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1.

Van de redactie.
die geschiedenis wordt vastgeknoopt. Met
de bijgeleverde informatie, knipvellen en
een uitneembare stamboom, kun je direct
aan de slag! Het blad is verkrijgbaar in alle
boekhandels en kiosken en kost bij losse
verkoop € 5,95. Abonneren is ook mogelijk.

Terwijl ik dit redactioneel stuk op mijn
computer zit te tikken, vraag ik me in
goede gemoede af of het nog wel goed
komt met het voorjaar. Het is inmiddels 27
maart en een straffe oostenwind giert om
het huis bij een temperatuur van hooguit 3
of 4 graden Celsius, terwijl
de gevoelstemperatuur op of onder het
vriespunt ligt. En zo gaat het al weken
achtereen. Het schijnt dat de maand
maart alle weerrecords gaat breken,

Mocht je worden aangestoken door het
‘Familievirus’, dan is er sinds kort ook een
website actief. Deze heet “wiewaswie.nl”.
Deze site, een samenwerking van de
Nederlandse archieven, geeft informatie
over miljoenen overleden personen en
beschikt over net zoveel akten en
documenten, die gedownload kunnen
worden. Een geweldig startpunt voor het
samenstellen van een eigen stamboom.

Toch blijf ik optimistisch: uiteindelijk
hebben al onze voorvaderen ook altijd
weer het voorjaar mogen begroeten, dus
waarom zouden wij niet? Daarmee ben ik
direct aangeland bij het onderwerp,
waarvoor ik dit blad maak en waarom ik dit
redactionele
stuk
schrijf:
onze
voorvaderen.

Verderop in dit nummer wordt beschreven
hoe
een
portretje
van
Judick
Scheepbouwer na een verblijf van ruim 4
jaar bij ‘vreemden’ is teruggekeerd in de
schoot van haar familie (zie pagina 11). Dit
bracht mij op de gedachte, dat het
wellicht
aanbeveling
verdient
om
voorwerpen, die zouden kunnen worden
beschouwd
als
behorend
tot
het
familiearchief, zoals het portret van
Judick,
zouden
moeten
worden
gearchiveerd en mogelijk op een centrale
plaats
zouden
moeten
worden
samengebracht. Veel families hebben
voorwerpen in hun bezit, die als zodanig
kunnen worden aangemerkt.

Het is duidelijk merkbaar dat jullie en mijn
hobby, namelijk ons verdiepen in onze
familie en die voorvaderen, aan invloed
wint. In Amerika is het familie- en
stamboomonderzoek na tuinieren de meest
verspreide hobby.
Dit kwartaal verscheen er in ons land een
nieuw tijdschrift genaamd: “Familie in
Beeld”. Een prachtig vormgegeven glossy
kwartaalblad,
volledig
gewijd
aan
familiegeschiedenis
en
stamboomonderzoek. In dit blad staat het
vastleggen van de familiegeschiedenis door
middel van familieverhalen en anekdotes,
foto’s,
knipsels,
geschriften
en
documenten centraal.

Ik denk bijvoorbeeld aan (ingelijste) oude
foto’s
van
grootouders
en
zelfs
overgrootouders,
gedenken
herinneringstekens
voor
geleverde
(sport)prestaties
van
familieleden,
diploma’s en getuigschriften, herinneringen

Daarnaast vormt de stamboom, met zijn
harde gegevens als geboorte, huwelijk en
overlijden, als het ware het skelet waaraan
3
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aan doorgebrachte militaire dienst etc.
etc.
Bij ons in de familie bevinden zich ook
zulke voorwerpen. Ik denk aan de houten
‘schooltas’ van mijn vader uit het begin van
de vorige eeuw, een fraai zilveren
zakhorloge dat naar ik meen van
grootvader
is
geweest,
een
commandantstok van de brandweer van
Oterleek, waarvan mijn grootvader eind
negentiende eeuw ooit de commandant is
geweest e.d. Allemaal herinneringsstukken,
die eigenlijk nooit verloren mogen gaan.
We zouden kunnen beginnen met het
vastleggen van de aard van dit soort
memorabilia en de plaats waar ze zich
bevinden. Mochten we ooit over een
daartoe
geëigende
ruimte
kunnen
beschikken, zou kunnen worden overwogen
die voorwerpen daar samen te brengen, als
een
begin
van
een
familiearchief.
Uiteraard blijft daarbij de eigendom van
de donerende familie intact en zal die
worden vastgelegd. Ik hoor graag jullie
reactie.

