
Theo, Kees en Hans Ursem; irtierviews Kees Veleen
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1939 Woonhu.is en bedr.ijf van P.iet Stroet.

Het bedrif f
Alle begin.-.
Op 17 maart 1939 kocht vader Klaas Ursem voor
4500 gulden een timmermanszaak in Wognum. Het
bedrijf stond aan de Westeinderweg en de eigenaar
was Piet Stroet. Het was eigenlijk een verlopen zaak.
Er waren nog geen 35 klanten. Klaas Ursem betaalde
de koopsom door geld te lenen van o.a. kapper Boes
en Gert Breed, de slager uit Hoogwoud. Opa Groot en
broer Gert Ursem stonden borg. Vreemd was het dat
zijn broer Jacob hem officieel geen geld leende,
terwijl die wel als kapitaalkrachtig bekend stond.
Bedekt stopte die hem echter 1000 gulden toe, want
zijn vrouw (tante Anna voor ons) mocht het eigenlijk
niet weten. Zij was dan ook zeer verbaasd toen vader
het geld na het overlijden van zijn broer terugbetaal-
de. De eerste opdracht die vader kreeg, was het
maken van een kippenhok bij deken (en pastoor)

Defirihe
Nicolaas Johannes Ursem werd geboren in Opmeer
op 7 maart 1911 als achtste enjongste kind in het
gezin van Jan Ursem en Anna Scholten. Opa Ursem
had een timmerbedrijf in opmeer, maar overleed al
toen vader vijfjaar oud was. Zijn oudste zoon Jacob
nam de zaak over.
Klaas Ursem was in Hoogwoud medeoprichter van
voetbalvereniging De Grasshoppers.
Moeder (Catharina Groot) werd geboren op 7 juli
1917 en groeide op in een gezin van negen kinderen.
Haar vader was smid in Hoogwoud. Ze volgde een
opleiding tot lerares in Bergen, die ze niet afmaakte.
Van een klas met 25 meisjesleerlingen werden er 18
non, wat wel tekenend was voor de opleiding. Het
kloosterleven werd de meisjes toch wel voorgespie-
geld als het ideaal. Moeder voelde hier helemaal niets
voor en uiteindelijk werd in overleg met thuis
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Nieuwenhuizen. Na een jaar werd de balans opge-
maakt: inkomsten van het afgelopen jaar: 19 gulden
perweek.Ditdeedvaderverzuchten:"Ikhadbeter
knecht kunnen blijven."

1940 | Krabben en bijten
Tijdens de oorlogsjaren van 1940 tot 1945 bestond
het werk in hoofdzaak uit reparaties van gereedschap
en rijdend materieel van boer en tuinder. Ook het
slijpenvanschaatsenenhetverzolenvanklompen
behoorden tot de dagelijkse bezigheden. De aandrij-
ving van de slijpsteen werd in de laatste oorlogsjaren
verzorgd door de onderduiker op de fiets, die, als het
te zwaar ging, naar beneden brulde: "Klaas niet zo
hard duwen." Veel werkzaamheden werden uitge-
voerd als ruilhandel. Een extraatje was er te halen als
de veren van de dorsmachines van Klaas Blauw of
Klaas Rood het begeven hadden en er van essenhout
nieuwe gemaa]st moesten worden. Ondanks protest
van de landwacht leverde dat een aantal zakken
graanop.ErlagookeenvoorraadgraanvanBlauwbij
ons clandestien in opslag, dus was er eten genoeg. De
plaatselijke timmerman leverde ook voor zijn
cliëntèle de doodskist. In de oorlog kregen de plaat-
selijke timmerbedrijven, dus ook vader, ieder twee
iepenbomen voor dat doel toegewezen. Voor het
omhalen en het zagen van planken waren ze zelf
verantwoordelijk.
Na de oorlog begon alles heel langzaam te herleven.
Er was weinig materiaal beschikbaar.
Toch werd er een grote verbouwing gedaan bij
buurman Meindert
Boon. Vader timmer-
de daar en maakte de
kozijnen van hout dat
hij zelf gekapt had en
waar de granaatscher-
ven nog in zaten.
Moeder herinnert
zich de hekdelen, de
zgn. `wanen' delen.
Dat zijn de buitenste
planken van de boom.
Zij kortte die zelf op
maat af met de
afkortzaag als vader
Klaas op klus was. Dirk Rohof, een van de eerste 'knechten'.

1949 | Tafels en stoeltjes
ln de jaren 50 breidde de zaak zich wat uit. Jan
herinnert zich nog dat er tafels en stoeltjes voor de
kleuterschool gemaakt werden. Knechten uit die tijd
waren Chris Koeleman (de Lange) en Kees Breed. Er
werden in die tijd nogal wat zolderkamertjes ge-
maakt en ook werd menig huis voorzien van zacht-
boardplafonds. Als kinderen mochten (moesten?) we

besloten dat ze haar studie niet zou voortzetten. Na
enigejaren ontmoette ze vader. Die was bevriend
met Jaap Groot, een broer van moeder, en kwam dus
regelmatig over de vloer bij de familie Groot. Op 4
mei 1939 trouwden ze.

Vader en moeder Ursem  in 1939.

MoederzagdeverhuizingnaarWognumhelemaal
niet zitten. En wat moetje met al dat klimop aan zo'n
huis? Dat moest er direct af. Vader Klaas zou het er
snel aflialen, maar dat duurde toch nog zo'n 15 jaar.
Desondanks probeerden ze natuurlijk wel om in te
burgeren.Vaderwerdlidvanhetkerkkoorenmocht
al gauw solo zingen en dat was heel wat voor zo'n
buitenpoorter.

1945 | Drukte in de kraamkamer
Tijdens de oorlog werden Jan (1940) en Theo (1941)
geboren, daarna Sjaak in 1943 en de tweeling Kees en
Anneke in 1944. Het was druk in de kraamkamer. De
pastoorkwamkennelijkallejarenlangs.Hetlevenin
de oorlog moest vooral selfsupporting zijn. Zo
hielden vele gezinnen er een varken op na en ook wij
hadden dus een varken. Het slachten ervan leverde
natuurlijk wel problemen op. Je moest iemand
charteren om het beest te slachten en zelfs de buren
mochten het eigenlijk niet weten. Daarom hing er op
zekere dag wel erg veel was aan de lijn. Maarja, we
hadden tenslotte een groeiend gezin ... Op een dag
was er een fietsenrazzia en moeder vertelde dat er
geen fiets was. Kleine Jan echter zei: "Wel hoor, hij
ligtonderhetstroindeboet."Erwerdveelgedeeld,
steevast bakte moeder in de hongerwinter een
dubbele portie brood. Er waren ook onderduikers:
een Joods meisje Margootje Meijer en Jan Ranzijn,
met wie de familie tot zijn dood contact heeft gehou-
den.
Rekeningen werden slechts één keer perjaar opge-
haald, een klus voor moeder en later voor de kinde-
ren Ursem, niet altijd even leuk! Maarja, er moest
toch weer brood op de plank komen. Vader Klaas
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meehelpen met broeiramen maken. Het houtje met
een ring erop slaan en de hoeken impregneren met
carboleum, maar wel precies 45 graden overhoeks.

`
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1953 | Overname van
metselbedrijf
ln ditjaar nam vader het
metselbedrijf van Kees
Appelman over. Appelman
vertrok met zijn hele gezin
naar Australië. De overname
behelsde niet veel.
Een paar kruiwagens, een
betonmolen en wat steigerhout:
dat was wel het eerste materieel
waarover vader op metselgebied
beschikte. De eerste aannemers-
klus was een verbouwing bij Arie
Veken, de stratenmaker met o.a.

ook hier zolderkamers en zachtboard plafonds. De
knechten aten onder de middag in de keuken bij ons
thuis en als vader een tukkie deed (er was één uur
schaft) ging moeder kaarten met de mannen. Menige
boer liet toen ook de eerste twee of drie stallen van
de lange regel ombouwen tot keuken en douche.
Vaak tegelijk met een nieuwe koemuur, zoals bij Cor
van Berkel en Niek Blauw.
De eerste nieuwe huizen werden gebouwd, één voor
de gezusters Beerepoot en één voor Piet Krijnsen.
Een grote opdracht voor vader Klaas. Het vervoer-
middel in die tijd was de fiets. Op de fiets naar de
Zomerdijk. Naar Jaap Koppes of de gebroeders
Commandeur met een paar balken of planken op je
nek. Als je daar dan aankwam had je geen gevoel

Werkzaamheden aan de kapberg van C. Koopman te Wadway,
tegenwoord.ig locatie van de Tuinwijzer. Op de foto v.I.n.r.: Theo,

Niek Koning, Jan, vader Klaas.

meer in je schouder. Als er groot materieel vervoerd
moest worden ging dat per fietswagen, een handige
kar die opa Groot voor vader had gemaakt.

vond het maar moeilijk om
`zakelijk' te zijn, eigenlijk

was hij te goed en dacht hij
vaak dat hij te duur was.

