 Willemina Cordelia (Mina) Luijmes [7170], dr. van Hermanus 
Johannes Luijmes [7171] en Hendrika Sophia Mulder [7172],  

 geb. op 10 feb 1863 te Pella / Marion / 
Iowa [Verenigde Staten],  

 ovl. (86 jaar oud) op 8 jan 1950 ten huize van Ben Grooters te 
Sheldon [Verenigde Staten],  

 begr. op 11 jan 1950 te 
Orange City / Sioux / Iowa [Verenigde Staten]. 

  
Uit dit huwelijk een dochter: 
1. Sophia [7173],  
 geb. op 20 mei 1882 te 

Holland Township / Sioux / Iowa  
[Verenigde Staten]. 
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          De perikelen rond de Oostelijke grens van Europa  

  Waren de aanleiding van de 

  NAVO om de Baltische Staten: Estland, Letland en Litouwen  

  alsmede Polen een hart onder de riem te steken.  

  Nederland nam in dit verband deel.   

  Derhalve vertrok in het voorjaar een tweetal schepen van de  

  Koninklijke Marine waaronder ZKH “Makkum”, een mijnenjager,  

  naar de Oostzee. 

  Hierboven afgebeeld.  

  Guus Moret is als sergeant–mechanical engineer op dit schip  

  geplaatst.  

   
  Guus is de  kleinzoon van ons commissielid genealogie Willem Moret.  

   
  U vindt Guus in het Nieuw Familieboek op bladz.388  

  onder XIId -1- pers. 404. 
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Cora Moret  Winterreis: schilderijen en tekeningen  

 

Soms gebeurt het dat je 

door iets    wat je allang 

kent op een andere manier 

geraakt wordt. Dat 

overkwam mij met de 

liederencyclus ‘Die 

Winterreise’ van Schubert. 

In 2012 verbleef ik 2 

wintermaanden in een 

gastatelier in Drenthe en 

maakte daar een begin met 

de Winterreis schilderijen.  

De liederen gaan over de omzwervingen van de ik-persoon door een  

koud en onherbergzaam winterlandschap, een zoektocht naar  

herinneringen en sporen van een verloren liefde. Zijn reis lijkt een  

vlucht, op zoek naar een opening uit het doolhof van zijn verdriet.  

Soms droomt hij weg bij zoete herinneringen, zoals in het lied  

‘Voorjaarsdroom’, die illusie is slechts kortstondig. 

De dood lijkt een verlossing voor de jongeling. Dan ontmoet hij in  

het laatste lied de man met de draailier. Wie is deze man?  

Een zwerver, een verguisde figuur, een buitenstaander die aan de rand 

van het dorp zijn liederen ten gehore brengt zonder dat er een cent  

in het bakje  komt. Is hij de kunstenaar, Schubert zelf, die in zijn tijd 
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onbegrepen bleef en niet de waardering oogstte die hij zo graag had gewild  

 

Zang en piano, composities van een ongelofelijke eenvoud, ontdaan van  

alle franje. En juist die uitgebeende vorm heeft zo’n uitdrukkingskracht. 

De liederen waren een uitgangspunt en bron van inspiratie voor de  

schilderijen en tekeningen die ik van de Winterreis gemaakt heb. Het  

werd mijn eigen zoektocht waarbij ik beelden uit de omgeving gebruikte.  

Het winterlandschap van de Weerribben, de kale lindenbomen uit het dorp,  

het grote atelierraam. En later in Rotterdam, de terugblik op de  

Kralingseplas. 

En de kunstenaar, wat is zijn rol?  

Is hij de buitenstaander die maakt wat hij wil zonder dat hij daarvan  

kan leven?  

Is hij de nieuwe ondernemer die de rotondes versiert en  

verzoeknummers draait?  

Is hij iemand die een spiegel voorhoudt en de kijker een ongemakkelijk  

gevoel geeft?  

Of is hij de zwerver die met een laptop vol ideeën de wereld 

rondtrekt? 

     Cora Moret       www.coramoret.nl 

              Koninklijke Onderscheidingen: 

         Leendert Jacob Moret  (315)* 

                     Eremedaille in Goud, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. 

                     Uitgereikt op 30 september 1993 met no: 93.007780. 

                     Ontvangen vanwege activiteiten voor de Koninklijke Marine en 

                     Industriële Projecten. 

                    )* In de index in het Nieuw Familieboek kunt u nadere informatie over de personen vinden 

                                door bij de voornamen het betreffende persoonsnummer te zoeken. 
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Johannes Jacobus Moret  

Pers.no. 856  

Wat we nog meer weten 

volgt hieronder:  
 

In het Familieboek te vinden  op bladzijde 85, Zie ook 

Nieuwsbrief 27. 

In dit familieboek zien we dat Johannes Jacobus 

in de jaren 1901 -1905 werd opgeleid als 

marineofficier. 

                      In ” ’t Vliegend Blaadje”, een  

Algemene Nieuws- en Advertentiebode voor Den Helder en omstreken  

van 4 maart 1911 onder het hoofd ‘Onderscheidingen’  lezen we : 

De Londensche berichtgever van het H.-blad meldt:  

“Naar ik verneem zijn de heeren S.P.l’Honoré Naber, kapitein-luitenant  

ter zee, en J.J. Moret, oud-luitenant ter zee 2e kl., door den President der 

Fransche Republiek benoemd respectievelijk tot Officier en Ridder in het 

Legioen van Eer, ter erkenning van verdienste betoond als Liberiaansche 

gemachtigden bij de Fransch-Liberiaansche grensregeling”. 

