Nieuwsbrief 49

mei 2018

Eén van de schilderstukken van René Moret

1

Inhoud

Pagina

Voorblad
Inhoudsopgave en Colofon
Voorwoord redactie
Van de bestuurstafel
Een bezoek aan Gerrit Moret te Dordrecht
Doorwerken zolang ik fit blijf
Een vrouw met een missie

1
2
3
4-5
6-7
8-9
10-13

Geboren
Overlijden
Parenteel van Dirkje Moret [pers.157]
Genealogie en Familieboek
Bestuurssamenstelling
Doel van de Familiestichting

14-18
19-21
22-24
24-26
27
28

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 is alweer zo’n 13 jaar geleden = 2005 dat aan u een verjaardagskaart werd gezonden waarop u een impressie zag van een
stadsgezicht in Moret sur Loing. Dit stadsgezicht is geschilderd
door René Moret [4536] op één van zijn reizen naar Frankrijk.
René schildert ook anders en dat ziet u op de voorpagina van
deze Nieuwsbrief. Neemt u er eens de tijd voor om goed naar dit
schilderij te kijken. Steeds ontdekt u wat anders. Het is een carrousel van dingen.
Zoals we destijds op de verjaardagskaart schreven, René Moret
is geboren in Den Haag op 27 december 1947. Als zoon van
Hendrik Moret, zich ook noemende René Moret, valt de appel
niet ver van de boom. Zie op bladzijde 92 in het Familieboek I.
Verder lezen we in deze uitgave 49 van een bezoek aan Gerrit
Moret, nazaat van het in Dordrecht bekende kolenhandelsbedrijf.
We lezen over een dochter van een Moretmoeder die in haar
zeer werkzame leven zich inzette op maatschappelijk en sociaal
gebied. Een Moret chauffeur vertelt zijn verhaal.
We vinden de rubriek geboorten, dat zijn er deze keer veel, gevolgd door de rouwberichten van hen die ons zijn ontvallen.
Aan het begin van de zomer, die naar wij hopen u veel genoegen
mag brengen, wenst de redactie u veel stof om in een volgende
Nieuwsbrief uw verhaal te vertellen.
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Van de bestuurstafel.
Zoals gebruikelijk werd op 17 maart 2018 de bestuursvergadering gehouden ten huize van onze secretaris mw. Sonja Geijsende Ruiter in Hilversum.
Voorzitter Hugo Moret opent met een hartelijk welkom de vergadering en stelt dat na navraag er geen aanvullingen op de
agenda zijn. De gestelde volgorde wordt gehandhaafd.
Dan volgt het bespreken van de concept notulen van de vergadering van 23 september 2017. Na slechts één enkele wijziging
van een persoonsnaam volgt de goedkeuring en tekening. De
notulen van 18 maart 2017 worden geaccordeerd. In dit agendapunt 3 wordt het actielijstje nagelopen om er zeker van te zijn dat
zowel bestuursleden als commissieleden zich van hun taken
hebben gekweten.
In punt 4 wordt de in- en uitgaande post besproken. Dit gesprek
levert geen noemenswaardige te behandelen zaken op. De secretaris wordt bedankt voor de accurate wijze waarop de post op
schrift is gesteld.
Het financieel verslag in punt 5 vraagt altijd om aandacht. Immers een goed financieel beleid is noodzakelijk voor het goed
functioneren van de Familiestichting. Enigermate zorgelijk vindt
men het trage en soms in zijn geheel niet binnenkomen van de
donateursbijdragen. Verheugd is men ook dat een aantal donateurs een hogere bijdrage doneren. Al met al kunnen we toch
zeggen dat de kosten kunnen worden betaald en dat er niet direct financiële zorgen zijn.
Voor de betreffende bestuursleden is de brief van de ING-Bank,
handelend over het ‘Beheren van bevoegdheden’ een vervelend
punt. Zo is men op grond van de Europese Wet op de Privacy
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die op 25 mei 2018 van kracht wordt, verplicht om twee tekenbevoegde personen in het bestuur te hebben. Zowel onze penningmeester als secretaris namen deze bevoegdheid op zich.
Vervelend was echter dat de Bank eiste dat op formulieren de
handtekeningen alsmede identiteitsbewijzen gelijktijdig moesten
worden gezet en getoond. Hoe doe je dat als je bij de bank in
Hilversum zit en de andere bevoegde persoon in Meppel woont.
Uiteindelijk mocht via de post worden gehandeld. De behandeling door de ING-Bank Hilversum kwam niet bepaald klantvriendelijk over.
Een door de voorzitter opgesteld epistel over de eerder genoemde ‘Privacy Wetgeving’ wordt nader besproken onder het
hoofd ‘Genealogie en Familieboek’ op bladzijde 26-27 in deze
Nieuwbrief.
In punt 8 delen de commissieleden hun bevindingen mede. Met
betrekking tot de ‘Website’ moet aan de webmaster worden
doorgegeven dat de tabellen uit de website moeten verdwijnen
omdat teveel gegevens van personen van recente datum hierin
zijn vermeld.
De volgende bestuursvergadering zal op 22 september 2018
worden gehouden, aanvangende 10.00 uur en uiteraard weer in
Hilversum.