Schooltijd
Ondertussen breidde het
gezin zich uit: Klaas
(Claus) werd geboren in
1946 en Gerard in 1947.
Op de kleuterschool
zwaaide zuster Lebuina
de scepter, geassisteerd door Annie
Wester. Uit die tijd herinneren we ons nog goed de
kroes met warm water die we onder de middag
tijdens het overblijven kregen. En dan moesten we
met de hoofdjes op de bank gaan slapen. Naar school
gingen de oudsten altijd lopend op verzoolde klom-
pen. In de winter gleden we achter de melkwagen van
Jaap Meilink en in de zomer hingen we er achteraan.
Maar het stuk van Jan Leeuw tot Simon Bijman was
dan toch een heel eind. Op school was er de strijd om
het `rooie hok', een vierkant stukje straat ter grootte
van ± 10 m2 in de hoek van de speelplaats tegen het
kolenhok, dat door zowel `dijk' als `durp' persé bezet
wilde zijn, wat een regelmatig terugkerend `gevecht'
opleverde. Hoewel vader het in de zaak altijd wel
druk had, herinneren wij ons dat er altijd wel tijd was
voor het maken van een hoepel of een grote vlieger.
Dan weer gauw een bolletje touw halen bij Neelie
Beerepoot (nu het huis van Rina Hes). Maar ook
maakte vader een heuse bokkenkar, inclusief het
hoofdstel en tuig.
We sliepen op zolder met het luik dicht en `s morgens
werden we wakker met een kille aanslag op de watten
dekens. Moeder had altijd hulp in de huishouding tot
onze zus Anneke van school kwam.

Hans en Dick op de Berini bij vader Klaas (1955).
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Een hele vooruitgang was de aanschaf van de eerste
brommer, een Berini. Als vader dan mee hielp
duwen, ging het heel wat gemakkelijker. Wij wisten
als geen ander waar de bergprijzen te verdienen
waren. De Buurt (Raadhuisstraat) was met een volle
fietswagen voor ons net de AJpe d'Huez.

1960 | Pannenbier
Piet Koomen uit Opmeer had er veel voor over, als de
betonvloer vóór een bepaalde datum gestort was.
Nou dat bleek, er was veel bier en er waren ook halve
kippen, geweldig! Kastelein Jan Knijn had een goeie
dag en was graag bereid ons allemaal thuis te bren-

gen. Wat nodig was voor sommigen.

W. J. msEH

WOCNUJvl

Maar Jan liet zijn
auto met draaiende
motor op het pad
staan en het pad liep
nogal af, en dus reed
de auto te water.

De eerste auto
De jaren 60 begonnen met grote veranderingen. De
eerste auto (een De Soto) werd tweedehands gekocht
van ome Joop Breed uit Hoogwoud. Het was een
stationwagen met een groot rek erop. De wagen was
versterkt, maar als het rek helemaal vol lag met
steigermateriaal hoorde je het kraken. De De Soto
reed één op vier of zoals wij zeiden `ien op 'n emmer'.
Eens hadden we een grote verbouwing bij Blaauw in
Spierdijk. De De Soto was zwaar beladen en de lange
lading stak nogal ver uit aan de voorkant. Toen Vader
Klaas ter plaatse het erf opreed, lette hij meer op de
obstakels die hij moest ontwijken dan op de waslij-
nen, waar net de witte was aan hing. In één klap lag
de hele witte was in de prut. Een goed begin. Het is
overigens nog wel goed gekomen tussen moeder
Blaauw en vader Klaas. De eerste woningbouw (1961)
ging van start met vier woningen aan de Burgemees-
ters Commandeurlaan voor 60.000 gulden.
De oude werkplaats van 6 x 10 m wordt verbouwd tot
bijkeuken en kantoor, maar de houtzolder blijft daar
nog boven. Een nieuwe timmerwerkplaats van 144
m2 wordt in de vrije tijd gebouwd en ingericht met
vele nieuwe houtbewerkingmachines.

1964 | Opdrachten
De bouw van de Rabobank was de eerste klus waarbij
Theo als metselaar een proeve van bekwaamheid
mocht afleggen met het grote kunstwerk. Ook de
grote verbouwing aan de VGLO -school (1964) moet
worden genoemd.  Helaas is de school beginjaren 80
gesloopt. Dan doet de projectontwikkeling zijn
intrede. Het was toen nog zo geregeld dat de aanne-
mer het risico liep en de makelaar het geld verdiende.

In die periode werden Jos (1950), Marijke (1952),
Hans en Dick (1954) en Maria (1957) geboren. Maria
werd geboren in het nieuwe huis. Er werd over het
oude huis heen gebouwd. Het was de natte herfst van
1956 en het lekte overal. Gelukkig sliepen de kinde-
ren o.a. in de fietsenboet, bij Jan Groen (de koster) en
Dirk Krijnsen. Ook financieel pakte de klus niet goed
uit, maar gelukkig sprong dokter Boeckhorst bij.

Gezinsfoto ca.1960. V.I.n.r. : bovenste 2 rijen: Gerard, Anneke, Kees,

Klaas (Claus), Jan, Theo, Jos,  Sjaak (Jack). Onderste 2 rijen: Hans,

Vader, Moeder, Maria, Marijke, Dick.

Opgeruimd staat netjes
ln huis was er orde en regelmaat. Ieder had zijn taak:
schoenen poetsen, zwabberen, de was door de
wringer halen, emmers met piepers schillen. Onze
vrienden hielpen vaak mee, want daarna kon er
gevoetbald worden. Als er tenminste geen andere
klusjes waren, zoals wieden onder de heg, kruisbes-
sen plukken en het grind aanharken. Zaterdagmid-
dagwerddewerkplaatsopgeruimd,wantvaderhield
van netjes.  Ook moesten we helpen als bakker P.
Bakker (nu het huis van de familie Sterrenburg) in
tijdnood zat. Je fietste dan met acht broden aan je
stuur, bij wijze van spreken, de halve Vier Noorder
Koggen in het rond. Dat waren nog eens tijden.
In 1954 was Theo mede-initiatiefnemer en oprichter
van de Verkenners, tegenwoordig de Scouting.
Samen met Kees werden veel uren doorgebracht met
de inrichting van de boetzolder van Dirk Krijnsen.
Jan, Theo en Sjaak gingen inmiddels naar de am-
bachtsschool. Het werd helaas ver rijden voor de
jongens, want de katholieke ambachtsschool stond in
Grootebroek. Pech gehad, noemden we dat toen.
Gewoon fietsen en niet zeuren.

Ursem en zingen
Vader had een mooie tenorstem en kon goed zingen.
Hij was dan ook lid van het kerkkoor en een van de
oprichters van het Westfries Mannenkoor. Omdat hij
beheerder was van de bladmuziek, mochten wij voor
de zang op donderdag de partijen bij elkaar leggen.
Het zingen kregen wij met de paplepel ingegoten. We
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Als er namelijk niet in één tot twee weken 20 wonin-
gen werden verkocht, was de woning te duur en
moest de prijs omlaag. De seriematige woningbouw
betekende een hele verandering in de organisatie; er
moest meer planmatig worden gedacht. Het begon
met achttien woningen in De Goorn in 1967. Daarna
volgde het Zangerskwartier in Wognum en woningen
in Ursem en Venhuizen. Jan en Kees kochten in het
Zangerskwartier elk een woning van ons bedrijf.

