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Colofon 
De ‘Nieuwsbrief’ is een uitgave van de Familiestichting Moret en wordt 

toegezonden aan de donateurs en verschijnt 2 maal per jaar. Overname van de 

artikelen uit de ‘Nieuwsbrief’ is toegestaan mits met bronvermelding. Uitgever is 

de Familie Stichting Moret. Vormgeving en druk: Willem Moret.   

Redactie: Willem Moret en Hugo  Moret.  

E-mail:redactie@moret.inofo                

                                     

Bankrelatie:IBAN:NL84INGB0000405520t.n.v.Familiestichting Moret Bolsward.  

 Kamer van Koophandel Rotterdam. Inschrijving in het Stichtingsregister 

no:41133110.    

 Disclaimer: Hoewel wij de uiterste zorgvuldigheid betrachten bij de 

vervaardiging van de Nieuwsbrief, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid 

voor onjuiste of onvolledige informatie.        

http://www.moret.info/
mailto:redactie@moret.inofo
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Voorwoord redactie. 

Deze Nieuwsbrief begint met een voorblad waarmee de 

Familiedag op 9 september 2017 een prominente plaats vindt. 

Nadere informatie vindt u op bladzijde 8 en 9.  

Wij informeren u over de laatst gehouden vergadering van het 

bestuur, over de autobiografie van een onzer donateurs uit 

Australië, en over de vliegramp in Tenerife nu veertig jaren 

geleden. 

Er is een artikel over de razzia’s op november 1944 waar twee 

broers Moret vertelden over hun belevingen in een TV-

programma  van MAX, waar zij deel van uitmaakten. 

De VOC komt weer in beeld doordat het Nationaal Archief er 

een tentoonstelling aan heeft gewijd. 

Als gebruikelijk leest u over geboorten, huwelijken en 

overlijden. Na de uitgave van onze vorige Nieuwsbrief zijn dat 

er veel. Wij staan stil bij de droeve gebeurtenissen die onze 

Moretfamilieleden treffen. Maar zijn ook weer verheugd dat 

nieuwe Moretspruiten zijn geboren en dat het huwelijk nog niet 

ouderwets is. 

Wij hopen dat u plezier beleeft aan deze uitgave. Maar vergeet 

niet dat u ons helpt door ons uw ervaringen en 

familieomstandigheden te vertellen en deze dan door te 

geven.   
Willem Moret 
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        Van de Voorzitter. 

 Niet deze keer. In deze 47-ste aflevering van onze Nieuwsbrief  

 doe ik, Hugo Moret, jongste bestuurslid, het voorwoord. 

           Tijdens de laatste bestuursvergadering hebben we afscheid 

genomen van Michiel de Ruiter, die bijna zes jaar ons boegbeeld 

was. We zijn nog op zoek naar een opvolger. Wilt u wat tijd 

stoppen in onze Familiestichting?  U zit 2 maal per jaar de 

bestuursvergadering voor en draagt ons gedachtengoed uit. 

Michiel was ook penningmeester: wie wil dat overnemen? We 

hebben geen moeilijke administratie, maar het moet wel in orde 

zijn. Meld u aan bij één van de bestuursleden! De adressen vind 

u aan het einde van deze Nieuwsbrief. 

Dit jaar vieren wij ons 25 jarig bestaan met een familiedag op 

9 september. Geef u op!  In deze Nieuwsbrief leest u er meer over. 

Vanuit de genealogiecommissie komen spannende verhalen: zo 

las u in onze vorige Nieuwsbrief 46 bladzijde 8 over Jan Moret en 

Elsje van der Pas. Zij vormen het begin van wat wij de 

“Hilversumse Tak” noemen. We zijn dan in het jaar 1736 en later. 

Onderzoekingen melden ook een Moret in Leiden, doch ook hier 

weer de ontbrekende schakel naar het verleden van deze Moret. 

Mogelijk is het een broer van onze stamvader Jaques François 

Moret. Wat een schrijffout teweeg kan brengen zien we in Noord-

Holland. Daar vinden we naast Moret ook Maret en Marit. 