De Rondvraag leverde geen vragen op en de voorzitter sloot onder dankzegging de vergadering en wenste een ieder een goede
thuisreis.
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Op bladzijde 113 in Familieboek I
ziet u een folder van de brandstoffenhandel van Moret. Deze
folder echter is vooraf gegaan
door de hiernaast afgebeelde. Dit
is de oudste folder.
Door een nummer- wijziging van de
straat in later tijd werd no.61 no.91,
wat het nu nog is.
Ook het telefoonnummer is door de
toenemende vraag naar telefoons
aangepast. Voor het bestaande nummer is een 3 gezet.
Wij kregen deze informatie van Gerrit Moret [pers. 562] (kleinzoon
van Gerrit Moret [pers.558] en zijn vrouw Helena Kooijman
[pers.559]), die ons een aantal familiefoto’s leende waarvan wij bij
de meeste nakomelingen in de stamboom een foto konden plaatsen.
In het gezellige bovenhuis aan de Kromhout 91 te Dordrecht, de
oorspronkelijke plaats van de vroegere brandstoffenhandel, hoorden we veel over het verleden van deze familie. Zo ontvingen wij
voor ons Familiearchief een aantal boeken waar onder bijvoorbeeld
een boek afkomstig uit de familie Naerebout waarvan Maatje Naerebout, dochter van broer Johannes van de beroemde
Vlissingense Loods Frans Naerebout huwde met Adriaan Trijzelaar.
Uit dit huwelijk werd Sietje Louwerina Trijzelaar geboren, die op
16-11-1864 in ’s-Gravendeel trouwde met Gerrit Moret [pers.
281] in Familieboek II op bladz. 122 onder VIIac.
Dit is de overgrootvader van onze Gerrit uit Dordrecht.

6

Deze overgrootvader Gerrit was in het bezit van een aantal boeken uit de familie Naerebout, waaronder “Kunst der Stuurlieden”eerste deel uit 1812. Frans Naerebout heeft dit boek niet gebruikt.
Kennelijk heeft hij het wel aangeschaft. Hij leefde van 1748 tot
1818.
Verder ontvingen wij nog vijf boeken betreffende Godsdienstige
onderwijzingen met datums 1717, 1746 en 1841. Eén boek gedrukt in 1717 draagt de handtekening van Joh’s Naerebout met
datum 1850.