Siermetselwerk bij de Rabobank in Wognum, gemaakt door Theo.

Op de voorgrond de brommer van het merk Eysink, die overging van
zoon op zoon.

Steigermateriaal
Er moet van alles worden aangeschaft, zoals steiger-
materiaal. We kozen niet voor de goedkoopste
oplossing `hout', maar voor staal, wat een veel
grotere investering betekende. Verder werden liften
aangeschaft en zelfs een heuse bouwkraan met wel 16
meter giek en een hijsvermogen van 500 kg aan de
punt.

1968 | Grote verandering
ln l968 kwam er voor het bedrijf een grote verande-
ring. Vader kocht van het kerkbestuur twee onder-
wijzerswoningen en de oude jongensschool aan de
Kerkstraat (nr. 74-76-78). De school werd gebruikt
als garage voor Jos, die hier de bedrijfsauto's onder-
hield en ook in de toenmalige kleuren geel en rood
spoot. Ook tractoren en ander materieel werden hier
in kleur gespoten en het interieur van de werkplaats
kleurde van tijd tot tijd dus mee. Het pad (school-
plein) liep behoorlijk af, met als gevolg dat er regel-
matig auto's midden op de weg of aan de overkant
stonden, gelukkig altijd zonder ongelukken. De
zolder werd gebruikt als opslagruimte voor de
decorstukken van de operettevereniging. Theo en
Nel verhuisden vanuit Spanbroek in 1969 naar het
ouderlijk woonhuis aan de Westeinderweg 14.

waren lid van hetjongenskoor van Jan Hand, later
het Westfries Jongenskoor o.l.v. Simon Vlekke. Theo
herinnert zich dat hij samen met Sjaak in het lof het
Magnificat mocht voorzingen. Helaas kregen ze
halverwege de slappe lach en moest het koor het
overnemen. Jan Hand keek niet blij. Alle Ursemmen
kunnen goed zingen en hebben dit geërfd van vader
Klaas. In de jaren 60 werd er zelfs door een groep `De
Roko's' gezongen op bruiloften en partijen. De

Zanggroep De Roko's: v.I.n.r.: Gré Veken, Anneke Ursem, Nel Rinkel,

Ans v.d. Wee (Ans nam het zingen in 1964 over van Nel), op de

achtergrond Meindert Mak.

opbrengst was voor de missie van pater Steltenpool
en er werd veel geld opgehaald. Hierbij waren
behalve Anneke ook Claus, Hans en Dick en de
schoonzussen Ans van der Wee en Nel Rinkel betrok-
ken. Door dejaren heen zongen de ursemmen
steevast op eigen feesten, maar ook vaak ergens
anders werd spontaan een lied ingezet.

Bouriamilie
Ondertussen werd het gezin Ursem een hele bouwfa-
milie. Alleen sjaak haakte af als timmerman en zocht
zijn heil in de boeken. Jan en Theo volgden de
aannemerscursus in Schagen. Claus en later Gerard
gingen naar de ambachtsschool. Gerard probeerde
door te leren voor pastoor op het seminarie, maar na
twee jaar hield hij het voor gezien. Ook Kees ging
doorleren, want leraar worden was zijn droom.
Verder dan een proefles is hij nooit gekomen: zijn
hart lag meer bij de zaak. Uiteindelijk zouden deze
vijf broers later de start maken als Bouwbedrijf
Ursem.

25-jarig huwelijksfeest
ln 1964 wordt op 4 mei het 25-jarig huwelijksfeest
gevierd en dankzij de tweede prijs in de voetbalpool
kan de hele familie in 't nieuw. Vader en moeder
gingen ook samen op vakantie. De eerste keer gingen
ze getweeën op de Berini naar de neven Co en Jan
Kuin in Ede. Dit bleef niet zonder gevolgen. Vader
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Oprichting van de VoF: v.I.n.r.: Gerard, Jan, Kees, vader Klaas,

Theo, Claus.

1969 | VoF
ln 1969 werd de vennootschap onder firma opge-
richt. De vennootschap werd gevormd door vader
Klaas en zijn vijf zonen. Vader had geen behoefte aan
een groter bedrijf, hij was en bleef de ambachtsman.

1974 | Een goede kermis
Tijdens de Hoogwouder kermis van 1974 wilde
moeder wel weer eens om een kermisborrel bij haar
broer Jaap Groot. Kort tevoren was ze met vader
naar een begrafenis geweest en nu wilde ze de zinnen
weer eens verzetten. Vader had aanvankelijk niet zo
veel zin, maar liet zich toch overhalen. Het werd heel
gezellig bij ome Jaap, er was pittig wat volk en
toevallig troffen ze daar ook Ko Klaver, van voorheen
de AKZO en nu Dimak. Ko zocht toevallig nog een
aannemer voor een nieuw bedrijfspand dat hij in
Alkmaar wilde laten bouwen. Het spreekt welhaast
vanzelf dat de besprekingen, vooral na de derde
borrel, gesmeerd en soepel verliepen: Ursem had zijn
eerste-voor die tijd zeer grote-bouwopdracht (6000
m2) binnen, dankzij moeder.

Van firma naar bv
Vader werd 63. Zo langzamerhand groeide het bedrijf
toch boven hem uit. In feite was en bleef hij timmer-
man en de verantwoordelijkheid voor zo'n groot
bedrijf werd hem te veel: hij besloot zich uit het
bedrijf terug te trekken. Op 26 augustus 1974 werd de
firma een bv met Theo als directeur. De Koppenhoe-
ve in Wognum werd gebouwd, we ontwierpen zelf
een constructie, waarop de verdiepingsvloeren

Het bekende logo met
het dakje, dat het 28

jaar heeft volgehou-
EL       den,totin2002met

¥.    de'U'dehelehuisstijl
BOUWBEDRIJF-WOGNUM    ---werd vemi.euwd.

had voor die vakantie al enige werkzaamheden
verricht voor een klant. Toen naderhand de uitspat-
tingen van vader en moeder de klant ter ore kwamen,
werd vader medegedeeld dat hij na de vakantie niet
meer hoefde terug te komen. "Ik ben niet van plan de
vakantie van Klaas ursem en zijn vrouw te betalen!"
Dit weerhield vader en moeder niet van verdere
vakanties. Later gingen ze met de auto, samen met
zwager Joop Breed en zijn vrouw en van lieverlee
ging het wat verder. Zo ging het ook een keer richting
Zwitserland waar een broer van moeder woonde. Ze
beleefden er een aardig avontuur. Bij Heidelberg
ontstond er plots een file en vader knalde erbovenop.
De dames gingen met de trein verder. Van de tien
dagenvakantieblevenerweinigover,wanthet
duurde vier dagen voordat de wagen gerepareerd was
en de mannen de reis konden vervolgen. Vader stond
in het buitenland ook gemakkelijk mensen te woord.
Hij sprak weliswaar geen woord `over de grens', maar
praatte vlot met iedereen.

Revue van het gezin Ursem b.g.v. het 25-jarig huwelijksfeest i.n 1964

van vader en moeder (met prachtige komische portretten van een

sneltekenaar).

Zakgeld of loon?
In november 1964 trouwde Theo als eerste en dat gaf
ook een hele verandering. Tot die tijd werd er altijd
voor zakgeld gewerkt, maar nu moest er loon betaald
worden. Dat was niet eenvoudig in een bedrijf dat
meer onkosten had dan opbrengsten. De vraag was
nog wel ofje als `eigen' net zo veel moest verdienen
als het personeel. Vader vond van wel en zo verdien-
den de zonen 75 gulden in de week, net als de andere
timmerlieden.

Decorbouw
Al in de jaren 50 was bij Jan en Theo de interesse
gewekt voor toneel en met name de decorbouw voor
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werden gestort en na drie dagen konden die in
gedeeltes met de kraan verplaatst worden. Jos laste
die hele constructie in zijn vrije tijd aan elkaar. Vader
stopte met werken, de laatste jaren deed hij nog wel
de opleveringen van de woningen, hij kon dat goed,
want de bewoners moesten eigenlijk niet zeuren,
maar blij zijn dat ze zo'n mooie woning kregen! Hij
bleef nog lang allerlei hand-en spandiensten doen,
zoals opruimen en spullen halen. Hij genoot het
meest van het opruimen en dit laatste hebben wij dus
niet van een vreemde. Het bedrijf groeide naar vijftig
werknemers.

