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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.
Vormgeving en druk: Willem Moret – Redactie: Willem Moret en Hugo Moret.
E-mail: rednieuwsbrief@moret.info
Bankrelatie: IBAN: NL84INGB0000405520 t.n.v. Familiestichting Moret – Bolsward
Kamer van Koophandel Rotterdam - inschrijving in het Stichtingsregister no: 41133110.
Disclaimer: Hoewel wij uiterste zorgvuldigheid betrachten bij de vervaardiging van de
Nieuwsbrief’, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige
informatie.
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Voorwoord redactie
Wij beginnen deze Nieuwsbrief met een heugelijk feit.
Het is Lidia Moret die de Shell Stimulation Award for
Excelence in Corporate Communication won. Wij feliciteren
haar van harte met deze prijs. Verder in de Nieuwsbrief
leest u over haar gewonnen prijs. De bijdrage van Lidia
ontvingen wij, omdat haar vader er op aandrong, hij is
apetrots op zijn dochter. Wij voldoen hier graag aan.
Vervolgens leest u het verhaal van ons oud- bestuurslid en
auteur van ons eerste Familieboek en vroegere
eindredacteur van de Nieuwsbrief in ‘Dozen vol verhalen’.
Wanneer u dat leest is het niet verwonderlijk dat de redactie
van Gens Nostra het boek als voorbeeld stelde.
Ook is er de wetenswaardigheid van een vergeten
bombardement in Rotterdam. Een verhaal ons toegestuurd
door onze donateur Rob Moret uit Rhenen.
Bladerend in oude kranten ontdek je soms gebeurtenissen
die het lezen de moeite waard zijn. Zo ook in de
Gorinchemse Courant van zondag 27 april 1890. Hier lezen
we van een rechtszaak in de herberg van Teunis Moret in
Sliedrecht.
Natuurlijk vindt u er de geboorte, huwelijk- en overlijdensberichten alsmede verdere informatie de Familiestichting
betreffende.
Tot slot wenst de redactie u veel plezier met de Nieuwsbrief
die voor u ligt.
Willem Moret
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Van de voorzitter
Stambomen discrimineren, gewenst of ongewenst?
Voor dat je aan genealogie begint is het goed je een belangrijke
vraag te stellen. Wat wil ik te weten komen, als ik keuzes maak in
mijn zoekroutine. Wil ik mijn eigen naam nagaan of wil ik echt al
mijn voorouders opzoeken, van wie het bloed door mijn aderen
stroomt?
Je leert al heel vroeg dat discriminatie prima is, maar ongewenste
discriminatie is in feite niet toegestaan. Volgens de reinrassische
theorie moesten blanke Germaanse types samen kinderen
krijgen. De stamboom volgend van die nakomelingen of die
voorouders weet je dat een ieder blond is en blauwe ogen heeft.
Maar deze theorie discrimineert ongewenst en wordt daarom als
verderfelijk beschouwd.
Mijn vrouw en ik hebben een stichting voor honden- en
dierenwelzijn. Wij helpen in Roemenië en Andalucia individuen en
organisaties die daar ter plekke ijveren voor dierenwelzijn. Soms
vragen die vrienden daar of we in Nederland een plek hebben voor
een hond, die zij daar uit erbarmelijke omstandigheden hebben
gered. Dan doen we dat. Meestal is de vraag van potentiële
adoptieouders: ‘van welk ras is de hond?’ Wat bij de mens
ongewenste discriminatie is, is het bij de hond duidelijk niet. Mijn
vrouw en ik spreken dan misprijzend ‘oh, die willen weer een
merkhond’. Wij hebben een stakker van een asielzoekertje, voor
wie wij hier een plekje zoeken, een asbakje, een vuilnisbakhondje
van wie de afkomst nooit bekend zal zijn. ‘Ongewenste
discriminatie’ bij honden lijkt dus normaler en volledig
geaccepteerd dan bij mensen.
Natuurlijk weten wij dat je voor de jacht geen logge bouvier moet
inzetten en voor hulphond is ook niet elke hond geschikt, maar
met fokken en stambomen slaan we in onze samenleving soms
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door. Gelukkig maar dat die reinrassische theorie bij mensen in de
praktijk brengen ‘not-done’ is. Alhoewel de kloon- en dnaimplantaatdiscussies nieuwe dilemma’s meebrengen.
Een stamboom van mensen, die geheel van elkaar verschillen
behalve de naam of een stamboom van honden, die alle aan exact
alle uiterlijke kenmerken voldoen, die voor die hond door mensen
zijn bedacht. In het éne geval ongewenste discriminatie, in het
andere geheel niet.
Maar, waar we niet ongewenst discrimineren als het om de
meeste kenmerken van de mensen gaat bij het zoeken van hun
stamboom, op één van de belangrijkste kenmerken discrimineren
wij wel en dat lijken we niet ongewenst te vinden. Wij zoeken maar
door, de verre geschiedenis in, op de achternaam van de man. Zo
gauw de vrouw trouwt, hebben de kinderen een andere naam en
die lijken we dan niet meer interessant te vinden, want die dragen
de naam niet meer. Dat terwijl de bloedband van een moeder en
haar kinderen misschien wel sterker is dan met de vader, nou ja
laten we daar niet over discussiëren, zaadje of bloed. Maar in onze
traditionele genealogie worden vrouwen dus fors gediscrimineerd
en we lijken dat normaal te vinden.
Waarom afstamming volgens de naam belangrijker is? Omdat de
eeuwenoude gewoonte de masculiene afstamming belangrijker te
vinden dan de feminiene nog steeds gebaseerd is op het feit dat
de man kennelijk belangrijker is. Ongewenste discriminatie dus!
En je beperkt je enorm in de vraag van wie je afstamt. Als je alle
lijnen nagaat, tref je ook een rijker arsenaal verhalen, die mede
jouw plek op aarde nu vandaag de dag vormgeven. Hoe boeiend
kan dat niet zijn?
Onze tocht op aarde verloopt net zo als bij de meeste nietrashonden, wij voldoen niet aan enig raskenmerk, omdat onze
voorouders elkaar niet uitzochten op basis van vooraf
gedefinieerde raskenmerken. Gelukkig zijn we geen product van
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de reinrassische theorie., integendeel. Het uitzoeken van het hele
‘kwartier’ ofwel elke voorouderlijn nagaan, biedt je de beste
mogelijkheid een rijke familiegeschiedenis te ontdekken. Beperk
je dus niet. Of Moretten dat ook doen, ik ken er wel, die ook de
vrouwelijke lijnen nagaan, er is alleen nog geen boek van.
Michiel de Ruiter, voorzitter

