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Colofon 
De Nieuwsbrief is een uitgave van de Familiestichting Moret, verschijnt twee 
maal per jaar en wordt toegezonden aan de donateurs. Overname van de 
artikelen is toegestaan mits met bronvermelding. Uitgever is de 
Familiestichting Moret. Vormgever en druk: Willem Moret – Redactie Willem 
Moret en Hugo Moret – Email: redactie@moret.info 

Bankrelatie 
IBAN: NL84INGB0000405520 t.n.v. Familiestichting Moret – Meppel – Kamer 
van Koophandel Rotterdam. Inschrijvingsnummer: 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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Redactievoorwoord  
De tijd na het verstrijken van de vorige Nieuwsbrief is alweer een 
dikke vier maanden geleden. Hierover nadenkend is er een warme 
zomer voorbij. Ondanks de snelle tijd hebben wij ons toch verdiept in 
het vinden van Kopij voor de Nieuwsbrief die voor u ligt. 

Het is ons echter weer gelukt. Leuk zou het zijn wanneer u ons uw 
verhaal kunt vertellen. Graag komen wij bij u op bezoek om u aan te 
horen. 

In deze uitgave leest u over Aart Jan de Geus die in Brazilië zijn geluk 
heeft beproefd. Een bezoek aan Dirk Moret in Pernis leverde ons veel 
verhalen en nieuwe familiefeiten op. We werden op het spoor gezet 
van een verschenen boek (zie voorpagina) over de emigratie in de 
zeventiende eeuw van ca. 700 Nederlanders naar Amerika. Een 
veroordeling in de negentiende eeuw laat ons zien dat de strafmaat 
toen wel anders was dan tegenwoordig. 

Natuurlijk zijn er de onderscheidingen van Moretten die zich 
verdienstelijk hebben gemaakt. 

Wat u in deze Nieuwsbrief niet vindt zijn de advertenties van 
huwelijken en overlijdens berichten. Wat betreft het laatste is dit een 
positief bericht. Mochten echter deze er wel zijn en u bent het 
vergeten vanwege de warme zomer dan nemen wij u dat niet kwalijk. 
Maar als ze er wel zijn dan vernemen wij dat gaarne en komen deze 
in de volgende Nieuwsbrief. 

De redactie wenst u leesplezier en wenst u voor de komende winter 
mooie Kerst- en Nieuwjaarsdagen met uiteraard veel gezondheid en 
voorspoed. 

WM. 
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Voorwoord van de Voorzitter. 

Voor u ligt het 50ste exemplaar van de nieuwsbrief van de 
familiestichting. Knap van de redactie om steeds maar weer 
onderwerpen te vinden. Helaas komt er niet meer zoveel interessants 
binnen. De vergrijzing wordt steeds meer merkbaar en veel 
donateurs ontvallen ons.  

Maar weinig jonge Moretten interesseren zich blijkbaar voor het werk 
van de familiestichting. Dat vinden wij jammer. Wellicht dat u die 
jonge neef of nicht nog eens wilt wijzen op ons bestaan? Verwijs ze 
maar naar internet, dat snappen ze: www.moret.info 

Als ze donateur worden dan ontvangen ze 2 keer per jaar de 
nieuwsbrief en met hun verjaardag een ECHTE kaart. 

Ik wil u, vanaf deze plaats nog een probleem onder de aandacht 
brengen: We gaan er van uit dat een donateur minimaal € 15,- 
overmaakt, dat zijn heel veel Moretten. Echter als een echtgenote of 
iemand betaalt voor een (klein)kind), dan kunnen wij niet achterhalen 
wie de  betreffende donateur is. Tegenwoordig krijgen we geen 
bankafschrift meer waarop de adresgegevens staan van de 
betreffende betaler (donateur). Alleen het tekstveld wordt 
meegestuurd bij internetbankieren. Als daar niet het postcode en 
huisnummer in staat, dan kunt u begrijpen dat wij heel moeilijk 
kunnen zien welke donateur/Moret er betaald heeft en wie niet. Daar 
zijn we de afgelopen tijd flink mee aan de gang gegaan en ik heb veel 
familieleden moeten bellen om erachter te komen of hun IBAN 
nummer mogelijk bij een bepaalde donateur hoorde. Daarom 
nogmaals het verzoek om duidelijk uw postcode en huisnummer 
van het adres waarheen ook de Nieuwsbrieven en 
verjaardagskaarten verstuurd worden te vermelden in de 
bankoverschrijving. 

