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                             Hillegondakerk.       

Het is in september 2018 vorig jaar 390 jaar geleden, dat onze 
stamvader Jaques François(Jacobus)  in het huwelijk trad met 
Lijsbeth Leenderts, weduwe van Jacob Dircksz. Verheugd. 

De ondertrouw is op 9 en het huwelijk op 17 september in het 
jaar 1628.   Het huwelijk werd gesloten door Dominee Jeremias 
de Sterken en vond plaats in de Hillegondakerk te Hillegersberg. 

De Hillegondakerk is de oudste kerk van Rotterdam en dateert 
van ca. 1025. Hoe oud precies is niet bekend. Hij is gebouwd op 
een zogenaamde donk. De kerk wordt in 1426 door de Hoeken 
in de Kabeljauwse-  en Hoekse Twisten met het daarbij staande 
kasteel ‘Huis ten Berghe’ verwoest.   Het kasteel is niet 
opgebouwd. De stenen van het kasteel  werden gebruikt voor de 
herbouw  van de kerk. De ruïne is gelegen naast de kerk. 

De Hillegondakerk in zijn huidige vorm dateert uit het jaar 1500. 
Het interieur bevat veel delen uit die oude tijd, zo is de preekstoel 
van 1631,dus na de huwelijksvoltrekking van onze stamvader. 

 

                  

  
  
  
  
                      

                  De ruïne van het kasteel. 
WM. 
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De ‘Nieuwsbrief’ is een uitgave van de Familiestichting Moret, verschijnt 2 maal 
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uit de ‘Nieuwsbrief’ is toegestaan mits met bronvermelding. Uitgever is de 
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Moret en Hugo Moret.                                                                                                                               
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      Van de Redactie. 

Wanneer u deze Nieuwsbrief leest is het alweer een half jaar 
geleden dat de vorige bij u in de bus viel.                                                       

Maar ook deze keer is het ons toch weer  gelukt u te 
informeren over het wel en wee in onze Familiestichting. Zo 
leest u over wat er in de bestuursvergadering  is besproken. 
De voorzitter laat u weten wat zijn gedachten zijn. Maar ook 
zien wij geboorten en overlijden. Geborenen zijn de 
toekomstigen die ons werk aan de Familiestichting moeten 
voortzetten. Die ons door de dood ontvielen betreuren wij en 
wensen de nabestaanden veel sterkte dit verlies te dragen.  

Wij laten u een overzicht zien van overleden Moret-personen 
die in het verleden zijn gedecoreerd.   

Mooie schilderstukken van Frans Moret [773] en door Henri 
Moret gezicht op Volendam tonen wij u.  

Wij waren bij het afscheid van mevr. Francien Moret-Kanters. 
Het “In Memoriam” werd tijdens de rouwdienst uitgesproken 
door de weleerw.heer van Dalen, kandidaat van de 
Herv.Gemeente te Terneuzen. Onze Familiestichting heeft 
veel aan haar te danken en zijn haar er dankbaar voor.  Zij 
meldde als donateur de gebeurtenissen uit haar omvangrijke 
familie. Haar echtgenoot Dirk Moret was de jongste uit het 
gezin van 17 kinderen. Zie in Familieboek I op bladzijde 153 
de foto van alle kinderen op de luiken van hun schip waarop 
zij voeren. 

Er is een promotie in de TU-Delft, dat is in onze familie een 
heugelijk feit. 

De redactie wenst u leesplezier en hoopt op kopij van uw kant 
voor de volgende Nieuwsbrief. 

      WM. 
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  Van de Voorzitter. 

