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Colofon
De ‘Nieuwsbrief’ is een uitgave van de Familiestichting Moret, 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 Familie Stichting Moret.
Vormgeving en druk: Willem Moret – Redactie: Willem Moret en Hugo Moret.
E-mail: rednieuwsbrief@moret.inofo

Bankrelatie:IBAN:NL84INGB0000405520 t.n.v.Familiestichting Moret Meppel
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.
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Voorwoord redactie
Het voorblad van deze Nieuwsbrief is gevuld met foto’s
genomen op de eerste bijeenkomst van Moretten uit Nederland.
Zij maken deel uit van de PowerPoint-presentatie die is
vertoond op één van de Familiedagen. Er zullen personen
worden herkend die ons helaas zijn ontvallen.
Tijdens de werkzaamheden voor de uitbreiding van de
stamboom ontdekt men gegevens en verhalen die door de
genealogiecommissie aan de redactie worden doorgegeven. U
kunt lezen over een vijfentwintig jarig huwelijk uit 1929. Over
een vrouwelijke Moret die Engelandvaarster is geweest in de
Tweede Wereldoorlog. Er kwam een verhaal tevoorschijn over
ene Ron Moret. Ook zijn er weer Moretten gedecoreerd.
Wat is er besproken in de laatste bestuursvergaderingen en wat
u tussen de regels door kunt lezen in het Familieboek.
Dan zijn er uiteraard de mededelingen over geboorten en
overlijden. Het zijn heugelijke en droeve mededelingen. Van
hier feliciteren wij de kersverse vader en moeder. We leven mee
met de treurenden om het verlies van hun geliefden.
De redactie is blij met mededelingen en uw beschrijvingen die
u ons ter beschikking stelde over zaken waarmee u zich bezig
houdt. Met de kennisgevingen omtrent geboorte, huwelijk en
overlijden. Wij zeggen u hiervoor dank.
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Van de bestuurstafel
In de bestuursvergadering gehouden op 23 september 2017,
ook deze keer weer bij onze secretaresse Sonja Geijsen in
Hilversum.
Allereerst moesten we een dagvoorzitter benoemen om de
vergadering te leiden. Immers door het aftreden van Michiel
de Ruiter was nog niet voorzien in een nieuwe voorzitter. Er
werd unaniem gekozen voor Hugo Moret, die de functie als
dagvoorzitter op zich nam.
Na het bespreken van de inkomende en de uitgaande post,
hetwelk geen noemenswaardige problemen opleverde, werd
de volgende post op de agenda ter sprake gebracht.
In dit agendapunt werd Elmira Wiehouwer-de Ruiter bevestigd
als onze nieuwe penningmeester. Elmira was al enige
maanden actief, doch de Statuten vereisen een bevestiging in
een bestuursvergadering. De vergadering toonde zich
verheugd weer een penningmeester in ons midden te hebben.
Deze functie werd tijdelijk uitgevoerd door Michiel de Ruiter,
welke ook door zijn uittreden uit het bestuur beschikbaar was
geworden.
Het volgende punt was de opvolging van een voorzitter. Na
rondvraag in de vergadering bleek dat Hugo veruit de voorkeur
had. En zo geschiedde. Hugo nam het verzoek aan en de
vergadering stemde ook hier unaniem vóór.
De secretaresse zal ook hier zorgen dat de Kamer van
Koophandel van de mutaties in het bestuur op de hoogte wordt
gesteld.
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Dan volgt een nabeschouwing over de Familiedag die niet is
doorgegaan omdat zich te weinig deelnemers hadden
aangemeld. Zonder extra kosten kon gelukkig de vaartocht
naar de Kinderdijkse molens worden geannuleerd. Een
teleurstelling voor degene die zich hadden opgegeven en
uiteraard ook voor de Activiteitencommissie die er veel
voorbereidend werk voor heeft verricht.
Een financieel overzicht kon niet worden besproken door de
wisseling van het penningmeesterschap. Uit het vorige
verslag weten we dat de Familiestichting nog niet op zwart
zaad zit, hoewel zuinigheid geboden is temeer omdat niet alle
donateurs hun donatie hebben betaald.
In het punt ‘Verslagen van de Commissies’ horen we dat de
genealogiecommissie nog steeds ijverig is met het
vervolmaken van de stamboom. Dat er een nieuwe
verjaardagskaart op stapel wordt gezet, dat de Nieuwsbrief in
oktober uit zal komen. De website wordt steeds bijgewerkt
volgens de laatste mutaties in het bestuur.
In de Rondvraag zijn er geen vragen en de volgende
vergadering wordt vast gesteld op 17 maart 2018 en wel weer
bij Sonja Geijsen in Hilversum.

