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Louise Marie Thérèse (The Black Nun of Moret Sur Loing).
Zie bladzijde 10 en 11.
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Colofon
De ‘Nieuwsbrief” is een uitgave van de Familiestichting Moret en verschijnt 2 maal per jaar
en wordt toegezonden aan de donateurs. Overname van de artikelen uit de ‘Nieuwsbrief’ is
toegestaan, mits met bronvermelding. Uitgever is de Familiestichting Moret – Concept :
Bestuur van de Familiestichting Moret. Vormgeving en druk: Willem Moret – Redactie:
Ruud Pruijssers en Willem Moret – Adres: Boedijnhof 121 – 1628SG – Hoorn - E-mail:
r.pruijssers@quicknet.nl – telef. 0229-230536. www.moret.info Bankrelatie: IBAN:
NL84INGB0000405520 t.n.v. Familiestichting Moret – Bolsward
Disclaimer: Hoewel wij de uiterste zorgvuldigheid betrachten bij de vervaardiging van de
‘Nieuwsbrief’, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige
informatie, ongeacht waarin deze informatie is verstrekt.
Kamer van Koophandel Rotterdam - inschrijving in het Stichtingsregister no: 41133110.
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Voorwoord redactie
Een Nieuwsbrief samenstellen is een bezigheid die de geest
wakker houdt. Dit doen wij twee maal per jaar. Eigenlijk is het
vanzelfsprekend. Overigens, wakker zijn wij zeker wanneer het
de Familiestichting betreft.
Maar hoe zit dat met de kopij. Ruim voor het samenstellen van
de brief vraagt men zich af, wat kan ik voor de volgende
Nieuwsbrief verwachten of bedenken.
Vele jaren ontvangt de redactie de familieberichten, soms
vrolijk, zoals geboorten en huwelijk maar vaak droevig door
overlijden. Wij krijgen meestal de originele berichten en soms
ontvangen wij die uit de plaatselijke bladen. In beide gevallen
zijn wij er gelukkig mee.
Wanneer u deze Nieuwsbrief ontvangt is het jaar alweer bijna
afgelopen. De wintermaanden staan voor de deur met hun
langere avonden en kortere dagen. Dan is het tijd om te
mijmeren, wat gaan we doen. Wel, denkt u er eens over na om
een verhaal op te schrijven hoe uw leven eruit heeft gezien of
wat uzelf beleefd hebt of wat u weet van uw grootouders. Wij
kunnen deze pennenvruchten dan in onze volgende
Nieuwsbrief plaatsen zodat ook anderen van uw stukjes
kunnen genieten.
In deze Nieuwsbrief vindt u een verhaal over de hobby van
onze voorzitter. U kunt lezen over de beeldententoonstelling
‘Arte Concordia’. Over de ontdekte ‘Nun of Moret’. Over een
Koninklijke Onderscheiding in Australië en de nieuwe, voor
2016, uitgezochte verjaardagskaart.
Bezoek ook eens de website www.moret.info
Kortom we trachten u zoveel mogelijk te informeren omtrent
onze Familiestichting Moret.
Heeft u nog vragen of opmerkingen over onze Nieuwsbrief of
over andere zaken de Familiestichting betreffende? Bel of mail
ons gerust. (zie blz.26)
de Redactie.
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Van de voorzitter
In 2017 viert de Familiestichting Moret haar 25-jarig jubileum. Op 9
juli 1992 is de oprichting geschied. Dit jaar is de familiedag niet
doorgegaan en juist vanwege het feit dat wij dat jubileum willen
vieren, is er in 2016 ook geen familiedag. Bij dit nummer ontvangt u
een enquête inzake de familiedag. Het bestuur heeft graag wat
meer inzicht in uw wensen. Ik hoop op een goede respons.
Al eerder hebben wij de oproep gedaan eens in uw familie rond te
kijken of er familieleden zijn, die het genealogisch werk van de
stichting een warm hart toedragen. In lijsten van voormalige
donateurs zien we veel relatief jonge mensen van tussen de 40 en
55 jaar. Jong….., ja dat zegt wat van de gemiddeld leeftijd van het
bestuur(), maar het oplopen van leeftijden zien we ook bij onze
donateurs. Willen we doorgaan met genealogisch onderzoek, dan
hebben we groei in de support nodig, op dit moment kalft die
support af door het ouder worden.
Is er dan nog wat uit te zoeken? Ja ontzettend veel. Willem Moret
en Sonja Geijsen-de Ruiter verzetten heel veel werk, maar om
maar één voorbeeld te noemen, onze eerst bekende voorvader,
Jacques (Jacobus) Moret, de beeldsnijder uit Antwerpen heeft
natuurlijk ook een vader en grootouders en overgrootouders.
Weliswaar zijn die niet meer te vinden in de archieven van
Antwerpen en vaak zijn relevante archieven er niet meer, maar er
zijn ook nog andere bronnen, die minder geëigend zijn voor
genealogische onderzoekers en meer voor historici. Te denken valt
aan testamentregisters, die vaak al in de vroege middeleeuwen een
schat aan informatie opleveren, als je ze weet te koppelen aan
registers van grondbezit en bezit van stenen onroerend goed. Want
ook in die tijden werd er al belasting betaald en geregistreerd. Maar
er is meer, in Bolsward bijv. heb je het Postenboek (middeleeuws).
Een post is een brug en in dat stadsarchief staat welke bewoners
verantwoordelijk waren voor het onderhoud van welke brug. Maar
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buiten de eerst bekende Moret tot nu toe, valt er daadwerkelijk in de
verschillende takken nog veel meer uit te zoeken en als het al geen
jaartallen en familiegebeurtenissen zijn, dan zijn andere feiten, waar
een verhaal achter zit natuurlijk prachtig.
Dus Moretten, als wij onze verdere geschiedenis in de toekomst
waardevol blijven vinden en als we onze kinderen en kleinkinderen
die blik ook gunnen, zullen we actief moeten blijven en zullen we
meer Moretten warm moeten zien te krijgen voor dat doel.
Tot slot, twee van onze bestuursleden (Sjaan Verhoef-van
Herwijnen en Ruud Pruijssers) hebben te kennen gegeven te zullen
stoppen in het voorjaar 2016 na vele jaren actief te zijn geweest
voor ‘Moret’. Wij zijn hen erkentelijk voor hun langdurige en goede
inzet, maar wij willen wel doorgaan. Zeker tot mijn 100ste zegt
Willem Moret. Wij kijken nu of we verschillende bestuurlijke
werkzaamheden kunnen splitsen in relatief kleine en aardige
taakjes. Wij zoeken daarvoor dan medebestuursleden, maar als u
dat te zwaar lijkt (vergaderen en zo) kunnen we een aantal van die
taakjes ook uitgeven als commissielidtaak. U kunt dan thuis wat
werkzaamheden verrichten, zonder de verantwoordelijkheid van het
lidmaatschap van het bestuur.
Mijn intro is dus duidelijk een oproep aan u allen, kijk om u heen
naar support voor de Familiestichting.

