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Bij de voorplaat: 
 
Met zijn familie emigreerde Leendert Moret  (pers. 101)  
in 1847 van ’s-Gravendeel naar de Verenigde Staten  
van Amerika. 
 
Zo begint de geschiedenis van de emigratie naar de  
Verenigde Staten. Zie hiervoor Nieuwsbrief 42 blz.5. 
 
We lezen dat die reis gemaakt werd op de Bark “Nagasaki”. 
Een zeilschip met drie masten en passagiersaccommodatie. 
 
Leendert Moret (pers.394) scheepte in 1971 op17 jarige leeftijd 
als leerling stuurman in aan boord van de  “Straat Nagasaki”. 
Een vrachtschip van de Royal Interocean Lines, de vroeger 
K.J.C.P.L. (Koninklijke Java China Pakketvaart Lijn). 
 
Hoe toevallig kan zoiets zijn. 
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Voorwoord redactie 

 
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van dit jaar. In dit jaar is er 
weer een familiedag die wij op zaterdag, 5 september 
gepland hebben. Nog net in een periode dat de mensen die 
altijd in het naseizoen op vakantie gaan nog thuis zijn. 
Ook deze keer is het onderwerp het water. Maar nu in de rol 
van bescherming tegen het onder water lopen van de kuip die 
West-Nederland is. 
 
In de 19e en 20e eeuw waren na de molens de stoomgemalen 
die er voor zorgden dat wij in de polders droge voeten hielden. 
In de film vooraf en de rondleiding daarna kunnen wij in het 
mooie gebouw van de Cruquius in de Haarlemmermeer dit 
onderwerp nader beschouwen. 
Wij hopen dat velen de familiedag zullen bezoeken. Want het is 
natuurlijk ook een dag waarop velen elkaar weer kunnen zien 
en spreken. 
Misschien kunnen enkele bezoekers van tevoren al bedenken: 
ik ga van die dag een verslagje schrijven voor de nieuwsbrief. 
 
In het voorwoord van de voorzitter kunt u genieten van de 
duizend bloemen die de nazaten van de Moretten in uw eigen 
familietak laten bloeien. Leest u zelf maar welke frisse gedachte 
onze Michiel hierover ten toon spreidt. 
In dit nummer staat ook een artikel over een Moret-raadslid uit 
Strijen die in de plaatselijke krant is gepubliceerd. 
Kent u ook een familielid die al of niet op de voorgrond treedt 
en waar een artikel over te schrijven is. Schroom niet om ons 
op het spoor van zo’n “Moret” te zetten. Ook vanuit de redactie 
kunnen wij een interview over hem of haar maken en schrijven. 
Of misschien zijn er anekdotes over uw moeder, vader, 
grootmoeder of grootvader te vertellen. 
 

      Ruud Pruijssers 
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      Van de voorzitter 

 
Laat duizend bloemen bloeien 
 
Mensen zijn soms eigenaardige wezens. In de genealogie zijn 
we op zoek naar onze voorouders. Meestal wordt er gezocht 
naar de ‘stam’-houder. De naam van vader, diens vader en 
diens vader, etc. Soms ook naar de moeder, maar vervolgens 
weer naar haar  vader en diens vader, etc. Doorzoeken van 
moeder op moeder op moeder zie je veel minder. Er wordt dus 
als het ware een zoekframe met beperking gehanteerd. 
 
En als het om onze honden gaat, zie je eenzelfde beweging. 
Als de keus op een Berner Senne is gevallen of op een andere, 
dan willen we van de fokker weten of de hond een stamboom 
heeft, zodat we terug kunnen kijken of vader en moeder en hun 
ouders wel echte Berner Sennes waren. We blijven bijna altijd 
beperkt kijken, ook al geven we ons daar nauwelijks 
rekenschap van. En eigenlijk wil men dan niet weten van een 
nest dat met een andere hond is gemaakt. Ook hier een 
beperkend zoekframe 
 
Een historicus, die genealogisch onderzoek doet wil nog wel 
eens afwijkend kijken. Eigenlijk vind ik dat niet afwijkend, maar 
normaal. Van het individu nu naar de 2 ouders, de 4 
grootouders, naar de 8 overgrootouders, de 16 etc., etc. Maar 
ook kijkt hij naar wat wij onechte kinderen noemen. Geen 
beperkingen, geen zoekframe anders dan ieder die een 
generatie eerder logischerwijze een relatie heeft met het 
individu anno 2015. 
 