Blijf ons volgen, blijf donateur en u hoort er vast meer over. 

Veel leesplezier. 

Hugo Moret 
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Uit de Bestuursvergadering. 

In de bestuursvergadering gehouden op 18 maart j.l. bij onze 

secretaresse Sonja Geijsen in Hilversum bespraken wij onder 

meer het volgende: 

Door het terugtreden van onze voorzitter en penningmeester 

Michiel de Ruiter hebben wij met pijn in ons hart van iemand 

afscheid moeten nemen die op een rustige manier en met 

kennis van zaken leiding gaf aan ons bestuur. Wij wisten dat 

zijn voorzitterschap tijdelijk zou zijn. Hij trad destijds aan om 

orde op zaken te stellen, hetgeen bijzonder is gelukt. Michiel 

vond het nu tijd om terug te treden mede doordat vele 

bestuursfuncties en zijn andere hobby’s de nodige tijd vergt. 

Hartelijke woorden van dank, uitgesproken door Sonja, waarin 

onze teleurstelling doorklonk, wensen wij hem nog vele 

gezonde jaren met zijn liefhebberijen. 

Naar aanleiding van het vertrek van Michiel ontstaat er de 
discussie, waar halen wij een andere voorzitter en een 
penningmeester vandaan. Suggesties volgen en er worden 
namen genoemd van donateurs die zullen worden benaderd. 
Gemakkelijk zal het niet zijn. Degene die dit werk zouden 
kunnen doen hebben veelal diverse bezigheden in clubs en 
verenigingen. Er zijn ook nog wel mensen die niet zoveel tijd in 
hun vrije uren steken. Zij zijn voor dit werk uitermate geschikt.. 
Maar waar vinden we die. Wellicht, als u dit leest en zich 
geroepen voelt, meldt u zich bij onze secretaresse 
(secretaris@moret.info). Uitvoerig wordt stil gestaan bij het 25 
jarig bestaan van onze familiestichting. Wat gaan we doen om 
de te houden familiedag zo prettig mogelijk te laten verlopen. 
Veel mogelijkheden passeren de revue. Om aan veel wensen  
tegemoet te komen valt de keuze dan toch op een vaartocht.  
Vooral onze ouderen zijn daar wel tevreden mee.  

mailto:secretaris@moret.info
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Maar waar houden we deze. Uiteindelijk leek ons een  
tocht naar de Molens van Kinderdijk te voldoen aan onze 
wensen. Men moet zich ook met rolstoelen en rollators 
gemakkelijk kunnen voortbewegen. Het zou ook prettig zijn om 
tijdens de vaartocht een drankje te kunnen drinken en zo 
mogelijk ook nog een lunch geserveerd te krijgen. Het blijkt 
mogelijk te zijn vanuit Oud-Alblas met een elektrisch 
aangedreven schip. Op een van de volgende bladzijden leest u 
hier meer over. Stil wordt gestaan bij de oprichting nu 25 jaar 
geleden. Een voorlopig bestuur vergaderde op 7 december 
1991, waarin werd besloten een informatiebijeenkomst te 
houden. Dit voorlopige bestuur werd gevormd door Leendert 
Moret – voorzitter; Gerrit Moret – vice voorzitter; Aad Moret – 
secretaris; Alphons Moret – 2e secretaris; Helena Moret – 
penningmeester en gewoon bestuurslid Jacques Moret. Van 
deze bestuursleden van het eerste uur zijn ons ontvallen Aad 
Moret – Helena Moret en Jacques Moret. 