Bruiloftsfoto 7- juli 1938 van Johannes Moret [pers.621] en Cornelia Antje v.d. Merwe [pers.622]. Zittend rechts is Gerrit Moret
[pers.558], de stichter van de Brandstoffenhandel. Ernaast zijn
vrouw Helena Kooijman [pers. 559]. De kleine jongen is onze
gastheer Gerrit Moret.
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Doorwerken zolang ik fit blijf.
‘Een leven in en om de
truck’, zo zou je de loopbaan van Laurens Moret
(73) kunnen omschrijven.
Hij heeft van zijn beroep
een levensstijl gemaakt
en van zijn passie een
beroep. Daarbij valt zijn
enorme veerkracht en flexibiliteit op, zowel op de weg als
daarbuiten.
“Ik heb eigenlijk alles gereden”, zo vat Laurens Moret zijn loopbaan samen. “Bakwagens met aanhangwagens, opleggers,
tankwagens. Groenten heb ik gereden maar ook bloemen,
stukgoed en koelwerk. En nu rijd ik aardappelen”.
Leuke herinneringen
Hij kan boeiend vertellen over zijn jonge jaren, altijd onderweg
en met alle sores die toen nog heel gewoon waren. “Ik heb nog
met werkboekjes gereden en bij de grenzen moest je eindeloos
wachten om stempels te halen”. Wat dat betreft heeft de EU
het leven van een chauffeur veel eenvoudiger gemaakt.
Mijn eerste huwelijk was geen succes en na al het gedoe wat
daarbij hoorde had ik even geen zin meer om hier te blijven. Ik
wilde me uitschrijven, maar zo’n ambtenaar wilde daar niet aan
meewerken. Die zei: ‘dan moet ik weten waar jij naar toe gaat,
waar jij je gaat inschrijven’. Maar ik wilde alleen maar weg. Uiteindelijk ben ik vijf jaar zoek geweest. Ik zat lekker in Spanje
waar ik van de ene rit naar de andere ging. Dat was nog in de
tijd van Franco, dus da’s wel een paar jaar geleden. Uiteindelijk
heb ik daar nog Spaanse AOW aan overgehouden.
U vindt Laurens Moret [2622] in Familieboek II – blz.406-XIIbl.
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Denkt u a.u.b. aan de betaling van uw donatie?
Wij kunnen moeilijk verder zonder uw steun.

NB. In het volgende artikel lezen we over Tiny Hartog de Bruin
[pers.4219] zij is een dochter van Pleuntje Moret [pers.3931]
Zie in Familieboek I op bladz.258 onder XIh-1.
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Geboren:

U vindt Maurice Moret [pers.2172] in Familieboek II op blz. 394
onder XIIx-3.
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U vindt Marck Moret [pers.637] in Familieboek II op bladz. 394
onder XIIx-1.
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U vindt Andrea Moret [pers.2518] in Familieboek II op blz. 409 onder XIIby-4.
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I

U vindt Ilse Moret [pers.2728] n Familieboek II op blz.326
onder XIu-3.
17

U vindt Cobie Moret [pers.2517] in Familieboek II op bladz. 409
onder XIIby-3
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Overlijden:
Betreft het overlijden van de heer Cornelis Jacobus de Rond.
Van de heer F.de Rond ontvingen wij het bericht van overlijden
van zijn vader de heer Cornelis Jacobus de Rond.
[pers.4959] Zie de rouwbrief op bladzijde 20.
Namens de Familiestichting is aan de heer F. de Rond en familie
een condoleance gestuurd.
Als reactie op onze vraag naar nadere gegevens ontvingen wij
het navolgende bericht t.w.:
Anna Catharina Neeltje de Rond (Annie) [pers.4956]
Geboren Overschie 26 november 1924 en overleden Den Haag
op 10 januari 2005.
Neeltje Cornelia de Rond [pers.4957]
Geboren Overschie 5 december 1926 en overleden Schiedam
op 21 december 1952.
Wilhelmus Cornelis de Rond [pers.4958]
Geboren Overschie 22 januari 1929 en overleden Schiedam
op 23 december 1979.
Deze laatste zijn niet opgenomen in onze familieboeken, doch
hun moeder Dirksje Moret [pers.157] vindt u in het Familieboek I
op blz.254 onder Xd-2. Zie ook parenteel op blz.22-24.
Wij zijn de heer F.de Rond erkentelijk voor de van hem ontvangen informatie.
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Hartog Pieter Moret [1225]
Geboren 12-04-1923 te Rotterdam en overleden 11-12-2017 in
Rotterdam.
In onze Nieuwsbrief 47 van april 2017 vindt u op bladzijde 10
en 11 het artikel over de ‘Razzia in Rotterdam’. Op de familiefoto is eerste van rechts Hartog Pieter Moret [pers.1225].
Deze familie bestond uit vader, moeder en vijf kinderen. Eén
zuster (Wil) is overleden in 1998. Het is wel uitzonderlijk dat
de overgeblevenen, twee zusters en twee broers een zeer
hoge leeftijd hebben bereikt.
v.l.n.r. Hartog
Pieter,
vader
Andries, moeder Rosetta Cohen,
broer
Henk,
zus
Rosa, zus Wil
en zus Maaike.

Wij ontvingen deze foto van Pim Moret [pers.2174] – zoon van
Hartog Pieter Moret.
.
U vindt de familie Moret in Familieboek II op bladzijde 369/370
onder XIef-XIeg-XIeh-XIei en XIej.
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Parenteel van Dirksje Moret [157].
Generatie I
2.