Bij honden heeft dat beperkend zoekframe vorm gekregen in 
het beschrijven van raskenmerken: zuiver houden, hoor je dan, 
ondanks de mee gefokte ziektes, de fysiologische 
mismaaktheden als een te kleine schedel, een te kwetsbare 
rug. 
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Bij mensen ging het vaak om trouwen en kinderen krijgen 
binnen de sociale en/of adelstand. Tot aan de afschuwelijke 
rassentheorieën van de blonde Germanen aan toe. 
 
En hoe leuk is het als je de filosofie aanhangt: ‘laat duizend 
bloemen bloeien’. Mijn opa Moret heeft dat uitgangspunt in 
praktijk gebracht. Hij kreeg kennis aan een zo’n Fries meisje 
dat eind 19de eeuw met haar vader, moeder, broers en zusters 
naar Amsterdam was getrokken om een beter leven te krijgen: 
gelukzoekers zeggen we tegenwoordig dan. Opa had inmiddels 
op kostschool Frans en pianospelen geleerd en zijn familie 
vond dat meisje maar niks. Maar opa Gerrit Moret ging voor zijn 
Jacobje de Jong uit Sneek, ondanks dat zijn familie met hem 
brak.  Beperk je niet, maar volg je hart, bracht hij in praktijk. 
De stamboom van mijn Friese vrouw is leuk, juist omdat er 
geen enkele beperking is aangebracht. Zij blijkt dus voorouders 
te hebben bij de Cammingha’s, de Buwalda’s en van nog veel 
meer belangrijke Fryske families en zelfs van Grutte Pier uit de 
16de eeuw. 
Als er alleen strikt de vaderlijke lijn was nagegaan, had zij dat 
niet geweten en had zij niet geweten dat de oudste grafstenen 
in het kerkje van Tjerkwerd de overledenen van haar familie 
Buwalda bevatten en had zij niet geweten dat zij familie was 
van de Frsyke 16de eeuwse strijder Grutte Pier. 
Jezelf geen beperkingen opleggen in het nazoeken van je 
afstamming, geeft je pas een geschiedenis: Laat duizend 
bloemen bloeien. 
 
Michiel de Ruiter 
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Familiedag 2015 
 
De familiedag 2015 vindt plaats op zaterdag – 5 september 
2015 en wel in het theehuis behorend bij het gemaal “De 
Cruquis in de Haarlemmermeer in Noord-Holland. 
 
Gemaal De Cruquius uit 1849 is een van de drie gemalen waarmee 
de Haarlemmermeer tussen 1849 en 1852 is drooggepompt. Bovendien 
is het de grootste stoommachine ter wereld. Het gemaal is daarna nooit 
gemoderniseerd en in 1933 buiten werking gesteld. Het behoort tot 
de Top 100 der Nederlandse rijksmonumenten. Het is genoemd naar de 
Nederlandse waterbouwkundige Nicolaus Samuelis Cruquius, geboren 
als Nicolaas Kruik in 1678 te West-Vlieland. De imposante combinatie 
van techniek en architectuur maken dat De Cruquius een industrieel 
monument van wereldformaat is. Het gemaal heeft op zijn beurt de 
naam Cruquius gegeven aan het dorp in de nabijheid. 

 
Programma 

      10.00 uur – ontvangst met koffie en gebak in het theehuis. 
10.20 uur – opening van de familiedag door Michiel de Ruiter 
10.25 uur – film en rondleiding in het gemaal 
12.30 uur – lunch in het theehuis 
14.00 uur – gezellig napraten over wat we hebben gezien en  
                   bij praten met oude bekenden, terwijl indien 
                   mogelijk het vertonen van foto’s van vorige  
                   familiedagen. 
Kosten 
De kosten bedragen € 35,00 incl.btw per persoon. Graag zien 
wij uw betaling via rekening NL84INGB0000405520 ten name 
van Familiestichting Moret tegemoet met vermelding 
“Familiedag 2015”. Zie het inschrijvingsformulier wat hierbij 
gaat, tevens met een geadresseerde enveloppe voor 
retourzending van het ingevulde formulier. 
Mocht u in het bezit zijn van een museumkaart, dan krijgt u bij 
vertoon van deze kaart op de familiedag van de 
penningmeester € 5,00 contant terug. 
Een routebeschrijving volgt enige tijd voor de Familiedag. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/1849
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gemaal_(kunstwerk)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Haarlemmermeer
http://nl.wikipedia.org/wiki/1849
http://nl.wikipedia.org/wiki/1852
http://nl.wikipedia.org/wiki/1933
http://nl.wikipedia.org/wiki/Top_100_der_Nederlandse_rijksmonumenten
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nicolaus_Samuelis_Cruquius
http://nl.wikipedia.org/wiki/West-Vlieland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Cruquius_(Haarlemmermeer)
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De Cruquius 
 
 
Het museum is 
toegankelijk voor 
rolstoelen. 
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       De verjaardagkaart. 
 