Lidia Moret
Lidia Moret [2515] won eind november de Shell Stimulation Award
for Excellence in Corporate Communication. Deze prijs wordt
jaarlijks uitgereikt aan de student met de beste scriptie van het
‘Master of Science in Corporate Communication Programme’ van
de Rotterdam School of Management/Erasmus University.
De prijs zelf is een kunstwerk, gegoten uit brons en gemaakt
door de kunstenaar Ruurd Hallema. Het grote exemplaar dateert
uit 1999 en is een wisseltrofee die nu voor een jaar in Lidia’s
bezit zal zijn. Het kleine exemplaar mag ze houden.
Haar scriptie vormde de afsluiting van een Master-programma dat
ze de afgelopen jaren (naast een fulltime baan) heeft gevolgd.
Ze deed onderzoek bij haar huidige werkgever NN Group naar de
communicatie van senior leidinggevenden in een internationaal
bedrijf. Mede op basis van vele interviews heeft ze een model
ontwikkeld waarin diverse stromingen uit de academische
literatuur samenkomen, iets wat de jury vooral prees in haar
juryrapport.
Theorieën uit de retorica zijn gecombineerd met nieuwere
management theorieën over het creëren van medewerkers
betrokkenheid.
Haar onderzoek en het ontwikkelde model bieden
leidinggevenden
eveneens praktische aanbevelingen voor hun communicatie naar
medewerkers.
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Lidia Moret (1971) behaalde in 1994 een HBO diploma Vrijetijdskunde aan de Hogeschool Rotterdam & Omstreken, en studeerde
vervolgens in 1997 af in Communicatiewetenschap aan de
Universiteit van Amsterdam. Ze werkte gedurende 12 jaar in
diverse communicatiefuncties bij ABN AMRO en vervolgens 2,5
jaar als freelance adviseur. Sinds 2011 werkte ze eerst voor
Nationale-Nederlanden en vervolgens voor het moederbedrijf NN
Group in Den Haag. Op de afdeling Corporate Communications &
Affairs werkt ze als Senior communicatie adviseur voor interne- en
externe- communicatie.
Ze is in 2002 getrouwd met René Spin [5058] en ze wonen met
hun twee kinderen Isabelle [5059] (2003) en Christian [5324]
(2006) in Schiedam.
U vindt hen in Familieboek II op blz. 427 onder XIIIe
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Dozen vol verhalen over gebeurtenissen in
de 20ste eeuw