5

. Betreft

Elly Nauta-Moret Engelandvaarster.

Het volgende verhaal vonden we in het boek van Agnes Dessing
“Tulpen voor Wilhelmina. De geschiedenis van de
Engelandvaarders” (diss. UVA 2004).
Een volgende ‘overval op zee’ vond plaats in april 1942.
Organisator was de 30-jarige Elly Nauta-Moret, die samen
met haar vader, de accountant J.J. Moret, en echtgenoot
Felix Nauta bij een Leidse spionagegroep betrokken was.
Vader Moret was een klein jaar eerder gearresteerd en zijn
dochter en schoonzoon vreesden hetzelfde lot. Behalve het
echtpaar Nauta bestond de groep uit zes mannen, onder wie
een stuurman grote vaart die indien nodig, na overmeestering
van de bemanning, het schip zou kunnen varen. Met
vervalste papieren als zogenaamde bunkerarbeiders kregen
de mannen toegang tot het gebied rond IJmuiden. Met behulp
van een bevriende politieman werden alle verstekelingen één
voor één de haven binnengesmokkeld en naar het schip
gebracht, de Katwijk 134, waar zij zich in de koelcellen in het
visruim verstopten. Zij hadden geluk dat de Duitse controle,
vlak voor het vertrek op de avond van 7 april, niet al te grondig
was. Toen de bemanning op open zee de visnetten had
uitgezet, kropen de verstekelingen gewapend uit hun
benauwde schuilplaats. Veel dreiging kan daarvan niet zijn
uitgegaan, want bijna alle acht overvallers waren zó zeeziek,
dat zij nauwelijks op hun benen konden staan. Maar de
bemanning was hun goedgezind. ‘Steek dat ding maar weg’
kreeg de kaper die als eerste met pistool de kajuit binnen
kwam te horen, ‘want wij zijn ook Hollanders’. Toch was de
beslissing om aan ‘het verzoek’ van de verstekelingen gehoor
te geven voor deze vissers niet eenvoudig. De actie van de
kapers dwong hen hun gezin in Nederland in de steek te
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laten. Pas na de verzekering van Elly Nauta, dat de
ondergrondse, in de persoon van haar vader, voor de
verzorging van hun gezinnen garant stond, lieten zij zich
overtuigen. Of die gezinnen inderdaad door het verzet
financieel zijn ondersteund, valt te betwijfelen. Moret Sr.
bevond zich in Duitse gevangenschap en kon dus persoonlijk
niets uitrichten. In Nederland werd aangenomen dat de
Katwijk 134 was vergaan - al werd deze veronderstelling door
de Duitsers gewantrouwd - en kregen de gezinnen van de
‘omgekomen’ zeelieden de gebruikelijke uitkeringen. Wrang
was wel, dat ook de familieleden de ware toedracht niet
kenden en om hun dood gewaande verwanten rouwden, om
er pas na de bevrijding achter te komen dat deze nog in leven
waren.
(Bron:www.dare.uva.nl)
Voor Elly Moret zie familieboek 2 - blz. 184 onder IXaf-2
Voor Johannes Jacobus Moret (J.J.) zie Familieboek 2 – blz.
184 onder IXaf

