Parenteel van Jan Claesz Schaap.
Generatie I
I.

Jan Claesz Schaap, geb. te westzaandam in 1600,
een zoon:
1.
Claes Jansz, geb. in 1630, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) te westzaandam op
6 sep 1678, volgt II [blz. 1].

Generatie II
II.

Claes Jansz Schaap, zn. van Jan Claesz Schaap (I) [blz. 1], geb. in 1630, ged. te
westzaandam op 25 feb 1652, houtkoper, -zager aan het Schapenpad, ovl. (ongeveer 48
jaar oud) te westzaandam op 6 sep 1678, tr. (beiden ongeveer 22 jaar oud) (1) te
westzaandam in 1652 met Trijntje Lijnsdr, dr. van Lijns Hendriksz Lijns en Aagje Claas,
geb. in 1630, ged. te westzaandam op 18 feb 1652, ovl. (ongeveer 39 jaar oud) te
westzaandam op 30 jan 1669.
Gerrit Jacobsz. van Sante was koopman en grutter en later ook gerstpeller te
West-Zaandam en.
verkreeg op 28 oktober 1699 het windrecht voor de door hem gestichte pelmolen,de
Hoop", in de.
wandeling genaamd,de Zandkraai" aan de Watering aldaar. Hij is opgetreden als
armenvoogd van.
West-Zaandam. Omtrent Klaas Jansz. Schaap en zijn vrouw is het volgende aangetekend
in het.
ledenboek van de Friesch-Doopsgezinde Gemeente, genaamd,het Oude 1 " Huis", van
West-Zaandam. '.
- Op 18 februari 1652 wordt gedoopt: Trijntje Lijnses, Lijns Heynderikses d o g &,
Huysvrou van.
Klaes Janse het Jonge Schaep." Op 25 februari 1652 wordt gedoopt:,Klaes Janse het
Jonge Schaep.".
De vrouw sterft 30 januari 166? (het laatste cijfer ontbreekt.) Bij de naam van de man is.
aangetekend:,doet een buytetrou den 11 September 1672, wort de broederlijcke
gemeenschap ontseyt.
16 October 1672." Op 13 november 1672 wordt gedoopt:,Lijsje Pieters, 't Sckaep sijn
vrou." En op.
dezelfde dag weder aangetekend:,tot de broederlijeke gemeenschap toegelaten Klaes
Jansz. Schaep.
Is begraven 6 September 1678.".
Molen: Zwarte Schaap Stichtingsjaar: 1659.
Plaats: Westzaandam Type: zaagmolen paltrok.
Lokatie: t.w. Vaart, t.z. Het Ventje.
Omschrijving: Hoewel de windbrief op 23 september 1659 werd verstrekt aan Claes Jansz
Schaap staat het geenszins vast dat deze eigenaar ook de stichter van de paltrok Het
Zwarte Schaap aan het einde van het Zilverpad was. Dit pad vormde de zuidzijde van de
huidige Gedempte Gracht. Op 9 maart 1659 werd de molen namelijk al verkocht. Claes
Cornelisz Haringh verkocht Het Zwarte Schaap aan zijn vader Cornelis Jansz Haringh. De
molen stond op een gehuurd erf van Reyer Claesz. De prijs was f. 1400,-. Bovendien werd
er een bijzondere clausule vastgelegd, waaruit kan worden opgemaakt dat Haringh jr. in
de problemen was gekomen: “Comparant mag de molen gerbuiken tegen een huur van f.
42,- per jaar zonder korting op de huur van het land of van reparaties aan de molen.
Verkoper heeft het recht van terugkoop en verkoopt tevens zijn meubelen en immeubele