Oud-Amersfoorter Alphons Moret (88): “Mijn collectie gaat de
komende jaren zijn waarde bewijzen.” ©Frans Kanters.
Door Johan Hardeman 4-1-16
Alphons Moret (88) uit Bilthoven heeft een extreme bewaar tic.
Zijn leven lang verzamelde de oud-Amersfoorter alles wat los en
vast zat, totdat zijn vrouw het zat was.
In 2002 bezorgde hij honderd dozen bij Archief Eemland, met
daarin zestig jaar van zijn leven gevat in papier. De paperassen
zijn nu keurig geordend en toegankelijk voor iedereen.
Ik heb al mijn hele leven de innerlijke behoefte om dingen
op te schrijven.
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De 'Inlevingscollectie 20ste eeuw' van Moret beslaat elf meter aan
dozen, over zijn leven dat zich vooral in Amersfoort afspeelde. In
keurige mappen staan aantekeningen die hij maakte tijdens
opvallende momenten in zijn
leven. Het zijn persoonlijke
verhalen en beschouwingen
van de grote
wereldgebeurtenissen
tussen 1940 en 2001.
Het bombardement op
Rotterdam maakte Moret als
12-jarige jongen mee in de
Tweede
Wereldoorlog.
©Stadsarchief Rotterdam
De collectie herbergt zijn
persoonlijke
financiële
administratie, waarin staat hoe
hij in de jaren '60 zijn huis aan de
Tollenslaan (Bergkwartier) kocht
voor 25.000 gulden en in 1999
verkocht voor vier ton.
Er zijn ook dagboekfragmenten te lezen over een uit
de hand gelopen rel op Lyceum
De Amersfoortse Berg, waar hij
in de jaren '60, '70 en '80 leraar
was. Hoe een rector een
verhouding kreeg met een
lerares en hoe diens ontslag tot
grote onenigheid leidde op de
school. Alle details staan smeuïg
beschreven.
Het wisselen van de wacht in Oost-Berlijn. ©Floris Lok
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Ook bevat de collectie notulen van een personeelsvergadering in
1982, over drugsgebruik van leerlingen van De Amersfoortse
Berg.
Archief Eemland beschouwt de collectie als een bijzondere
verzameling. “Dit is uniek. Iets vergelijkbaars kom je niet gauw
tegen in andere archieven. Dit is een persoonlijk gekleurde
collectie waar onderzoekers veel aan kunnen hebben,'' zegt Dirk
Steenbeek, adviseur digitale informatie van Archief Eemland. “Ik
verwacht dat de collectie de komende jaren zijn waarde gaat
bewijzen. Deze verzameling biedt een brede blik op de tweede
helft van de twintigste eeuw.''
De inlevingscollectie van Moret is bedoeld voor onderzoekers die
over een jaar of vijftig de tweede helft van de twintigste eeuw
willen bestuderen, vertelt de verzamelaar. “Zij zullen veel officiële
informatie vinden, maar zelden iemands persoonlijke kijk op de
gebeurtenissen.”
“Ik heb als gewoon mens de ontwikkelingen beschreven.
Duizenden
Nederlanders
hebben
nagenoeg
hetzelfde
meegemaakt als ik. De Koude Oorlog, de seksuele revolutie en de
komst van de computer. Mijn collectie is persoonlijk gekleurd.
Maar dat is niet erg. Ik geloof niet in objectiviteit. Historici brengen
altijd hun eigen waardeoordelen in als ze de geschiedenis
beschrijven. Mijn oordeel over de afgelopen decennia? We
hebben het als mensheid niet goed gedaan. Als je kijkt naar het
milieu
of
de
armoedebestrijding is er nog een wereld te winnen.''
Doorgeven
Moret heeft zijn collectie niet samengesteld om de komende
eeuwen te worden herinnerd. “Eeuwig voort leven trekt mij niet
aan. Ik wil wel iets doorgeven aan volgende generaties.
Dat is de leraar in mij. Ik heb de illusie dat mijn collectie historici
helpt om de tweede helft van de twintigste eeuw te duiden.'' Hij
woont inmiddels alweer enige jaren in een woonzorgcentrum in
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Bilthoven.
De oud- economieleraar doceert nog even graag als vroeger. “Ik
ben altijd bewaarderig
geweest. Dat begon na het
bombardement in
Rotterdam, in mei 1940. Ik
was twaalf jaar toen Duitse
bommenwerpers over de
stad vlogen. Ons huis in
Rotterdam brandde af. Van
de eerste twaalf jaar van
mijn leven heb ik niks
meer, behalve mijn
herinneringen. Sindsdien
verzamel ik alle post die ik
krijg.”
Iconische herinneringen
aan de
wereldgeschiedenis
combineert Moret met
persoonlijke zaken. © epa

