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Het gaat dan over datgene waarmee je
bezig bent en de vraag in hoeverre je
inspanningen ook relevant zijn voor diegene
voor wie ze in de eerste plaats bedoeld
zijn, t.w. de nu levende vertegenwoordigers van onze familie en diegenen, die na
ons komen.

1. Van de redactie.
Op het moment van schrijven van dit
redactioneel commentaar, begin december,
is de buitenwereld gehuld in een wit kleed
en is op de binnenwegen veelal niet
gestrooid, zodat het vaak glijden en
slippen is. Volgens de media is het sinds de
registratie van de weersgegevens, niet
eerder zo vroeg zo koud geweest. De
fanatieke schaatsers onder ons begonnen
onmiddellijk over de ‘grote tocht’ te
praten en de provincie Friesland verbood al
de binnenvaart en legde alle gemalen stil.

Ook ik ontkwam dezer dagen niet aan zo’n
moment van contemplatie. Ik wil dat
hieronder graag met u delen!
Hoe langer ik nu met dit genealogisch
project bezig ben en in de mate waarin ik
ook andere genealogen van andere families
tegenkom, hoe meer ik tot de conclusie
kom, dat wij – de goeden uiteraard niet te
na gesproken - toch wel een hele aparte
verzameling van individualisten vormen.

Of het nu snel zo ver komt, waag ik te
betwijfelen. Maar als dit type weer nog
een tijdje aanhoudt, beleven we misschien
wel weer eens een echte witte kerst, want
op dit moment zweven de eerste vlokken
van een nieuwe sneeuwbui aan mijn raam
voorbij. Voor de sfeergevoeligen onder ons
een plezierig vooruitzicht en een sprookje.

Dat uit zich o.a. door (het gebrek aan)
directe betrokkenheid bij het actueel
houden van ons gegevensbestand door het
melden van geboorten, huwelijken en
overlijden. Het uit zich ook door (het
gebrek aan) aanleveren van relevante kopij
voor ons journaal.

Elders in dit nummer kunt u kennisnemen
van een ander sprookje. Peter Michel,
ondanks zijn afwijkende naam een volbloed
lid van onze familie, doet uit de doeken hoe
hij na ruim vijftig jaar werd verenigd met
zijn inmiddels 85-jarige moeder en (een
deel van) zijn uitgebreide familie uit
Rotterdam en omgeving.

Het ontbreekt bij ons ook vaak aan de
concrete wil en het vermogen – ook na een
cri-de-coeur vanuit het bestuur - om
binnen de eigen kring van de directe
familieleden het bestaan en het belang van
onze familiestichting uit te dragen en
nieuwe lezers en dus donateurs te werven.

Hoewel september 2012 nog (ver) in de
toekomst
ligt,
zijn
de
eerste
voorbereidingen
voor
de
volgende
familiebijeenkomst in gang gezet. De
voorbereidingscommissie
heeft
een
tweetal opties uitgewerkt en zal die
binnenkort in het bestuur bespreekbaar
maken. In het volgende nummer zullen wij u
daar nader over berichten.

En het uit zich ook door het zich zonder
opgaaf van reden laten afvoeren als
donateur van onze Familiestichting. Zelfs
een verzoek om aan te geven, waarom
iemand op enig moment besluit niet langer
ons werk te steunen, blijft vrijwel altijd
zonder reactie.

In deze dagen voor Kerstmis bekruipt je
soms een gevoel van bezinning.
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Deze ervaringen steken soms schril af bij
de manier waarop dat bij andere
familiestichtingen vorm krijgt. Daar is
vaak een veel groter deel van de familie
direct of indirect betrokken bij het
vervaardigen en vormgeven, zowel qua
inhoud als techniek, van het blad.

Heeft u thuis nog (oude) foto’s liggen,
stuur deze (of een goede copie) dan naar
de redactie voor plaatsing in ons blad en
opname in ons fotoarchief.

Ook de werkzaamheden rondom de
stamboom, het onderzoek in archieven en
het verzamelen van andere relevante
gegevens krijgen vaak meer aandacht en
blijft het niet beperkt tot de inspanningen
van slechts een paar bestuursleden.

“Vraag niet wat de Familiestichting voor
u kan doen. Vraag u zelf af wat u voor
de stichting kunt doen”.

Kortom, met een variatie op een uitspraak
van wijlen Churchill:

Tot slot wens ik u en de uwen, mede
namens alle bestuursleden, prettige
feestdagen en een gezond en voorspoedig
2011.

Dit
gezegd
hebbend,
wil
ik
dit
kerstnummer toch met een positieve toon
afsluiten. Denkt u nog eens na over de
wijze waarop en de manier waaronder u ons
kunt helpen met de voortzetting van ons
werk.