Michiel de Ruiter, voorzitter
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Uitbreiding Bestuur van de Familiestichting Moret
In het voorjaar van 2016 treden twee bestuursleden terug.
Om het Bestuur op peil te houden zijn wij op zoek naar
versterking.
Het zou kunnen dat u wel wat wilt doen, bijvoorbeeld maar één
enkel onderdeel, wat thuis kan worden gedaan zonder het
bezoeken van vergaderingen. Zie ook het ‘Van de voorzitter’.
Er zijn enkele taken die hiervoor in aanmerking komen t.w.:
a. Het sturen van verjaardagkaarten aan donateurs.
Dit werk wordt momenteel gedaan door bestuurslid Sjaan
Verhoef. Het gaat om ca.110 kaarten per jaar.
b. Correctiewerk van onze Nieuwsbrief alvorens deze wordt
verzonden.
Deze komt twee maal per jaar uit: éénmaal in het voorjaar
en éénmaal in het najaar.
c. Notuleren van de vergaderingen
Er worden twee maal per jaar, in het voorjaar één en in
het najaar één, een vergadering gehouden, meestal op
een zaterdagmorgen. Deze vergaderingen worden
gehouden bij bestuurslid Sonja Geijsen in Hilversum.
d. De Activiteitencommissie. Meestal om de twee of
drie jaar houdt de Familiestichting een familiedag. Het
hiervoor benodigde werk wordt nu door twee
bestuursleden gedaan. Het zou fijn zijn wanneer een
vaste persoon dit werk voor zijn/haar rekening kan
nemen, uiteraard in samenwerking met een
bestuurslid.
e. Donateursadministratie. Dit werk wordt nu door de
secretaris gedaan. Echter om zijn werk te verlichten
denken wij aan iemand die deze taak op zich wilt
nemen Bekendheid met computers is een must.
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Vacatures
Omdat in het voorjaar van 2016 twee bestuursleden om
persoonlijke redenen aftreden is er plaats voor twee
nieuwe personen die dit vrijwilligers werk voor onze
Familiestichting willen doen.
Voor de functie van secretaris. Zijn werk omvat o.m.
1. Het in samenwerking met de voorzitter opstellen
van de Agenda voor de vergaderingen
2. Het notuleren van de vergadering. (indien geen
notulist(e) wordt gevonden.
3. Het verzorgen van de in- en uitgaande
correspondentie.
4. Het bijhouden van het secretariaatsarchief
Twee bestuursleden die ingezet kunnen worden voor
het doen van hand en spandiensten, zoals
bijv. het verzenden van verjaardagkaarten, hulp bij te
organiseren activiteiten en de administratie van de
donateurs.
Uitgebreider informatie heeft de secretaris voor u
opgesteld in de brief die bij deze Nieuwsbrief is
bijgesloten.
Voor nadere informatie kunt u uiteraard ook contact
opnemen met de voorzitter Michiel de Ruiter –
ma.deruiter@planet.nl telef. 0515-572573 en de
secretaris Ruud Pruijssersr.pruijssers@quicknet.nl
telef. 0229-230536.
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Arte Concordia 2015.
Tentoonstelling, met als titel “De Tuilerieën” op de
Avenue Concordia te Rotterdam.
Op zaterdag 12 september werd voor de derde keer een
tentoonstelling gehouden van veertien sculpturen van
verschillende beeldende kunstenaars uit de Rotterdamse regio.
‘Arte Concordia’ veranderde de Avenue in een luisterrijk
beeldenpark vol feestelijke schoonheid.
De hele laan van Oostzeedijk tot Oudedijk werd benut.
Dhr. Adriaan Visser, wethouder cultuur , sprak het
openingswoord.
De opening vond plaats om 16.00 uur en met een gezellige
kout met een hapje en een drankje was de sluiting om 18.00
uur.
Ter gelegenheid hiervan werd al op 9 september een
vlaggenparade gehouden aan de Maasboulevard waar 42
speciaal ontworpen vlaggen van Arte Concordia wapperden.
Cora Moret – Algehele leiding en Projectcoördinator.