De logger KW110 is
op 29-8-1942 naar
Engeland gevaren.
De KW134 vertrok in
april
1942
naar
Engeland. U krijgt
enig idee met wat
voor visserschip de oversteek werd gedaan.
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Een gestelde vraag.
Bij de regelmatige vragen over familieleden die bij ons
binnenkomen vonden wij de onder volgende wel leuk om aan u
door te geven.
Op Seniorplaza vond ik een bijlage van Mary Moret, genaamd
“DE SPELD”, Een poëzieversje. Dat zelfde, in een oudere
spelling, vond ik ook in de Zierikzeesche Nieuwsbode van 2
oktober 1875.
Daarbij werd aangegeven dat dit van de
weinig bekende dichter’ Philip Koelesmit zou zijn.
Mijn naam is Blanche Koelesmid, waarbij Blanche later is toegevoegd. Oorspronkelijk was het Kühlenschmidt, later
Koelensmid, ook Koelesmit, Koelensmidt en nog een aantal
verschrijvingen. Voor zover ik weet, komt de naam heel weinig
voor, ken ik allen met die naam, doch kan bovengenoemde
Philip niet thuis brengen. Zeker niet als dichter!
Nu ben ik benieuwd waar Mary Moret haar bijdrage vandaan
heeft. Is dit uit een boek, een tijdschrift of iets anders en welk
boek, tijdschrift zou dit dan zijn.
Vandaar dat ik op zoek ben naar deze Mary en me afvraag of u
zou weten wie dit is en mij eventueel in contact zou kunnen
brengen.
Bij voorbaat dank voor uw hulp.
Met vriendelijke groet,
A.Blanche Koelensmid.
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In onze stamboom hebben wij drie namen Mary Moret. Wij
hebben de meest voor de hand liggende doorgegeven zodat de
heer Blanche Koelensmid zelf kan trachten haar te vinden.
(red.)
Hieronder volgen de twee gedichtjes t.w. eerst die door
Mary Moret is gepubliceerd in Seniorplaza:
DE SPELD.
Als een knaap een meisje plaagt,
en haar stout een kusje vraagt,
grijpt ze daad’lijk naar een speld
en verweert zich als een held.
Maar het is al gauw gebleken,
dat ze niet durft door te steken.
Want dan zou naar alle schijn,
menig knaap vol prikjes zijn.
Nu de oudere spelling uit de Zierikzeesche Nieuwsbode
van 2 oktober 1875.
Als een knaap een meisken plaagt,
al te stout om kusjes vraagt,
grijpt ze spoedig naar een speld
en verweert zich als een held.
’t Is mij echter nooit gebleken,
of zij waarlijk er meê steken;
want dan zou naar alle schijn
iedere knaap vol prikken zijn.
Verder volgt: Een boeren-zoon te Yerseke is tegenwoordig
zoo treurig, omdat hij die boerendochter te Kruiningen niet
kan krijgen, en nu blijft hij maar t’huis op kermisdagen:
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“Want een meisje zonder geld,
daar is hij niet op gesteld.
Maar een meid die centen geeft
daar is hij zeer voor beleefd.
Mocht één van u weten wie deze Mary is, dan willen ook
wij dat graag weten. stanmoom@moret.info .