De informatiedag werd gehouden op 9 mei 1992 in de Aula van 

de Hogere Technische School te Rotterdam. Deze ruimte werd 

ons gratis ter beschikking gesteld door toedoen van Gijsbert 

Moret. De computers werden via Henk Moret (overleden 28 

december 2016) geleend van het Refaja Ziekenhuis te 

Dordrecht. Hans en Sjaan Verhoef alsmede Lenie Vinkenstein, 

Janny Moret-Hazewindus en Martha Moret-Besemer zorgden 

voor ondersteuning en bemanning van de computers voor het 

opnemen van de verstrekte gegevens genealogie. Er waren 

115 Moretten aanwezig. Naar aanleiding van deze 

informatiedag, waarvan er zich 40  als donateur opgaven, werd 

de afspraak gemaakt via de Notarissen Kooyman Lambert te 

Rotterdam over te gaan tot het oprichten van de 

Familiestichting Moret.  
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Leendert Moret en Aad Moret hebben  

op 8 juli 1992 de oprichtingsakte getekend. Nu dus 25 jaar 

geleden. We zijn nog een gezonde stichting alhoewel door 

vergrijzing de gemiddelde leeftijd steeds hoger wordt.  

Jongere donateurs zijn dan ook zeer welkom. In deze 

bestuursvergadering werden nog diverse punten behandeld. 

Koen Moret, onze webmaster, vroeg of er positieve reacties zijn 

ontvangen naar aanleiding van de vernieuwde site. En dat zijn 

er vele. 

Er komen via de site vragen en opmerkingen binnen die  

betrekking hebben op de stamboom. Men is er zeer tevreden 

over. 

De commissie genealogie gaat gestaag verder met het 

nazoeken van gegevens die nog ontbreken en dat zijn er nog 

vele. Via de oude boeken (DTB=Doop-Trouw en 

Begraafboeken) wordt gezocht naar overlijdensdata en 

plaatsen die van verschillende personen nog ontbreken en 

dan in ons bestand worden opgeslagen. Maar ook wordt  

getracht via personen die zich via de website melden navraag   

te doen naar meer familieleden. Omdat zij, die de website 

bezoeken en vaak ook aan een stamboom werken worden onze 

vragen altijd beantwoord. Verder is veel gedigitaliseerd en is 

zoeken in de oude archieven gemakkelijker geworden.  

Momenteel zijn 7611 personen, 2876 relaties en 7350 

opmerkingen in ons bestand opgeslagen. 

Willem Moret 
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Familiedag op 9 september 2017                        

Deze familiedag hopen wij te houden op zaterdag 9 

september 2017.  Op deze dag gedenken wij dat op 8 juli 

1992 de  

            “familiestchting Moret”  is opgericht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij voldoende deelname is er het voornemen om met een 

milieuvriendelijke fluisterboot, een vaartocht te houden naar 

de Molens van Kinderdijk. De boot wordt elektrisch 

aangedreven door middel van vele accu’s die worden 

opgeladen door groene stroom. Restaurant “De Krom” aan 

het Oosteinde 6 te Oud-Alblas is het startpunt van de tocht. 
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Na de ontvangst aan boord wordt u een kop koffie of thee 

met appeltaart aangeboden.  

We verwachten u om 09.30 uur en vertrekken om 10.00 uur. 

Omstreeks 14.00 uur zijn we dan weer terug in Oud-Alblas. 

De boot heeft een compleet glazen opbouw, waardoor er 

overal een geweldig panoramisch uitzicht is. De boot, 

genaamd “Glashopper”, is rolstoel toegankelijk door een in 

hoogte verstelbare oprijplank. Verder voorzien van een 

invalidentoilet.U wordt tijdens de tocht uitvoerig 

geïnformeerd over de bezienswaardigheden van de 

omgeving. 

Er wordt u tijdens de vier uur durende tocht een koffietafel 

aangeboden die bestaat uit diverse soorten brood en 

broodbeleg, soep en rundvleessalade. Koffie of thee zijn hierbij 

inbegrepen.  

Aan de bar kunt u diverse drankjes bestellen, die uiteraard voor 

eigen rekening zijn.   

U kunt zich opgeven via email aan: bestuur1@moret.info   of 

schriftelijk aan Familiestichting Moret p/a Wijdschildlaan 14 

– 4207 EA Gorinchem. Vermeld graag zo mogelijk voor 30 

juni 2017  met hoeveel personen u wenst deel te nemen. Het 

vooruit te betalen bedrag graag voor 30 juli 2017 storten op 

rekening NL84INGB0000405520 t.n.v. Familiestichting Moret 

 te Bolsward onder vermelding: “Familiedag”  

en uiteraard uw naam en adres. 
De kosten voor deze dag zijn begroot op €50,-- per persoon. 