Dirksje Moret [157], dr. Van Cornelis Moret [148] (havenarbeider, los werkman) en Neeltje Smaal [154],
geb. te ‘s-Gravendeel op 31 okt 1905,
ovl. (61 jaar oud) te Rotterdam op 7 apr 1967,
tr. (resp. 18 en 36 jaar oud) [1154] te Overschie op
12 aug 1924, Het gezin woonde achtereenvolgens in Schiedam
aan de Hagastraat (nrs. 56, 67b), de Voornsestraat 35a (na
1954) en na 14-01-1958 aan de Pendrechtsestraat 22a. Het huwelijk van Dirksje en Jacobus werd op 24-05-1962 ontbonden
met Jacobus de Rond [3286], zn. Van Willebrordus Johannes
de Rond [3284] (Bouwknecht) en Anna Catharina van de Oever
[3285],
geb. te Rucphen op 25 sep 1887,
Los werkman,
ovl. (74 jaar oud) te Schiedam op 24 mei 1962 17.15 uur / Akteno.314 (getuige: Aangifte schriftelijk door de Off. Van Justitie,
Arr. Rechtbank te Rotterdam. Dit schrijven vermeld dat het lijk
werd gevonden in zijn woning te Schiedam).
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
2.
Anna Catharina Neeltje (Annie) [4956],
geb. te Overschie op 26 nov 1924,
ovl. (80 jaar oud) te ‘s-Gravenhage op 10 jan 2005,
gecr. Te ‘s-Gravenhage Crematorium “Ockenburgh” op
13 jan 2005,
tr. [3034]
met Cornelis Gijsen [7951],
geb. voor 1924. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend.
2.
Neeltje Cornelia [4957],
geb. te Schiedam op 5 dec 1926, ovl. (26 jaar oud) vermoedelijk
te Schiedam
21 dec 1952, volgt Iia [blz. 23].
3.
Wilhelmus Cornelis [4958],
geb. te Overschie op 22 jan 1929,
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ovl. (50 jaar oud) te Schiedam op 23 dec 1979, volgt Iib [blz. 23].
4.
Cornelis Jacobus (Cor) [4959],
geb. te Rotterdam op 22 okt 1930,
ovl. (87 jaar oud) te Roermond op 11 jan 2018 Overlijdensakte
Roermond dd. 15-01-2018 no: 210045,
gecr. Te Roermond Crematorium “Tussen de Bergen” – Kitsendal 60 op 17 jan 2018,
tr. [3035]
met Clara Schra [7952],
geb. na 1930. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend.
5.
Maria Jacoba [4960],
geb. te Schiedam op 30 sep 1932,
ovl. (ongeveer 85 jaar oud) te Schiedam circa 15 dec 2017.

Generatie II
Iia.

Neeltje Cornelia de Rond [4957], dr. Van Jacobus de Rond
[3286] en Dirksje Moret [157] (I) [blz. 22] ,
geb. te Schiedam op 5 dec 1926,
ovl. (26 jaar oud) te Schiedam op 21 dec 1952,
begr. Te Schiedam Algemene Begraafplaats op 24 dec 1952,
tr. [3037]
met Willem van Mazijk [7956],
geb. vermoedelijk te Schiedam voor 1926.
Uit dit huwelijk een dochter:
2.
Sophia [7957].

Iib.

Wilhelmus Cornelis de Rond [4958], zn. Van Jacobus de Rond
[3286] en Dirksje Moret [157] (I) [blz. 22] ,
geb. te Overschie op 22 jan 1929,

RK,
Woonde Pendrechtsestraat 22 a, 3114 PE Schiedam op
23 dec 1979,
ovl. (50 jaar oud) te Schiedam op 23 dec 1979,
begr. Te Schiedam op 28 dec 1979 Eucharistieviering op 27 december om 19.00 uur in de kapel van het Noletziekenhuis te
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Schiedam,
tr. [3036]
met J.J. Breuker [7953],
geb. vermoedelijk te Schiedam na 1929.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1.
Anja [7954].
2.
Jack [7955].