Otto Scheepbouwer.

Misschien kent u een familieverhaal wat
het waard is te plaatsen in ons blad en zo
te bewaren voor de familiegeschiedenis.
Stuur het ons.
Zoals u kunt lezen in de bijdrage van Peter
Michel, was onze website en de daarop
geplaatste stamboom voor hem een grote
hulp bij het terugvinden van zijn moeder
en de aansluiting bij zijn ‘roots’. Laten wij
e.e.a. zo aktueel mogelijk houden, opdat wij
ook anderen kunnen helpen, op wat voor
manier dan ook. Stuur ons daarom al uw
familiedrukwerk. Ook uit het verleden.

2. De oudste, de jongste en
geboorten.

Wellicht zijn er in uw directe omgeving nog
leden van onze familie, die ons blad niet
kennen en die geen donateur zijn. Laat ze
kennismaken met het blad en wek ze op
ook donateur te worden. Voor de kosten –
vanaf € 15,-- per jaar - behoeft men het
toch niet te laten!

De oudste
In het vorige nummer berichtte ik over de
wijziging in de ranglijst van de oudste
Scheepbouwer.
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Volgens mijn gegevens wordt die plaats nu
ingenomen door

Beste familie,
Verrassend om onze gevel op de voorpagina van het
scheepsjournaal te zien staan.

ALEIDA SCHEEPBOUWER
geboren te Rotterdam op 18 januari 1921
nu 89 en binnenkort dus 90 jaar oud.
Mocht u van mening zijn, dat iemand
anders van de familie recht heeft op
vermelding in deze rubriek, dan graag een
berichtje aan de redactie!
Het naambord is gemaakt van tegeltjes, het bootje is
over 4 tegels verdeeld en de letters zijn elk een apart
tegeltje. Deze tegeltjes hebben we indertijd tijdens
onze vakantie, in 2003, in Portugal gekocht.

De jongste
Dit is nu een voorbeeld van wat ik bedoelde
in mijn redactioneel. Volgens mijn gegevens
is er sinds 7 december 2009 geen nieuwe
Scheepbouwer meer geboren en is

Gevel versieringen in deze vorm kom je daar heel veel
tegen en mijn vrouw en ik vonden het wel een aardig
idee om dit op ons nieuwe huis, waarvan we indertijd
met de aankoop bezig waren, aan te brengen. Het
resultaat vinden we nog steeds erg geslaagd.
Onze zoon Roy heeft een hele tijd een eigen homepage
gehad waarbij hij de betreffende foto’s op zijn site had
staan. De foto met zijn kever op de achtergrond is
gemaakt in 2006 tijdens het internationaal kever
weekend in Budel dat daar jaarlijks in juni gehouden
word. Deze auto is zijn grote hobby waar aardig veel
tijd en lol in zit.
Door Roy zijn we inmiddels ook door het volkwagen
virus besmet en rijden dan tijdens onze vakantie rond
in een kleine camper.

Don Corrada Scheepbouwer

nog steeds de jongste! Maar dat wil er bij
niet in! Wie meldt mij de actuele stand van
zaken?

3. Gezocht / gevonden.
Gelukkig leidde de in ons vorige nummer
opgenomen rubriek wel tot enige reactie.
Vanuit 2 verschillende kanten kreeg ik
informatie over Roy Scheepbouwer.
Eerst mailde Jan van Brussel dat hij Roy
via internet had getraceerd en vervolgens
kwam het nevenstaande mailtje.
Verder staan we in de stamboom en zijn we terug te
vinden in de lijst.
Adrianus J Scheepbouwer, Johanna Slangewal, Ingrid
en Roy Scheepbouwer.

Uit beide mailtjes kwam naar voren, dat ik
met iets meer inspanning zelf ook het
antwoord had kunnen vinden. Mea culpa!

Met vriendelijke groet
Adrie, Annie en Roy Scheepbouwer.
Heerhugowaard.

Het positieve hiervan is, dat in ieder geval
twee lezers hebben geantwoord.
5
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05
09
13

Gelukkig schreef Adrie nog net niet:
“je had dat zelf ook kunnen vinden, als je
in
je
databestand
had
gekeken”!
Inderdaad, dom, dom,dom.

15
17

Achteraf realiseerde ik me, dat ik een
paar jaar geleden ook nog mailcontact heb
gehad met Roy. Ik meen me te herinneren,
dat hij een kei was op computergebied.
Roy, misschien een moment om
kennismaking te hernieuwen m.b.t
vormgeving van ons blad?