Wij zien belangstellend uit naar uw opgave en hopen dat deze 

dag onvergetelijk zal zijn.     

De Activiteitencommissie. 

mailto:bestuur1@moret.info
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De razzia in Rotterdam in november 1944.                                                                  

 
Het TV-programma van Omroep Max op 9 november 2016 

gaf ons een beeld van de razzia’s die in Nederland werden 

gehouden tijdens de bezetting door de Duitse Wehrmacht 

in de tweede wereldoorlog. Zo’n razzia werd in november 

1944 in Rotterdam en Schiedam gehouden. Wij zien dan 

grote groepen mannen, bepakt, in lange rijen door de 

straten trekken op weg naar een verzamelpunt. In dit geval 

het Feyenoordstadion. Van daaruit vonden transporten 

plaats veelal per rijnaak of ander schip. Zo ging er ook een 

transport via de Zuiderzee naar Kampen. Met dit transport 

gingen ook twee Moretten mee. Ze kwamen terecht in 

Overijssel en Drenthe. 

Die twee waren Piet en Henk Moret, broers van elkaar. Zij 

vertelden in het TV-programma hun wederwaardigheden. 

Hoe zij met weinig eten aan het werk werden gezet om 

verdedigingswerken te  maken. Zwaar werk en lange dagen 

zonder veel eten. Een gunstige bijkomstigheid was, zij 

bleven in Nederland. Voor de broers Piet (1923) en Henk 

(1925) Moret is 10 november, de dag van de razzia, nog 

altijd een moeilijke dag. Ze gaan niet naar de jaarlijkse 

herdenking in De Kuip. Hun tweelingzussen schieten nog 

altijd vol als ze terugdenken aan het moment waarop hun 

broers werden afgevoerd. 

  Zij die naar Duitsland werden vervoerd waren er slechter 

  aan toe. Het liep tegen het einde van de oorlog en er waren 

  elke nacht zware bombardementen door de geallieerden. 

  Zo ook in Düsseldorf. Een bombardement op 23 januari 

1945 trof een schuilkelder onder de Franklin-Schule. In deze 

schuilkelder zaten de dwangarbeiders die tewerk waren 
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gesteld op een  goederendepot van de Duitse Spoorwegen 

aan de Schinkelstrasze in Derendorf. 

Hier kwamen 34 Rotterdamse tewerkgestelden tijdens dit   

zware bombardement  in de schuilkelder van de school om.  

 

 

v.l.n.r. Maaike Moret pers.1228 - Henk Moret pers.1225 - Piet Moret 

pers.1226 en Roza Moret pers.1229.  

 

Staande voor hun geboortehuis aan de Snoekstraat in        

Delfshaven, vanwaar de beide broers werden afgevoerd 

 

U vindt hen in het tweede familieboek op bladzijde 369 en 370. 

        Willem Moret 
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  De lokroep van de verten. 

Vrij vertaald is het de titel van de biografie van Barbera 

Moret. “The Lure of the Horizon”. 

In onze vorige Nieuwsbrief 46 op bladzijde13 t/m 17 schreef 

Barbera een korte geschiedenis “Van Hardinxveld naar 

Australië”. 

Op 3 december 2016 heeft zij haar biografie uitgegeven.in 

Bellingen, een plaats in de directe omgeving van Urunga 

waar zij samen met haar partner Adrian Libscombe woont.  

Lezend in het boek verwonder ik me erover dat er veel 

moed voor nodig is geweest om door te gaan in een land 

ver van haar familie en een onbekende omgeving. 

In een kazerne, die werd gebruikt door het Australische 

leger in de tweede Wereldoorlog, werden ze na aankomst 

gehuisvest met nog vele andere emigranten uit 

verschillende Europese landen.  

Haar, inmiddels overleden, echtgenoot Willem Jansen kon 

direct aan de slag doordat hij als constructeur op een 

tekenkamer kon werken aan tekeningen in metrische maten  

om die om te zetten in Engelse maten.  