Het stichtingsbestuur is weer bijeen geweest. Dat doen we 2x per 
jaar. Conform de statuten worden de financiële zaken 
afgehandeld en worden de lopende zaken doorgenomen. Ook 
nodigen we de diverse commissieleden uit zodat zij verslag 
kunnen doen van hun werkzaamheden. Hoewel optioneel is het 
wel handig als we geregeld van ze horen.  
We constateren dat we erg vergrijzen en we zouden graag het 
bestuur verjongen. Hetzelfde geldt voor de redactie van deze 
nieuwsbrief. Wellicht kent u iemand die ons groepje wil komen 
versterken? Laat het ons dan weten via secretaris@moret.info . 
De vorige keer schreef ik dat het fijn zou zijn als u bij betaling 
postcode en huisnummer zou willen vermelden omdat we anders 
niet goed uw betaling kunnen koppelen aan de juiste persoon. Dat 
heeft gelukkig gewerkt! Hou dat vol! 
Als betalend donateur (u betaalt minimaal € 15,-) wordt deze 
uitgave 2 keer per jaar naar u opgestuurd en u ontvangt rond uw 
verjaardag ook een speciale kaart van de familiestichting. 
Ieder jaar staat daar een kunstzinnige uiting op van één van onze 
familieleden. Deze worden ook gespaard daarvoor. We zoeken 
dus elk jaar een nieuwe voorkant en dat is niet altijd eenvoudig. U 
kunt daarmee helpen door ons te tippen via de mail of een 
afbeelding te sturen met een korte tekst die de link met de 
Moretten aangeeft. 
 
Ik ben voor het eerst opa geworden en krijg daardoor steeds meer 
besef van familiebanden en stamboom voortzetting. Ik verbaas me 
dan over het feit dat al eeuwen via de mannelijke lijn de familie 
wordt voorgezet. En dat is niet omdat ik zelf 2 dochters heb! 
Vreemd toch? De lijn via de vrouw lijkt veel logischer en ik weet 
dat daar ook al veel onderzoek naar gedaan is, maar dat het bijna 
niet gedocumenteerd is. Tegenwoordig mogen stellen elkaars 
naam aannemen en dan mag voor de kinderen de achternaam 
gekozen worden.    
Dat zal toekomstig genealogisch onderzoek niet eenvoudiger 

mailto:secretaris@moret.info
mailto:secretaris@moret.info
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    maken. Daar komt nog bij dat de privacy wetgeving veel 
    gegevens afschermt. Dus als er gegevens zijn dan kun je er niet 
    zo maar bij.  

Gelukkig kan er wel steeds meer via ons DNA worden 
vastgesteld en ik geloof dat in de toekomst dat de belangrijkste 
sleutel  zal zijn om familierelaties te kunnen matchen. Eén ding 
weet ik zeker: we zullen altijd willen weten waar we vandaan 
komen! En de familiestichting maakt zich daar hard voor. 

 
       Hugo Moret   
 
 
 
 
 

Aanvulling. 
In onze Nieuwsbrief 42 van oktober 2014 plaatsten wij het 
artikel over de Nederlandsche Carrosseriefabrieken te 
Voorschoten. Wij vroegen daarin wie ons zou kunnen helpen 
de afkomst te vinden van de Directeur P.C.Moret. 

Nu vonden wij in ons archief een overlijdensadvertentie van 
deze P,C. Moret. 

Het is Pieter Cornelis Moret pers. 865. Hij is geboren in 
Rotterdam op 31 januari 1885. 
Hij overleed op 24 april 1922 in Voorburg aan de Laan van 
Nieuw Oosteinde 81. Op 9 april begraven op de 
begraafplaats Nieuw Eik en Duinen in ’s-Gravenhage. 

U vindt Pieter Cornelis in Familieboek II op bladzijde 185 
onder IXag. 

      WM.   
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Van een familielid 
van Frans Moret 
[773] de heer Jack 
G. van Wingerden, 
*1931 wonend in 
Californië in de USA  
kreeg ik de hier 
afgebeelde foto 
toegestuurd. Hij 
schrijft: “Inderdaad 
is het schilderij van 
de oude man door 
oom Frans Moret 
geschilderd en ook 
die van de St. 
Laurens kerk in 
Rotterdam. Ik zelf 
herrinner mij toen 
Oom Frans het St. 
Laurens schilderde. 