Onze vraag is beantwoord.
Op bladzijde 19 van Nieuwsbrief 47 stelden wij de vraag of
iemand van onze lezers antwoord kon geven wie Anneke
Moret (Anna) is.
Wij kregen antwoord van mw. Mieke Moret-Naaktgeboren
een trouwe donateur uit Dordrecht.
We vinden Anna (Anneke) Moret op bladzijde 367 onder
XIec in het Familieboek II.
Zij trouwde voor de tweede keer met Arie Machiel (Harry)
Vissers.
Wij danken mw. Moret-Naaktgeboren voor de van haar
ontvangen informatie.
De Genealogiecommissie. stamboom@moret.info
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Uit het ‘Familieboek’.
Bladerend door het ‘Familieboek’ valt het me steeds op dat
bij sommige families de kinderen erg jong stierven.
Zo zag ik bij Cornelis Moret pers. 72 en Adriana Johanna
Noteboom pers.81 dat hun kinderen allen jong stierven.
Maria stierf minder dan 1 jaar.
Maria Tanneke 29 jaar.
Martinus 7 weken.
Francina Anna 24 jaar.
Anna Elizabeth 23 jaar.
Adriana Johanna 1 jaar.
De laatste twee waren tweeling.
Moeder Adriana Johanna stierf in het kraambed op 17
augustus 1864 bij de geboorte van de tweeling. Zij was toen
32 jaar.
Er werden 6 kinderen geboren en daarvan werd er één niet
ouder dan 29 jaar.
De vader, Cornelis Moret ook wel Kornelis genoemd werd
98 jaar.
U vindt Cornelis pers. 72 in Familieboek II op bladz. 106
onder VIIId.
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Mary Moret-Baartman
Robert Moret
Nettie Moret-Rouwenhorst
Hugo Moret
Kate Moret-van der Aarde
Herman Moret
Annie Moret- van der Poel
Jake Nieuwendorp
Hattie Nieuwendorp–Moret
John Moret
Nellie Moret-De Groot
Des daags hoopt de familie hare wenschen te brengen.
Des avonds van 7 tot 10 staat de woning open voor buren en
vrienden.
Boyden. 1a.
Deze advertentie vonden we in de “Volksvriend” van donderdag
14 maart 1929.
Willem Moret en zijn vrouw Hendrina Luijmes woonden in de
Verenigde Staten in Boyden/Sioux/Iowa.
Willem overleed in 1950 – 94 jaar.
Hendrina overleed in 1938 – 80 jaar.
Zij zijn niet opgenomen in de boeken van de Familiestichting
doordat hun gegevens recent zijn toegevoegd aan onze
stamboom.
De grootvader van Willem is Jan Moret pers.51 en die vindt u op
blz.75 van Familieboek II onder VIId.
Zie voor verdere informatie de Parenteel van Leendert Moret
pers.101 in Nieuwsbrief 42 blz.8..
WM.
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ron moret
Exacte geboortedatum onbekend. Eind april 1945 gevonden in een
doos achter het Zuiderbad te Amsterdam. Hoogstwaarschijnlijk uit Duits
zaad ontsproten. Van weeshuis naar weeshuis. Scholing onbekend.
Van tuchthuis naar tuchthuis.
De jaren voorafgaand aan zijn zogenaamd kunstenaarschap in de
gevangenis puntlassen aangeleerd. Terug in de maatschappij zonder
enige visie of kunstzinnige drang beelden gaan fabriceren. Als een
bezetene, in een roes, autistisch. De geborgenheid van zijn langdurige
hechtenis had het begrip 'vrijheid' op losse schroeven gezet.
Zoals een psychologisch stabiel mens terugverlangt naar de
moederschoot, zo hunkert Moret naar het huis van bewaring. (Men kan
moeilijk terugverlangen naar een kartonnen doos.) De rook en het
elektrische licht van de sissende lasstaaf doen hem thuiskomen, steeds
weer.
Omdat er voor zijn uit de hand gelopen psychose inmiddels geen
ruimte meer is, zet hij zijn metalen invalide apen, bultruggen en
zwijnskoppen ter adoptie op plekken waar mensen bijeenkomen,
hetgeen oogluikend wordt toegestaan. Men durft vaak geen nee te
zeggen. Inmiddels duiken zijn beelden ook steeds vaker in het
buitenland op.
Van een tochtige straathoek achter het Zuiderbad, via een cursus
puntlassen, naar een design hotel te Helsinki en een vooraanstaande
galerie in Parijs; het had treuriger met het vondelingetje kunnen
aflopen.
Tekst: Vincent Bakkum
Wie kan ons vertellen wie de pleegouders zijn of waren? Graag
vernemen wij dat. stamboom@moret.info of 078-6121485.
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Wie is Elmira Wielhouwer?
In deze nieuwsbrief (48) wil ik mij graag aan jullie voorstellen.
Mijn naam is Elmira Wielhouwer-de Ruiter, woonachtig in
Meppel - Drenthe.
Misschien doet mijn meisjesnaam een belletje rinkelen bij
sommigen onder u; Michiel de Ruiter (mijn vader - pagina 12,
nieuwsbrief 44) was tot voor kort voorzitter en
penningmeester bij de stichting. De moeder van mijn vader
was een Moret………..
Het voorzitterschap ambieerde ik niet zozeer, toen het
bestuur mij voorzichtig polste of ik tot de Moretstichting toe
wilde treden. Dagelijks met cijfertjes bezig, leek het mij méér
dan logisch om de kas te gaan beheren. Vandaar dat ik vanaf
september 2017 het penningmeesterschap ben gaan
vervullen.
Inmiddels een 47-jarige verzorgend manager bij een bedrijf in
de metaalsector, volgde ik vanaf de jaren ’80 enkele
opleidingen, gericht op administratie in de meest brede zin.
Via bedrijven in onder meer kantoorbenodigdheden en
verzekeringsmaatschappijen, kwam ik bij de firma ACT
terecht. Na een faillissement werd ACT Machinery opgericht
en kon ik mij, naast boekhoudkundige zaken, verder
ontwikkelen op het vlak als vibe manager, of….. zoals ik het
liever zelf noem; verzorgend manager.
Ik word gelukkig als de mensen met wie ik werk blij zijn. Dat
vertaalt zich als volgt: het regelen van overnachtingen voor
collega’s, contact maken met providers zodat eenieder
bereikbaar is, compleet met internet, het sturen van kaartjes
bij het overlijden van een dierbare van een collega; ik doe
alles om het iedereen naar de zin te maken, om iedereen te
steunen op het moment dat steun vereist is.
Zie mij als een kruising tussen collega en vriend. Een
monteur op klus in het zuiden van het land en in de avonduren
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in paniek? Ik beantwoord zijn telefoontje en zorg dat de
problemen opgelost wordt. Op zaterdagmorgen om vijf uur
twee gemiste oproepen uit Zuid-Afrika? Een telefoongesprek
met mijn baas volgt, om even een plan de campagne te
maken.
Deze flexibiliteit pas ik ook toe in mijn privéleven. Twee
kinderen (Mitchell van 21 en Dylan van 19) wegwijs maken in
het leven vergt nu eenmaal de nodige elasticiteit..........
Getrouwd met Ron (52 jaar, OR, Onderdeelcommissie,
VGWM) ben ik geïnteresseerd in genealogie, borduur ik
graag, vind ik lezen leuk, ben ik commissielid van de
supportersvereniging van een voetbalclub en bezoek ik
regelmatig een terrasje.
Wie weet treffen we elkaar eens, tijdens een familiedag.
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Geboren.