Wij zijn gezegend met familieleden die op enerlei wijze de 
‘kunst’ als uitingsvorm in hun leven aan ons doorgeven. Het 
afgelopen jaar 2014 maakten we kennis met het werk van 
Sonja Moret uit Rotterdam. 

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’, waardoor alles aan de 

orde is geweest 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." 
 
Waar komt haar liefde voor haar hobby vandaan? Zoals ze zelf 
zegt: ik hoef het niet te doen om mijn brood te verdienen, 
hetgeen duidelijk werd tijdens het bezoek dat ik bracht in haar 
geriefelijke appartement in Rotterdam-Noord. Het zit in de 
genen. 
 
Ik ontmoette een vriendelijke dame. Het zit in mijn genen om 
allereerst te vragen wie haar vader en moeder waren. Dan komt 
voor de dag dat zij een afstammelinge is van Johannes 
Franciscus Moret (pers.797) (zie Parenteel blz.11 ), haar opa. 
Haar vader is Cornelis Willem Moret (pers.805). Ook een niet 
onverdienstelijk schilder bleek tijdens het bezoek. Sonja is de 
oudste van drie kinderen. Geboren en getogen in Rotterdam. 
Sonja trad op 12 januari 1964 in het huwelijk met Hendrik 
Hulstkamp. Een huwelijk waar zij dierbare herinneringen aan 
heeft. Hendrik overleed op 7 april 2013.  
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Hij is het geweest die haar stimuleerde verder te gaan met haar 
aangeboren liefde voor tekenen en schilderen. Vele cursussen 
volgden.  
 
In een voor haar hobby aparte kamer toont zij mij een keur van 
haar werk. Ik ben er zeer door getroffen. Ik zie sportfiguren en 
bloemstukken voorbijgaan. Ik zie gezichten van de bruggen in 
het Rotterdamse. Speciale stukken met opgelegde figuurtjes 
van ander materiaal verwerkt als een mooi sluitend geheel in 
vele kleuren. 
Op mijn vraag of een van haar werken de verjaardagkaart van 
de Familiestichting mag sieren aarzelt ze niet en is er zichtbaar 
verheugd mee. De keuze valt op een schilderstuk, gemaakt 
tijdens de vele vakanties op de Waddeneilanden en waar zij 
zeer fijne herinneringen heeft aan haar  overleden echtgenoot 
Henk. Wij prijzen ons gelukkig u weer een kaart te kunnen 
sturen waar u een idee krijgt waar Sonja zich mee bezig houdt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Willem Moret 
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              Parenteel van Johannes Franciscus Moret [797]. 
 
               Generatie I 
 
 
         I. Johannes Franciscus Moret [797], zn. van Cornelis Moret 

[790] (Timmerman) en Anna de Valk [791],  
 geb. te Rotterdam op 26 sep 1886,  
 Timmerman, wachtsman,  
 Blijft na het vertrek van Pietje van der Vlerk met oudste zoon 

wonen Ruijsdaellaan 21, Hillegersberg op 21 okt 1935,  
 Woonde tot zijn overlijden Jeroen Boschlaan Hillegersberg,  
 ovl. (87 jaar oud) te Rotterdam op 22 jun 1974.  
 tr. (resp. 27 en 20 jaar oud) [258] te Rotterdam op 

24 dec 1913.  
 Wonen Bloklandstraat 34D, Rotterdam op 24 dec 1913.  
 Vertrekken met twee zoons naar Ruijsdaellaan 21, 

Hillegersberg op 18 jan 1932,  
 Johannes Franciscus en Pietje van der Vlerk wonen 

gescheiden op op 16 dec 1935.  
 met Pietje van der Vlerk [798], dr. van Willem van der Vlerk 

[799] (Uurwerkmaker) en Grietje Bos [800] (Naaister),  
 geb. te Bergum op 6 jun 1893.  
 Dienstbode.  
 Gaat terug van Hillegersberg naar Coolschesingel 57A, 

Rotterdam op 16 dec 1935,  
 Woont na vertrek uit Hillegersberg in bij Leunisse, zwager van 

Hartog de Jong, Rotterdam op 16 dec 1935.  
 Woont in bij Hartog de Jong, Jacob Catsstraat 133A, Rotterdam 

op 1 okt 1936.  