Ik  kan mij de reuk van de olieverf nog herinneren. 

Hij en tante Cor ( Cornelia Charlotte Louise van Wingerden  
*8-2-2898)  waren bij ons toen wij in 1942 in Vierhouten 
woonden! 

Alle twee schilderijen zijn hier in California USA  bij familie leden 
van Oom Frans en Tante Cor. 

Mijn oudste zus, die nu overleden is, had het oude man schilderij 
en als ik mij niet vergis was dat niemand bepaald !  Of Oom het 
zelf bedacht, of het copied van iets, weet ik niet”. 

 

NB. Het schilderstuk van de Laurenskerk is een 
interieurweergave niet duidelijk genoeg om te tonen.  

WM. 



8 
 

     Henri Moret 

 

Henri Moret maakte in 1900 op aandringen van 
kunsthandelaar Paul Durand-Ruel een uitgebreide reis 
door Nederland. Hij startte in Volendam, waar hij verbleef  
in Hotel Spaander. Ook schilderde hij 
in Zaandam, Rotterdam, Dordrecht en vooral Egmond aan 
Zee.                                      
 Aan Durand-Ruel schreef hij dat het hem moeilijk viel vorm 
en kleur in het Hollandse landschap te verenigen, hetgeen 
overigens niet echt bleek uit de doeken en aquarellen die hij 
tijdens dit verblijf maakte 

Henri Moret overleed in 1913, op 56-jarige leeftijd. 

Hoewel hij, naar ons bekend, geen deel uit maakt van onze 
Morettak vonden wij het toch de moeite waard zijn 
schilderstuk van Volendam te tonen. 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Paul_Durand-Ruel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paul_Durand-Ruel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Volendam
https://nl.wikipedia.org/wiki/Volendam
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hotel_Spaander
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hotel_Spaander
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zaandam
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zaandam
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rotterdam
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rotterdam
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dordrecht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dordrecht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Egmond_aan_Zee
https://nl.wikipedia.org/wiki/Egmond_aan_Zee
https://nl.wikipedia.org/wiki/Egmond_aan_Zee
https://nl.wikipedia.org/wiki/Egmond_aan_Zee
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            Herinneringen aan meisje met springtouw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de ‘Oud Rotterdammer’ – De krant voor de 50-plusser van 
dinsdag 16 oktober 2018, zagen we deze foto van een meisje met 
springtouw. Het is een muurschildering, aan de oude zijvleugel 
hoek Doelwater/Coolsingel van het politiebureau het Haagseveer, 
van de in 2018 overleden Rotterdamse kunstenaar Co Westerik. 

We lazen verder: 

‘Rosa van Abshoven-Moret: “Mijn broer Piet Moret, heeft het 
schilderwerk gedaan. Ik was daar trots op en heb een krant 
bewaard waarin daarover werd geschreven. Mijn andere broer 
Henk, heeft de ondergrond aangebracht. Hij had een 
aannemersbedrijf’. 

In de Nieuwsbrief 47 op bladz.11 ziet u een foto waarop Rosa 
pers.1229, Piet pers.1225 en Henk pers.1226. 

U vindt de familie Moret in Familieboek II op bladz. 369/370 resp. 
onder XIei-XIef-X1eg. 
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Gedecoreerden  

De Kanselerij der Nederlandse Orden heeft de 
kaartenbakken van de periode 1815 – 1993 
gedigitaliseerd. 

Door de Wet op de Privacy worden alleen 
de namen genoemd van overleden 
personen. 

