
Stambomen van families uit Ursem

"ln onze tijd, waarin de grenzen zijn
opengebarsten en een netwerk van
sociale banden zo nauw verweven is dat
de gevolgen van een eigentijdse gebeur-
tenis onmiddellijk over de hele wereld
uitstralen, is het bijna een a-sociale zaak
om met een genealogisch onderzoek te
beginnen. Je moet de toekomst in het oog
houden, is het motto van deze tijd. Toch
kan een ontdekkingsreis in het verleden
je veel "nieuwe" dingen vertellen, terwijl
het anderzijds een aangename onderbre-
king is van de dagelijkse beslommerin-
gen. Het is een merkwaardige uitdaging
om allerlei oude boeken en registers door
te snuffelen op zoek naar dat stukje in-
formatie dat je weer een stap verder
brengt in het oplossen van de familiepuz-
zel. Een puzzel waarvan veel stukjes

zoekgeraakt zijn of waarvan je niet kunt
achterhalen hoe ze nu in elkaar passen".

Aldus de inleiding van Adrianus Schaap,
achter- achter- achter- achter-achter
kleinzoon van de in 1676 of daaromtrent
geboren Gerrit Jansz. Schaap en Neeltje
Cornelis, in zijn in 1980 verschenen
stamboom van de familie Schaap.

In een uitvoerige en duidelijke publikatie
zijn de inmiddels 323 achterhaalde
"Schaap"-en allemaal ten tonele ge-

voerd. Een klus van vele jaren onderzoek
waarvan we hieronder een paar fragmen-
ten opnemen.

De Noordd[iker-tak.

In lijn ziet het overzicht er voor de eerste
vier generaties als volgt uit:

2.

1. Gerrit Jansz Schaap
(l 676- I 7s0)

Jan
(1706-1778)

Gerrit
(1738-1776

IIl.4 Jan
(1741-1817)

3.

5. Jan
(1773-1849)
geen nako-
melingen
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Twee zonen van Jan Schaap (1741-1817)
komen uit de Schermer het oude land
op. Jan (IV.8) vestigt zich op Rustenburg
en Pieter (IV.36) vertrekt naar de Noord-
dijk. Deze laatste kreeg vier zonen met
de volgende stamboomgegevens:

1V.36:
PETRUS SCHAAP, geb.: 30.07.1792 te Schermer,
zoon van nr. 4, ber.: landman, veehouder, ovl.: 25.
03.1864 te Ursem, eeh.: 04.02.1821 te Berkhout
met Geertje Zoet, eeb.: 12.09.1797.

v.37:

JAN SCHAAP, eeb.: 16.03.1822 te Ursem, zoon
von nr. 36, ber.: landman, winkelier, herbergier,
ovl.: 19.09.1875 te Ursem, geh.:27.04.1844 te Ur-
sem met Niesje Bloothooft, geb. : 29. I 0. I I I 7.

V. 38a:

LOURIS SCHAAP. eeb.: 18.03.1825 te Ursem.
zoon vun nr. 36, ber.: landman, kastelein, ovl.: 12.

02.1885 te Ursent, Ie x geh.: 31.05.1849 te Berk-
hout met Guurtje Konijn, geb.: 0ó.03.1826.

v. 38 b:
LOURIS SCHAAP, als 38 a, 2e x geh.: 13.01.1861
te Ursem met GrietjeOuwens, geb.: 17.10.1834.

v.39:
DIRK SCHAAP, Seb.: 20.06.1829 te Ursem, zoon
von nr. 36, ber.: veehouder, ovl.: 04.02.1905 te
Ursem, geh.: 28.04.1860 te Ursent ntet Antje
Schipper, geb. : I 3.07. 1833.

v.40:
CORNELIS SCHAAP, geb.:20.10.1836 te Ursent,
zoon von nr. 36, ber.: veehouder, ovl.: 16.11.j,883
te Ursem, geh.: 16.10. 1868 te Ursem met Geertje
Knijn, geb.: 22.08.1830 te Ursenr.

V1.47:

JOHANNES SCHAAP, geb.: I 1.03. 1870 te Ursem,
zoon van nr. 40 ber.: landbouwer, ovl.: 13.09.1942
te Ursent, geh.: 02.05.1893 te Ursem met Neeltje
Bleeker, geb.: 28.03.1871 te Ursent, dochter van
Jacob Bleeker en Dirkie Peereboont, ovl.: 24.01.
1940 te Ursem.

Jan (Y1.47) Schaap is dan de grootvader
van de auteur van deze stamboom: Arie
(Adrianus) Schaap, momenteel wonend
aan de Noorddijkerweg 104 te Ursem en
daar geboren op 29-11-1949.

Vele Schapen, niet uit hetzelfde hok.