wm.
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Ook Burgemeester
Ahmed Aboutaleb van
Rotterdam was bijzonder
geïnteresseerd.

Zie ook:
www.arteconcordia.nl
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Louise Marie Thérèse (The Black Nun of Moret)
Wij vonden Louise Marie Thérèse
en geven u door wie zij was.
Zij was bekend als “de Black Nun
of Moret” (16 november 1664-1732)
in Moret-sur Loing.
Zij was een franse Benedictijner
non van de Abdij van Moret sur
Loing.
Zij werd in die tijd genoemd als “Mulattis van Moret” is
kleurling, kind van een neger en een blanke. Ook noemde
men haar Mauresse de Moret (Moorse Moret).
In die tijd was haar afkomst een roddelverhaal.
Kort na de dood in 1683 van Maria Thérèse van Spanje,
de vrouw van Lodewijk de Veertiende, wisten hovelingen
te vertellen dat naar beweerd wordt Louise Marie Thérèse
de dochter van haar zou zijn.
Bekend is dat Lodewijk haar op 15 oktober 1695 een
levenslang pensioen toekende van omgerekend £ 300.
Zelf leek ze overtuigd van haar koninklijke afkomst. Zo
noemde zij eens Louis Dauphin, zoon van Lodewijk, mijn
broeder.
Er zijn veel paragrafen over haar geschreven o.a door
Madame de Maintenon, de Grande Mademoiselle,
Madame de Montespan, Hertog van Saint Simon, Voltaire
en Cardinal Dubois.
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Opgravingen in 1793 in de Abdij van Saint Denis, waar de
franse royalties zijn begraven bleek dat de huid in
tegenstelling tot de aldaar begravenen die van Lodewijk de
Veertiende zo zwart was als inkt.
Het afgebeelde portret bevind zich in de “Bibliothèque
Saint Geneviève in Parijs. Het schilderij zou zijn gemaakt
in 1680 door dezelfde schilder die de portretten van de
Franse Koningen Lodewijk IX tot Lodewijk XIV heeft
gemaakt.
wm