Relevantie
Moret besloot dat zijn verzameling een doel moest krijgen. Hij
gooide 90 procent van zijn verzameling in de papiercontainer. De
overige 10 procent sorteerde hij op onderwerp en relevantie. Het
resulteerde in een collectie van honderd dozen met labels, zoals
Souvenirs Tweede Wereldoorlog, Vredesbeweging, Seksuele
Revolutie en Politiek Avondgebed Amersfoort. De dozen zijn
gevuld
met
aantekeningen,
krantenknipsels
en
dagboekfragmenten. In 2002 bracht hij zijn collectie naar Archief
Eemland, die het graag wilde hebben.
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Persoonlijke herinneringen
Moret schreef ook zijn persoonlijke herinneringen op. Over
hemzelf, zijn nieuwe woonplaats Amersfoort en de historische
gebeurtenissen die hij op televisie langs zag komen. “Ik heb al mijn
hele leven de innerlijke behoefte om dingen op te schrijven. Dat
geeft rust, je schrijft de zaken van je af.” Hij schreef veel in cafés.
Terwijl andere bezoekers met een glas bier de werkweek
bespraken, nam Moret onder het genot van een kop koffie zijn pen
of potlood ter hand. “Mijn kinderen zaten op zangles in Soest. Ik
bracht hen daarheen en ging daarna zelf lekker schrijven”. Hij is
de naam van zijn vaste café vergeten, al bracht hij er talloze uren
door.
In de loop van zijn leven bewaarde Moret zoveel paperassen dat
hij na zijn pensioen moest selecteren. De studeerkamer en zolder
van zijn huis stonden vol met dozen. Zo kon het niet langer, vond
zijn vrouw. “Mijn bewaarzucht was voor haar een last. Het was
gewoon een rommel. Niet zoals een huisvrouw het graag wil
hebben. Van mij mocht ze niet aan al mijn papieren zitten.''
Verschillende keren reed hij met een propvol autootje heen en
weer met dozen. Zijn vrouw kon eindelijk opgelucht ademhalen.
Moret denkt nog regelmatig aan zijn collectie. Het geeft hem een
goed gevoel dat hij zijn verzameling heeft weggegeven. Hij hoopt
dat
andere
mensen
er
plezier
aan
beleven.
Nog niet alle geheimen zijn onthuld. Na zijn dood zullen nog meer
dozen met informatie de weg naar Archief Eemland vinden. Wat
daarin staat? Daar wil Moret niet te veel over kwijt. “Vooral
privézaken.'' Archief Eemland wacht met spanning af.
Ons oud-bestuurslid Alphons Moret [1577] kunt u vinden in
Familieboek II op bladzijde 274 onder Xca.
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Het vergeten bombardement in Rotterdam
Van Rob Moret [2298] uit Rhenen ontvingen wij het volgende
verhaal:
Rob begint zijn verhaal met aan te merken dat door het
bombardement op 11 mei 1940 onder de getroffen woningen
onder meer die was van Andries Moret aan de Grote Markt op no.
9. Hij dreef er een winkel waar men kleding kon laten stoppen. Het
bedrijf was genaamd “American Stoppage”. Op bladzijde 111 van
het eerste Familieboek vindt u nog meer getroffenen uit de Moretfamilie.
Maar als kleinzoon van Pieter Moret [1210] (1868-1939),
sigarenhandelaar en exploitant van huizen wonend aan de
Oudendijk 194c en zoon van Hendrik Moret [1222] (1909-1985)
hoofd van een ULO in Rhenen, ontdekte zoon Robert Moret –
(1945) onderwijzer te Rhenen op een regenachtige dag bij het
opruimen van de zolder onverwachts een rouwkaart. Nooit heb ik
geweten dat mijn vader een ouder broertje Hendrik (1903-1904)
had. Over de verwoestingen en verdriet en dood in de familie werd
niet gesproken. Nooit heeft mijn vader verteld dat van hem een
tante Jannigje Moret-de Geus [1233] (1874-1941) echtgenote van
Arij Moret [1212] (1873-1949) met haar drie kinderen [1234],
[1241], 1242] bij het onjuiste bombardement van de Engelsen op
4 september 1941 op de Hooidrift 143b zijn omgekomen. Zie
bijgaande rouwkaart.
Na 14 mei 1940 voerden geallieerden (eerst Britten, later
ook Amerikanen) 120 luchtaanvallen uit op Rotterdam. De
bedoeling was vooral haven- en scheepsbouw te treffen, maar
vanaf grote hoogte werden ook 60 keer Rotterdamse
woonwijken getroffen. In die beginfase gebruikten vooral de
Britten, maar ook later de Amerikanen, doelen als
13