Om te beginnen zou ik graag een overzicht
met een beschrijving ontvangen van al
diegenen, die menen dat zij voorwerpen
hebben, die vallen onder het vorenstaande.
Elders in dit nummer besteden we
aandacht aan de te organiseren familiedag
in 2014. Het verdient aanbeveling om in
ieder geval de (voorlopige) datum, t.w. 25
mei 2014, in je agenda vast te leggen.
Overigens staan wij open voor suggesties
vanuit de lezers van ons Journaal, in te
sturen via de redactie (zie adres achterin!)
vòòr 15 juni.
Tot zover voor deze keer en ik hoop dat U
plezierige Paasdagen heeft mogen beleven
en dat het voorjaar binnenkort uitbundig
losbarst.
Met familiale groeten, Uw redacteur,
Otto Scheepbouwer.

2. De oudste, de jongste en geboorten.
De oudste
Zoals eerder gemeld wordt deze plaats sinds enige tijd ingenomen door:
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ALEIDA SCHEEPBOUWER
geboren te Rotterdam op
18 januari 1921
Inmiddels dus 92 jaar oud.

De jongste
Sinds december bereikte mij geen enkel bericht over aanwas in de familie, dus

JAEVEY DEAN SCHEEPBOUWER
geboren op 15 november 2012
is tot nader order onze nieuwste loot aan de Scheepbouwer-stam.

3.

Column.
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Sinds ons vorige nummer heeft Karen Span (zie foto hierboven) zich bereid verklaard ons
familieblad te verluchtigen met een persoonlijke column. Hierbij haar nieuwe bijdrage:

Prachtdag
25JANBlue monday. Dat was maandag 21 januari.. Naar het schijnt de meest
deprimerende dag van het jaar. Niets van gemerkt. Daarentegen gaat dinsdag 22
januari de boeken in als black tuesday.
Nadat ik mijn fiets bij het kinderdagverblijf moet laten staan wegens bevroren
remmen, ga ik lopend naar huis. Niet echt een efficiënte start van je werkdag, maar
ach – we hebben allemaal weleens wat. Tegen de middag kom ik erachter dat mijn
handschoenen (en mijn portemonnee) die nacht uit de auto zijn gestolen. Ik vond het
al zo vreemd dat mijn werktas ‘s morgens vroeg door de buurvrouw werd afgegeven
met de mededeling: “die stond hier vannacht voor de deur”. Godzijdank zat mijn
notitieboek er nog in (met uit te werken aantekeningen. Alsof je een hamer van een
timmerman zou stelen). Maar geen handschoenen dus. Oh ja, en geen portemonnee.
Snel de bankpassen blokkeren.
- “U wilt één bankpas blokkeren?”
- “Eh, twee.”
- “Twee privépassen.”
- “Ja, en een zakelijke pas.”
- “Tweemaal privé, en één zakelijke pas.”
- “En een creditcard.”
- “En een creditcard.”
…
- “Alles is geblokkeerd mevrouw. Ik zie ook dat er geen transacties hebben
plaatsgevonden. Dat is vast een geruststelling. Oh, wacht. Ik zie dat u ook een
spaarrekening heeft?”
- “Ja…” (slik)
- “…de spaarrekening die u nu heeft …rente…overzetten…meer rente…akkoord?”

6

Het Scheep(s)journaal, jaargang 15, nummer 1, april 2013, 40ste editie.

(Huh? Bieden ze me nou via de alarmlijn van de pasblokkering een nieuwe rekening
aan? Hoe kom ik het snelst bij het politiebureau? Wat moet ik nog meer blokkeren?
Vraagt ze nou of ik mijn rekening wil overzetten? Waar heeft ze het over?)
- “Pfft, voor mijn part. Zet maar over.”
- “Uitstekend. Dan pikt u toch maar mooi extra rente mee, en dat zonder inspanning!
Oh ja, en veel succes met uw gestolen portemonnee.”
Over efficiënt gesproken. Financieel onthand maar ondertussen stijgt mijn saldo. Nee,
dan het politiebureau.
- “Goh mevrouw, dat is erg vervelend. Ja, voor een nieuw rijbewijs is het belangrijk
dat u zo snel mogelijk aangifte komt doen.”
- “Dat begrijp ik. Wanneer kan ik komen? Welk van de drie bureaus maakt voor mij
niet uit.”
- “Even zoeken hoor. Hmm, Den Helder…dat wordt niks. Wieringerwerf…vol.
Schagen…ehm, vrijdagmiddag?”
- “Vrijdagmiddag? U weet dat het vandaag dinsdag is?”
- “Tja, dat is inderdaad zo. Vanmiddag om kwart over drie in Schagen dan?”