21
26

27
31

de
de

april

Er stonden echter nog twee verzoeken in,
waarop geen reactie is ontvangen. Indien u
het septembernummer nog heeft, kijk dan
eens op pagina 4\5. Hebt u het blad niet
meer, dan kunt u het ook nog op de website
vinden.

01

02
03
07
10
12
13
14

4. Verjaardagen/jubilea.

15
18
23
24
26
29
Onderstaand volgen de jarigen en de
huwelijksjubilarissen uit de maanden
maart t/m september.

Carrie Lyn
35 jaar
Henriette Jonkman
35 jaar
Adriaan G. van Os
65 jaar
Annie
50 jaar
Geertruida H. Casteleins 60 jaar
Isaak Johannes
80 jaar
Yvonne Jenny Stronk
45 jaar
Aarlandina M. de Jong
80 jaar
Jacalyn Ann
55 jaar
Vincent P. Staal
10 jaar
Isabella E. Rodriques Capelo 2 jaar
Schelte
90 jaar
Jan Pieter Hengstmengel 80 jaar
Myrthe Janssens
09 jaar

Ingrid Lena Koelewijn
Martine Heising
Francisca
Dirk Beek
Shantaily K. Hansen
Ronald F. Gerardus
Yvonne
Arlou Smolders
Ingrid Hoelen
Sieuwtje Cornelia
Beatrix Irene
Peter Mulder
Sylvia
Petrus van Zelm
Joyce
Anne Willemsteijn
Olga Adriane Johanna
Yvonne de Slegte
Michael Atkinson
Dennis F.H. de Koning
Petronella M. Ophof
Shane Douglas Ervin

45 jaar
35 jaar
60 jaar
90 jaar
20 jaar
50 jaar
65 jaar
55 jaar
60 jaar
75 jaar
55 jaar
60 jaar
20 jaar
80 jaar
45 jaar
20 jaar
35 jaar
65 jaar
50 jaar
45 jaar
40 jaar
30 jaar

Romy
Tom van Druenen
Mika Jannick
Carla Joice Hoelen

35
65
03
60

JARIGEN
maart

01
02
05

Leonie D. Buitenkant
Margot E. Hendrikse
Wilhelmina

mei
01
06
09
10

40 jaar
65 jaar
50 jaar
6
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11
12
15
18
21
23
24
30
31

juni
03
06
11
12

17
19
23

juli

01
04
05
07
08
09
13
14
23
24
26
29

Alysia B. Mondragon
Hillegonda Jacobs
Marianne Valk
Christian J. Mondragon
Wim Loeve
Egon Arthur Con
Jannemarie
Taylor Janine
Julia Reitsma
Theodorus Dionysius
Jan Willem van Brussel

15
18
20
22
25

Patrick
09 jaar
Stein Buitenkant
15 jaar
Elizabeth van Trigt
55 jaar
Franciscus
70 jaar
Jaron Reitsma
09 jaar
Mirre Bente Anemaet
04 jaar
Pieter Cornelis Glas
75 jaar
Thije
06 jaar
Corbin M.I.Henschel 03 jaar
Rose Marie Park
80 jaar

Wouter F. Hoelen
Daisy Marink
Nancy F. van Druenen
Mirthe van Wijk
Manon Vlasveld
Ellen Marinka
Cornelis de Munnik
Johanna P. Straatman
Jeanne C.C. Hoelen
Marico Maurice Stam
Elizabeth
Gerrit C. ten Kate
Jelte

augustus
02
06

07
08
11
12
13
14

06 jaar
60 jaar
55 jaar
03 jaar
65 jaar
65 jaar
40 jaar
15 jaar
06 jaar
75 jaar
65 jaar

Romy Brouwer
Wilhelmus J. Span
Philipus J. van der Mijn
Silvia H. van der Mijn

45
25
40
07
30
25
75
50
80
25
80
85
03

29
30
31

Pieter Johan
Ivo Voeten
Stefanie Broere
Helen Carmen Hoelen
Natalie M Charboneau
Karin
Alyssa T. Harman
Remco
Neeltje Helena Dina
Michael
Amalia Kiele
Elroy
Marijke A. Morks
Maria Antonia
Andries J. de Vos
Yvonne J. Boulonois
Bart Jan de Boer

september

02
05

08
09
12
20
23
26
30

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

Alisha
Grietje
Jona Reitsma
Jacobus Adrianus
Clasina
Gerard de Koning
Hendrika N. Hermsen
Lars Veld
Nena Marlien van Dam
Linda Marie

85 jaar
80 jaar
25 jaar
65 jaar
15 jaar
20 jaar
09 jaar
40 jaar
60 jaar
55 jaar
65 jaar
45 jaar
70 jaar
50 jaar
60 jaar
55 jaar
30 jaar

02 jaar
55 jaar
05 jaar
65 jaar
55 jaar
75 jaar
55 jaar
08 jaar
06 jaar
55 jaar

HUWELIJKSJUBILEA
april
Leendert Johannes Erkelens
en
Joke van Hooff
zijn op 9 april
30 jaar getrouwd.