     Woont in bij Hartog de Jong, Nicolaas Zasstraat 5A,   
               Rotterdam op 9 nov 1937. 
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 Zoon van Pietje, Cornelis Willem Moret trekt in bij moeder en 

Hartog de Jong in 1937. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 

1. Johannes Franciscus [801],  
 geb. te Rotterdam op 21 apr 1916, volgt IIa [blz. 13]. 
2. Cornelis Willem [805],  
 geb. te Rotterdam op 21 jan 1921,  
 ovl. (78 jaar oud) te Rotterdam op 6 feb 1999, volgt 

IIb [blz. 13]. 

 
 
Pietje van der Vlerk [798]. 

Hartog de Jong is geboren Rotterdam 16-12-1898 (Akteno: 10588) 
overleden op 30-09-1942 te Auschwitz (Polen) - Bron Rotterdam 
1950. Akteno. 2186. Religie: N Isr. van beroep Koopman. 
Zoon van Michel de Jong, geboren Rotterdam 11-07-1855 en 
overleden op 14-04-1917 te Rotterdam en Naatje Polak geboren 
Rotterdam 18-09-1855 - Religie: beiden N Isr. Zij trouwden op  
02-07-1880 te Rotterdam. 
Adressen in Rotterdam van Hartog de Jong: 
1e vóór 1930 - 1e Diergaardestraat 43B - Inwonend. 
2e 17-03-1930 - Zomerhofstraat 79B - inwonend. 
3e - 10-11-1932 - Helmerstraat 32B - inwonend. 
4e - 02-12-1932 - Stationsplein 6A - inwonend. 
5e - 27-06-1933 - te Hillegersberg bij Moret, afkomstig van 
Rotterdam. 
6e - Woont 21-10-1935 Spoorsingel 71A - inwonend en afkomstig 
uit Hillegersberg. 
7e - Woont 04-03-1936 met Pietje van der Vlerk - Jacob Catsstraat 
133A - Rotterdam. 
8e - Woont 12-08-1937 met Pietje van der Vlerk en Cornelis 
Willem Moret - Nicolaas Zasstraat 5A - Rotterdam. 
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             Generatie II 
 
       IIa. Johannes Franciscus Moret [801], zn. van Johannes 
                Franciscus Moret [797] (I) [blz. 11]  (Timmerman, 
                wachtsman) en Pietje van der Vlerk [798] (Dienstbode.),  
 geb. te Rotterdam op 21 apr 1916,  
 werkman,  
 tr. (resp. 25 en 22 jaar oud) [260] te Rotterdam op 4 mrt 1942  
 met Johanna (Jopie) Buijsen [802], dr. van Antonius Buijsen 

[803] (grondwerker) en Anna Cornelia Nelen [804],  
 geb. te Rotterdam op 19 feb 1920. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Anton Pieter [5106],  
 geb. op 14 apr 1953, volgt IIIa [blz. 14]. 

 
      IIb. Cornelis Willem Moret [805], zn. van Johannes Franciscus 

Moret [797] (I) [blz. 11]  (Timmerman, wachtsman) en Pietje 
van der Vlerk [798] (Dienstbode.),  

 geb. te Rotterdam op 21 jan 1921,  
 Verwarmingsmonteur,  
 ovl. (78 jaar oud) te Rotterdam op 6 feb 1999,  
 tr. (beiden 20 jaar oud) [262] te Rotterdam op 27 okt 1941  

     met Anna Hendrika van Ballegooyen [806], dr. van Arie 
              van Ballegooyen [807] (stoker) en Pietje Johanna 
              Tromp 
              [808]  geb. te Rotterdam op 16 feb 1921 
                Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Sonja Pia [4341],  
 geb. te Rotterdam op 16 mei 1943, volgt 

IIIb [blz. 14]. 
2. Piere André [7237],  
 geb. te Rotterdam op 14 sep 1944. 
3. Anna Hendrika [7235],  
 geb. te Rotterdam op 2 jul 1948. 