U vindt Jeroen Moret [pers.405] in Familieboek II op bladz.388
onder XII-2
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Overleden:

U vindt Neeltje Constantina
Moret
[pers.3872]
in
Familieboek I op bladz. 256
onder XIe-2.
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U vindt Bastiaantje Bertha Moret [pers.450] in Familieboek I op
bladz. 253 onder XIIa.
18

U vindt Johanna Francina Moret [pers.1575] in Familieboek II
op bladz. 274 onder Xbz.
19

Onderscheidingen
Lid in de orde van Oranje Nassau.
Uitgereikt op 26-4-2016
De burgemeester ontving in één sessie de heren Moret en
Berkman. Beiden kennen elkaar goed en dachten dat ze voor
de uitreiking van de ander kwamen. De heer W.N. (Wout)
Moret (69) is lid van de gemeenteraad en onder meer
vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente Strijen. Daarnaast
was hij jarenlang voorzitter van de Betonschadevloeren
Strijen. Lid van de cliëntenraad van Zorgwaard, vrijwilliger bij
diverse goede doelen, voorzitter van de kerkenraad en
vrijwilliger bij verzorgingshuis De Hoge Weide.
Links is Wouter Nicolaas Moret: zie in het Familieboek II op
blz. 409 onder XIby – [pers. 2485].
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Lid mevrouw Lien Moret – Berkman, Gemeente
Strijen

In het vrijwilligersleven van mevrouw Lien Moret (68) valt op
dat de verschillende bestuursfuncties er als een rode draad
doorheen loopt. Van 1986 tot vandaag de dag – ruim 30 jaar–
is zij vrijwilligster bij de Hervormde Vrouwendienst in Strijen.
In 1995 kwam ze in het bestuur als secretaris. En die functie
vervult ze heden nog steeds.
Daarnaast vindt mevrouw Moret nog de tijd voor haar
vrijwillige inzet bij de plaatselijke afdeling van de Passage.
Daar vervult ze sinds 1989 drie functies, die van notulist,
tweede voorzitter en secretaris. Alweer bijna twintig jaar
beheert zij als penningmeester de kas van de plaatselijke
afdeling van het Nederlands Rode Kruis. In 2001, op 52-jarige
jarige leeftijd, begon ze vrolijk aan nóg een nieuwe vrijwillige
uitdaging. Zij startte als suppoost bij het Museum Land van
Strijen. Een streekmuseum waar Strijen trots op mag zijn en
bijna wekelijks wordt bezocht door busladingen vol
geïnteresseerden. Zij ontving de versierselen die behoren bij
de benoeming van Lid in de orde van Oranje-Nassau.
Cobie Siegersma