15 jaar
55 jaar
45 jaar
45 jaar
7
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mei

Adrianus Johannes Scheepbouwer
en
Johanna Slangewal
zijn op 4 juni
35 jaar getrouwd.

Cornelis J. van Stee
en
C.J. Breur
zijn op 2 mei
60 jaar getrouwd.

juli
Petrus Adrianus Anthonius Scheepbouwer
en
Linda Johanna Zwart
zijn op 10 juli
30 jaar getrouwd.

Jan Pieter Hengstmengel
en
Elizabeth Scheepbouwer
zijn op 16 mei
60 jaar getrouwd.

Leendert Fillekes
en
Jolanda A.J. Corzelius
zijn op 26 juli
20 jaar getrouwd.

Johannes Jacobus Scheepbouwer
en
Helena Berdina Maria Lansink
zijn op 21 mei
40 jaar getrouwd.

september
Johannes Scheepbouwer
en
Franktina Afina Zijstr
zijn op 4 september
30 jaar getrouwd.

juni
Cornelis Jacobus Scheepbouwer
en
Elizabeth de Jager
zijn op 1 juni
40 jaar getrouwd.

Martin John Scheepbouwer
en
Annemarie de Jongh
zijn op 22 september
10 jaar getrouwd.

8

Het Scheep(s)journaal, jaargang 12, nummer 3, december 2010, 32ste editie.

6.

Arie Scheepbouwer
en
Catharina Jacoba Duvalois
zijn op 30 september
45 jaar getrouwd.

‘Spoorloos’ in Nederland ?!
Omdat het programma Spoorloos al ruim
twintig jaar zonder onderbreking wordt
uitgezonden door de KRO, ga ik er vanuit
dat velen van u dat ongetwijfeld weleens
of misschien wel regelmatig hebben gezien.

Nota bene:
Voor de goede orde merk ik nog maar eens
op, dat ik niet kan instaan voor de
volledigheid en/of de juistheid van de
hierboven vermelde feiten, omdat mijn
databank niet volledig up-to-date is. Als ik
daardoor ongewild personen in de
bovenstaande lijsten heb opgevoerd, die
niet meer in leven zijn of huwelijken heb
vermeld, die niet langer bestaan, dan
betreur ik dat.

De opzet ervan is simpel. In de meeste
gevallen gaat het om geadopteerde
kinderen of (jong) volwassenen, die op zoek
zijn naar hun ‘roots’. Heel vaak gaat het
om kinderen, oorspronkelijk afkomstig uit
Zuid-Amerika of het Verre Oosten. Soms
dichterbij: Duitsland, Engeland, Spanje en
Griekenland.
Veel minder vaak komt het voor dat het
gaat om kinderen uit ons eigen land, die
ook in eigen land zijn geadopteerd.

Graag ontvang ik daarover dan een reactie
(met vermelding van de juiste gegevens),
zodat de fout kan worden hersteld.
Zijn er personen niet opgenomen, die er
wel in hadden behoren te staan, dan
verneem ik dat ook graag.

Toch werden wij eind 2009 met zo’n
situatie geconfronteerd. Op 7 december
van dat jaar kreeg ik het navolgende
mailtje van een mij (toen nog) onbekende
Peter Michel:

Naar aanleiding van deze oproep kreeg
ik in het verleden af en toe inderdaad
enkele correcties. Waarvoor dank!

5.

Familie(s) verhalen.

“Goede middag,
Ik heb uw fraaie Scheepsjournaal
mogen inkijken en kom de naam
Maria Antonia Scheepbouwer tegen.
Heeft
deze
persoon
misschien
nazaten die ook de voornamen Maria
Antonia (e.v. Scheepbouwer) hebben
‘meegekregen’ ?

In Memoriam.

Ofwel we zijn een oersterk geslacht ofwel
er mankeert wat aan onze nieuwsgaring:
immers ook deze periode hebben mij geen
berichten van overlijden bereikt.
Indien u kennis heeft van het overlijden
van (een) familielid(leden), geef mij dan
daarvan alsnog een berichtje.

9
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In de kantlijn staat de verklaring van 30
november 1954 van Hendrik Casteleins
m.b.t. de wettigheid van de inhoud van de
akte. Daaronder ook de latere vermelding
van de adoptie.