Wij vonden de navolgende personen: 

Lid in de Orde van Oranje Nassau in Brons: 

 

Pers.8685 Laurentius Moret   06-10-1948 
        2880 Andries Moret   26-04-1949 
        2425 Wouter Moret   26-04-1949 
        1550 Huibert Moret   05-04-1955 
        1128 Korstiaan Hendrik Moret  22-04-1955 
        1238 Cornelis Johannes Moret  26-11-1968 
        1426 Maarten Moret   05-04-1979 
        1371 Cornelius Moret   26-03-1982 

     Lid in de Orde van Oranje Nassau in Zilver: 

2330 Abraham Moret   18-04-1950 
1255 Cornelis Johannes   25-11-1964 
2955 Pieter Moret    22-05-1969 
? Leendert Moret    1984 
2444 Jacobus Moret   24-11-1994 

     Lid in de Orde van Oranje Nassau in Goud: 

 1569 Huibert Moret   05-04-1976 
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Officier in de Orde van Oranje Nassau: 

     Pers.856     Johannes Jacobus Moret 15-12-1934 
 Ridder in het Legioen van Eer Frankrijk    26-04-1911 
      Pers.879      Bernard Moret               08-12-1975 

 

Bronzen Kruis 
       
  

 

 

 

877 Elizabeth Moret               03-09-1942 
498 Dirk Moret                17-02-1951  
831         Franciscus Jacobus Moret   03- 05-1961 

            

Ridder in de Orde van de Nederlandse 
Leeuw 

 

 

879  Bernard Moret         17-04-1957 

  

 

 

Het persoonsnummer wijst naar de betreffende persoon 
zoals deze  in ons Familieboek voorkomt. U kunt dat vinden 
in de Index van het Familieboek II. U vindt dan achter de 
naam het persoonsnummer [……..], het geboortejaar en de 
bladzijde waar u de beschrijving van de betreffende persoon 
kunt vinden. 
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Promotie. 

 

 

              

 

 

 

 

Het is verrassend wanneer je 
een uitnodiging krijgt tot het 
bijwonen van een promotie op 
vrijdag 15 maart 2019 in de 
Senaatszaal in de Aula van de 
TU Delft. Zeker wanneer het de 
partner betreft van mijn 
kleinzoon Willem Moret [400] 
t.w. Sanne Granneman die na 
een zesjarige studie die eer te 
beurt viel. 

Op de foto ziet u de 
overhandiging aan Sanne van 

de “Bul” door haar promotor Prof.Ir. R.P.J. van Hees. 

Na de overhandiging volgden toespraken door de Rector 
Magnificus, de co-promotor mw. Dr. B. Lubelli en last but not 
least haar promotor. In door humor doorspekte woorden 
bracht hij het gehele studietraject in beeld. Daarna volgden 
de felicitaties door de genodigden onder het genot van koffie 
met gebak.  Wij, mijn vrouw en ik zijn dankbaar dit te hebben 
kunnen meegemaken. 
Willem Moret.  
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Geboren. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

     U vindt Jeroen in Familieboek II op bladzijde 388 onder XIId                              
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Overlijden       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U vindt Francina 
in Familieboek II 
op bladz. 202 
onderIXbj.  

 

 

 

 

 

 

Het ‘In Memoriam’ werd uitgesproken door de Weleerwaarde heer  
M. van Dalen – kandidaat te Terneuzen. zie hiervoor de volgende 
bladzijden 16 t/m 19.     
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U vindt Leendert Jacob Moret pers.315 in Familieboek 
II op bladzijde 323 onder Xin. 
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                 In Memoriam F.J. Moret-Kanters 

 

31-oktober 1930 17 oktober 2018 

 

Francien Jannetje Moret werd geboren op 31 oktober 1930. Een 
tijd van schaarste. Een tijd van dreiging. Die omstandigheden 
stempelde het gezin. Ze was de oudste en de jongste zo schreef 
ze in haar boek “Oma vertel ‘s”, het enigste kind. Want haar vader 
en moeder waren laat getrouwd, zo was haar redenatie. 