Vlissingen, IJmuiden en Rotterdam als oefengrond voor jonge
onervaren piloten.
Vergeten
De luchtverdediging was minder sterk. Ik vat deze nieuwe
aanslagen op de toch al zwaar geteisterde Rotterdamse bevolking
maar samen onder het begrip: vergeten bombardementen. Tot
zowel de geallieerden, als de Nederlandse regering in Londen
drong het besef maar langzaam door dat de Rotterdamse
bevolking opnieuw in de hoek zat waar de klappen vielen.
De afstand heen en terug was te overzien en de Duitse
luchtverdediging was minder sterk.
Bij het eerste zeer onnauwkeurige bombardement( van maar liefst
11.000 meter hoogte) door slechts één Brits Vliegend Fort op 4
september 1940, vielen vooral in Rotterdam-West in de omgeving
van
de
Hooijdrift
23
doden
en
67
gewonden.
Bron: verslag van Geert Jan Laan uit een briefwisseling van de
familie Ottevanger..

14

De destijds verzonden rouwbrief van de omgekomen
familieleden.
Zie Familieboek II bladz.222 – IXck
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Wij lazen in de Gorinchemse Courant
van zondag 27 april 1890 het volgende:

“Een zekere Willem van Wijngaarden ging op 2 februari 1890
woest te keer in de herberg van Moret te Sliedrecht en zoude bij
die gelegenheid door den 29 jarigen schipper Hendrik Pieter P.
Lzn. Met een luciferspot zoodanig op het hoofd zijn geslagen dat
deze daardoor hevig verwond raakte. Bekl. moet dit toegeven,
doch hij kwam de kastelein te hulp daar v.Wijngaarden zich zoo
schandelijk gedroeg. Het O.M. doet uitkomen dat
deze vervolging wel wat van een wraakoefening
heeft, doch dat niettemin bekl. wel wat te verwas
gegaan: Spreker requireert derhalve drie dagen
gevangenisstraf.”
Een luciferspot werd vroeger gebruikt om lucifers aan te strijken,
de uitgebrande lucifer werd daarna in de pot gedaan. Teunis Moret
was klerk, nachtwaker en herbergier.
In dit parenteel ziet u een deel van de activiteiten van Teunis:

Parenteel van Teunis Moret [100].
Generatie I
I.Teunis Moret [100], zn. van Jan Moret [51] (Los werkman / In
1818 arbeider en in 1838 broodbakker.) en Pleuntje Aartsdr.
Kooijman [62], geb. te 's-Gravendeel op 27 mrt 1820, klerk,
nachtwaker en koffiehuishouder, ovl. (74 jaar oud) te Sliedrecht op
5 okt 1894 aangegeven 6 october 1894, tr. (resp. 27 en 37 jaar oud)
(1) [42] te 's-Gravendeel op 4 dec 1847, (gesch. op 13 jan 1874)
met Clasina Elselina Jacoba van der Maare [105], dr. van
Christiaan van der Maare [3953] en Maria Catharina Meerburg
[3954], geb. te Leyden op 11 mrt 1810, ged. te Leyden op
18 mrt 1810.
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Uit het boekje: Honderd jaar Sliedrechtse Vrijwillige Brandweer
1881 – 1981 door Ir. W.Bos Jzn.lezen we op bladzijde 25:
De grootste brand uit die dagen vond plaats op 28 april 1891 toen
om kwart over twaalf brand ontstond nabij het raadhuis en het
kantongerecht. De brand brak uit in een blok woningen met riet
gedekt en in eigendom van T.Moret en Abraham Seret IJzn. De
panden werden bewoond door de gezinnen H.Bongers, W.van Zon,
W.van Asperen, K.Bakker, M.Redelijkheid en A.Lanser.
De heer Ravesteyn had rook uit het dak zien opgaan bij Bongers,
waarna hij daar snel naar binnen liep. Men zat er juist voor de
maaltijd aan tafel.
IJlings werd de woning verlaten. De hitte was al spoedig zo groot,
dat de houten kozijnen van het tegenover staande huis, bewoond
door Mej.de wed. P.Kraaijeveld-Kros, in brand geraakten. Ook de
deuren, vensters en goten van de er naast gelegen panden van de
heren M.C. Schram de Jong en L.H.Ravesteyn vatten vlam, waarna
her vuur weer oversloeg naar het tegenover gelegen
Kantongerecht. IJlings werd het gemeentearchief uit het Raadhuis
gehaald en in het Evangelisatiegebouw (thans Chr.Geref.Kerk) in
veiligheid gebracht.
Intussen waren dan de brandslangen aan de waterkranen
verbonden. Voor dat ze in werking waren gebracht hadden
gedienstige handen reeds emmers water tegen genoemde percelen
gesmeten, waaraan het behoud te danken was. Maar de met riet
gedekte woning van Van Asperen, die gesloten was, omdat de
bewoners naar een zilveren bruiloft in Dordrecht waren, en die van
de Weduwe van Wijngaarden brandden geheel af. Tot laat in de
avond was men bezig met nablussen. Gelukkig dekte ook toen al
verzekering de schade.
Repertoria Dordrecht:
GAD 714-111, acte 8453 dd. 29-01-1894 Schuldbekentenis met
hypotheek door Jan Eijkelenboom te Sliedrecht t.b.v. Teunis Moret
aldaar.
GAD 714-111, acte 323 dd. 7-11-1896 Schuldbekentenis met
hypotheek door Jan Eijkelenboom te Sliedrecht weduwe van Teunis
Moret voor wie is geaccepteerd door Jan Teunis van Dongen te
Sliedrecht groot fl. 1000,--.
Rooiement door Teunis Moret te Sliedrecht eene hypothecaire
inschrijving lastens Jacob Boele te Wijngaarden. Not.Archief
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Papendrecht, deel 558-75, acte 2269 dd. 2-7-1894.
Not.Archief Papendrecht, deel 558-75, acte 1701 dd. 17-12-1891
repertorium - Testament van Teunis Moret te Sliedrecht.
Not.Archief Papendrecht deel 558-77 acte 3409 dd. 14-11-1899
repertorium. Cessie eener schuldvordering t.b.v. Teunis Moret te
Sliedrecht lastens Teunis Wor aldaar per resto groot fl.396,39 door
Johannes v.d.V, Marinus v.d.V. Hendrik v.d.V. Teunis van der Vlies
en Jan Teunis van Dongen gehuwd met Hillegonda Cornelia van
der Vlies allen te Sliedrecht aan Arie Visser te Haarlem voor
fl.396,38 geaccepteerd door Jan Hendrik van der Heiden te
Papendrecht.
Teunis Moret [100] en Clasina Elselina Jacoba van der Maare [105]
Dit huwelijk bleef kinderloos en werd op 13-01-1874 bij
vonnis van de Arrondissementsrechtbank ontbonden.
Uit dit huwelijk geen kinderen bekend.
U vindt Teunis Moret in Familieboek II op bladzijde 109 onder VIIIh.

Belangrijk
Via via horen wij van geboorten, huwelijk en overlijden. We halen
zover mogelijk wetenschap uit dag- en weekbladen. Ook zijn er
sites waarin gegevens van de bovengenoemde onderwerpen zijn
te vinden. Maar vaak zijn de gegevens summier en moeten wij de
krant opzoeken om meer gegevens te weten te komen. Uiteraard
vergt dat de nodige tijd, die wij graag willen gebruiken voor dieper
onderzoek naar de familiegeschiedenis.
U kunt ons helpen door familieomstandigheden door te geven.
Heel gemakkelijk door gebruik te maken van ons nieuwe emailadres: stamboom@moret.info
Zijn er bij u de afgelopen tijd geboorten geweest, huwelijken
gesloten en familieleden overleden? Meld het ons. Wij zijn er u
dankbaar voor.
De Genealogiecommissie.
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Geboren:

U vindt Peter [6216] en Hanneke [403] in het Familieboek II
op blz.387/388 onder XIIc – 2.
19