Men zal zich herinneren dat deze twee Nederlanders de grensregeling 

van Liberia, waarvan het tractaat onlangs werd geteekend, ter plaatse 

maakten en zich trots allerlei moeilijkheden op uitnemende wijze van die 

taak kweten. Verleden jaar deden zij naar aanleiding van hun arbeid bij de 

uitgevers Mouton & Co.  

In Den Haag verscheen een werk, getiteld: “Op expeditie met de 

Franschen, reisherinneringen over de Fransch-Liberiaansche 

grensregelingscommissie in de jaren 1908 – 1909” 

In de Heldersche Courant van 27 juli 1914 onder “Marine en Leger” 

zagen we dat Luitenant ter zee 2e Kl. J.J. Moret is geplaatst aan boord 

van Hr.Ms Van Speyk voor ene oefening van drie achtereenvolgende 

maanden. 
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Het artikel op de vorige pagina is met toestemming overgenomen van  

de Website Conam = Contactgroep Automobiel- en Motorrijwielhistorie. 

Na een tip gekregen van de heer L. Moret uit Voorschoten zijn wij gaan  

zoeken naar de afkomst van de heer P.C. Moret in het artikel genoemd  

als de directeur. 

Helaas is het niet gelukt uit te vinden wie de heer P.C. Moret is.   

Via de Kamer van Koophandel en Fabrieken in Voorschoten en Den Haag  

is navraag gedaan. Ook bleek hij niet in Voorschoten te hebben gewoond,  

aldus de Burgelijke Stand. Mogelijk zijn er onder onze lezers die van  

deze geschiedenis kennis hebben en weten hoe wij de heer P.C. Moret  

in de archieven kunnen vinden. De geboorteplaats is veelal voldoende  

om verder te zoeken. Wie helpt de genealogiecommissie? 

          Zie Nieuw Familieboek blz. 349/350 onder XIci-2 

            NB. Met toestemming van de ouders alsnog geplaatst 
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               Zie Nieuw Familieboek op blz. 428 0nder XIIIf Pers.no.2516/7237 
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      Zie Nieuw Familieboek blz.330 – onder XIae – Pers.no: 657 
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                       Zie Nieuw Familieboek blz. 291 – onder Xde – pers.no: 1813 
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                    Zie Nieuw Familieboek blz. 324 – XI q – Pers.no. 316 
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                     Zie Nieuw Familieboek blz. 403 – XIIbc – Pers.no: 3644 
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                        Zie Nieuw Familieboek blz. 369 – XI eg – onder 1 - pers. 2898 
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                      Zie Nieuw Familieboek blz. 323 – Xim – pers. 313 
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Genealogie 

Familieboek, eerste uitgave 

Er zijn nog een aantal exemplaren van het eerste uitgegeven 

Familieboek “Vier eeuwen Moret in Nederland” met de 

voorgeschiedenis van de familie Moret. 

Wilt u voor u zelf en/of voor uw kinderen nog een boek bestellen, 

maak dan € 60 (= inclusief portokosten en verpakking voor 

verzending) over op bankrekeningnummer 

NL84INGB0000405520 ten name van Familiestichting Moret-

Bolsward onder vermelding van Familieboek en uw naam en 

adres. 

Familieboek, tweede uitgave 

Wilt u het nieuwe Familieboek met de bijgewerkte genealogie 

ontvangen, maak dan € 57,75 (= inclusief portokosten en 

verpakking) over, eveneens op bovengenoemd 

bankrekeningnummer. Vermeld wel duidelijk naam en adres op 

de overschrijving.  

Het is mogelijk de beide boeken gelijktijdig te bestellen. U 

behoeft dan slecht voor één boek de verzendkosten ad € 6,75 te 

betalen d.w.z. totaal  

€ 111,00. Uiteraard eveneens vooraf te betalen op 

bovengenoemd bankrekeningnummer 
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Bestuur Familiestichting Moret   

    Voorzitter          Secretaris   Penningmeester 

 Michiel de Ruiter Ruud Pruijssers      Michiel de Ruiter 

                                                                                          Plaatsvervangend 

              Bestuurslid       Bestuurslid 

             Sjaan Verhoef-van Herwijnen                        Sonja Geijsen-de Ruiter 

            Een derde bestuurdersplaats is vacant, evenals die van de penningmeester. 

            Voelt u zich geroepen met ons de Familiestichting levend te houden, neemt u  

            dan contact op met onze secretaris dhr. Ruud Pruijssers – via mail:  

            r.pruijssers@quicknet.nl  of telefonisch 0229-230536. 

 

 

            Redactiecommissie                     Genealogiecommissie                                

            Ruud Pruijssers – Hfd.       Willem Moret  

                                                                            Sonja Geijsen-de Ruiter 

            Willem Moret – Samenstelling- Druk en Verzending 

            wmoret@planet.nl  

           Activiteitencommissie                     Webmaster / website 

           Ruud Pruijssers      Ruud Pruijssers – www.moret.info 

           Michiel de Ruiter      Willem Moret – Beheer 

           Archiefcommissie        Verjaardagcommissie 

           Ruud Pruijssers / Algemeen     Sjaan Verhoef-van Herwijnen 

           Willem Moret / Genealogie    

 

mailto:r.pruijssers@quicknet.nl
mailto:%20%20%20%20%20%20%20%20%20wmoret@planet.nl
mailto:wmoret@planet.nl
http://www.moret.info/
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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 weten.  

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 of telefoon t.w.: 
 

r.pruijssers@quicknet.nl   of 0229-230536       
sonjageijsen@gmail.com  of 035-6852216  

wmoret@planet.nl            of 078-6121485 

  
 

            Per post mag ook, het adres van de secretaris staat op blz.2 in de  

            Colofon van deze Nieuwsbrief. 

 

mailto:sonjageijsen@gmail.com
mailto:wmoret@planet.nl