De verjaardagskaart
Evenals het vorige jaar, hebben wij voor 2016 een schilderij
gekozen uit het oevre van Sonja Moret.
Deze keer is het de Erasmus-brug in Rotterdam.
Het werk is gezien vanaf de Wilhelminakade – nabij het Hotel
New York.
Veel Rotterdammers zullen zich kunnen verplaatsen naar de
plek waar Sonja heeft gestaan bij het tot stand brengen van dit
schilderij.
Wij zijn verheugd u deze mooie voorstelling van de “Swaen”,
zoals de Rotterdammers deze brug noemen, te mogen
vertonen.
Wij veronderstellen dat ook u, evenals wij, de artistieke
vaardigheden van Sonja Moret hoogst kunnen waarderen.
wm
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De wieken van een molen draaien rond, het einde van de eerste
wiek komt altijd weer beneden.
Hoe vaak gebeurt het niet dat we zeggen: “Nu zijn we weer waar
we begonnen, de klok is rond”. Of: ”Wat een toeval, terug van
weggeweest”. Dat komt zeker voor als je je bezig houdt met
genealogie, zoeken naar je ‘roots’.
Nu was ik niet op zoek naar mijn roots, maar zestien jaar geleden
verhuisde ik naar Fryslân. Mijn Friese vrouw wilde er wel weer naar
toe en na Groningen en Drenthe vond ik dat best. Ik ben een echte
Hollander, maar ik was er al zó lang weg, dat terug naar Holland
voor mij toch niet hoefde. En Fryslân is een fantastische provincie,
in heel veel opzichten. Ruimte, weidsheid, mooie taal en cultuur en
niet druk. En als je in bijvoorbeeld Amsterdam wilt zijn….., voor mij
is het maar een uurtje de dijk over.
Als talenman heb ik toch maar Fries geleerd, want wonen is één,
maar leven betekent voor mij ook deelnemen aan de cultuur van
het land waar je woont. En als je zuster dan veel genealogisch
onderzoek heeft uitgevoerd en de familie dus veel beter kent, blijkt
dat je voor een kwart Fries bent.
Onze moeder was een Moret, dochter van Gerrit Moret en Jacobje
de Jong (2 dec 1873) uit Hilversum. En Jacobje was met vader
Joost de Jong, venter en moeder Sijbrigje Koens, broers en zussen
de Jong eind 19de eeuw van Sneek naar Amsterdam verhuisd:
economische vluchtelingen, zoals zoveel Friezen in die periode. Als
jong meisje kon ze daar in ieder geval een ‘dienstje’ krijgen: brood
op de plank. Opa Gerrit Moret huwde haar tegen de zin van zijn
ouders, maar chique in een kostschool opgevoed, heeft hij toch zijn
zin doorgezet met de gewone, arme Friezin.
Voor een kwart Fries: onze woonplaats werd Bolsward, 11
kilometer van Sneek. Tegen mijn pensioen zocht ik nog wat
hobby’s, ik werd vrijwillig molenaar en draai zo nu en dan op de
12

Lonjé molen. Hij staat aan de snelweg, als je van de Afsluitdijk bij
Bolsward komt, zie je hem aan je linkerhand. Een mooie
poldermolen uit 1824.
Mijn zuster was met de genealogie van de familie de Jong verder
gegaan en ja hoor de vader van Joost de Jong was Joost Wytzes
de Jong uit Sneek en hij was molenaar in Bolsward geweest. Hij
was knecht op één van de twee zaagmolens. Waarschijnlijk op De
Haan langs de Harlingerstraat bij de Blauwpoortsbrug, op een
steenworp afstand van 'mijn' poldermolen. De Haan heeft sinds
1545 op die plek gestaan.