goederen met het recht de meubelen voor f. 10,- per jaar te gebruiken.” Deze bepalingen
waren uniek en duiden er op, dat Claes jr. zelf ‘het zwarte schaap’ van de familie was.
Twee jaar later verkocht zijn vader - op 25 mei 1662 - de molen voor f. 970,- aan Dirk
Reyersz, Jacob Cornelisz Leen, Pieter Jansz Schaap en Claes Jansz Schaap, die de
windbrief inmiddels drie jaar op zijn naam had staan. Hoe dit mogelijk was is onduidelijk.
Het Zwarte Schaap verbrandde op 6 juli 1834. Vermoedelijk was er sprake van
brandstichting, maar men kon het niet bewijzen. Eigenaar Pieter Poel liet de molen
herbouwen. De molenmakers verrichtten een kunststukje. Tachtig dagen na de brand
werd het eerst hout weer met Het Zwarte Schaap gezaagd. Tot 1872 bleef deze molen in
actievoor de familie Poel. Vanaf 1862 voerde Weijer Poel de directie over het bedrijf. Hij
verzekerde de balkenzager op 18 december van dat jaar voor f. 5000,- bij
assurantiekantoor Willem van Orden in Zaandam. Dat zou hij blijven doen tot 18
december 1872, toen de verzekering werd beëindigd. Het Zwarte Schaap was verkocht
en gesloopt om naar Leiden te worden verplaatst.
Gerrit Jacobsz. van Sante was koopman en grutter en later ook gerstpeller te
West-Zaandam en.
verkreeg op 28 oktober 1699 het windrecht voor de door hem gestichte pelmolen,de
Hoop", in de.
wandeling genaamd,de Zandkraai" aan de Watering aldaar. Hij is opgetreden als
armenvoogd van.
West-Zaandam. Omtrent Klaas Jansz. Schaap en zijn vrouw is het volgende aangetekend
in het.
ledenboek van de Friesch-Doopsgezinde Gemeente, genaamd,het Oude 1 " Huis", van
West-Zaandam. '.
- Op 18 februari 1652 wordt gedoopt: Trijntje Lijnses, Lijns Heynderikses d o g &,
Huysvrou van.
Klaes Janse het Jonge Schaep." Op 25 februari 1652 wordt gedoopt:,Klaes Janse het
Jonge Schaep.".
De vrouw sterft 30 januari 166? (het laatste cijfer ontbreekt.) Bij de naam van de man is.
aangetekend:,doet een buytetrou den 11 September 1672, wort de broederlijcke
gemeenschap ontseyt.
16 October 1672." Op 13 november 1672 wordt gedoopt:,Lijsje Pieters, 't Sckaep sijn
vrou." En op.
dezelfde dag weder aangetekend:,tot de broederlijeke gemeenschap toegelaten Klaes
Jansz. Schaep.
Is begraven 6 September 1678.".
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
1.
Lijnst Claasz, geb. te Zaandam op 2 nov 1656, ovl. (70 jaar oud) te
westzaandam op 12 mrt 1727, volgt IIIa [blz. 2].
2.
Trijntje Claas, geb. te Westzaandam op 1 jun 1662, ovl. (62 jaar oud) te
Westzaandam op 8 aug 1724, volgt IIIb [blz. 3].
3.
Jan Claasz, ovl. te westzaandam op 15 dec 1727, volgt IIIc [blz. 3].

Claes Jansz Schaap, tr. (resp. ongeveer 42 en ongeveer 32 jaar oud) (2) te
westzaandam op 11 sep 1672 met Lijsje Pieters, geb. te westzaandam in 1640, ged. te
westzaandam op 13 nov 1672.
Uit dit huwelijk geen kinderen.

Generatie III
IIIa.

Lijnst Claasz Schaap, zn. van Claes Jansz Schaap (II) [blz. 1] (houtkoper, -zager aan
het Schapenpad) en Trijntje Lijnsdr, geb. te Zaandam op 2 nov 1656, ged. te
westzaandam op 3 nov 1680, ovl. (70 jaar oud) te westzaandam op 12 mrt 1727, begr. te
westzaandam op 18 mrt 1727, tr. met Trijntje Cornelis Veen, geb. in 1659, ovl.
(ongeveer 63 jaar oud) in 1722.

Uit dit huwelijk een zoon:
1.
Cornelis Lijnstsz, geb. in 1680, volgt IVa [blz. 3].
IIIb.

Trijntje Claas Schaap, dr. van Claes Jansz Schaap (II) [blz. 1] (houtkoper, -zager aan
het Schapenpad) en Trijntje Lijnsdr, geb. te Westzaandam op 1 jun 1662, ged. te
Zaandam op 10 jul 1682, ovl. (62 jaar oud) te Westzaandam op 8 aug 1724, tr. (resp.
ongeveer 29 en ongeveer 28 jaar oud) te westzaandam in 1692 met Gerrit Jacobz van
Sante, geb. circa 1664, ged. te Zaandam op 10 jul 1692, koopman, grutter, Molenaar met
de molen "de Hoop", ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te westzaandam op 30 jun 1726.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
1.
Klaas, geb. in 1695, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) in 1753, tr. (resp. ongeveer 23
en ongeveer 26 jaar oud) op 4 mrt 1718 met Trijntje Bruijnvis, geb. in 1692,
ovl. (ongeveer 82 jaar oud) in 1774. Uit dit huwelijk geen kinderen.
2.
Trijntje Gerrits, geb. in 1700, ged. te westzaandam op 22 jan 1722, ovl.
(ongeveer 22 jaar oud) te westzaandam op 14 mrt 1722, tr. met Simon
Bleeker, geb. in 1718, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) in 1778. Uit dit huwelijk geen
kinderen.
3.
Grietje, geb. te Westzaandam in 1701, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) te
Westzaandam op 14 nov 1753.
4.
Jacob Gerritsz, geb. te westzaandam op 12 mrt 1702, ged. DG te Zaandam op
17 jan 1727, ovl. (57 jaar oud) te westzaandam op 11 dec 1759, tr. (resp. 23 en
ongeveer 21 jaar oud) (1) op 23 dec 1725 met Guurtje Grietje Mens, geb. in
1704, ovl. (ongeveer 39 jaar oud) in 1743. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr.
(resp. 44 en ongeveer 27 jaar oud) (2) op 24 apr 1746 met Diewertje Noomen,
geb. in 1719, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) in 1782. Uit dit huwelijk geen kinderen.