Er zijn veel families die de naam
SCHAAP dragen. Zo heeft de heer W.
Enterman uit Voorburg reeds een genea-
logie gemaakt van de Drentse familie
Schaap met als stamvader Jan Egberts
Schaap geboren 12 maart 1615 te Deven-
ter. Dan is er nog de beroemde familie
Schaap uit Amsterdam, welke rond 1700
in de mannelijke lijn uitgestorven is, met
o.a. Mr. Dr. Gerard Schaep, burge-
meester van Amsterdam. Van deze
familie is bij het Centraal Bureau voor
Genealogie te Den Haag een uitgebreide
stamboom aanwezig betreffende de pe-
riode 1580 tot I 700.
Verder zijn er Íamilies Schaap te vinden
in deZaanstreek en langs de kust.

Geschiedschriiving.

Dat het uitschrijven van een stamboom
veel meer is dan een opsomming van ge-
boorte-, trouw- en overlijdensdata blijkt
ook uit de verhalen die Arie heeÍï opge-
nomen. Het is een beste manier om ge-
schiedenis vast te leggen, herinneringen
te bewaren en ook levendig te houden.
Dat mag blijken uit de aardige fragmen-
ten van de Noorddijker-tak.

De Noorddijk was in 1821 niet meer dan
een lange (met een hoek van 90" en zeven
bruggen) uitgerekte binnendijk in de
polder Ursem. Het diende tevens als
"verkeersweg" tot aan het Schouts-
braakje, een gebied van 6 ha in de
polder, waarover het polderbestuur van
Ursem geen zeggenschap had, door een
octrooi op 12 december 1631 verleend
aan Jan Jansz van Amerongen, schout te
Ursem. (Aan deze Íïnktie is de naam
ontleend). Aan deze "verkeersweg", een
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Een foto van deNoorddijk aan het begin vun deze eeuw. Er stond een flinke wind naar de boomtoppen te

ooràelen. In het midden nieuwsgierige kínderen voor één van de zeven bruggen die de Noorddijk rijk was.

Links het café-winkelbedrijf van Jan Schaap en Mies.ie Bloothooft, later van Klaas Ursem, die naar
Wognum vertrok. Jas Kuyper werd er kastelein. De naam van het cafeetje was De Drie Roeiers. Een naam

dieiolgens de overlevering als volgt tot stand krram: tot in 1862 moesten de katholieken díe in Ursem
woondàn naar de kerk in De Goorn, De verkeersweg van de Noorddijk liep tot aan het Schoutsbraullie en

was verder een landpad, dat bij slecht weer onbegaanbaar was. Daarom maakte men gebruik van

roeiboten om de zondagsplicht te kunnen vervullen. Het startpunt naar De Goorn zou bii het cafeetie

tweesporig grindpad voor paard en
wagen en in het Schoutsbraakje stonden
diverse boerenbedrijfjes.
Zo'n honderd meter voor het "end" (zo
werd het Schoutsbraakje in de volks-
mond genoemd) had Pieter Schaap een
boerderijtje met zo'n 9 bunders en 64
roedes land.
De landelijke rust die hier heerste, beviel
de familie zeker goed, want bijna al hun
kinderen bleven hier wonen.

Jan (V.37)

Hun oudste zoon Jan kocht het winkeltje
van hun buurman. Zo vootzag hij de
buurt van de nodige levensmiddelen,
maar zorgde ook voor een natje en
droogje op z'n tijd. Hij was namelijk
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naast winkelier ook nog landman en her-
bergier. Het cafeetje dat hij dreef heette:
"De Drie Roeiers".
Toen Jan in 1875 overleed, was zijn zoon
Dirk nog te jong om het winkeltje en ca-
Íèetje te runnen. Zijn schoonzoon Arie
Nieuwboer en dochter Aafie kwamen
toen llaar Noorddijk en zetten het
bedrijfje voort. Later is het overgenomen
door zijn dochter Neeltje Nieuwboer en
Klaas Ursem.

Louris (V.38)
ln 1862 werd er op Ursem de eerste pa-
stoor benoemd. Deze pastoor Van Vasen
Huyskens bouwde aan het begin van
Noorddijk, op de Noorderbuurt, een
kerk. En aangezien er bij elke kerk een
herberg hoorde, ging men op zoek naar



['oto: Jaap Schipper

hebben gelegen. Monteníeel is het huis.ie van J. Duin en zn., oud'ijzerhundeluur en autosloperii uan de

Noordtliikerweg 43. Het enige vergelijkingsputtt overigens ntet de nieuwe situatie. De brug is tiidens de
verkaveling verdwenen. De boerderij van Lou van Dunt was al eerder door blikseminslag verbrand. Rechts
'in het groen'het huisie von Piet Wever. Nu woont er Taam Wever op nuntmer 88. In de verte is de

hi.iskruan zichtbour vun Jan Schilder op de Noorddiik 49. Een nieuwe.foto mel een snelle geasfalteerde weg

unno 1983. Genonten met een groothoeklens op de Pentax-cameru, wuorin een filmrolletie Veriocolo
III / iso I 60. Glonzend aJgedrukt op Aktarcolor 78 F-papier door Juap Schipper.