Diamanten huwelijk

U vindt hen in
het Familieboek
II op bladz.403
onder XIIbd
[4819] en [3638]
20

Overleden
Ons bereikte het droeve bericht van het overlijden van:
Mathilda Pieternella Meijer-Moret
Geboren op 9 juni 1930 te Dubbeldam.
Overleden op 10 november 2015 te Gorinchem.
Mathilde schreef een boekje genaamd:
“De rolstoel is mijn talent”
Zie Nieuwsbrief 16 – blz. 4 – april 2000.
U vindt Mathilde in het Familieboek II op blz. 289 – Xcz – 2. [3892]
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U vindt Willem Huizer
[5052] in het Familieboek
II op bladz.331 onder XIai
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U vindt Jan Steenhoek in
Familieboek II op bladz. 327
onder XIy - [445]
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Genealogie
Familieboek I; eerste uitgave
Van het eerste familieboek, “Vier Eeuwen Moret in
Nederland” met zijn rijke geschiedenis over de familie
Moret 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 boek ligt niet in de verwachting.
Wanneer u € 60,- (incl. verpakking en porto) overmaakt op
rekening NL84INGB0000405420 t.n.v. Familiestichting
Moret te Bolsward onder vermelding van ‘Familieboek I =
eerste uitgave’, alsmede duidelijk uw naam en adres, wordt
het boek u toegezonden.

Familieboek II; 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 (inclusief verpakking en
porto) eveneens door overmaken van het genoemde
bedrag op het bovengenoemde bankrekeningnummer met
uiteraard de vermelding van uw naam en adres alsmede
‘Familieboek II – tweede uitgave’
Bij bestelling van beide boeken betaalt u € 6,95 minder,
dus € 110,80
24

Website
www. moret.info
Schreven we in het vorige nummer van onze Nieuwsbrief dat het
alweer tien jaar geleden was dat de website www.moret.info het
levenslicht zag, nu kunnen wij u vertellen dat momenteel de
laatste hand wordt gelegd aan vernieuwing van de site.
De uitstraling wordt modern aangepast aan de tijd waarin we nu
leven. Wat ook mag worden genoemd is de professionele hand
die de site dit mooie aanzicht geeft. Onze nieuwe webmaster Koen
Moret uit Veenendaal ( webmaster@moret.info ) kwijt zich van
deze taak. De huidige website is sinds 5 november 2015 in totaal
279 keer bezocht. Totaal vanaf het begin tellen we 14763
bezoeken.
Ook de Stamboom zal regelmatig worden ververst zodat de
bezoekers zo up-to-date mogelijk worden geïnformeerd.
Nieuw in de website is de index van het Familieboek II = tweede
uitgave. Wilt u meer te weten willen komen over een persoon, dan
kunt u eenvoudig het persoonsnummer en het bladzijdenummer
op geven aan de webmaster. U wordt dan door de genealogie
afdeling geïnformeerd.
Nog deze zomer hopen wij de nieuwe website operationeel te
hebben.
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Bestuur Familiestichting Moret
Voorzitter

Secretaris

Michiel de Ruiter

Sonja Geijsen-de Ruiter Michiel de Ruiter

voorzitter@moret.info

Penningmeester

secretaris@moret.info

penningmeester@moret.info
(waarnemend)

Leden:
Hugo Moret
bestuur3@moret.info

vacant

vacant

Voor de functie van penningmeester en twee bestuursleden zoeken wij
nog mensen die de Familiestichting Moret mee helpen besturen.
Voelt u zich geroepen dan kunt u contact opnemen met onze
secretaris Sonja Geijsen-de Ruiter: secretaris@moret.info

Commissies:
Redactie Nieuwbrief

Genealogie

Willem Moret
Hugo Moret

Willem Moret
Sonja Geijsen-de Ruiter

rednieuwsbrief@moret.info

stamboom@moret.info

Activiteiten

Website

Michiel de Ruiter
Ineke van Veen

Koen Moret

webmaster@moret.info

secretaris@moret.info
Archief

Felicitatiedienst

Sonja Geijsen-de Ruiter : Algemeen
Willem Moret : Genealogie

Sjaan Verhoef-van Herwijnen
felicitatiedienst@moret.info
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Versterking
Na het terugtreden van twee bestuursleden was het belangrijk
versterking te krijgen. Daarin zijn wij deels geslaagd. Hieronder
wordt ons nieuwe bestuurslid Hugo Moret voorgesteld. Voorlopig
beheert hij de portefeuille ‘website’ vanuit het bestuur, samen
Koen Moret zal niet als bestuurslid maar als commissielid
toetreden. Hij vernieuwt de website en beheert die vervolgens.
Hugo actualiseert de tabellen en geeft deze door aan Koen die
deze uit de oude site overbrengt naar hanteerbare in de nieuwe
site.
Koen wordt de nieuwe webmaster.