Maar er zijn ook tijden van werkloosheid geweest en 

werden ze door welwillende Australiërs in leven gehouden. 

Door lange dagen werken, zuinig leven en sparen konden 

zij na jaren een eigen woning bouwen. Barbera studeerde 

voor een baan in het onderwijs en volgde een universitaire 

studie in Sydney. Vele jaren stond zij voor de klas en gaf 

les in kunstgeschiedenis. 
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  Ze leeft al jaren samen gelukkig met Adrian. Haar zoon en haar  

  dochter hebben het goed in het land waar de lokroep weerklonk. 

         U vindt Barbera pers. 362 in Familieboek II bladzijde  

         320 onder XIh. 
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40 jaar is het geleden dat 

op 27 maart 1977, als 

inzittenden van de 

Boeing 747 van de KLM, 

Izaak Weeda pers.2758 

en zijn echtgenote Emma 

Moret pers. 2757 bij de 

vliegtuigramp op Tenerife 

om het leven kwamen. 

Zo lang geleden, doch bij 

elke vliegtuigcrash, 

worden de directe 

familieleden aan deze 

ramp herinnerd. 

Woorden schieten tekort. 

Wij gedenken hen. 

U vindt hen op blz. 324 

onder XIo in het 

Familieboek II. 

Op 27 maart 1977 vond de grootste vliegtuigramp uit de 

geschiedenis plaats. De ramp voltrok zich op het 

Canarische eiland Tenerife, waar een Amerikaanse 

Boeing 747 in botsing kwam met een Nederlands 

vliegtuig van KLM. De botsing tussen de twee grote 

vliegtuigen vond plaats tijdens de start, nog boven de 

luchthaven van Tenerife, Spanje. 583 mensen 

overleefden de ramp niet. Er waren 61 gewonden. 

Hiermee is dit de grootste vliegtuigramp uit de 

geschiedenis. 
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Nationaal Archief imponeert met 
Verenigde Oost-Indische 
Compagnie-archief van 1,2 
kilometer 

Gepost door Jean-Yves op 3 mrt. 2017 – uit de ‘Newsletter van Geneanet. 

 
1,2 kilometer archief omvat het VOC-archief van het Nationaal Archief. Reden te 

meer voor het Nationaal Archief om uit te pakken met de tentoonstelling De 

Wereld van de VOC. Vijf burgemeesters en een wethouder uit de VOC-steden 

Rotterdam, Delft, Enkhuizen, Amsterdam, Hoorn en Middelburg hebben de 

tentoonstelling vorige week geopend. In Delft herinneren veel gebouwen nog aan 

de tijd van de Verenigde Oost Indische Compagnie. “Ook al had Delft geen eigen 

haven, de stad beschikte toen al over de nodige inventiviteit”, roemt burgemeester 

Marja van Bijsterveldt haar VOC-stad. 

In de Moretfamilie zijn er verschillende ( wij telden er 21) die bij de 

VOC in dienst zijn geweest. Het is wellicht interessant de 

Tentoonstelling “De Wereld van de VOC “ te bezoeken. 

Vanaf 24 februari 2017 is in het Nationaal Archief de boeiende 

tentoonstelling De wereld van de VOC te zien. De bezoeker 

wordt op ontdekkingsreis meegenomen langs unieke kaarten, 

scheepsjournalen, brieven en tekeningen uit 200 jaar 

geschiedenis.  

 

‘ 
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Geboren: 

Nagekomen bericht: 

Rembrandt Goedhart Moret van der Spek 

geboren: 14-06-2011 – Toronto Canada 

zoon van: Michelle Elfriede Moret pers. 2311 en 

                 Hendrik van der Spek pers. 5371 

U vindt de ouders in het tweede Familieboek op  

blz. 402 onder XIIaz. 

Verder: 

Felix Moret Bruns 

geboren: 21-08-2016 in Amsterdam 

zoon van: Madeleine Moret pers. 2313 en 

                 Andrés Bruns pers. 7521 

U vindt Madeleine in het tweede Familieboek op 

blz.345 onder XIbw-3.  