Op de foto ziet u een gevelsteen van De Haan. In 1874 is daar een
schuur gebouwd, waarbij gebruik is gemaakt van houten planken
en balken uit De Haan, die kennelijk ontmanteld was. Om die reden
is de gevelsteen met de afbeelding van de molen daar ingemetseld.
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Nog steeds zitten er in die schuur houten onderdelen van de oude
molen.
En zo is een cirkel rond,
net als een volledige draai
van de molenwieken.
Molenaar de Jong en
molenaar de Ruiter
verbonden in en door de
familie Moret, door de
woonplek en door
eenzelfde activiteit: een
molen laten draaien.
Michiel de Ruiter
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Koninklijke onderscheidingen:
Adrian Libscomb pers.5607.
Van Barbera Moret pers.362 ontvingen wij een Australische
Courant n.l. de “Bellingen Courier” van 26 januari 2015.
Daarin lezen wij dat de Urunga-ingezetene Adrian Libscomb is
voorgedragen voor de “Medal of the Order
of Australia” – OAM. Deze onderscheiding
is in Sydney uitgereikt in het voorjaar door
de Gouverneur Generaal Peter Cosgrove,
de vertegenwoordiger van HM.Koningin
Elizabeth II van het Verenigd Koninkrijk.

c.
d.

e.
f.

g.
h.

Hij ontving de onderscheiding voor o.m.
a. Het tot stand brengen van de
afvalverwerking in Bellingen,
b. Voorzitter van de
verblijfsaccommodatie “Farmstay B&B.
Directeur van lokale radiostation 2BBB-FM.
Plv.teamleider van het Rampenhulpverleningsteam van het
Rode Kruis, was betrokken bij de overstromingen in 2009 in
Urunga.
Opzetten van een Rampen Evacuatie- en Opvangcentrum
bij de overstromingen in Queenland in 2011.
Als advocaat voerde hij rechtszaken op het terrein van civielrecht en strafrecht waarbij hij vaak Pro Deo werkte voor
Bellingen Senioren en leden van de lokale Aboriginal
gemeenschap.
Heeft meerdere wetenschappelijke publicaties op het gebied
van juridische zaken en mensenrechten op zijn naam staan,
(bij gelegenheid als co-auteur met Nicholas Cowdery AM QC).
Mr. Libscomb’s activiteiten reikten ver buiten de regio.
Reisde naar alle windstreken en was een scherp observator
van gebruiken en leefwijzen van mensen die hij op zijn
reizen tegenkwam.
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Mr. Libscomb is geboren en opgegroeid in Sydney en studeerde
aan de Macquarie University, en Southern Cross University,
Lismore, waar hij graden behaalde in Sociale Geografie en
Recht.
Adrian is de partner van Barbera Moret pers.362 en donateur van
onze Familiestichting. Zij wonen in Urunga NSW – 46 Rosedale
Drive - Australië.
Urunga NSW is gelegen aan de Stille Zuidzee (Pacific Ocean)
tussen Sydney en Brisbane.

In memoriam Pieter Marcus.
Een later ontvangen bericht van het overlijden op 22 december
2013 van Piet Marcus verraste ons. Op 12 maart 2005 werd Piet
door het Bestuur van de Familiestichting benoemd tot secretaris. Hij
volgde Willem Moret op die om leeftijdsredenen uit het bestuur trad.
Slechts een zeer korte tijd heeft Piet die functie kunnen vervullen. In
die korte tijd hebben wij Piet leren kennen als een prettig,toegewijd
en deskundig iemand. Zijn lichamelijke conditie was niet zodanig
dat hij het werk voor de Familiestichting kon voortzetten. De
Familiestichting Moret gedenkt hem met eerbied.
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GEBOREN

Stan Alex Moret
maandag 10 augustus 2015
weegt 3838 gram en is lang 51 cm.
Vader: Robert Moret
Moeder: Lisette de Groot
Woonadres:
Jacob Catslaan 12
3351 CN Papendrecht.