Wie is Hugo Moret. [323]
Bijna 57 jaar oud, 31 jaar getrouwd met
Marijke en onze beide dochters zijn
ondertussen het huis uit. Ik heb 32 jaar bij
Wang, Getronics en KPN gewerkt in de ICTservice en administratie waarbij het beter
laten samenwerken van mensen en
afdelingen voorop stond. Op dit moment ben
ik op zoek naar ander werk. Ik ben zeer handig met computers en
internet en gek op gadgets en technische snufjes. Ik zeil graag op
groot water en ik zing (bas) in een kerkkoor. Bestuurlijk ben ik al
heel lang actief bij de Gorinchemse Zeeverkenners (Scouting) en
in de PKN gemeente Gorinchem als ouderling en
kerkrentmeester. Daar heb ik een aantal commissietaken op mij
genomen. Ik ben vooral technisch maar heb ook kennis van
financiën. Foutloos taalgebruik (m’n vader was leraar) streef ik na.
Het lijkt me leuk om de tabellen op Moret.info te actualiseren/bij te
gaan houden en om te kijken wat we nog meer met die website
kunnen doen. De website-domeinnaam komt oorspronkelijk van
mijn broer Ed vandaan. Die was heel vroeg al actief op internet.
U vindt Hugo in Familieboek II op bladz.391 onder XIIm – [323]
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Wie is Koen Moret [pers.4397]
Ik ben Koen Moret 35 jaar oud en woon samen met mijn vrouw
José en twee prachtige kinderen, Mart en Fiene in Veenendaal.
Mart en Fiene zijn 3 en 2 jaar die ons lekker bezig houden. Ze
komen nu op
een leeftijd dat
wij er weer
gemakkelijker
erop uit kunnen
trekken.
Wij
kijken er dan
ook naar uit om
aankomende
zomer met de
tent Europa te
gaan
verkennen.
Reizen is onze lust en ons leven en hopelijk kunnen wij dit
overbrengen op onze kinderen.
Ik ben 14 jaar werkzaam bij de Koninklijke Marechaussee en op
dit moment ben ik daar e-learning ontwikkelaar op het OpleidingsTrainingsCentrum van de Koninklijke Marechaussee in Apeldoorn.
Het ontwikkelen van e-learning is een passie van mij geworden,
daarom ben ik nu druk bezig om een eigen bedrijf op te richten
onder de naam MonkeyLearn. Met de visie dat e-learning voor een
ieder beschikbaar moet zijn.
De tijd die ik vrij heb hou ik mij bezig met mijn hobby, het creëren
van websites. www.kvmoret.nl
U vindt Koen in Familieboek II op bladz.417 onder XIIct – [4397]
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Wie is Ineke van Veen
Evenals Hugo Moret bood Ineke van Veen zich via de webmaster van onze website www.moret.info aan om mee te werken
in het bestuur van de Familiestichting Moret.
Ineke is 56 jaar en ongehuwd. Is in Ede geboren en woont nu in
Schiedam. Haar grootmoeder Vink is een dochter van Ingetje
Andriesdr. Moret die leefde omstreeks 1790 in Oud-Beijerland.
Via de vrouwelijke lijn is er dus Moret-bloed in haar.
Haar beroep is Begeleider Gehandicaptenzorg. Echter door de
bezuinigingen in de zorg is zij momenteel zonder dit werk.
Momenteel werkt zij als gastvrouw in het Havenziekenhuis in
Rotterdam.
Haar vrije tijd vult zij op als vrijwilligster bij Frankelandgroep in
Schiedam, een organisatie in de verpleeg- en zorgcentra,
voornamelijk dementerende ouderen.
Ineke verveelt zich niet, heeft veel hobby’s en is een fervent
liefhebber van katten.
Zij wil graag haar nog beschikbare tijd inzetten voor de
Familiestichting Moret.

Namens het bestuur: M.de Ruiter
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Familiestichting Moret
De Familiestichting Moret is opgericht op 8 juli 1992 en
ingeschreven in het stichtingsregister van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken in 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 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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