Korte uitleg:
Ik ben geboren 28-02-1954 en later
geadopteerd.
Mijn
biologische
moeder
is/was
Maria
Antonia,
Scheepbouwer,
woonachtig
Rotterdam en toentertijd gehuwd
met een militair genaamd Hendrik
Casteleins. Deze heeft mij niet als
zijn kind erkend. (Dat kan gebeuren.)

Zoals uit de hierop volgende introductie
van Peter zelf blijkt, heb ik vrij snel een
antwoord gemaild, met de mededeling , dat
er in totaal 5 personen met de naam Maria
Antonia Scheepbouwer voorkwamen in de
tot dan toe bekende stamboom.

Verdere gegevens heb ik niet, maar
misschien kunt U mij verder helpen?

De vierde in die reeks, bleek te zijn
gehuwd geweest met Hendrik Casteleins en
moest dus de gezochte zijn. Nummer 5
tenslotte, was een dochter van nr. 4 en
dus een halfzuster (?) van Peter.

Met vriendelijke groeten
Peter Michel.”

Vanaf toen ging de bal snel rollen Uit het
onderstaande relaas blijkt hoe dat verder
is gegaan.

Graag sluit ik aan bij de opmerking van
Peter over het hebben van een website
met daarop een stamboom.
Het is van belang, dat die stamboom zo
actueel mogelijk is.
Ga daarom nog eens op de website kijken
om vast te stellen of al uw directe familie
daarop correct wordt vermeld. Is dat niet
het geval stuur mij dan een mailtje of
briefje met de eventuele aanvullingen en
of verbeteringen. (Mocht u niet meer
weten hoe je toegang kunt krijgen tot de
website en/of de stamboom, laat dat dan
ook even weten!)
De helaas moeilijk te lezen geboorteakte.

Ik ben met name erg geïnteresseerd in
onze jongste aanwas, omdat ik die
gegevens niet op andere wijze kan
verkrijgen dan via u.

Het mailtje ging vergezeld van een
fotokopie van de geboorteakte van de
gemeente Rotterdam, waaruit blijkt dat op
3 maart 1954 de geboorte van een zekere
Peter Casteleins is aangegeven.

En dan nu het relaas van Peter:

10
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geweest, voornamelijk omdat ik dat op zich
geen heel hoge prioriteit toekende en ook
uit respect voor het standpunt van mijn
ouders.

Een Vreemde eend??
Mijn naam is Peter Michel, ik wil mij even
voorstellen…

In januari 2001 overleed mijn vader en
vanaf 2006 werd mijn moeder met de
diagnose Alzheimer opgenomen in een
verzorgingshuis. Aangezien zij nagenoeg
geen geheugen meer bezit en bijna niets
meer beseft, besloot ik nu toch een stap
te zetten om wat meer van mijn afkomst
te weten te komen. Internet is daar heden
ten dage een goed startpunt voor.

Nu zult u wellicht denken Michel??, dat is
toch geen Scheepbouwer! Graag wil ik u,
ter verklaring, vertellen over mijn (bijna 1
jaar oude) recente belevenissen.
Ik ben op 28 februari 1954 geboren in
Rotterdam
Henegouwelaan
70
(De
Magistraat) en toen ik ongeveer 5 jaar oud
was, hoorde ik van mijn ouders dat ik
eigenlijk Peter Scheepbouwer heette.
Ik was ongeveer 1 jaar oud toen ik werd
ondergebracht bij het kinderloos echtpaar
Wil en Rie Michel te Velsen-Noord.

Via Google ontdekte ik een heleboel zgn
‘hits’ op de naam Scheepbouwer. Daar werd
ik nu niet bepaald wijzer van.
Wel een bijzondere hit leverde het
Scheep(s)journaal op. Ik besloot begin
december 2009 via een mailtje contact op
de te nemen met het contactadres en ik
vroeg daarin of er gegevens bekend waren
van mijn biologische moeder Maria Antonia
Scheepbouwer, gehuwd met H. Casteleins.

Deze pleegouders hebben mij zeer goed
verzorgd en ook opgevoed (hoop ik) en
misschien ook wel verwend, hoewel ik daar
zelf helemaal geen idee van heb gehad.
Uiteindelijk werd op 10 november 1969 een
formele adoptie doorgevoerd, waarna ik
ook officieel de naam Peter Michel kreeg
toegewezen. In de loop van mijn leven is
het gegeven dat ik als Scheepbouwer was
geboren nooit weggeweest uit mijn
gedachten.
Wel
eens
gezocht
in
telefoonboeken maar daar kwam ik
gewoonweg niet verder mee. Nadat ik
getrouwd was, in dienst kwam bij de
Koninklijke Marechaussee en ik ouder en
ouder werd, bleef er de prikkeling bestaan
om wat meer te weten te komen van mijn
familie van herkomst.