 
                Anna Hendrika van Ballegooyen [806]. 
               Oorspronkelijk van Joodse afkomst, doch om economische 
               redenen zijn haar ouders van religie veranderd. Dit heeft hen in  
               de tweede wereldoorlog gered van vernietiging. 
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            Generatie III 
 
     IIIa. Anton Pieter Moret [5106], zn. van Johannes Franciscus 

Moret [801] (IIa) [blz. 13]  (werkman) en Johanna (Jopie) 
Buijsen [802],  

 geb. op 14 apr 1953,  
 Technisch installatie monteur,  
 tr. [1801]  
 met Johanna Ariaantje Christina (Ineke) George [5107], dr. van 

Paul Christiaan George [5111] en Mary Dorland [5112],  
 geb. te Surabaya [Indonesië] op 11 mrt 1953. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Onbekend [5108]. 
2. Priscilla [5109]. 
3. Mary Ann [5110]. 

 
     IIIb. Sonja Pia Moret [4341], dr. van Cornelis Willem Moret [805] 
                (IIb) [blz. 13]  (Verwarmingsmonteur) en Anna Hendrika van 
                Ballegooyen [806],  
 geb. te Rotterdam op 16 mei 1943,  
 Kunstschilderes.  
 Woont Rolklaver 77, 3069DH Rotterdam op 7 apr 2013,  
 Woont Zernikeplaats 698, 3068JB Rotterdam op 14 jul 2014,  
 tr. (resp. 20 en 23 jaar oud) [2689] te Rotterdam op 

12 feb 1964  
 met Henk Hulstkamp [7238],  
 geb. te Rotterdam op 28 mrt 1940,  
 Kantoormachinemonteur,  
 ovl. (73 jaar oud) te Rotterdam op 7 apr 2013,  
 begr. te Capelle a/d IJssel Begraafplaats 'Schollevaar' op 

15 apr 2013. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 

1. Arthur [7239],  
 geb. te Rotterdam op 12 dec 1966. 
2. Ernst [7240],  
 geb. te Rotterdam op 1 feb 1968. 
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Maxima 
 

Van mevr. Lit-Moret uit Ede 

ontvingen we deze foto. 

Wie zijn Jannie en Jan Moret was 
onze eerste vraag. Via het 
telefoonboek vonden we hun 
adres. In het telefoongesprek wat 
volgde kregen we nadere 
informatie. In ons Familieboek 
zijn zij te vinden op bladzijde 
294-Xdj onder 2  Summiere 

gegevens, doch in de stamboom ( zie parenteel hieronder), zijn deze 
bijgewerkt met de aanvullende gegevens. Er is een dochter en er zijn 
twee zonen, een tweeling. Met de gezondheid ging het ten tijde  van 
het telefoongesprek weer redelijk goed en hebben hen nog veel 
gezonde jaren toegewenst. Het beroep van Jan Jacob was Marketing 
Manager bij Unilever. 

*( tekst onder de foto: 

Donderdagmorgen (datum onbekend – red.) verraste Koningin Maxima het 

Soesterse echtpaar Jannie en Jan Moret met een bezoek. Zij wilde 

persoonlijk van het echtpaar horen hoe het moderne technische 

hulpmiddelen ervaart die hen ondersteunen bij de ziekten van Jannie. “Ik 

vind de koningin een leuk mens”                        foto: Martijn de Vries 

 
 
              Parenteel van Jan Jacob Moret [1232]. 
 

              Generatie I 
 
 

I. Jan Jacob Moret [1232], zn. van Johannes Moret 
         [1219] (schilder, grossier verfwaren) en Dirkje Leening  
         [1230],  
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                geb. te Rotterdam op 8 jun 1935,  
 N.H,  
 Marketing Manager Unilever,  
 tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) [1364] te Rotterdam op 6 nov 1958  
 met Jannie Hoogenboom [3912], dr. van A. Hoogenboom 

[7249] en Johanna Verhage [7250],  
 geb. te Rotterdam op 29 jan 1937. 
               Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Ylona Daniëlle [7251],  
 geb. te Rotterdam op 13 sep 1964. 
2. Jan-Paul [7252],  
 geb. te Rotterdam op 17 apr 1966. 
3. Norbert Stephan [7253],  
 geb. te Rotterdam op 17 apr 1966. 

 
Jan-Paul Moret [7252]. 

                Jan-Paul is tweelingbroer van Norbert Stephan. 
 
 
                Norbert Stephan Moret [7253]. 
                Norbert Stephan is tweelingbroer van Jan-Paul. 
 
 

 

Wout Moret (CDA): Raadslid in dienst van God 
(11-09-2014) 
 
Ze bestaan nog in deze jachtige wereld met veel eigenbelang. 