1977 | Een historisch jaar
1977 werd eenjaar met een breed scala aan bouwacti-
viteiten. We kochten het tuindersbedrijf van Gert
Beerepoot, met 4 ha grond erbij. Deze grond werd
benut voor de bouw van de huidige timmerfabriek.
Het magazijn kwam in de oude timmerwerkplaats en
Jaap Tool werd daar de chef. De staalafdeling ging
naar de oude jongensschool aan de Kerkstraat,
evenals het wagenpark. Jan ruilde zijn woning aan de
Willem Saallaan voor het huis van Gert Beerepoot
aan de Westeinderweg.

Officiële eerste handeling start bouw containerunits door burge-
meester C. Salman.

De sporthal werd gebouwd, waarbij veel extra
inspanning geleverd moest worden om de subsidie
voor de gemeente binnen te halen, maar het lukte.
In 1980 werd Ursem Container Units opgericht, dat
later veranderde in Ursem Unitbouw, tegenwoordig
Ursem Bouwsystemen geheten. Begonnen werd met
de bouw van containerunits op een stalen onderstel,
gelijk aan de papiercontainers van Roele. Hiermee
bereikten we een totale omzet van s miljoen gulden.
Al spoedig werd aan Ursem de opdracht gegund voor
de bouw van een groot semi-permanent bejaardente-
huis in Vlaardingen (4400 m2), wat voor het bedrijf
de doorbraak zou worden in de unitbouw.

de operette. Later kwamen Claus en Gerard erbij en
tot op de dag van vandaag zijn Jan en Gerard hierin
nog actief. Ook in de verbouwing van de oude jon-
gensschool tot `home' van gidsen, welpen en verken-
ners werd veel vrije tijd gestoken.

De verkenners, v.I.n.r. : Cor Ursem, Kees Koeman, Claus, Theo.

Wie herinnert zich niet de prachtige muurschilde-
ring met die grote olifant in de Jungle?
In l968 besloot sjaak te emigreren naar Australië.
Hij kon het hier uiteindelijk niet vinden.

Ik help jou, help jij dan mij?
De Ursemmen hielpen elkaar natuurlijk ook bij het
bouwen en verbouwen van de diverse eigen wonin-
gen. De eerste bungalow, een `Bogaertwoning' werd
in spanbroek voor Theo gebouwd, natuurlijk geheel
in de vrije tijd. Ook vader Klaas was van de partij.
Hier werd het probleem gevoeld, dat je tot je 23e
alleen maar voor zakgeld gewerkt had. Maar met de
steun van de familie kwam het allemaal goed.
De grootste klus die privé aangepakt werd, was de
restauratie van de boerderij voor Gerard en Margreet
Ursem aan de Oude Gouw 24. De boerderij stond
rondom op stutten. Op de verjaardag van Gerard op
23 december 1978 stond er een zware storm en de
hele zaak ging plat. De boerderij werd daarna geluk-
kig weer in oude stijl opgebouwd en is nog steeds een
prachtig monumentaal pand. Het huis van meester
Terra werd in `68/'69 grondig verbouwd tot nieuwe
woning. Behalve vader en moeder verhuisden Claus,
Gerard, Jos, Marijke, Dick, Hans en Maria mee vanaf
de Westeinderweg 14 naar Kerkstraat 74. Claus ging
in augustus trouwen en op nr. 78 wonen in het huis
van meester Van der Meer. Theo verhuisde met zijn
gezin naar Westeinderweg 14. Een leuke anekdote uit
de tijd van de verbouwing: omdat de plafonds in het
huis van Terra hoog waren besloot vader Klaas alle
binnendeuren 10 cm hoger te maken. Door de
deurenfabrikant was hier echter geen rekening mee
gehouden, met als gevolg dat er maandenlang overal
gordijnen in de deurkozijnen hingen.
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1982 | Malaise
Dit jaar beleefde ons bedrijf een dieptepunt. In de
bouw trad grote stagnatie op. Wij begonnen met ls
woningen in Bovenkarspel, maar er werden er maar
twee verkocht. Met behulp van twee grote leveran-
ciers en notaris Schreurs werd de moeilijke tijd het
hoofd geboden.
Na de winter bleek het mogelijk om de prijs van de
woningen toch weer te verhogen en werden ze toch
nog snel verkocht. Niettemin.bleef er de dreiging dat
het wel eens mis zou kunnen gaan. Door alert en snel
reageren hebben we die crisis weten af te wenden.
Wel volgden er veel ontslagen en het deed zeer om
van een aantal vaste medewerkers afscheid te
moeten nemen.
Hierna startten we met de kunststoflozijnenfabriek
Kurako. Broer Dirk kwam over van Bouwbedrijf
Tromp en ging de fabriek voor kunststof ramen en
kozijnen leiden. Hiervoor werd de oude unithal
gebruikt.
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Ursem start de bouw van totaal bijna 3000 cellen.

1986 | Een noviteit
ln 1986 bracht Unitbouw iets nieuws op de markt,
n.l. prefab gevangeniscellen. Met name Jan nam
hierbij het technisch tekenwerk en de productie voor
zijn rekening, terwijl Hans ervoor zorgde dat de
offertes opdrachten werden. Dit betekende dat er
vaak getekend werd tot in de nachtelijke uren.
Daar was om te beginnen de Bijlmerbajes. De units
werden bij 15 graden vorst overdag geplaatst, maar
alles liep naar wens. Dit stugge doorzetten werd
beloond want daarna volgden nog vele opdrachten.
Voor de tweede serie cellen (230 stuks) werd een
speciale productiehal gebouwd van 2400 m2. De
bouw hiervan leidde tot de nodige spanning in de
buurt. Vooral de grote portaalkraan is de boosdoener.
Een van de buren riep vertwijfeld uit: "Het lijkt wel
of ik op een industrieterrein woon." Uiteindelijk

ummo r

Wat doen Hans en Dirk in de werkplaats?
Aan de westeinderweg was jarenlang door Hans en
Dirk gewerkt aan een schitterende treinbaan op
zolder, die bijna compleet meeverhuisde naar de
Kerkstraat. Later (achteraf heel jammer) werd die
voor 500 gulden verkocht. Honderden uren werden
er aan berglandschappen, meren en draadjes solde-
ren besteed. Aan materiaal was geen gebrek: de
werkplaats lag vol met spullen, die, zo zegt Hans nu,
met volledige instemming van vader, mochten
worden weggehaald. Kees: "Jullie pakten alles
gewoon weg." Jammer is dat er in die tijd nauwelijks
foto's werden gemaakt. Dit was een periode waarin
de jongere broers de boeken van Arendsoog, Dik
Trom enzovoorts verslonden. Het lezen was altijd al
door moeder gestimuleerd. Zij leerde ons ook
kinderversjes.
In 1968 kochten Jan en Kees in het Zangerskwartier
van Wognum elk een woning van ons bedrijf, dat daar
de eerste woningen mocht bouwen. Jos verruilde in
1972 zijn baan als automonteur bij garage Bijman
voor een soortgelijke baan bij zijn broers. Hans
behaalde in 1975 zijn mts-diploma en kwam tijdelijk
het kantoor versterken, waar op dat moment twee
personen werkten o.l.v. Theo. Maar Hans is nooit
meer weggegaan. Niets is zo definitief als tijdelijk,
een slogan die later heel goed zal passen in de
unitbouw.

De eerste auto's begin jaren 60 met Kees op de Eysink.