Mijn achternaam Scheepbouwer was/is het
gevolg van het feit dat H.Casteleins mij op
30 november 1954 niet erkende.
De mail werd al heel snel door Otto
Scheepbouwer beantwoord en er waren
inderdaad gegevens van mijn moeder
bekend. Zij leefde nog en ik bleek zelfs
een zus te hebben die ook Maria Antonia
Scheepbouwer was genaamd. Dat was een
behoorlijke verrassing. Ik meldde mij
meteen aan als donateur en na het
verkrijgen
van
een
inlogcode
en
wachtwoord was ik in staat om wat meer
detail gegevens in te zien via de stamboom.

Dat vertelde ik wel eens aan mijn adoptief
ouders, maar ik merkte dat die daar heel
teleurgesteld op reageerden.
Ik heb het maar zo gelaten en ben
eigenlijk niet meer aan het speuren

Mijn moeder bleek geboren te zijn op 11
september 1925 en mijn zus bleek geboren
11
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te zijn op 25 augustus 1961. Mijn moeder
bleek later voor de 2e maal gehuwd te zijn
en wel met Van der Mijn. Mijn zus bleek
gehuwd te zijn geweest met Peter Broere
en had uit dat huwelijk twee dochters:
Samantha en Stefanie. Van haar tweede
echtgenoot had ze een zoon Jehswah.

Ook hier kreeg ik bijna meteen een
bevestiging van, met de wederom terechte
vraag: ‘Wat moet u dan van ons…?’.
Vervolgens heb ik haar gevraagd om
telefonisch contact met mij op te willen
nemen. Dat telefoontje liet niet lang op
zich wachten…!

Verder kijkend kwam ik achter het feit
dat Johannes Huibert Scheepbouwer en
Cornelia van Oorschot mijn biologische
opa en oma moeten zijn geweest.

Ik kreeg op de avond van die 16e
december Samantha aan de lijn en ik
vertelde haar dat ik graag telefonisch in
contact wilde komen met haar moeder
(mijn zus dus…).

Johannes Huibert Scheepbouwer was weer
een zoon uit het huwelijk tussen Frans
Scheepbouwer en Maria Antonia Penders.
Leuk om dat te weten!!

Nagenoeg meteen kreeg ik mijn zus aan de
telefoon…. Pfff dat was even schrikken….
Het werd een heel lang gesprek, ik zal dat
niet helemaal vermelden, maar wel het feit
dat mijn telefoontje ook voor haar een
behoorlijke verrassing betekende.

De volgende vraag ontstond: hoe krijg ik
contact, want adres gegevens had ik
eenvoudigweg niet.
Ik besloot lid te worden van het
jongerennetwerk Hyves en daar maar eens
rond te speuren. Mijn zus kon ik niet
traceren en ik besloot daarom te zoeken
naar ene Samantha. Na enige moeite vond
ik een Samantha en aangezien haar
vrienden ook zichtbaar waren vond ik
daartussen ook iemand met de naam Stef.
Misschien een link??

Daarin werd duidelijk dat ook zij een niet
erkend kind was en dus daarom ook
Scheepbouwer als achternaam had. Haar
voornaam bleek Marianne te zijn, maar zij
is meer bekend onder haar gebruikelijke
roepnaam: Riet.
In dat gesprek vertelde zij mij dat zij (als
ik dat soms zou mogen denken) niet het
enige directe familielid was, maar dat zij 4
zussen heeft en 6 broers (met mij erbij
dus 7). Dat had de stamboom even niet
verteld……(noot: mijn broers en zussen
staan er intussen wel in!)

Ik besloot op 15 december Samantha een
berichtje te sturen met de vraag of zij
een dochter was van Peter Broere en een
zus had met de naam Stefanie. Op 16
december accepteerde Samantha mij als
vriend en bevestigde dat zij inderdaad DE
Samantha was en kwam natuurlijk met de
terechte vraag “Ik ken u niet!! Wie bent
u??”

Ik had mijn zus dus voor het eerst aan de
lijn en het leek wel of we elkaar al jaren en
jaren kenden, zo vertrouwd voelde het
gesprek aan.
Heel raar: een totaal vreemde vrouw zo
langdurig aan de telefoon te hebben en
pratend over familiezaken.

