
Wie kent de familie  
van Moort? 

December 2009 

Vanuit de Verenigde Staten ontvingen wij 
een email in prachtig steenkolen-
Nederlands. We hebben het 'vertaald' 
en dit is het resultaat: 

Wij komen in juni aan in Nederland. Mijn 
vader en zijn broers en moeder hebben in 
een klein huisje nabij Gasteren gewoond 
gedurende de Tweede Wereldoorlog. Zijn 
familienaam was "Van Moort". Wij willen 
het huisje graag bezoeken. Ik heb een 
foto. Het huisje staat ergens in het 
Drentse Aa-gebied waar toeristen het 
kunnen zien. 

Weet U er iets van? Graag een reactie! 

Veel dank voor U tijd! 

Jan van Moort, Junction, Texas, USA 

De vraag van de redactie is: wie kent 
deze familie en kent het huisje? Graag 
een reactie naar de redactie. 

Reactie  Jan Huizinga d.d. 15-12-09 
(destijds nog geen redactielid) 
 
Hallo redactie, 
 
Zoals gisteravond gemeld, heb ik even 
gesproken met mijn buurman Tinus (Tiens) 
Stokker over de van Moort familie, die 
destijds in het vakantiehuisje 'de 
Egelantieren', Oudemolenseweg 3 woonde. 
Hij kon zich nog de namen van twee van de 
jongens herinneren. Namelijk Kees en Jan. 
Zo vaak kwamen zij niet in het dorp, het 
waren evacué 's. 
Kees, de wat oudere, zou volgens Tiens 
gestudeerd hebben in Groningen en werkte 
wel eens in de bouw bij Fré Pieters (de opa 

van Lute Pieters, Oosteinde). Dit deed hij 
om aan wat voedsel te komen, Hij vertelde 
me nog een tweetal anekdotes, die ik jullie 
niet wil onthouden. 
Tijdens die werkzaamheden op het land 
waar Kees bij was, waren ze opeens Kees 
kwijt. Na een poosje dook hij weer op en op 
de vraag: "Waar was je" zei Kees, dat hij 
nodig naar de WC moest. Dat vond men wel 
wat lachwekkend, want men was in de bouw 
gewend, dat je dan even achteruit ging en 
je behoefte deed en daarvoor niet naar 
huis ging. 
Ook wist hij te vertellen, dat omdat er in 
het huisje geen elektriciteit was (en 
waarschijnlijk nu nog niet), Kees 's avonds 
in het huisje aan het fietsen was om op die 
manier elektriciteit op te wekken om het 
huisje enigszins te verlichten. 
 
Tenslotte: Lees ik in jullie vertaling van 
Jan van Moort z'n e-mail de volgende zin: 
Het huisje staat ergens in het Drentse Aa-
gebied waar toeristen het kunnen zien. 
Misschien wordt hier bedoeld dat het door 
toeristen gebruikt (gehuurd) kan worden. 
De link naar het vakantiehuisje lijkt me dan 
ook niet zo vreemd. 
 
Als ik nog wat kan doen, hoor ik het graag. 
 
Mvg, Jan. 
 
 
Jan van Moort antwoordt: 
De oproep van Jan van Moort heeft 
resultaat opgeleverd. Janny van Rhee en 
Jan Huizinga kwamen snel met informatie. 
Het huisje waar de Van Moortjes in WO II 
in zaten was 'De Egelantieren' 
(Oudemolenseweg 3). Jan heeft zich 
bijzonder uitgesloofd en heeft voor de 
familie Van Moort een complete 
fotoreportage van het huisje gemaakt en 
opgestuurd.  
Daar waren ze erg blij mee, getuige het 
volgende - ongecorrigeerde - antwoord. 



 

 Beste redactie 

Dank U veel!  Ja, ik schijf zeer “steen 
koolen Nederlands”  Ik heb dat nog niet 
gehoord!  Dat is fijn.   Op Google Earth is 
het huis beschermt met boomen, zo wij 
geven veele danken aan Jan Huizinga.  Ik 
hep U brief doorgetuuren aan Jan Cent van 
Moort, DDS in Hobart, Tasmania, 
Australie.  Hij is de jongste broer van de 
vier wie er had gewoont.  Die andere drie 
zijn nu dood.  Ik denk dat hij het huisje 
had meer gezien omdat zij vaak naar 
Nederland hebben gereist. 

Jan P. van Moort 

	  

De zwart-witfoto heeft Jan van Moort ons 
gestuurd. De kleurenfoto is van Jan 
Huizinga. 

In juni 2010 komen Jan van Moort en zijn 
vrouw Peggy misschien naar Nederland en 
dus ook misschien naar Gasteren.  

	  