De koffie-en lunchpauzes werden altijd in de keuken
van de familie Ursem gehouden. Het was heel
gewoon dat er dan een eitje gebakken of even gefri-
tuurd werd voor het personeel. Maar met de aanwas
van het personeel en het ouder worden van de
kinderen van Theo en Nel werd dit op den duur toch
wat problematisch. Daarom werd in 1974 een aparte
kantine in de werkplaats ingericht.
Tegen het eind van de jaren 70 hebben alle broers
inmiddels hun eigen plaats binnen het bedrijf
verworven. Jan is dan hoofd van de timmerfabriek,
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kwam er toch een compromis: een aan te planten
boomsingel langs de productiehal.

Uitbreiding van de gevangenis in Breda

(één van de drie projecten).

Terugblik op een cellenorder (8000 m2):
Hoe in één jaar een reusachtige klus werd geklaard:
een nieuwe fabriek voor een grote opdracht.

04  03  88    Justitie verzoekt om een offerte voor 50 cellen

07  03  88    De offerte wordt uitgebreid totl00 cellen

09  03  88    Uiteindelijke offerte 192 cellen + bijruimtes

15    0688    Kamerdebat

28   06 88    Telefonischeopdrachtvoor230 cellen

04  07  88    Eerste paal nieuwe fabriek van 2400 m2.

06  07  88   0ndertekeningcontract

30  09 88    Nieuwe fabriekgereed, start cellenorder

2210  88    Eerstesteendoorvaderen moeder

1412   88    Plaatsinglecel Breda doorstaatssecretaris

mevrouw Korte -van Hemel

2312   88    0pleveringvan80cellen inveenhuizen

03   02  89    0pleveringvan68cellen in Breda

03  03  89    0pleveringvan 82 cellen in Amersfoort

Theo algemeen directeur, Kees uitvoerder, Claus
adjunct directeur, Gerard uitvoerder, Jos doet de
auto's en het staalwerk, Hans is calculator en teke-
naar. Alleen Dirk (de achtste zoon) studeerde toen
nog op de HTS in Amsterdam. (Zie foto's op p. 27.)
De strenge winter van `79 zorgde ervoor dat iedereen
ingesneeuwd raakte en lopend naar huis moest. In
maart l979 werd het 40-jarigjubileum gevierd met
een weekend naar Keulen voor alle werknemers en
partners. Een uitje waar we nu nog met veel plezier
op terug kijken.

1979 40-jarig bestaan, v.I.n.r. boven: Gerard, Margreet, Tiny, Claus,

Ans, Kees. Onder.. Theo, Nel, vader, moeder, Jan, Jeanne.

Onze zussen
ln de familie moet het natuurlijk niet alleen over de
jongens gaan. In alles wat wij deden leefden onze
zussen en hun partners altijd met ons mee. Anneke,
getrouwd met Ton de Koning, een aannemerszoon
uit Opmeer, Marijke is getrouwd met Gerard Witten-
berg, een profvoetballer van de club Haarlem. Maria,
onze jongste zus, is getrouwd met Sam van Berkel,
die leraar was op een basisschool in `t Veld. Wat
hebben Marijke en Maria veel schoongemaakt bij
bouwprojecten van ons bedrijf. Zij gaven leiding aan
een groep vrouwen, die de op te leveren werken een
mooi en schoon aanzien gaven.

Ursemmen en de slappe lach
Een erfenis van ons moeder is de `slappe lach', maar
dan wel op de meest ongelukkige momenten. Tijdens
een serieuze vergadering of andere ernstige zaken
moet er niemand (zeker Kees niet) een grappige
opmerking maken. Je kan dan bijna iedereen letter-
lijk opvegen van het lachen en het komt vaak het
eerste halfuur niet meer goed. Schors de vergadering
gerust maar even. Ook de neven in het bedrijf lijken
hier iets van meegekregen te hebben.
Ook sinterklaasavonden zullen wij niet licht verge-
ten. Surprises maken ging ons in het algemeen heel
goed af. Hans en Dirk wisten met hun namaak van
voorwerpen zo'n precisie te bereiken, dat was
gewoon geweldig. Ook dacht vader eens leuk te zijn
met Sinterklaas. Moeder was toe aan een nieuwe
wasmachine en er werd een doos bij ons bezorgd
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Bedrijfsportret in 1989 getekend door Jan Vriend bij gelegenheid van het 50-jarig bedrijfsjubileum. V.I.n.r.: boven: 1939. Woonhuis Westeinder-

weg en 1968 woonhuis aan de Kerkstraat. M.idden: Kees, Theo, Claus, vader Klaas, Gerard , Jan. Onder: bedrijfspanden aan de Westeinderweg.

4 september 1990 |  Overlijden vader Ursem
Vader was een bezige man met een ontembare
werklust. Hij kon bergen werk verzetten in een
tempo waarbij menigeen het moest laten afweten.
Een vakman in hart en nieren. Wie naar zijn mening
nietsnelgenoegzijnwerkdeed,kreegalvlugdewind
van voren. Wat dat betreft was je slecht klaar, als je

samen met hem op klus
moest.
In de loop derjaren
kwamen er steeds meer
zonen bij vader op het
bedrijf werken, die van
hem al heel snel de zaken
zelf moesten afhandelen,
zoals het maken van
begrotingen en tekenin-
gen. Hij had daar alle
vertrouwen in, iets
waarvoor wij vader nu
nogbijzonderdankbaar
zijn.

door J.P. Komen. Na de blijdschap kwamen echter de
tranen, toen bleek dat er helemaal geen wasmachine
in zat. Dat ging dus helemaal mis. Later werd toch
maar een wasmachine besteld.

Huiselijk
Ondanks het veelal 's avonds en zaterdags werken en
de activiteiten voor de verschillende verenigingen,
vormden wij met onze ouders toch een hecht en
huiselijk gezin. AAtijd was er wel `vreemd' volk in
huis. Er werd veel geklaverjast en moeder zorgde dat
het rondom de feesten erg gezellig was.

Het verenigingsleven
De ursemmen zijn in die jaren actief in het vereni-
gingsleven. Bijna de gehele familie doet mee aan de
operette/musical, Claus spant zich in voor het
carnaval, Jan, Jos, Hans en Dirk spelen bij de fanfare.
Ook bestuurlijk zijn ze actief. Tijdens het carnaval
was het normaal dat in de loodsen van Ursem plaats
werd gemaakt om de wagens op te tuigen, maar dat
was lang niet altijd eenvoudig. Er moest vaak letter-
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1992 | Gi.ote projecten
Met de renovatie van de grote Cyriacuskerk op het
Grote Noord in Hoorn zette Ursem de eerste stap op
het gebied van het restauratiewerk. Aan het eind van
de klus ontstond het restauratiebedrijf Abma-Ursem
in Friesland.

1989 Acht broers:  Jan, Dirk, Theo, Kees, Claus, Hans, Jos, Gerard.

In deze jaren ontwikkelde Ursem zich heel erg snel.
Het Grenshospitium in Amsterdam - ZO en de
gevangenissen van Doetinchem en Rotterdam waren
grote projecten voor de unitbouw.
Tegelijkertijd dienden zich grote renovatieklussen
aan, bij elkaar zo'n 1000 woningen in Amsterdam,
Tuindorp, Nieuwendam. Maar ook het Westfriese
Hof in Hoorn was een prachtig werk. De renovatietak
is altijd een grote peiler geweest waarop het bedrijf
steunde.
Kurako voorzag in die jaren duizenden woningen van
nieuwe kunststof ramen, kozijnen en deuren. Er leek
geen vuiltje aan de economische lucht. Maar nog
nauwelijks was de nieuwe fabriek in Zwaag geopend
(13-03-1992) of de klad komt erin. Kunststof raakte
geheel uit de gratie en binnen het jaar wordt de
nieuwe fabriek gesloten. Het personeel ging bijna in
zijn geheel over naar de Unitbouw.