U kunt dus best betalen voor uw neef of nicht, maar dan wel zijn of 
haar postcode en husnummer vermelden! 

 

Ik wens u veel leesplezier en als u leuke anekdotes heeft of een 
levenservaring voor een volgende editie: stuur het naar Willem!   
redactie@moret.info            Hugo Moret       

http://www.moret.info/
http://www.moret.info/
mailto:redactie@moret.info
mailto:redactie@moret.info
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Van de Bestuurstafel. 

Op 29 september kwam het Bestuur van de Familiestichting Moret 
bijeen ten huize van de secretaris mw. Sonja Geijsen-de Ruiter in 
Hilversum. Tweemaal per jaar vergadert het Bestuur. De voorzitter 
Hugo Moret opende de negen punten tellende vergadering nadat 
hij eerst de aanwezigen begroette met een hartelijk welkom. 

In de mededelingen melde hij de afwezigheid van Willem Moret – 
het commissielid genealogie en redactielid Nieuwsbrief. Er waren 
geen verdere mededelingen. 

De Notulen van de vergadering van 14 april werd pagina voor 
pagina doorgenomen, waar nodig voorzien van aanvullingen of 
rectificaties. De vergadering was verder akkoord. De Notulen van 
de vergadering van 23 september 2017 werden voor definitief 
getekend. 

De in- en uitgaande post van maart 2018 tot en met september 
2018 werd doorgenomen en waar nodig voorzien van nadere 
informatie. 

Hoewel laat, de overgang van het penningmeesterschap van 
Michiel de Ruiter naar Elmira Wielhouwer vergde enige tijd, werd 
de begroting 2018  goedgekeurd en vastgesteld. 
De minimum jaardonatie is gehandhaafd op € 15,00. 
In dit financiële punt kwam duidelijk naar voren de moeite die moet 
worden gedaan om erachter te komen van wie de donatie betaling 
is. Tegenwoordig krijgt men geen afschrift meer waarop de 
adresgegevens van de betaler staan. Een dringend verzoek wordt 
gedaan om in de omschrijvingskolom naam en postcode met 
huisnummer te vermelden. Dat geldt ook voor hen die betalen 
voor en kind of een ander.  

   
 
Het archief van de Familiestichting neemt redelijk veel ruimte in 
en daarom is besloten uit te zoeken wat belangrijk is om te 
bewaren en dit dan te digitaliseren en op te slaan in de cloud. 
Wat dus niet 
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de moeite is te bewaren wordt vernietigd. Opgemerkt dient dat 
nooit een beroep op het archief is gedaan en dat sterkt ons tot  
het nemen van de beslissing..  

De verslagen van de commissies brachten geen feiten aan het 
licht die noemenswaardig zijn. Alleen moet worden vermeld dat 
de Wet op de Privacy ons verbiedt nog langer de Tabellen in 
onze website moret.info te publiceren. Zij zijn daarom uit de 
website verdwenen. 

De volgende vergadering is vastgesteld in maart/april 2019. 

Van de Rondvraag werd door geen van de aanwezigen gebruik 
gemaakt. 

De Voorzitter sluit de vergadering na de bestuurs- en commissie- 
leden te hebben bedankt voor hun inzet en wenst hun een goede 
thuisreis. 

Hugo Moret/Willem Moret. 
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Vervolg van Pagina 1. 

Bij het begin van het boek is het tien jaar na de Afscheiding en zojuist 
is de vrouw Scholte, Sara, overleden. Hij is op dat moment 
voorganger in Utrecht. Om zijn gedachten te ordenen gaat hij een 
eindje rijden op zijn paard Bilderdijk. Op een gegeven moment werpt 
het paard hem af, waarop Scholte inziet dat dat zijn eigen schuld is: 
hij gaf geen leiding. In de loop van de roman zal Scholte wel duidelijk 
leiding geven.  

Stuk voor stuk zijn de voormannen van de afscheiding markante 
figuren geweest, die tegen de stroom op wilden zwemmen. Over een 
van hen, Hendrik Peter Scholte, heeft Michiel van Diggelen een 
historische roman geschreven: De exodus van Hendrik Peter 
Scholte.  

Waar het boek op uitloopt, is aan de titel al te zien: een exodus. 
Scholte zal met zevenhonderd volgelingen vertrekken naar Amerika. 
De roman laat de weg daarnaartoe zien. Scholte heeft het idee dat 
hij niet anders kan, ondanks dat zijn (tweede) vrouw aanvankelijk niet 
veel voelt voor de landverhuizing. Als er een beroep op Scholte wordt 
gedaan gaat hij de emigratie organiseren. 