Mensen die hun naasten lief hebben als zichzelf. Die onvoorwaardelijk 
klaarstaan voor een ander. Vaak ingegeven door een religieuze 
overtuiging. Raadslid Wout Moret (67), is zo iemand. “Als rentmeester 
heeft de mens de plicht om te arbeiden met het materiaal dat God hem 
heeft toevertrouwd. In dienst van God en tot welzijn van de naaste, in 
het bijzonder ook de behoeftigen”, is zijn favoriete lijfspreuk. 
Door Ben Hameetman 
Op het afgesproken tijdstip opent de vrouw des huizes gehaast de voordeur. 
Ze prevelt onduidelijk iets over ’nog niet helemaal klaar’ en ‘hij is nog even 
bezig’. Eenmaal in de woonkamer wordt het meteen duidelijk. Gestoken in  
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een blauw T-shirt met opdruk ‘Berlijn’, houdt Wout Moret een 
dubbelgevouwen lap stof van vele meters vast, precies met de punten op 
elkaar. Terwijl zijn echtgenote met een enorme schaar het stuk textiel op 
maat knipt. De leeggeruimde eettafel dient als werkblad. 
 
“Lien is bezig met nieuwe gordijnen voor het huis van onze dochter. Maar 
zulke grote lappen kunnen eigenlijk alleen maar hier in de woonkamer met 
enig fatsoen op maat gemaakt worden’. Binnen een paar tellen liggen er 
twee stukken gordijnstof. Worden opgevouwen en naar boven gebracht, 
alwaar de naaimachine startklaar staat. Zodra ze gereed zijn om 
opgehangen te worden bij dochterlief, zal (o)pa Wout absoluut wéér een 
handje toesteken. 
 
Elkaar helpen en ondersteunen is Wout Moret als het ware met de paplepel 
ingegoten. Zijn twee jongere broertjes Nico en Sjaak kwamen beiden ter 
wereld met aangeboren oogproblemen. Nico werd uiteindelijk helemaal 
blind. De zorg voor beide jongens lag onbewust bij de gezinsleden. Totdat 
op de vroege ochtend van 24 februari 1978 het noodlot toesloeg. Een 
gebeurtenis die de verdere levenswandel van Wout Moret voorgoed vormde. 
 
Rustig vertellend. “Sjaak was slechtziend en mocht onder meer nog 
brommer rijden. Hoewel mijn ouders dat niet verstandig vonden. Die ochtend 
reed hij in het halfdonker bij Heinenoord frontaal op de bak van een shovel. 
Hij liep daarbij een schedelbasisfractuur op en brak diverse botten en lag 
vier weken in coma. Dat was een heftige periode in ons leven en heeft er 
flink ingehakt”.  
 
Uiteindelijk ontwaakte Sjaak Moret niet meer uit het coma en overleed op 24 
maart, Goede Vrijdag. 
Precies op de ochtend dat de doctoren een verbrijzeld been operatief wilden 
verwijderen. “In de week van de geplande operatie las de dominee min of 
meer toevallig de volgende woorden uit de Bijbel voor: …Hij bewaart al zijn 
beenderen en niet één van die wordt gebroken...”. Dat Sjaak overleed 
voordat zijn been verwijderd kon worden was voor ons een duidelijk signaal: 
dat God zijn kind Sjaak naar huis gehaald had”. 
 
Er valt een korte stilte… Emoties vechten om voorrang. Hoe mooi is het als 
je zoveel troost kunt putten uit het geloof. En dat hij er zo rustig ook over kan 
vertellen? “Ik heb 13 jaar lang een Alpha-cursus gegeven over de 
beginselen van het geloof. En ook door mijn werk voor de kerkenraad heb ik 
dit verhaal van Sjaak al vele keren verteld. Hoewel ik zeker pas een jaar 
later zijn dood  enigszins had verwerkt, ben ik ervan overtuigd dat het veel 
praten erover daarbij heeft geholpen”. 
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Wout Moret is net na de eeuwwisseling letterlijk geïnspireerd geraakt door 
de politiek. “De politiek interesseerde me eigenlijk nooit. Het kerkelijk werk in 
mijn vrije tijd stond altijd op de eerste plaats. Totdat ik in 2000 een keer 
meeging met mijn vrouw naar een bijeenkomst van de vrouwenbond. Die 
avond werd er een leuk en boeiend verhaal afgestoken door de toenmalige 
CDA-wethouder Gert-Jan Buitendijk. Dat sprak me zo aan, dat ik prompt een 
jaar later lid werd van het CDA”.  
 