Samenwerking
ln 1992 maakte ook Dirk zijn overstap naar het
bouwbedrijf. Het bleek dat we soms te klein waren
voor de grote werken, dus gingen we actief op zoek
naar bouwcombinaties, soms ook wel na wat zachte
dwang van de opdrachtgevers. Een paar voorbeelden:
het kantoor van Elephant in Hoorn werd gebouwd
samen met Bouwbedrijf Ruyter uit Zwaagdijk, de
gevangenis in Heerhugowaard samen met Heddes
Bouw uit Berkhout, de jeugdgevangenis in Den
Helder samen met De Nijs uit Warmenhuizen en de
renovatie van 430 woningen in de Risdam voor

Ihterview met de drie zussen
Anneke, Marii.ke en Maria, dat zijn de drie zussen

Ursem die zo veel broers hadden. Ze hebben geen
moeite met die jongens gehad, integendeel, ze zijn
trots op wat ze gepresteerd hebben. En zoals dat in
wel meer grote gezinnen het geval is geweest, de
oudste heeft toch wel wat meer de 'zorgenkant' van
het gezin/bedrijf ervaren dan de j.ongste.  Anneke
herinnert zich nog goed  hoe in het oude huis de
klimop tot in haar slaapkamer groeide. Maar ze sliep er
niet minder om. Zij is van de lagere school en vglo af
naadloos overgegaan naar de zorg in moeders
huishouding waar ze zich met name met de keuken
bemoeide. Moeder kookte uiteraard zelf ook altijd,
maar dat ze er nou dol op was... Dat kwam dus goed
uit. Tussen de bedrijven door hielp ze heren veehoud
aan zakken spijkers en kilo's krammen, toog met werklieden
die hun duimen te dicht bij de cirkelzaag hadden gehouden,
op de fiets naar dokter Boeckhorst en wist de avances van
andere werklieden tijdens het dansen op het bal bij Over-
boom niet altijd te weerstaan. Anneke werd een vaste kracht
in het trio `De Roko's', dat bruiloften en partijen bezocht en er
ten bate van de Katholieke Missie duizenden guldens
bijeenzong. Ook de tweeling Hans en Dick heeft nog een
enkele keren hun jongenssopraan laten klinken. ``Ja, de

Ursemmen kunnen allemaal wel zingen, maar de jongens
kunnen niet dansen."

Marijke herinnert zich helemaal geen klimop en dat klopt want
zij groeide op in het nieuwe huis: ''Ik vond dat het mooiste huis

aan de Westeinderweg en ik heb er een prachtige jeugd

gehad." Ze gleed moeiteloos in de rol van Anneke.  Alles kon
thuis, ook toen ze naar de Kerkstraat waren verhuisd. Er
kwamen dikwijls vrienden. En wanneer vader en moeder weg
waren, dan werd er meteen door een van ons patat gebakken.
En een eitje erbij. En pinda's doppen. En soep toe. Vader was

wel eens streng, maar kon toch heel aardig zijn: toen de deur
van de garage achter de bumper van de  grote Chevrolet
lmpala bleef hangen,  omdat Marijke achter het stuur had

gezeten en zij dit betraand aan vader meldde, troostte hij haar:
''Nou, meidje, 't is allemaal niet zo erg." Marijke is er trots op

dat ze, in zekere zin, het werk van haar vader heeft overgeno-
men: "Vader ging altijd zorgvuldig en respectvol om met
overledenen. lk hoop dat ik dat ook van hem geërfd heb."
De jongste van allemaal heet Maria. Toen de zwangerschap
dreigde mis te gaan, beloofde moeder dat, als ze toch nog een

gezonde dochter zou krijgen, deze Maria zou heten.  Ze wil
het niet ontkennen: ze was vaders oogappel. Zo bezorgd was
hij dat zij als enige van alle kinderen `aan zeel' kwam te staan.
En ze kreeg ook als enige een hond, Bammie genaamd, maar
waar hij uiteindelijk gebleven is... Een zorgeloze i.eugd: spelen
in de  werkplaats, tollen beschilderen. En in de winter bond
vader de schaatsen onder, ook in de werkplaats, en dan
kluunden ze over het land van Krijnsen naar de sloot en dan
naar de AC de Graafweg schaatsen, joh, wat een end was dat!
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Intermaris met bouwbedrijf ooijevaar uit Alkmaar.
De afdeling kleinbouw voorzag in Hoorn in drie jaar
tijd 5000 woningen van inbraakwerend hang- en
sluitwerk en in Nibbixwoud werd de muziektempel
gebouwd.

1995 | Neven in het bedrijf
Langzamerhand stroomden de eerste neven het
bedrijf in. De regel dat ze eerst ervaring moesten
opdoen bij een ander bedrijf.werd niet zo streng
gehanteerd. In 1995 kwam Claus jr. als eerste in het
bedrijf werken, later gevolgd door Leo, Rob en
Robert en als laatste Marco. Ieder vond zo zijn eigen
plek en denk maar niet dat het de jongelui makkelijk
werd gemaakt. Van jongs af aan werd geleerd om op
zaterdagen en in de vakanties aan te pakken. "Maar
nu mogen we in ons eigen bedrijf aan de slag."

Neven en nicht.. v.I.n.r.: Claus, Monique, Leo, Marco, Robert, Rob.

Landelijke NVOB-prijs
Ook 1995 was een belangrijkjaar in de geschiedenis
van ons bedrijf. Op 30 november 1995 kregen we in
de Jaarbeurs in Utrecht de landelijke NVOB-prijs
uitgereikt door de branche organisatie. De prijs,
overhandigd door prof. Anne van der Meiden, wordt
voor het eerst uitgereikt voor het meest maatschap-

De decorploeg van de operette omstreeks 1965: Kees Koeman,
Theo, Claus, Jan. Jan is tot op heden nog steeds actief bij de

decorploeg, samen met broer Gerard.

lijk ruimte worden gemaakt. Vooral de laatste vrijdag
voor het carnaval was het 's avonds altijd gezellig.
Hoewel de sportieve prestaties van de Ursemmen
zelf achterwege bleven, was de belangstelling via
sponsoring er wel degelijk. De contacten met voet-
balvereniging Spartanen bestaan al heel lang en nu
Nick Ursem (van Dirk en Olga) in de hoofdmacht
speelt, gaat dat zeker nog wel een tijdje door. Ook
was er samenwerking met de handbalvereniging
S.E.W. Circa vijftien jaar mocht de club zich verheu-
gen in sub-sponsoring door Ursem en de warme
belangstelling van Theo, Dirk en Jos, die de contac-
ten onderhielden. Er werden diverse trips in Euro-
pees verband gemaakt en er ontstond een band die
verder ging dan de sponsoring op zich. Maar ook
andere verenigingen klopten veelal niet tevergeefs
aan bij het bedrijf. Binnen de regio West-Friesland
worden vele activiteiten ondersteund en werd ook op
bestuurlijk niveau veelal een steentje bijgedragen.

1992 | Familieweekend
ln familieverband werd om de drie jaar een familie-
weekend georganiseerd. Vader heeft er een paar
meegemaakt en het was altijd een feest. Het hoogte-
punt was dan altijd een bonte avond, waarin de
verschillende groepen iets naar voren moesten
brengen, wat diezelfde dag bedacht moest worden.
Ook de nodige rekwisieten moesten bij elkaar
gescharreld worden. Zo hebben we de trouwerij van
Willem Alexander (Leo) en Máxima (Esther) 'ge-
vierd'. Prins Bernhard werd gespeeld door Jouk van
Angela, die hem perfect kon imiteren, het was dolle
pret.

4 september 1990 | Overlijden vader Klaas Ursem
Hoewel het bedrijf geleidelijk aan door zijn zonen
overgenomen werd, bleef vader het ook na zijn
pensionering met grote interesse volgen. Vaak was
hij nog dagelijks op het bedrijf aanwezig en wist hij
zich altijd wel op de een of andere manier verdien-
stelijk te maken.
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pelijk ondernemende bouwbedrijf. Een dag later, op
1 december 1995, werd in Nibbixwoud het ISO -9001
certificaat aan het bedrijf uitgereikt door schaker
Hans Böhm.

Gevangenissen
ln Hoorn wordt de gevangenis `De Glasbak' uitge-
breid. Kees heeft als projectleider zijn handen vol
aan de uitbreiding in Hoorn en de gevangenis in
Scheveningen. Deze beide werken, alsmede de
nieuwbouw van een complete gevangenis in unit-
bouw te Doetinchem, zijn spraakmakend.