Van Diggelen heeft van de geschiedenis een goed leesbare roman 
gemaakt, waarin we Scholte aardig leren kennen. Hij is een 
teleurgesteld man: van de beweging die op gang kwam met de 
Afscheiding is minder overgebleven dan hij gehoopt had en hij is veel 
medestanders in de loop der jaren kwijtgeraakt. Het idee van 
emigratie wakkert bij Scholte het vuur opnieuw aan. 

Amerika werd ook gezien als het land waar nog werkelijke 
godsdienstvrijheid was en waar de overheid de kerk niet  allerlei 
regels op kon leggen. 

Ook onze  Leendert Moret [101] en Fijgje Sijnhorst [7135] waren 
mede emigranten en zoals in onze Nieuwsbrief 42 van oktober 2014 
beschreven. Zij gingen met Ds. Scholte aan boord van de driemast 
bark Nagasaki. Zie ook Nieuwsbrief 43, waar u op de voorpagina de 
bark ziet afgebeeld. 
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Onderscheidingen. 

L.Ouwens-Moret (Leentje) [pers 2863] ontving in 2016 de 
Koninklijke Onderscheiding: “Lid in de Orde van Oranje 
Nassau. (Ministerie van Veiligheid en Justitie). 

M.L. Besseling-Moret (Marly) [pers.2486] ontving in 2018 
de Koninklijke Onderscheiding:  “Lid in de Orde van 
Oranje Nassau” (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport). 

Uiteraard feliciteert de Familiestichting Moret, zij het wat 
laat, de gedecoreerden nog van harte met hun 
onderscheiding. 

 

Weet u van onderscheidingen van personen die in uw 
familie zijn ontvangen, laat het ons weten. Graag maken 
wij daar in onze Nieuwbrief melding van. 
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Aart Jan de 
Geus. 

 

 

 

 
Het was feest dit jaar in de Nederlandse kolonie Carambeí in 
Brazilië. Honderd jaar geleden stichtten enkele Nederlandse 
gezinnen de gemeenschap in het zuiden van Brazilië. De 
Braziliaanse regering riep 2011 daarom uit tot het Jaar van de 
Hollanders in Brazilië.                                                                                    

Via stamboom@moret.nl  kregen wij een mail van Cobi Talbert uit El 
Paso – Texas –USA.  Cobi vertelt hierin dat zij een nazaat is van een 
Moret. Hoe, dat liet ze zien door een stamboom van moederszijde te 
tonen. 

We gaan even terug in de tijd. Het is augustus 1823 dat in ’s-
Gravendeel Teuntje Moret [102] wordt geboren. Teuntje trouwt met 
Arie Jansz. de Geus [106] ook in ’s-Gravendeel geboren. Uit dit 
huwelijk worden 12 kinderen geboren waaronder Aart Jan de Geus 
[5268]. Hij is een grote boer en graanhandelaar. Hij trouwt op 7 
november 1874 met Leentje Kranendonk. Verkoopt zijn boerderij en 
vertrekt met zijn gezin, op één dochter na t.w. Wijntje de Geus  
[8342], op 8 november 1911 naar Brazilië. 

Wijntje de Geus trouwt in ’s-Gravendeel met Carolus Johannes 
Barth. Hun dochter Janna Barth trouwt met Martinus Corstiaan 
Baars.  

Hun dochter Jacoba Carola (Cobi) Baars trouwt met Donald Roland 
Talbert een Amerikaans Master Sergeant bij de Air Force. Dit is de 
Cobi Talbert van wie wij de e-mail kregen. 

mailto:stamboom@moret.nl
mailto:stamboom@moret.nl
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Aart Jan de Geus, zoon van Teuntje Moret, was een bekende figuur 
in Carambeí. Samen met mannen met namen als Verschoor en 
Dijkstra bouwde hij daar de eerste kleine huisjes. Hij stichtte met de 
Gereformeerden en Christelijk Gereformeerden de Christian 
Reformed Church. Samen met ene Gerrit Los richtte hij de eerste 
coöperatie op.  Deze coöperatie is nu de tweede grote in Zuid-Brazilië 
en zorgt voor een goed sociaal en maatschappelijk leven. Legden 
wegen en sportvelden aan en zorgden voor elektriciteit. Inden de 
kerkelijke bijdragen en onderhield daardoor de kerk.             

Aart Jan de Geus stierf op 5 januari 1929 en Leentje Kranendonk in 
september 1924. Beiden zijn in Carambeí begraven. 