IIIc.

Jan Claasz Schaap, zn. van Claes Jansz Schaap (II) [blz. 1] (houtkoper, -zager aan het
Schapenpad) en Trijntje Lijnsdr, ovl. te westzaandam op 15 dec 1727,
2 zonen:
1.
Dirk Jansz, geb. op 1 mei 1676, ovl. (51 jaar oud) te westzaandam op
10 jan 1728, volgt IVb [blz. 3].
2.
Claas Jansz Bruijn, volgt IVc [blz. 4].

Generatie IV
IVa.

Cornelis Lijnstsz Schaap, zn. van Lijnst Claasz Schaap (IIIa) [blz. 2] en Trijntje Cornelis
Veen, geb. in 1680,
een zoon:
1.
Lijnst Cornelisz, geb. na 1697, ged. te westzaandam op 22 jan 1722, ovl.
(hoogstens 30 jaar oud) te westzaandam op 24 nov 1727, begr. te
westzaandam op 27 nov 1727, tr. (resp. hoogstens 24 en ongeveer 24 jaar
oud) te westzaandam op 26 jul 1721 met Guurtje Rutgers Taan, geb. in 1697,
ged. te westzaandam op 27 jan 1718, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te
Oostzaandam op 19 jun 1770. Uit dit huwelijk geen kinderen.

IVb.

Dirk Jansz Schaap, zn. van Jan Claasz Schaap (IIIc) [blz. 3], geb. op 1 mei 1676, ged.
DG te westzaandam op 16 jan 1694, ovl. (51 jaar oud) te westzaandam op 10 jan 1728, tr.
(resp. 24 en 21 jaar oud) te westzaandam op 16 okt 1700 met Risje Gijsberts Meijn, dr.
van Gijsbert Jansz Meijn en Neeltje Gerrits Stock, geb. op 6 sep 1679, ged. te
westzaandam op 29 jan 1700, ovl. (55 jaar oud) te westzaandam op 24 mei 1735.
Dirk Jansz Schaap en Risje Gijsberts Meijn
Bibliotheekcatalogus Zaanstad
PLANO C 12
[Gedicht t.g.v.d. bruiloft van] Dirk Jansz. Schaap en Risje Gysberts Meyn ; te
Westzaandam ; 31 October 1700 ; [door J.V.O.]. / O[osterwyk], J[ohannes] v[an], [1700]
Titel:
[Gedicht t.g.v.d. bruiloft van] Dirk Jansz. Schaap en Risje Gysberts Meyn ; te

Westzaandam ; 31 October 1700 ; [door J.V.O.].
Auteur:
O[osterwyk], J[ohannes] v[an]
Publicatiejaar:
[1700].
Uit dit huwelijk een zoon:
1.
Claas Dirksz.
IVc.

Claas Jansz Bruijn, zn. van Jan Claasz Schaap (IIIc) [blz. 3], tr. met Neeltje Jans Sem,
ovl. te Westzaandam op 15 aug 1726.
Uit dit huwelijk een zoon:
1.
Jan Claasz, ovl. te Westzaandam op 25 jun 1740, volgt V [blz. 4].

Generatie V
V.

Jan Claasz Bruijn alias : Jan Schaap, zn. van Claas Jansz Bruijn (IVc) [blz. 4] en Neeltje
Jans Sem, ovl. te Westzaandam op 25 jun 1740, tr. (Aaltje 18 jaar oud) te Westzaandam
op 3 sep 1730 met Aaltje Pieters Cleijndert, dr. van Pieter Claasz Cleijndert en Trijntje
Claasd Klamp, geb. te Oostzaandam op 19 apr 1712, ged. te Oostzaandam op
1 apr 1730, ovl. (58 jaar oud) te Westzaandam op 28 jan 1771, begr. te Westzaandam op
2 feb 1771.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
1.
Neeltje Jansd, geb. in 1731, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) in 1787, tr. (resp.
ongeveer 21 en ongeveer 26 jaar oud) te Westzaandam op 22 okt 1752 met
Jacob Jacobsz Kruijt, geb. in 1726, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) in 1786. Uit dit
huwelijk geen kinderen.
2.
Klaas Jansz, geb. in 1737, ovl. (ongeveer 13 jaar oud) te Westzaandam op
19 nov 1750.
3.
Trijntje Jans Alias: Trijntje Schaap, geb. in 1738, ged. te Westzaandam op
19 jan 1759, ovl. (ongeveer 43 jaar oud) te Oostzaandam op 28 sep 1781, tr.
(resp. ongeveer 19 en ongeveer 29 jaar oud) (1) te Westzaan op 13 sep 1757
met Hendrik Hendriksz Stuurman, geb. in 1728, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) in
1780. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (beiden ongeveer 42 jaar oud) (2) op
7 mrt 1780 met Cornelis Gerritsz Tuijn, geb. in 1738, ovl. (ongeveer 52 jaar
oud) in 1790. Uit dit huwelijk geen kinderen.
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