U vindt Robert Moret in Familieboek II – blz. 335 XIar
pers. 1836.

17

GETROUWD

U vindt August (Guus) Moret in Familieboek II – blz.388-XIId
Pers. 404.
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Overleden

U vindt Pieter Marcus in Familieboek II – blz.335-XIaqPers.2787.
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U vindt Hillegonda Marij Poot in Familieboek II blz. 274 – Xca
Pers.1863.
20

U vindt Wilhelmina Kooij in Familieboek I blz.392 – Xiel
Pers. 1423
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U vindt Elisabeth Josina Maria de Winter in Familieboek II
Blz. 322 – Xik – Pers. 371.
22

U vindt Jenneke (Jep) van der Heijden in Familieboek II –
blz.325 XIs – Pers.2738
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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 uitgave’
alsmede uw naam en adres, wordt het boek 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 uitgave’.
Bij bestelling van beide boeken betaalt u € 6,75 minder, dus
totaal € 111,--.
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www.moret.info
Het is alweer ruim tien jaar geleden dat onze website op internet
zichtbaar werd..
Heeft u wel eens onze website bezocht? Doen!
Het was 2004 dat Willem Moret kontakt kreeg met de heer Ed E.
Moret uit Maartensdijk, die vertelde dat hij een domeinnaam
www.moret.info veilig had gesteld ter voorkoming dat deze
eventueel in commerciele handen zou vallen. De Familiestichting
Moret had belangstelleng en kon pro deo de domeinnaam
overnemen.
Het onderhoud berustte bij AGN te Nijmegen. Met dit bedrijf kontakt
gezocht en de tenaamstelling van de vorige eigenaar werd
veranderd in die van de Familiestichting Moret. Afgesproken werd
dat de website per 1 december 2004 operatief zou zijn.
Aan Henny Moret uit Bilthoven werd gevraagd of zij er voor voelde
beheerder/webmaster te worden. Zij ging akkoord.
Samen met Willem Moret heeft Henny enorm veel werk in korte tijd
verzet om alle relevante gegevens in te voeren.
Tot haar overlijden in februari 2010 heeft zij zich op voorbeeldige
wijze gekweten van de taak haar toevertrouwd.
Op korte termijn moest een nieuwe webmaster worden gevonden.
In de Bestuursvergadering van 6 maart 2010 werd Ruud Pruijssers
bereid gevonden deze taak op zich te nemen. Hij deelde mede
ervaring op dat gebied bij de Nederlandse Fietsersbond te hebben.
Als commissielid website zou Willem optreden.
De kosten voor het onderhoud door AGN waren vrij hoog terwijl de
financiele toestand van de Familiestichting niet al te rooskleurig
was. Er werd gezocht naar een alternatief. Dit resulteerde in kontakt
met Antagonist in Enschede. Met behulp van de IT-man van Willem
is de domeinnaam eind 2014 begin 2015 verhuisd van AGN naar
Antagonist. De kosten zijn aanzienlijk gedaald.
Met de IT-man van Willem is een instructie samengesteld hoe te
werken. Tot op heden werkt Willem aan het onderhoud van onze
website.
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Bestuur Familiestichting Moret
Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Michiel de Ruiter

Ruud Pruijssers

Michiel de Ruiter
(Plaatsvervanger)

Bestuursleden: 1. Sjaan Verhoef-van Herwijnen
2. Sonja Geijsen-de Ruiter
3 Vacant
De 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 .

Redactiecommissie Nieuwsbrief

Genealogiecommissie

Ruud Pruijssers
Willem Moret –
Samenstelling- Druk en Verzending.
wmoret@planet.nl

Willem Moret
Sonja Geijsen-de Ruiter

Activiteitencommissie

Webmaster / website

Ruud Pruijssers
Michiel de Ruiter

Ruud Pruijssers – www.moret.info
Willem Moret – Beheer en onderhoud.

Archiefcommissie

Verjaardagcommissie

Ruud Pruijssers / Algemeen
Willem Moret / Genealogie

Sjaan Verhoef-van Herwijnen
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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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