 Ze groeide op in een vooraanstaand gezin. Het hoorde tot de 
rijkere middenstanders, maar er moest wel hard gewerkt worden: 
In de kruidenierswinkel door moeder, naast de zorg voor opa en 
opoe van Vliet, waarmee ze het huis deelde. Door haar vader als 
timmerman, overdag en ’s avonds. De zorg voor Francien was 
gering. Ze moest voldoen aan de eisen: binnenspelen, niet vies 
worden en gebreide kleren dragen. Net even anders dan 
anderen, waardoor ze de bijnaam of misschien wel de 
scheldnaam “gebreide Sientje” had. Ze had één vriendin. Ze trok 
op met haar nichtjes en neefjes uit Nieuwe Tonge. Dit was een 
hechte club.  

 

In haar tiener jaren was daar de oorlog en acht jaar later de ramp 
in 1953. En zoals altijd: Onze kinderjaren stempelen ons leven. 
Ook bij uw moeder. Toen ik van de week las in het genoemde 
boek en we met elkaar in gesprek waren, waren juist de 
tegenslagen die haar leven stempelen. En is het niet tekenend 
dat zij schrijft in haar boek “Oma vertel ‘s” dat haar vader vaak 
druk was ’s avonds, zeker als er doodskisten gemaakt moesten 
worden. Alsof er geen ander klussen gedaan zouden zijn.  
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En ja, soms lopen onze levens anders dan gedacht. Waar men 
dacht Francien neemt de winkel over, trouwde ze een schipper: 
Dirk Moret. 

En een schipper hoort op het water en niet aan de wal. Zo voeren 
ze over de rivieren, op de Frandi. Kinderen werden er geboren. 
Maar de economie stond ook niet stil. Er moest een nieuwe 
Frandi komen. Maar wat een impuls moest zijn voor de financiële 
gezondheid van de firma, bleek het een neergaande lijn te 
worden. Financieel kwamen ze aan de grond. En dat doet wat 
met je.  

Dat hebben jullie gemerkt in het gezin bij jullie ouders. Vader 
verwerkte het op zijn manier. Moeder op de hare. Echter gaf dit 
geen liefdevolle toenadering, ook al waren ze goed voor elkaar 
en bleven ze elkaar trouw, zoals ze beloofd hadden.  

In de Tongense periode werd het leven anders. Men was aan de 
wal. Het huis werd een zoete inval en het gezin ging gewoon 
door. Alles kon… En vrijdag was het frietjesdag. Een hoogtepunt 
van de week. Iedereen kwam eten. En soms moest het in fases, 
want zo groot was de frietpan niet. Een gezellige en 
gemoedelijke tijd. 

Uw moeder, was wat trots op jullie! Betrokken ook! Gelukkig ook 
met jullie kleinkinderen. Wat zag ze jullie graag, ook al ging dat 
niet altijd. En niemand trok ze voor. Als iemand een boek kreeg, 
kregen jullie het alle vier. Ze breidde naar hartenlust voor jullie. 
Dat het soms tot hilarische modellen kwam, moest je op de koop 
toe nemen. 

Maatschappelijk had ze haar woordje klaar, in de krant of op de 
radio. Ze vond overal wel wat van. En overal schreef ze wat bij 
en voegde ze toe aan haar verzameling. Want dat deed ze… 
verzamelen. ‘Geen betere raad als voorraad’, was haar devies in 
alles. 

Uw moeder, was een mensen-mens. Graag mensen om haar 
heen, voor de gezelligheid en om zorg te geven. En ik heb ook 
gedacht: Om haar eigen zorgen weg te nemen. 
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Want haar leven tekende door zorgen, door moeite, door 
mopperen soms. Dat was niet gemakkelijk voor haarzelf en 
anderen. Ze was betrokken en liefdevol. Zorgde dat jullie niets te 
kort kwamen. Tegelijk had ze haar teleurstellingen en vragen. En 
die bracht ze voor God, in de kerk, bij de vrouwenvereniging. Om 
zo ook bij het Woord te zijn, wat haar bij tijden toch troost gaf. En 
zo had ze een adres voor haar zorgen en vragen, ook voor jullie, 
kinderen en kleinkinderen! En ik mag vandaag ook wel zeggen: 
Dat ze voor jullie bad. Ze had het telkens over jullie, als ik bij haar 
bezoek kwam. Ik moest voor jullie bidden, dat jullie zullen leven 
met God, wat ten diepste het leven is. Daarom vond ze dat zo’n 
mooi lied 