 

Zoë Schot 

geboren 08-07-2016 in Dordrecht 

zoon van Mariëtte Volaart pers.4288 en  

                Frank Schot pers. 7525 

U vindt Mariëtte in het tweede Familieboek op 

blz. 332 onder XIak-1 
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Getrouwd: 

 

 

                                                                                                                   

Allerlei dingetjes in een enveloppe deelden mede dat 

op 16 juni 2016 zijn getrouwd te Alphen (NB) : 

Jeroen Moret pers.405 en Inge Oomen pers.7523 

U vindt Jeroen Moret in Familieboek II –  

  bladz.388 onder XIId2 
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      Wij gaan trouwen     

        Marc 

           & 

      Chantal 

 

 

      10 november 2016 

 

U vindt Marc Christiaan Moret pers. 1690 in Familieboek II 

op bladzijde 387/388 onder XIIc-3 
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Overleden: 
 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

Wij hebben Arie 

Machiel Vissers niet in 

ons bestand. Evenmin 

dat van Anneke 

Moret. 

Mogelijk staat Anneke 

onder haar doopnaam 

in de stamboom. 

Wellicht zijn er lezers 

die ons op weg willen 

helpen. 

Zo ja, wilt u dan 

contact opnemen met 

Willem Moret 

telef. 078-6121485 of 

wmoret@planet.nl  

Wij zijn u erkentelijk!  

mailto:wmoret@planet.nl
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           U vindt Henk Moret pers. 672 in het Familieboek II  

          op bladz.250/51 onder Xac-5. 
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U vindt Willem Simon Moret 

pers. 2322 in Familieboek I 

op bladz.257 onder XIIr. 
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      U vindt Francisca in het Familieboek II op bladzijde 346  

      onder XIby – pers. 895.    
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                 U vindt Maria Wouterina Moret pers. 2130  

                 in Familieboek II op blz. 366 onder XIea. 
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Genealogie. 

Er is een poging gewaagd te zoeken naar de naam Moret in 

België. 

Doordat ook hier de verschillende archieven worden 

gedigitaliseerd schept dat mogelijkheden. In het archief van 

Brugge werden akten gevonden waarin de namen Pierre 

Moret, daggelder en vader alsmede Cecile Schoufflé moeder 

en de geboren zoon François Jacques Moret voorkwamen. 

De akten zijn moeilijk geschreven in het oud frans. Een 

datum is niet te zien. 

We vonden een akte waarin werd verklaard dat op 9 maart 

1881 in Brugge overleed Petrus Joannes Franciscus Moret 

– werkman – geboren Brugge op 18 maart 1816 en aldaar  

wonend St.Gilliskerkhofstraat no.9. Natuurlijke zoon van 

Maria Rosalia Moret – oud 86 jaren. Echtgenoot van Rosalia 

Eugenia Wijmme – huishoudster – oud 63 jaren. 

Overleden 8 maart 1881 in het St.Janshospitaal  te Brugge. 

In Nieuwsbrief 6 van 6 maart 1995 schrijft Alphons Moret, 

ons oud bestuurslid, over zijn zoeken naar de naam Moret. 

In Vlaanderen en Wallonië komt de naam Moret voor. Zoals 

hij toen schreef, moeten we niet in de veronderstelling 

verkeren dat het directe familie van ons is. Maar nu er dus 

mogelijkheden zijn via internet komen we hopelijk verder. 

Mogelijk komen we er ooit achter wie de vader en moeder 

waren van onze Stamvader Jaques François. 

Via de website www.moret.info ontvangen wij veel berichten 

van jongere mensen die op zoek zijn naar hun afkomst. Dat 

is hoopgevend.    

Onze stamboom groeit gestaag. 

  Sonja Geijsen en Willem Moret 
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Website.   www.moret.info  

De website wordt goed bezocht. De teller staat dagelijks 

gemiddeld op ca. 20- en wekelijks op ca 150 tot 175 

bezoekers. Het totaal vanaf het begin in juli 2016 staat op 

867. 