Genealogie en Familieboek.
Spraken we op bladzijde 4 en 5 over de Wet bescherming persoonsgegevens, hier volgt wat Genealogieonline.nl en ngv.nl
hierover schreven:
Er wordt op basis van een set regels bepaald of de persoon
hoogstwaarschijnlijk is overleden. Als dit niet bepaald kan worden
dan wordt er verondersteld dat de persoon nog in leven is en wordt
de naam en enige andere informatie van deze persoon niet gepubliceerd. Als een van de volgende regels geldt dan wordt een persoon als overleden beschouwd:
1. Er is een datum van overlijden/begraven bekend.
2. De persoon is meer dan 120 jaar geleden geboren.
3. De persoon heeft een echtgeno(o)t(e) die meer dan 120
jaar geleden is geboren.
4. De persoon is meer dan 90 jaar geleden getrouwd
5. De persoon heeft kinderen die meer dan 100 jaar geleden
zijn geboren/gedoopt/overleden/begraven.
6. De persoon heeft kinderen die meer dan 70 jaar geleden
zijn getrouwd.
7. De vader of moeder van de persoon meer dan 180 jaar geleden is getrouwd.
8. De vader of moeder meer dan 100 jaar geleden is overleden/begraven.
9. Eén van de broers of zussen van de persoon meer dan 120
jaar geleden zijn geboren/gedoopt/overleden of begraven.
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Genealogische websites.
Wie geïnteresseerd is in stamboomonderzoek, vindt op internet steeds meer bronnen, zowel gedigitaliseerd archiefmateriaal als onderzoek door (amateur-) genealogen. Omdat de Wpb
niet van toepassing is op overleden personen, zijn er vanuit de
Wpb weinig bezwaren tegen het publiceren van een stamboom
op internet. Toch ontvangt het Centraal Planbureau CPB regelmatig vragen en klachten over stambomen op internet. In
het begrijpelijke streven naar volledigheid bevatten veel stambomen informatie over levende personen, zoals hun geboortedatum. In sommige stambomen worden zelfs de ziekten vermeld waaraan mensen zijn overleden. Dergelijke informatie
kan betrekking hebben op nabestaanden en dus een persoonsgegeven zijn, als het gaat om erfelijke ziekten waarmee
de kinderen kunnen belast zijn. Dat kan het geval zijn bij een
moeder die aan hemofilie leed. Omdat deze ziekte is gebonden aan een gen in het X-chromosoom, geeft zij de ziekte in
ieder geval door aan zonen. In dit voorbeeld is de Wbp dus wel
van toepassing.
Wie een stamboom wil publiceren op internet, doet er verstandig aan om zich in eerste instantie te beperken tot gegevens
van overledenen en alleen gegevens op te nemen over levende personen als zij daarin ondubbelzinnig hebben toegestemd. Wbp kent geen principe als ‘wie zwijgt stemt toe’ bij het
publiceren op internet van persoonsgegevens. De publicist
moet reële moeite doen om de (levende) familieleden te bereiken en hen- voorafgaand aan de publicatie op internet van hun
persoonsgegevens – te vertellen wat hij over hen wil publiceren en met welk doel. Als een familielid geen toestemming
geeft voor een dergelijke vermelding, mogen zijn of haar gegevens niet worden gepubliceerd. De publicist kan in de stamboom op internet een verwijzing opnemen als: ‘Uit dit huwelijk
kwamen drie kinderen voort, onder wie…’
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Op grond van deze informatie is de Familiestichting Moret genoodzaakt om de ‘Tabellen’ uit onze website
www.moret.info te halen.
De stamboom bevat geen gegevens van nog levende personen en blijft dus raadpleegbaar.
Op 25 mei 2018 gaat de nieuwe Europese privacy wet gelden.
Deze wet heet officieel de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en gaat veel verder dan de huidige, Nederlandse wet op de bescherming van persoonsgegevens
(Wbp). Er is al langer wetgeving actief, maar vanaf mei 2018
wordt er strenger gehandhaafd.
Wat in onze Familieboeken staat wordt niet op internet gepubliceerd. Deze boeken worden alleen geleverd aan stamboomgeïnteresseerde personen voornamelijk donateurs.
Er zijn nog enkele exemplaren van de boeken te koop.
Familieboek I kost incl. verpakking en porto €60,00.
Familieboek II kost incl. verpakking en porto €57,75.
Betalen kan via NL84INGB0000405520
t.n.v. Familiestichting Moret te Meppel.
Na betaling volgt de verzending.
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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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