‘k leg de namen van mijn kinderen in Uw handen 

Graveer Gij ze daarin met onuitwisbaar schrift. 

Houdt Gij mijn kinderen vast ik als ik ze los moet laten 

En laat Uw kracht boven hun zwakheid staan. 

Het vertolkt haar verlangen, haar liefde voor jullie. 

 

Uw moeder, wat ging ze hard achteruit het afgelopen half jaar. 
Eerst een opname omdat de stofwisseling niet goed was, maar 
ze vermagerde. Ze rommelde met medicijnen. Ze had het 
benauwd. Een pacemaker moest de kwaliteit van haar leven 
verbeteren / stabiliseren, maar het lichaam was zwak, waardoor 
ze opgenomen werd in het verpleeghuis van Sas van Gent 

Haar lichaam was op zo gaf u (Ina) aan vorige week dinsdag.  
Ze moest weg hier… naar de hemel, zo riep ze telkens. De tijd 
was voor haar voorbij. En daarom las ik met uw moeder: Psalm 
84, het verlangen naar God, naar zijn huis. Dat gaf haar toch 
innerlijke rust, ondanks de lichamelijke onrust en pijn. De vraag 
werd anders: Wanneer komen ze me halen? En op 
woensdagavond vorige week gleed het leven uit haar. Sliep ze 
in. Haar tijd is voorbij. Aangrijpend! Wat is een mens?   
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En nu? Wij mogen het Woord openen. Het Woord van het 
Leven. Dat Woord waar uw moeder en oma toch telkens weer 
in las om vertroost en gesterkt te worden. 

 

Terneuzen, 17 oktober 2018 

     Weleerwaarde heer M. van Dalen – Kandidaat te Terrneuzen. 
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    Website van de Familiestichting Moret. 

Bezoekt u weleens de website www.moret@info ? 
Zoals ook in vorige Nieuwsbrieven is vermeld wordt, als daar 
aanleiding voor is, de website bijgewerkt. 

Mocht u problemen hebben met het zoeken naar vroegere 
familieleden dan leest u hieronder hoe dat moet. 

 In onze website onder de rubriek “Stamboom” kan worden 
gezocht naar personen. Deze worden, zoals boven reeds 
vermeld, genoemd in de ‘Index Stamboom Moret’. U kiest de 
eerste letter van de achternaam en scrolt totdat u de gezochte 
naam tegenkomt. Klik erop en u ziet de gegevens verschijnen. 
Tot voor kort  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 nu niet meer nodig. Er 
kan worden volstaan met alleen de opgave van het 
persoonsnummer [….]. Stuurt u dit nummer dan naar het 
eerder opgegeven e-mailadres en de stamreeks (Parenteel) 
van de gevraagde persoon wordt u per mail toegezonden. 
Mocht u belangstelling hebben in een papieren afdruk van de 
parenteel, soms zijn het slechts enkele blaadjes tegenover  
meer uitgebreidere exemplaren, dan sturen wij u slechts tegen 
betaling van de portokosten deze aan u op. 

 

Wellicht hebt u het gemerkt. De website is even uit de lucht 
geweest. Onze webmaster Koen Moret was er snel achter en 
binnen de kortste tijd was het probleem opgelost.  
Onze excuses hiervoor.  

WM. 

 

 

http://www.moret@info
mailto:stamboom@moret.info
mailto:stamboom@moret.info
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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 optimali-
seren 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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