Jan Hoogvliet

Lien Moret-Berkman

U vindt Lien Moret-Berkman in Familieboek II op blz.409 onder
XIby – [pers.2512].
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Genealogie en Familieboek.
Nog steeds zoekt de genealogiecommissie naar gegevens die
betrekking hebben op Moret. Dat is zoeken in gedigatiliseerde
gegevens van doop- trouw en begraven zgn. DTB-boeken.
Maar niet alleen dat, ook kan worden gezocht in juridische en
notariële akten. Daar komen vaak interessante gegevens vrij.
Ook wordt gezocht in historische kranten. Daar vinden we vaak
berichten betreffende geboorte-, huwelijks- en overlijdensadvertenties uit de jaren half 1800. Veel overlijdensdata zijn ons
niet bekend, doch op deze manier vinden wij deze. Maar niet
alleen daar. Voor de wat recentere zoeken we in de online
begraafplaatsen, hoewel niet alle plaatsen daar zijn
opgenomen. Zo breidt onze stamboom gestaag uit.
Natuurlijk zijn deze nieuwste gegevens niet opgenomen in onze
Familieboeken. Echter wanneer u belangstelling hebt in de
nieuwe gegevens dan kunnen wij een parenteel meestal
beginnend bij de vader (grootvader) voor u afdrukken of via email verzenden. De afgedrukte versie kost uiteraard een
postzegel doch voor een donateur is dat de enige kostenpost.
Per e-mail is gratis. Laat het ons weten via
stamboom@moret.info of per brief aan Soestdijkerstraatweg
20 B – 1213 XB Hilversum of telefonisch 078-6121485.
Ook zijn er nog Familieboeken voorradig. De prijs van
Familieboek I is incl.verpakking €60,--, terwijl dat van
Familieboek II, eveneens incl. verpakking €57,75 is. U kunt betalen door overmaken op rekening NL84INGB0000405520
t.n.v. Familiestichting Moret te Meppel. Vermeld wel
duidelijk uw naam en adres alsmede welk boek u wenst. Het
boek wordt u na betaling direct toegezonden.
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Bestuur Familiestichting Moret.
Voorzitter
Hugo Moret
voorzitter@moret.info

Secretaris

Penningmeester

Sonja Geijsen

Elmira Wielhouwer

secretaris@moret.info penningmeester@moret.info

Leden:
1. Hugo Moret

2. Sonja Geijsen

3. Elmira Wielhouwer

Commissies:
Redactie Nieuwsbrief

Genealogie

Willem Moret
Hugo Moret
redactie@moret.info

Willem Moret
Sonja Geijsen
stamboom@moret.info

Website

Archief

Koen Moret
webmaster@moret.info

Sonja Geijsen alg.
Willem Moret genealogie

Felicitatiedienst
Sjaan Verhoef
felicitatiedienst@moret.info
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familiestichtingMoret
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 de stamboom van het geslacht Moret in Nederland.

Man:

Vrouw:

Achternaam……………………………………………………………………..
Voornamen………………………………………………………………………
Straat huidig……………………………………………………………………..
Postcode…………..Plaats……………………………………………………..
Telefoon………………………………………………………………………….
E-mail………………………………………………………………...................
Geboorteplaats…………………………………………………………………..
Geboortedatum…………………………………………………………………..
Godsdienst……………………………………………………………………….
Overlijden…………………………………………………………………………
Plaats van overlijden……………………………………………………………
Datum van overlijden……………………………………………………………
Beroep……………………………………………………………………………
Ouders:
Vader voornamen………………………………………………………………
Geboorteplaats…………………………………………………………………
Geboortedatum…………………………………………………………………
Moeder voornamen…………………………………………………………….
Geboorteplaats…………………………………………………………………
Geboortedatum…………………………………………………………………
Huwelijk:
Datum ondertrouw……………………………………………………………..
Plaats ondertrouw……………………………………………………………...
Datum trouwen………………………………………………………………….
Plaats trouwen………………………………………………………………….
Datum kerkelijk/religie…………………………............................................
Plaats kerkelijk………………………………………………………………….
Kinderen:
1. Volle naam zoon/dochter…………………………………………………..
Geboorteplaats…………………………datum……………………………
2. Volle naam zoon/dochter…………........................................................
3. Volle naam zoon/dochter…………………………………………………..
Geboorteplaats…………………………datum……………………………
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