1999 Nieuw kantoor Ursem bv.

1998 | Een nieuw kantoor
Zolang we ons kunnen herinneren werd het kantoor
om de paar jaar verbouwd en/of uitgebreid, maar
daar kwam op een gegeven moment toch een eind
aan: het ging niet langer. Besloten werd tot de bouw
van een nieuw kantoor. Het ouderlijk huis, of wat er
nog van over was, moest wijken. Voor de buren werd
een informatieavond georganiseerd en dat bleek
nodig. Er zat nog wat oud zeer maar gelukkig was er
over het algemeen begrip. Op 22 april 1998 werd de
eerste paal geslagen.
In westfriesland bouwde ons bedrijf grote aantallen
woningen en in Schellinkhout recreatiewoningen.
De eerste cellen, die met een tijdelijke vergunning
gebouwdwaren,werdenweerverplaatst.Eindjaren
negentig was het rustig op het cellenfront. Gelukkig
brachten asielzoekers de oplossing (1e opdracht 24
september 1998) en in totaal werden er acht (40.000
m2) asielzoekerscentra door ons gebouwd. Het
betekende veel volume en dat maakte dat de gang er
goed in zat. Ook de 36 cellen voor de Verenigde
Naties in Den Haag mogen niet onvermeld blijven.

Na 60 jaar in het nieuw
1999 was een belangrijkjaar: het bedrijf bestond 60
jaar en het nieuwe kantoor werd geopend. Theo nam
afscheid, hij was 25 jaar directeur geweest, broer
Claus volgde hem op als algemeen directeur en Dirk
werd directeur bouw.

De laatste jaren van zijn leven werden gekenmerkt
door de vele periodes die hij in het ziekenhuis moest
doorbrengen. Zijn gezondheid liet hem steeds meer
in de steek. Op 4 september 1990 komt vader Klaas,
de grondlegger van ons bedrijf, te overlijden. De
combinatie van suikerziekte met een slecht werken-
de hartklep wordt hem fataal. Gelukkig is hem een
lang ziekbed bespaard gebleven. Een groot verlies
voor ons allen, maar vooral voor moeder. We zullen
hem herinneren als een warme, sociale man en, hoe
kan het ook anders, als een man met een enorme
belangstelling voor het bedrijf. Hij was dan ook ten
diepste geroerd dat hij op zijn sterfbed nog mee
mocht maken dat ook de jongste drie broers dat jaar
aandeelhouder zouden worden.

Een hechte band
Zoals wel gebleken is hebben wij binnen onze familie
een hechte band. Wij hebben het altijd van even groot
belang gevonden om ook met ons personeel een goede
verhouding te hebben. Natuurlijk ontstaan er, naar-
mate het personeel zich uitbreidt, soms wel eens
spanningen. Maar wij prijzen ons gelukkig dat we veel
werknemersjarenlangbinnenonsbedrijfhebben
weten te houden. Uit Wognum en omgeving werkten
soms hele families bij ons bedrijf. Van de familie
Rohof waren het vader Dirk, Joop, Jan en Ben. Zij
maakten deel uit van de metselploeg in de jaren 50-60.
En de familie Haring uit Nibbixwoud bestond uit
vader Gert en zijn zonen Wiggert en Martin en weer
diens zonen Dennis en Leon. Het plotselinge overlij-
den van Martin heeft de familie Ursem diep geraakt.

Bedrijfsongevallen
De bouw kent ook zo zijn risico's van bedrijfsonge-
vallen. Dankzij de Arbowet is het een stuk veiliger
geworden. Toch was daar op 5 oktober 2001 het
bedrijfsongeluk waarbij  de 25-jarige Pim Olthof om
het leven kwam. Hij wilde nog snel even voor schaft-
tijd een pallet met wanden verzetten... Hij had net
zijn draai in het leven gevonden, zo vertelde zijn
vrouw op de begrafenis. Deze gebeurtenissen blijven
in je geheugen gegrift.

Dommekracht
Gelukkig waren er ook vele mooie momenten. Uit het
personeelsblad bij het 50-jarig].ubileum kwamen de
volgende verhalen. Ko Veken kreeg de opdracht om
een dommekracht te halen. Ko, nog maar net van
school, dacht dat opperlieden domme mensen
(krachten) waren, dus zei hij tegen Cor Ursem: "Cor
je moet even bij Theo komen want die heeft jou
nodig." Wat hebben we gelachen. Metselaars hadden
opperlieden echt hoog zitten. Zij regelden al het werk
voor de metselaar. Dus hierbij is dat misverstand ook
uit de weg geruimd.
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Unitbouw en het Bouwbedrijf stonden er goed voor
en Claus besloot de projectontwikkeling verder uit te
bouwen. Hiervoor wordt USP opgericht, een samen-
werking met Schadenberg uit Hem, een gouden
greep, want tot op heden zorgen zij voor veel woning-
bouw en vaak ook werk voor het bouwbedrijf. Een
klein maar wel apart werkje waren de zeven wonin-
gen in Nieuwe Niedorp onder architect Schagen.
Verder recreatiewoningen in Julianadorp, woning-
bouw in Venhuizen, Avenhorn, Breezand, Nibbix-
woud en Wognum.

m12 augustus 2002 | Een

kerk in brand!
Dit was de dag dat de
Cunerakerk in Nibbixwoud
zeerernstigbeschadigd
werd door brand, een zwarte
dag voor het dorp. Wij
hadden het geluk dat onze
restauratiecombinatie

Abma-Ursem de brandschade mocht herstellen. In
deze periode werd voor grote renovatieopdrachten in
Amsterdam een bouwcombinatie met Mulder uit Ob-
dam opgericht. Deze combinatie is tot op heden
actiefgebleven.
In 2003 verdween het vertrouwde dakje uit ons logo.
Er kwam een nieuwe huisstijl voor het gehele bedrijf.
In de vorm van een `U' is het een betrekkelijk een-
voudig, maar zeer in het oog springend nieuw
beeldmerk.

2005 | Een belangrijk besluit
Omdat we aan de westeinderweg uit ons jasje waren
gegroeid en we van de provincie geen toestemming
kregen om daar uit te breiden, werd in 2005 besloten
om de Jumbo spellenfabriek in Wognum aan te
kopen. Dit moest de nieuwe fabriek van de systeem-
bouw worden. Ook kregen we op 29 april van dat jaar
een belangrijke opdracht van de Rijksgebouwen-
dienst voor de bouw van twee drijvende cellencom-
plexen in Zaandam. Dit was het grootste project in de
geschiedenis van ons bedrijf.

Een van de vele gezellige avonden bij de fam. Ursem (jaren 60).

Houten poepdoos
Vroeger werd er hard gewerkt, maar er was ook tijd
voor een geintje. Op het werk stond een houten
poepdoos. Jan (Lex) Koning moest ook eens erg
nodig en Ben Rohof spijkerde de deur dicht en
schudde vervolgens stevig aan de poepdoos. Jan
Koning was heel erg boos en zei: "Ik krijgje nog wel."
Twee dagen later riep Cor Ursem: "Lex, Ben Rohof
zit erop." Lex eropaf en met een oerkreet van, "Nou
heb ikje!" spijkerde hij de wc dicht en de hele doos
ging bijna op zijn kant. De hilariteit was groot, toen
bleek dat het niet Ben Rohof was, maar een totaal
ontdane schilder Arie Baltus die uit het secreet
stapte. Jaap Mol: "We dronken koffie bij moeder
Ursem in de keuken en vader Klaas vroeg aan mij:
`Hoever ben je met de kozijnen?', waarop ik ant-

woord: `Ik ben de borsten aan het zagen.' Moeder
schoot in de lach en vader Klaas zei nuchter: `Je
denkt toch wel om de korte en de lange borsten, hè?'
Dit waren vaktermen."

l(luis
Mary Huisman (tegenwoordig Mary schipper)
vertelt in hetjubileumnummer 1989 van ons perso-
neelsblad: "In het kantoor stond een grote kluis en in
dejarendaterrondomverbouwdwerd,bleefdekluis
staan. Na een bouwvakvakantie moest de kluis open,
echter de sleutel was nergens te bekennen. Het hele
weekend was er al naar gezocht. Maandagmorgen
werd Nel naar het strand gestuurd en doorzochten de
vijf broers de hele woning van Theo en Nel, maar
nergens was de sleutel. De kluis moest naar Lips in
Rotterdam om geopend te worden. Daarvoor moes-
ten twee kozijnen worden gesloopt. Twee maanden
later werd de sleutel teruggevonden."