Ik heb daarop nog een controlevraag
gesteld: of zij dan een moeder had die
Maria Antonia Scheepbouwer was genaamd.
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Het Scheep(s)journaal, jaargang 12, nummer 3, december 2010, 32ste editie.

uit. We blijken dezelfde model tenen te
bezitten. Trouwens gezichten hebben ook
gelijkenissen.

Een aantal opvolgende dagen hebben we
veel telefonisch en ook via de e-mail
contact gehouden en heb ik haar voorzien
van mijn globale levensloop en van een
afschrift van mijn geboorteakte.

Peter Michel
(wellicht zijn er onder ons, die ook gelijkenis zien!)

Mijn moeder kreeg natuurlijk ook te horen
dat ik naar haar op zoek was gegaan. Op
zondag 17 januari 2010 ben ik met Riet bij
mijn biologische moeder (inmiddels 85 jaar
oud en nog zelfstandig wonend met haar
zoon Henk) op bezoek geweest en dat
betekende een behoorlijke schok en al
helemaal voor mijn moeder.

Tijdens de kerstperiode was er een timeout omdat ik op vakantie ging naar Egypte.
Ik wil u wel vertellen dat de vakantie
heerlijk was, maar dat er geen minuut kon
verstrijken zonder aan mijn situatie te
denken. Ik wilde mijn zus wel iedere dag
bellen.. Dat heb ik maar niet gedaan……

Gelukkig verliep het gesprek goed en ik
mocht haar in het vervolg gerust komen
bezoeken, maar dan wel onder de
voorwaarde eerst even te waarschuwen.
Jammer dat zij mij (nog??) niet kan
vertellen wie mijn vader is.

Teruggekeerd van vakantie hebben mijn
zus en ik een afspraak gemaakt om elkaar
te ontmoeten en die ontmoeting heeft op
dinsdag 12 januari 2010 bij haar thuis
plaatsgevonden in het bijzijn van mijn
oudste zus Corrie en mijn nichtje
Samantha. Ik had natuurlijk wel bloemen
meegenomen, dat hoort immers wanneer je
‘vreemde’ vrouwen gaat ontmoeten. Het
was een leuke en gezellige ontmoeting.

Dat komt misschien ooit ook nog boven
tafel, wie weet. Af en toe bezoek ik haar
en zo heb de laatste keer ook kennis
gemaakt met mijn broer Henk, die bij mijn
bio-moeder in huis woont en voor haar
zorgt. Andere broers en zussen heb ik tot
heden nog niet ontmoet. Wel heb ik een
drietal telefonische contacten gehad met
mijn broer Fred, die trouwens voordat ik
op de klep kwam, als oudste zoon gold. Al
met al een hele ervaring rijker geworden,
vind ik het leuk om nu veel en veel meer

Inmiddels heb ik via Skype en/of Hyves
heel vaak contact met Corrie en Riet.
We bezoeken elkaar ook en dan neem ik
natuurlijk mijn vrouw Josanda mee.
We hebben ook lichamelijke gelijkenissen
gevonden…. Jawel, tijdens een verjaardag
moest op verzoek van Samantha de sokken
13
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Mom en ik maken het goed. Mom heeft
maandag een scan ondergaan. Het was een
routineonderzoek, zei ze en ze ging
vandaag naar haar huisarts om de uitslag
te halen. Voor zover het mij betreft, geen
nieuws is goed nieuws, zeg ik altijd maar….

van de familie te weten, mede dankzij de
familie stamboom.
Ik denk dat de familie Scheepbouwer daar
(ook voor wat betreft de Familie
Stichting) erg trots op zou moeten zijn!!
Ik heb er in ieder geval zussen, broers en
nichtjes mee gevonden, laat staan dat ik in
de behoorlijk unieke situatie verkeer een
A en een B moeder te hebben.

Met onze drie hondjes gaat alles ook o.k.
Kleine Beethoven ( het hondje van de
onlangs overleden Bert Scheepbouwer)
voelt zich al aardig thuis hier. Hij kan goed
overweg met zowel Sparky als Thomasina.

Peter Michel.

Tot dusver is er nog niets geregeld met de
nalatenschap van Bert sr. Door Bert jr en
Salina
zijn
inmiddels
advocaten
ingeschakeld. Het lijkt erop, dat Bert’s ex.
en ook zijn zuster Eileen een heleboel
zaken hebben meegenomen, waarop ze
geen recht hadden. Wat een narigheid!
Maar ja, uiteindelijk zal het allemaal wel in
orde komen. Het enige wat ik kan doen is
Bert jr. en Salina zoveel mogelijk terzijde
staan, met alles waar dat maar nodig is.