Daarna ging het snel. Voordat de in die tijd leraar algemene techniek het in 
de gaten had, zat hij in de adviescommissie Maatschappelijke Zaken. Omdat 
iemand anders ermee stopte. ‘Vervolgens overleed in 2003 plotseling 
raadslid Jacob Diepenhorst. Toen is mij gevraagd zijn plaats in te nemen. 
Omdat ik vind dat je niet voor niets op een kieslijst staat, wilde ik het wel 
doen”. Vervolgend: “Vooral de onderwerpen waarbij het gaat over de zorg 
en hulp aan mensen, zijn mij op het lijf geschreven”. Tja hoe kan het ook 
anders… 
 
Persoonlijk: 
Naam: Wout Moret 
Geboren: 23-9-1946, Schenkeldijk in ’s-Gravendeel 
Relatie: getrouwd met Lien, 3 dochters, 1 zoon, 5 kleinkinderen 
Beroep: gepensioneerd leraar algemene techniek 
Sportief: wandelen, fietsen en zwemmen 
Partij: CDA 
Twitter: geen account 
Lijfspreuk: een goede rentmeester zijn en omzien naar onze naasten 
 
U vindt Wouter Moret in het nieuwe Familieboekboek ‘Vier Eeuwen Moret in 
Nederland’ op blz.409 – onder XIIby 
 
 
 
 

Notariële Akte. 
Zoekend in de Notariële Akten ontdekte ik een Akte no: 4674 
opgemaakt door Notaris J.W. van Bockel te Sliedrecht betreffende  
de “Overdracht Vaartuig”.  Op de  bladzijden 21 en 22 is deze akte 
afgedrukt. 
Op zich niets bijzonders, want er zijn zoveel akten opgemaakt. Maar 
hier is toch wat wonderlijks aan de hand. 
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De koper van het vaartuig is mijn vader. Hij was toen 23 jaar en nog 
niet getrouwd met mijn moeder. Als de oudste zoon van Gerrit 
Moret en  Macheltje Huisman werd hij op te jonge leeftijd van 
school gehaald om mede de kost te verdienen. Zijn vader overleed 
toen Leendert negen jaar was. Een deel van de zesde klas van de 
Lagere School maakte hij niet af en vond werk op wat men toen een 
‘zandjakker’ noemde. Dat is een scheepje met een mast en een giek 
waaraan een baggerbeugel die zand van de rivierbodem schepte. 
Wat ouder werd hij schippersknechtje aan boord van de 
tweemastklipper ‘Johanna’ van Thijs de Ruiter uit Hardinxveld. 
Zuinig geleefd en gespaard kon hij op 23 jarige leeftijd een 
motorscheepje kopen. Hoe het hiermede is afgelopen is niet 
bekend. Mijn vader was een man van weinig woorden, heeft mij 
daar nooit iets over verteld en het was dan ook een verrassing de 
akte te ontdekken en te lezen dat hij ooit een scheepje had gekocht 
om er zijn brood mee te gaan verdienen. Lang zal het niet hebben 
geduurd. In 1935 werd hij kapitein op een riviersleepboot met 
patent tot Keulen. Ik was toen 4 jaar. Daarna is hij in de 
baggerwereld gaan werken, werd schipper op een hopperzuiger en 
later op een in Zuid-Afrika werkzame rotsbreker. Begiftigd met een 
goed verstand haalde hij in de oorlogsjaren 40 -45 het diploma weg- 
en waterbouw bij PBNA. Op 1 januari 1946 vertrok hij voor 
anderhalf jaar naar Curaçao en daarna was hij werkzaam als 
uitvoerder op de Zuiderzee/IJsselmeer. Waar nu Lelystad ligt 
stonden zware palen in de grond waaraan een grote ponton lag 
afgemeerd en waarop men toen bivakkeerde om de dijken uit te 
zetten en aan te leggen. Na het uitbaggeren van de kanalen in de 
ontstane Flevopolder heeft hij zijn laatste karwei afgemaakt in 
Ierland in Castletown Bere aan de Bantry-baai, waar hij zo’n 
anderhalf jaar met mijn moeder woonde. 

        Na dit werk , hij was toen 69 jaar is hij met pensioen gegaan en 
        heeft daarvan tot zijn negenentachtigste verjaardag van  
        genoten. 
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Een werkzaam leven, begonnen op 11 jarige leeftijd. Een werkduur 
van 58 jaar met werkdagen langer dan 8 uur.  
 
 
Waar mopperen wij vandaag de dag nog over wanneer we het 
hebben over het doorwerken tot 67 jarige leeftijd. 