De eerste plaats waar zij als immigranten zich vestigden was 
Gonçalves Junior in een oerwoud Het was daar slecht. Veel tropische 
ziekten en een slecht klimaat. . Zij verhuisden naar het 1000 meter 
hoger gelegen Carambeí. Waar het al snel voorspoedig ging. Er 
waarden daar geen tropische ziekten rond en het dorp ontwikkelde 
zich voorspoedig rondom de drie pijlers van kerk, school en 
coöperatie. 

In het huidige Carambeí zijn de Nederlandse wortels nog altijd goed 
zichtbaar. Momenteel wonen er nog zo’n 4000 afstammelingen van 
de Nederlandse immigranten in Carambeí, op een totaal van 18000 
inwoners.                                                                      

Allen met de naam ‘De Geus’ zijn directe afstammelingen van Aart 
Jan de Geus. 

Naar het  Reformatorisch Dagblad van 19-12-2011. 
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Bezoek. 

In een telefoongesprek met Dirk Moret [1430] en zijn vrouw Ina 
Bastemeijer [3406] kwam duidelijk naar voren dat zij beschikten 
over veel gegevens betreffende hun directe familie. 

Er werd een afspraak gemaakt hen te bezoeken en te horen wat zij 
mij konden vertellen. 

Hoewel de mooie zomerdagen voorbij zijn en de herfst zich al 
aankondigde was het bij Dirk en Ina in Pernis gezellig behaaglijk bij 
een goed kop koffie met appeltaart. 

Al snel was het alsof we elkaar al jaren kenden. Het gesprek ging 
allereerst over de gezondheid van hen beide en dat was, op enkele 
zaken die bij een ouderdom horen, goed. Dirk wordt binnenkort 88 
jaar terwijl Ina onlangs haar 86ste verjaardag heeft gevierd. 

Dirk is oorspronkelijk smid en doordat in die tijd, we praten hier over 
de directe na-oorlogse jaren, in Pernis er een boer was die veel 
mooie paarden had. Deze paarden heeft Dirk heel vaak van nieuwe 
hoeven moeten voorzien. Als metaalbewerker heeft hij zijn verdere 
leven invulling gegeven. Hij geniet nu van een welverdiend 
pensioen. Maar stil zitten doet hij niet. Wanneer in de buurt mensen 
met problemen zitten is het Dirk die ze voor hen oplost. Niemand 
doet tevergeefs een beroep op hem. 

Om onze stamboom te volmaken, om ontbrekende gegevens te 
verkrijgen is dit bezoek zeer waardevol geweest. Ina haalde een 
oude doos tevoorschijn en daar kwamen een hoeveelheid rouw- - 
trouw en geboortekaarten voor de dag. Bij de kaarten hoorden de 
verhalen die Ina met verve bracht.  

Dirk is uit een gezin met acht kinderen t.w. 3 meisjes en vijf 
jongens. Dirk is de op een na jongste. Zijn zuster Leentje Maartje 
is reeds overleden.  Een andere zuster Jannetje is naar Zuid- 

Afrika geëmigreerd en heeft daar met haar echtgenoot Piet van 
Galen tot haar dood gewoond. Zij kregen vier kinderen. De andere 
broers en zusters bleven in Nederland met hun gezinnen. 

Tijdens een bezoek van Jannetje, nu zo.n 47 jaar geleden, aan haar 
familie in Nederland werd onderstaande foto gemaakt van alle 
broers en zusters bij elkaar. U ziet van links naar rechts staande: 
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Bastiaan [1428] ; Simon [1427] ; Maarten [1426] ; Teunis [1422]  
zittend van links naar rechts: Dirk [1430] ; Jannigje [1424] ; Lijntje 
Lidia [1429] en Leentje Maartje [1431].  

 

U vindt hen in Familieboek I op bladzijde 392 onder Xeb 

 

Willem Moret.                                                       
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Veroordeeld. 

Bij ons zoeken naar Moretpersonen uit het wat verdere verleden 
kwamen we Hendrik Moret tegen in de negentiende eeuw en wel 
als veroordeelde. Deze Hendrik was broodbakker van beroep. Hij 
kwam uit Dordrecht. Hij was 21 jaar en tussen de regels te lezen 
was het niet direct een liefhebber van de militaire dienst. 