Uiteraard zijn wij daar tevreden over. Zeker wanneer 

bezoekers zich melden en hun waardering uitspreken over de 

mooie lay-out en de goede informatie. 

Jammer is dat vanwege de Wet op de Persoonsbescherming 

in de stamboom niet de jongste gegevens kunnen worden 

opgenomen. Voordeel is echter dat men dan contact met ons 

zoekt om toch die jongste gegevens te krijgen. Wij op onze 

beurt krijgen dan weer de gegevens die niet via de archieven 

zijn te verkrijgen. Een mooie wisselwerking. 

Onze webmaster, Koen Moret uit Veenendaal, heeft goede 

ideeën om de site zo goed en duidelijk mogelijk gezicht te 

geven.  

De positieve berichten zijn dan ook gericht aan het adres van 

Koen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.moret.info/
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Bestuur Familiestichting Moret 

Voorzitter     Secretaris     Penningmeester 

Vacant        Sonja Geijsen-de Ruiter    Vacant 
voorzitter@moret.info-secretaris@moret.info-penningmeester@moret.info 

Leden: 

1.Hugo Moret         
bestuur1@moret.info  

Commissies: 

Redactie Nieuwsbrief   Genealogie 

Willem Moret     Willem Moret 

Hugo Moret     Sonja Geijsen-de Ruiter 
redactie@moret.info    stamboom@moret.info 

Activiteiten     Website 

Michiel de Ruiter    Koen Moret 

Ineke van Veen    webmaster@moret.info 
secretaris@moret.info 

Archief     Felicitatiedienst 

Sonja Geijsen-de Ruiter – Alg.  Sjaan  Verhoef-van   

Willem Moret - genealogie                                           Herwijnen  
                                                              felicitatiedienst@moret.info 

mailto:voorzitter@moret.info
mailto:secretaris@moret.info
mailto:penningmeester@moret.info
mailto:bestuur@moret.info
mailto:redactie@moret.info
mailto:stamboom@moret.info
mailto:webmaster@moret.info
mailto:secretaris@moret.info
mailto:felicitatiedienst@moret.info
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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 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 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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Gezinsblad. 

Wilt u zo vriendelijk zijn de gevraagde gegevens zo volledig mogelijk in te vullen. 

De gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden alleen gebruikt voor 

optimaliseren van het overzicht van het geslacht Moret in Nederland. 

        Man: Vrouw: 

Achternaam:…………………………………………………………………………….. 

Voornamen …………………………………………………………………………….. 

straat:……………………………………………………………………………………….

postcode:……..plaats:…………………………………………………………………… 

Telefoon:………………………………………………………………………………… 

emailadres:……………………………………………………………………………… 

Geboorte: plaats:…………………………………………………………………………          

datum:………………………………………………………………………………………

Godsdienst:………………………………………………………………………………..

Overlijden:…………………………………………………………………………………      

plaats:………………………………………………………………………………………

datum:………………………………………………………………………………………

Beroep:……………………………………………………………………………………..

Ouders: man  

Vader: voornamen voluit:……………………………………………………………….. 

geboren…………………………………………………………………………………… 

Geboorteplaats:…………………………………………………………………..         
idem.VROUW: voornamen voluit……………………………………………………….. 

geboren…………………….. ……………………………………………………………                        

achternaam……………………………………………………………………………….

Geboorteplaats:………………………………………………………………………… 

Huwelijk: ondertrouw datum…………………………………………………………. 

plaats:……………………………………………………………………………………. 

burgerlijk:    datum: ………………   

plaats:……………………………………………………………………………………. 

kerkelijk:     datum: ……………………………religie…………………………………  

plaats:…………………………………………………………………………………….  

Kinderen: (s.v.p. voornamen) 

1.zoon/dochter:……………………………………………….datum…………………… 

geboorteplaats:……………………………………………….  

2..zoon/dochter:………………………………………………datum……………………

geboorteplaats:……………………………………………….  

3.zoon/dochter:……………………………………………… datum………………….. 

geboorteplaats:……………………………………………….datum 
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