En met dank aan de efficiënte afhandeling van de aanvraag van mijn rijbewijs door
het CBR (lees: kon geen rijbewijs aanvragen door een fout in het systeem) keerde ik
op woensdag huiswaarts zonder nieuw roze papiertje in het vooruitzicht. Wat
uiteindelijk toch nog heel efficiënt was, want mijn portemonnee werd gevonden,
inclusief rijbewijs.
Sinds vandaag heb ik alles weer compleet, min het contante geld en de kosten voor
de bankpassen. Maar daar staat mooi wel een lucratieve spaarrekening tegenover,
met een hogere rente van eh…nou ja, meer dan dat ik eerst kreeg. Die was ik anders
toch maar mooi misgelopen. Blue monday. Prachtdag.

(Een deel van) het dossier?
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4. VERJAARDAGEN/JUBILEA
MEI
01
02
06
08
09
10
14
15
16
17
18
19
20
21
24
25
28

29

Herske Kroes
Jeroen J. Westerman
Johannes
Danny
Mika Jannick
Alysia Mondragon
Jan Marks
J.A.M. van Konijnenburg
Christian J. Mondragon
Jan
Wilhelmus M. Goverde
Sonja P. Vargas
Jacoba H. Booij
Yvette
C. Nieboer
Johanna Jansen
Julia Reitsma
Adriana
Yvonne C.B. de Nie
Bianca Graciella
Lieke L.J. van den Berg
Gerardus

81 jaar
45 jaar
84 jaar
09 jaar
05 jaar
08 jaar
70 jaar
60 jaar
05 jaar
65 jaar
55 jaar
50 jaar
75 jaar
25 jaar
50 jaar
75 jaar
08 jaar
85 jaar
70 jaar
50 jaar
05 jaar
75 jaar

Rebecca Jacobs
Margaretha v.d. Vlies
Natalie van Zutphen
Aaron Holland
Louis A.J. Hoelen
Martin Buitenkant
Sabine Bovendeaard
Pieter Johan
Tetje A. Jetten
Thije
Corbin M.I. Herschel
Wilhelmus A. Brinkman
Vera Doejaaren
Rose Marie Park
Lisa C. Heijbroek
Johanna

84 jaar
84 jaar
40 jaar
30 jaar
81 jaar
45 jaar
35 jaar
30 jaar
80 jaar
08 jaar
05 jaar
80 jaar
55 jaar
82 jaar
09 jaar
80 jaar

JUNI
07
08
09
10
1
17
18
19

20
23
28
8

24
26
27
28

Laurens Johannes Marius
Ronaldo Kuiters
…… de Jong
Pieternella J. Kemp
Patrick

25 jaar
50 jaar
04 jaar
55 jaar
35 jaar

Iris van Wijk
Mirthe van Wijk
Jacqueline
Edwin van Rijswijk
Cornelia
Marion de Heer
Jacobus A. Smit
Jelte
Cathelijne

09 jaar
09 jaar
65 jaar
40 jaar
55 jaar
35 jaar
20 jaar
05 jaar
40 jaar

JULI
07
11
13
20
24
27
29
31

AUGUSTUS
04
05
06
15
26
29
31

Isabella D.M. Dupont
Theodorus F. Porton
Xenia Merkelbach
Francis
Adrianus Daniel Maria
Pamela L. Curniski
Jaimy Shayne
Hendrica C. Kranenburg

02 jaar
65 jaar
65 jaar
30 jaar
60 jaar
25 jaar
03 jaar
55 jaar

SEPTEMBER
02
003
07
16
17
21
26

Alisha
Anthonie Kuijf
Helena B.M. Lansink
Jeroen Goverde
Merlin
Rob
Geertruida
Nena Marlien van Dam

04 jaar
70 jaar
65 jaar
40 jaar
20 jaar
55 jaar
70 jaar
08 jaar
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29
30

Rick D. van Havezaat
Abram van Beek
Arie

15 jaar
80 jaar
60 jaar

HUWELIJKSJUBILEA.
Op 4 mei zijn

Op 8 juni zijn

Peter Scheepbouwer

Douglas Evenson

en

en

Irene Christine Elbertsen

Kristie Marie Ervin

20 jaar gehuwd

15 jaar gehuwd

Op 2 juni zijn

Op 21 juni zijn

Fransciscus Scheepbouwer

William Mitchell (Bill) Scheepbouwer

en

en

K.P. den Hoed

Agota Margit (Agi) Megyeri

35 jaar gehuwd

10 jaar gehuwd
Op 30 juni zijn

Op 3 juni zijn

Adriaan Martin Scheepbouwer

J.A. Bindeks

en

en

Dorothee Nicole Calvis

Femmetje Pasma

35 jaar gehuwd

60 jaar gehuwd

Op 21 augustus zijn

Op 8 juni zijn

Johannes Wilhelmus

Peter van den Biggelaar

Jacobus(Hans) Scheepbouwer

en

en

Lena Wilhelmina Cornelia Scheepbouwer

Petronella Maria (Petra) Ophof

40 jaar gehuwd

15 jaar gehuwd
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