Duidelijk is dat de straffen destijds zwaarder waren dan in de 
tegenwoordige.  
We lazen: 

De redenen waarom hij werd veroordeeld was het ‘mankeren op 
verschillende appels’, ‘het zoek maken van ekwipementstukken’ 
en ‘twee eenvoudige diefstallen’. De veroordeling tot een 
gevangenisstraf van twee jaar vond plaats op 7 december 1878, 
door de Krijgsraad 1e Militaire Arrondissement ’s-Gravenhage. 
(gedetineerd in de gevangenis te Hoorn). 

De publicatie toont aan dat veroordelingen nooit uit de boeken 
verdwijnen. Dat we dus moeten oppassen niet met justitie in 
aanraking te komen. Alhoewel het voor het nageslacht 
interessant is een blik te krijgen uit het verleden. 

U vindt onze Hendrik [1060] in Familieboek II op bladz.143/144 
onder VIIIaz -8.  

NB. 
Let u eens op, wanneer u Hendrik in het Familieboek bezoekt, 
dat van de 10 broers en één zuster uit het gezin van Klaas 
Moret en Maaike van der Waal er slechts twee ouder werden nl. 
71 en 55 jaar. Hendrik werd 27 jaar, terwijl één broer 25 en de 
zuster slechts 18 jaar werd. De overige kinderen stierven allen 
voor het achtste jaar en jonger, waarvan twee levenloos 
geboren. 
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Website van de Familiestichting Moret. 

Zoveel mogelijk wordt onze website bijgewerkt volgens de laatst 
gevonden gegevens. Zo zijn er de laatste maanden zo’n kleine 
duizend namen bijgekomen. Voornamelijk zijn dat kinderen van 
reeds in de stamboom opgenomen ouders. Verder veel partners van 
Moretpersonen uit de achttiende eeuw. Dan zijn er de gegevens van 
overledenen, ook voornamelijk uit de achttiende en negentiende 
eeuw. Het is zoeken in de archieven die steeds meer digitaal zijn te 
raadplegen. Hier kunnen ook de akten worden ingezien en geven 
soms verrassende resultaten.  

 

Waar het ons echter niet mogelijk is vanwege de wet op de privacy 
zijn de gegevens van 100 jaar geleden en later van geboorten- 
huwelijk en overlijden Wij doen dan ook een dringend beroep op u 
ons de gegevens te verstrekken van uw familieleden die kinderen 
hebben gekregen, van jonge mensen die in het huwelijk zijn getreden 
en hen die zijn gestorven. Kijkt u eens in de index, die is te zien in 
onze website, www,moret.info  of uw naam daarin voorkomt. Zo niet, 
laat het ons weten en kijk ook of uw familieleden zijn genoemd. 

 

In onze website kan worden gezocht naar personen. Deze worden, 
zoals boven reeds vermeld, genoemd in de ‘Index Stamboom Moret’. 
Tot op heden was het mogelijk om door opgave van bladzijde- en 
persoonsnummer via stamboom@moret.info  nadere gegevens te 
verkrijgen. Echter door verdere invulling van onze genealogie is er 
een onjuiste combinatie van bladzijde- en persoonsnummer 
ontstaan. Deze opgave van het bladzijde nummer met het 
persoonsnummer is niet meer nodig. Er kan nu worden volstaan met 
alleen de opgave van het persoonsnummer [….]. Stuurt u dit dan 
naar eerder opgegeven e-mailadres en de stamreeks van de 
gevraagde persoon wordt u per mail toegezonden. Mocht u 
belangstellen in een afdruk, dan sturen wij u deze tegen porto kosten 
toe.  

 
 

mailto:stamboom@moret.info
mailto:stamboom@moret.info
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Geboren                                                                                                      

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        U vindt Mariëlle [4305] in Familieboek II op bladz.3491 onder  
        XIIm/1. 
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Bestuur Familiestichting Moret 
 
Voorzitter      Secretaris  Penningmeester 

Hugo Moret  Sonja Geijsen-de Ruiter    Elmira Wielhouwer 

voorzitter@moret.info     secretaris@moret.info   
                                                                      penninmeester@moret.info 

Leden: 

Vacant  Vacant 

 

Commissies: 

Redactie Nieuwsbrief   Genealogie 

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

Website Moret    Archief 

Koen Moret     Sonja Geijsen-de Ruiter 
webmaster@moret.info   Algemeen 
                                                                Willem Moret 
                                                                Genealogie 

Felicitatiedienst 

Sjaan Verhoef 
felicitatiedienst@moret.info 
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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 achternaam……………………………………………….. 
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…………......................................... 
    Geboorteplaats…………………………datum…………………     
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familiestichtingMoret 
De familiestichting Moret is opgericht op 8 juli 1992 en inge- 
schreven 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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