7. Van onze buitenlandse familie.
Sinds ons bezoek aan de familiereünie in
Canada in juli/augustus 2009 is er –
voornamelijk – tussen Tineke (Tiki), onze
penningmeester en diverse Canadese
familieleden
een
regelmatige
correspondentie ontstaan. In het vorige
nummer namen we een brief op van Bill en
Agi Scheepbouwer. Deze keer een bijdrage
van Jackie en haar moeder Ann
Scheepbouwer.

Ik weet nog niet waar wij dit jaar Kerst
zullen vieren. Het hangt allemaal af van de
vraag, of Jake en Jakey thuis zullen zijn
of aan het werk in Fort St John. Mom en ik
laten ons maar op de stroom meevoeren.
Het komende lange weekend begin
augustus 2011, gaan we naar Vernon om de
tachtigste verjaardag van Rose en Mom te
vieren. Rose is in juni jarig en Mom pas in
januari van het daarop volgende jaar, maar
Rose vond het een goed idee om het samen
te vieren.
Dat is nog een plezierig gevolg van het
feit, dat ze elkaar tijdens de reünie in
2009 weer getroffen hebben.

“Hallo Tiki,
Ik hoop dat jij, Jan en Arnold het goed
maken. Zijn jullie al voorbereid op de
komende winter en de kerstdagen? Ik heb
al
mijn
hangende
plantmanden
en
buitenplanten naar binnen gehaald en in de
kas gezet en alle tuinplanten afgedekt. Tot
slot heb ik Donnie gevraagd alle goten en
afvoeren te checken, zodat we klaar zijn
voor het slechte weer, wanneer het ook
mag komen.

Rose was van plan komende maand een
paar dagen bij ons op visite te komen, maar
de busmaatschappij wilde haar geen
kaartje verkopen tot aan Olympia om
14
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Cassie op te zoeken en
dan een
gedeeltelijk retourtje om bij ons op
bezoek te komen.

Van het front van het familiewapen valt op
dit moment nog weinig nieuws te melden.
Het was mijn vaste voornemen om de
afgelopen maanden opnieuw contact op te
nemen met het bureau Heraldiek van het
Centraal Bureau Genealogie in Den Haag,
maar het is helaas bij dat voornemen
gebleven. Dat betekent, dat onze gulle
sponsor, Jan Otto Scheepbouwer, zijn geld
nog even in de knip kan houden. Te zijner
tijd zullen we echter graag gebruik maken
van zijn genereus aanbod!

Ze wilden haar alleen een normaal
retourtje verkopen.
Ik heb haar geadviseerd haar been stijf te
houden. Dit klopt toch niet?
Ze zou haar tijd toch moeten kunnen
doorbrengen, waar zij dat wil, of zij nu wel
of niet een provinciegrens overschrijdt?
O.k. ik ben aan het werk, dus voor vandaag
moet ik er mee ophouden.
Liefs,

Wel kreeg ik nog het advies van onze
trouwe lezer, Herman Veerkamp, van de
gelijknamige familiestichting, om ook ons
licht eens op te steken bij de afdeling
Heraldiek van onze eigen NGV. Dat zullen
we zeker ook doen!

Mom en Jackie.”

9.

Financiën.

Met nadruk maak ik u er op attent, dat 1
februari 2011 inmiddels alweer in het
verschiet ligt.
Ik doe dat, omdat het inmiddels als bekend
mag worden verondersteld dat donaties –
waarvan een ieder voor zichzelf de hoogte
vaststelt - vòòr 1 februari van elk jaar
dienen te worden overgemaakt op rekening
8535816 t.n.v. “Het Scheep(s)journaal ,
Markenbinnen“.
Hebt u derhalve nog niet betaald, schroom
dan niet en maakt het met spoed over.

8.

Het familiewapen.
Ook dit jaar vragen wij van u:
- willen diegenen, die tot nu toe de
15
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minimale bijdrage hebben overgemaakt, ,
deze voor 2011 stellen op € 15,-(meer mag uiteraard ook) en
- willen alle anderen hun bijdrage met
tenminste 10% verhogen.
Voor uw welwillende medewerking
voorbaat hartelijk dank!

10.

bij

Tenslotte.

Helemaal tot slot nog een keer
verschillende
mogelijkheden
om
ongetwijfeld vele inzendingen aan
redactie te doen toekomen!

de
de
de

Om het Uw redacteur zo veel mogelijk
naar de zin te maken, wordt toezending
van te plaatsen bijdragen via e-mail of
door middel van een floppy erg op prijs
gesteld!
Postadres

:

Crocusstraat 43
2241 VX
Wassenaar

Bellen (vast) :
Bellen (mobiel) :

070-5112963
06-42 38 86 81

Fax

:

070-5146549

E-mail

:

hoesch@online.nl
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