een kastelein. Zo kwamen ze bij de goed
katholieke familie Schaap in de Noord-
dijk aan en vonden de tweede zoon
Louris bereid die taak op zich te nemen.
Hij had tenslotte wel het een en ander bij
z'n broer Jan gezien en geleerd.
Naast de herberg (nu caÍé Mulder) was
een doorrijstal. Louris hielp daar de
boeren die naar de kerk gingen bij het in-
en uitstappen en verzorgde de paarden
tijdens de kerkdiensL Zijn vrouw Grietje
Ouwens zorgde voor de warme stoven,
die de vrouwen dan meenamen in de
kerk. Na de kerkdienst brachten zij die
stoven weer terug en bleven dan nog
gezellig even koffiedrinken. De mannen
hadden meestel liever een neutje en als ze
weef naar huis gingen, namen ze nog een
kruik met vijf liter jenever in een biezen
mandje mee terug.

Dirk (V.39)

De derde zoon van Pieter Schaap en
Geertje Zoet heette Dirk en was ge-
trouwd met Antje Schipper. Ook zij
boerden aan de Noorddijk en woonden in
de boerderij welke tegenwoordig num-
mer 100 heeft. Zij hadden drie kinderen:
Piet, Jan en Trijntje.

Cornelis (V.40)

De jongste zoon was Cornelis. Hij was
getrouwd met Geertje Knijn, weduwe
van Jan de Lange. Deze Jan had samen
met z'n neef Klaas Rijkes een boerderij
aan de Noorddijk. Toen Jan de Lange in
1867 overleed, liet hij geen kinderen na,
ziin aandeel in die boerderii ging toen
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Louris Schaap (nr. 38)

naar ztjn vrouw Geertje Knijn. ten jaar
later hertrouwde zij met Cornelis Schaap
die het bedriiÍie samen met haar toen
voortzette. Een van de jaarlijkse festivi-
teiten voor de boeren uit de omtrek is de
najaarsmarkt te Alkmaar. Zo ook in
1883 ging Cornelis hiernaar toe. Toen hij
in Alkmaarwas, begon het te regenen de
hele dag door. 's Middags moest hij toch
naar huis, want thuis moesten de beesten
nog verzorgd worden. Dus vertrok hij
met paard en wagen, door regen en wind
naar huis. Maar als je in Alkmaar bent,
ben je nog niet op de Noorddijk. Hij
kwam wel thuis, maar doornat en bib-
berend van de kou. De gevolgen bleven
dan ook niet uit. Na een paar dagen
kreeg hij een zware longontsteking en is
hieraan op 16 november overleden. Het
bedrijfie werd toen verkocht aan Klaas
Rijkes, maar Geertje Kniin mocht er wel
blijven wonen.
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Gríetje Ouwens (nr. 38b)

De grootvader van Arie: Jan (VI.47).

Cornelis had twee zoons. De oudste
zoon, Jan, was op lS-jarige leeftijd
boerenknecht in de Mijzen bij Dirk van
der Lee en daar maakte hij mee dat de
Mijzerdijk bij een zuidwesterstorm door- ^a
brak en de Mijzerpolder onder water
liep. Op 22-jarige leeftijd begon hij voor
zichzelï. Hij trouwde met Neeltje Bleeker
en kocht een boerderij aan de Noorddijk,
zo'n 50 meter van z'n ouderlijk huis af.
Het was een bedrijfle van lYz ha, maar
hii kocht er van z'n oom Louw Zoet een
perceel bij, het Soulandje genaamd en
van z'n schoonvader huurde hij nog eens
een perceel van 2Vz ha. Dit was het
Barendjesland.
Op het erf van de boerderij stonden langs
de weg, zo'n 400 wilgebomen, een heel
bos, vier laag dik. De stammen van deze
bomen en de onderste takken waren



blauw-grijs geschilderd, dit moest de
bomen beschermen tegen vocht en onge-
dierte. Ook de fundering van de boer-
derij werd hiermee geschilderd. De
bomen werden echter al gauw omgehakt,
maar het waarom is niet bekend.

Andere namen.

Van andere families woonachtig in
Ursem zijn ook stambomen gepubli-
ceerd: Koppes, Langendijk, Zuurbier,

Borst en van Diepen. Op dit moment
wordt er gewerkt aan overzichten van de
families Mak, Ursem, Schouten en
Schipper.
Het kan zijn dat er van andere families
ook stambomen bestaan. Mocht u iets
weten of willen vragen, laat ons dan wat
horen.

Arie Schaap
MarcelJansen