 
Willem Moret. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
U vindt Leendert Moret op bladzijde 238 onder Xe in het nieuwe  
Familieboek “Vier Eeuwen Moret in Nederland”. 
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Geboren: 
 
 

Vol liefde en dankbaarheid ontvangen op 22 mei 2014 
 
 

B E N J A M I N 

 
Broertje van Aron en Hagar, zoon van 

 
Andries en Odyl Moret 

Dalem, Donk 54 
4207 XG GORINCHEM 

 
Voor bezoek graag even bellen 0183-627890 

 
 
 

But the mercy of the LORD is from everlasting to everlasting upon 
them that fear him, and his righteousness unto children’s children. 

                                   Psalm 103 vers 17 
 
 
 
U vindt de ouders van Benjamin op pagina 413 onder XIIch – 
pers.2143 en 5038 in het nieuwe Familieboek “Vier Eeuwen 
Moret in Nederland”. 
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Overleden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U vindt Francina van Kasteel op pagina 343 onder XIbp – pers. 874 in  
het nieuwe Familieboek “Vier Eeuwen Moret in Nederland”. 
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U vindt Adriana Maaike Johanna Moret op pagina 360 onder 
XIdm-4 pers. 2694 in het nieuwe Familieboek “Vier Eeuwen 
Moret in Nederland”. 
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U vindt Johannes Baptist van der Hulst onder Xco-blz.283 
onder Korstiaan Hendrik Moret – bij 3 op pagina 284 in het 
nieuwe Familieboek “Vier Eeuwen Moret in Nederland” 
pers.3465. 
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       U vindt Cornelis (Cock) Moret op pagina 325 onder XIs in het 
       nieuwe Familieboek “Vier Eeuwen Moret in Nederland”  
       pers.318. 
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    Genealogie 

 
Familieboek, eerste uitgave 
 
Van het eerste familieboek, “Vier eeuwen Moret in Nederland” 
met zijn rijke geschiedenis over de familie en in fraaie linnen 
band, zijn nog enkele exemplaren voorradig. 
De geschiedenis blijft en daarom is het bezit van dit boek een 
‘must’ voor elke Moret. Reden waarom u dit boek als geschenk 
zou kunnen geven aan uw kinderen of kleinkinderen. En 
uiteraard als u nog niet in het bezit ervan bent is de aanschaf 
de moeite waard. De voorraad is niet onuitputtelijk en een 
nieuwe druk van dit exemplaar ligt niet in de verwachting. 
Wanneer u € 60,-- (incl.verpakking en porto) over maakt op 
rekening NL84INGB0000405520 t.n.v.Familiestichting Moret te 
Bolsward onder vermelding van ‘Familieboek eerste uitg.’ en uw 
naam en adres, wordt dit u toegezonden. 
 

Familieboek, tweede uitgave 
 
Dit boek bevat uitsluitend de tot 2013 bijgewerkte genealogie 
van de Familie Moret, dus niet de geschiedenis. Het bevat 490 
pagina’s inclusief de inhoudsopgave en is evenals het eerste 
boek gebonden in linnen en in dezelfde groene kleur. 
Bestellen kunt u dit boek tegen betaling van € 57,75 
(incl.verpakking en porto) eveneens door overmaken van het 
genoemde bedrag op het bovengenoemde rekening nummer 
met uiteraard ook de vermelding van uw naam en adres 
alsmede ‘Familieboek tweede uitg. 
 
Bij bestelling van beide boeken betaalt u € 6,75 minder, dus 
voor totaal € 111,--. 
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       Koninklijke Onderscheidingen: 
 

Machiel Rikkers pers. 1500 (* 
Ridder in de Orde van Oranje Nassau 
Wegens onder meer zijn verdienste als beurtvaartschipper  
rond Rotterdam bij de Firma De Boo te Delft. 

 
Hendrik de Zoete pers.2749 (* 
Drager van het Verzetsherdenkingskruis. 

 
 
 

 

Bastiaan Gerardus Moret  
Pers.1376 (* 
 
Wij vonden dit artikel in 
Het Rotterdams Dagblad 
Van 09-10-1999. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       (* In de Index van het 2e Familieboek kunt u nadere informatie vinden 

                door bij de voornamen het betreffende persoonsnummer te zoeken. 
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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 Nieuwsbrief     Genealogiecommissie                                

            Ruud Pruijssers – Hfd.                          Willem Moret  

            Willem Moret –                                                 Sonja Geijsen-de Ruiter 

            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: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. 

 

 

 