Willie Wortels
Niet onvermeld mag blijven dat Gerard, Jos en Jan in
zekere mate, de Willie Wortels zijn geweest van het
bedrijf. Wat Gerard bedacht, maakte Jos en ook Jan
had hierin veelal een bijdrage. Veel innovatieve
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In ditzelfde jaar bleek de schipholbrand enorme
gevolgen te hebben voor de systeembouw in het
algemeen. De houtskeletbouw in Nederland werd in
2006 ten onrechte in een negatief daglicht gesteld.
De beslissing voor de verbouw van de Jumbo-fabriek
was echter al in januari 2006 genomen. Een grote
stimulans daarentegen is de uitreiking aan ons
bedrijf van de Westfriese Ondernemingsprijs 2005
op 9 februari 2006. In een uitverkochte Park-
schouwburg krijgt ons bedrijf deze overhandigd door
de voorzitter van vNO -NCW, dhr. Bernard wientjes.

2007 | Een vreemde eend?
Op 1 maart 2007 beëindigde Claus zijn loopbaan als
directeur van van de Ursem Bouwgroep. Er was bij de
Ursemmen geen ambitie om de taak van algemeen
directeur over te hemen. Na een uitgebreide selec-
tieprocedure werd de Brabander Kees Machielse in
die functie benoemd. En dat was, zoals later bleek,
een heel goede keuze. Gelijk met de komst van de
nieuwe algemeen directeur werd er voor het eerst in
de geschiedenis van het bedrijf een raad van commis-
sarissen (RvC) benoemd, als adviesorgaan tussen de
directie en de aandeelhouders. Tijdens de opening
van de nieuwe fabriek aan de Spoorstraat op s mei
2007 nam Claus afscheid. De directie bestaat op dit
moment uit: Kees Machielse, Dirk Ursem, Fred
Buysman en Lex Meuldijk. Gelukkig werden er in
2008 diverse grote studentencomplexen, scholen en
zorgcomplexen als opdracht voor de systeembouw
binnengehaald. De kredietcrisis in het najaar van
2008 zorgde ervoor dat het bedrijf het moeilijker
kreeg. Orders werden uitgesteld en de hele economie
verkeerde in een recessie.

70 jaar en toch geen feest
2009 was het jaar van het 70-jarig bestaan. Er was
geen groot feest, want daar was geen reden toe. In dit
jubileumjaar werd de moeilijke beslissing genomen
om de nieuwe fabriek wegens het ontbreken van
direct aansluitende orders `in slaap te brengen'.
Pijnlijk voor ons allen en in het bijzonder voor onze
medewerkers. Toch blijkt er nog steeds veel vertrou-
wen te zijn in ons mooie familiebedrijf. De moeilijk-
heden zijn grotendeels een gevolg van de kredietcri-
sis, waarvan je hoopt dat die aan je voorbijgaat.
Tegelijkertijd weten we dat een crisis meestal
tijdelijk is en vooral veel creativiteit vraagt in velerlei
opzichten.

In dat licht gezien was 2009 ook een jaar waar goede
vruchten geoogst werden. Het geloof in onze fabriek
is overeind gebleven. Er wordt gebouwd en gerekend
aan spraakmakende projecten en onze opdrachtge-
vers weten ons nog steeds te vinden.

hulpmiddelen, met name t.b.v. de systeembouw,
werden zelf bedacht en gemaakt en het werkte ook
altijd. Collega's keken daar jaloers naar en vroegen
vaak waarje dat kon kopen. Allerlei transport-en
hefwerktuigen werden ontwikkeld en gemaakt. Zo
ook het transportsysteem in de nieuwe unithal aan
de Spoorstraat. Ook worden de laatste jaren, in een
van de hallen aan de Westeinderweg, alle betonvloe-
ren (max. 3.60 x 14.30 m) voor de Unitbouw zelf
gemaakt. Eveneens dankzij deze innovatieve man-
nen. Nog steeds kan het bedrijf een beroep op ze
doen. En dat geldt overigens voor alle Ursemmen, die
nog altijd trots zijn op hun bedrijf, ook al hebben ze
een stapje terug gedaan.

1999 -2008 | Wisseling van de wacht
Dit is een tijd van de komende en gaande man. De
oudste aandeelhouders Theo, Jan, Kees, Gerard,
Claus en Jos nemen achtereenvolgens in de periode
1999 - 2008 afscheid en de jongere generatie Ursem-
men zijn inmiddels de nieuwe aandeelhouders.
Dirk en Hans, Claus jr. en Robert (zonen van Theo en
Nel), Leo (zoon van Jan en Jeanne), Rob (zoon van
Claus en Tiny) en Marco (zoon van Kees en Ans) zijn
de huidige eigenaren van het bedrijf. Monique
(dochter van Jos en Nel) werkt al weer enige jaren bij
USP in Hoorn en is tot op heden geen aandeelhoud-
ster. Zij hebben onder leiding van Kees Machielse
een verantwoordelijke taak, maar laten ieder voor
zich zien waar ze voor staan. Met z'n allen staan ze
voor de taak het bedrijf door deze moeilijke tijden
heen te loodsen.

Moeder Ursem
De lezer van dit stuk vraagt zich misschien af hoe het
gaat met moeder Ursem. Welnu, die geniet tot op
heden van haar oude dag in een inleunwoning in de
flat van het Sweelinckhof. Op 7juli 2010 hoopt zij 93
te worden! Zij volgt alles op de televisie (vooral
sport) en in de krant, houdt van lezen, kaarten en
puzzelen en heeft een heel scherp geheugen. Daarbij
geniet ze van haar 12
kinderen, 30 klein- en
28 achterkleinkinde-
ren.
Moeder heeft de hoge
leeftijd niet van een
vreemde: haar vader
werd 97.

Moeder Ursem (92 jaar)
nog steeds in goede

gezondheid.
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1979 | De gebroeders Ursem aan het werk

Jar'

lnterview met Ben Rohof, ®udiwerknemer
Ben, inmiddels 80, hoef je nog niets wijs te maken. Zegt-ie
trouwens zelf. Ja, bij Ursem heeft hij gewerkt. Eerder dikwijls
dan heel langdurig, maar toch, alles bij elkaar een hele tijd.
Dat was ruim nadat hij, met vader Dirk, een eerste sollicita-
tiebezoek had afgelegd bij Arend Leeuw in Zwaag. Ben was
aangenomen, voor f 25,-per week. "Nou Ben", zegt vader
Dirk tegen hem, als-ie thuiskomt, "Laat je handen nu eens
even zien. Kijk, (Kaak), en die moet je nu zo duur mogelijk
verkopen!" En dat heeft hij gedaan, vandaar ook dat hij veel
bazen heeft gehad. Maar Ursem, ja daar heeft hij leuke
herinneringen aan. Altijd gezellig tijdens koppiestijd bij
moeder Ursem. Dan vermaakte hij de tweeling Hans en Dirk
door Paulus de Boskabouter en Eucalypta te imiteren. Dan
lagen die twee in een deuk. En op het werk? Nou, ze zaten
eens op de Zomerdijk bij Huisman, de pleegvader van Piet
Smit, aan een klus. Komen er met koppiestijd nogal wat
theebladeren mee in de koppies. "Nou," zegt moeder, "ik zal
de tuitepoetser wel effies halen." Och, de een hoort dit in
zo'n woord, de ander dat...  Grote hilariteit onder het
werkvolk. Tegels zetten, daar draait Ben zijn hand niet voor

Gerard

om. Maar in het begin mochten ze dat niet; dan had je eerst
al het vuile werk gedaan en dan moest er een echte tegelzet-
ter aan te pas komen. Nou, daar had Ben een hekel aan. En
op de klus bij Blauw zegt-ie tegen Theo: "Als er voor die
keuken een tegelzetter moet komen, ben ik weg." De tegels
werden door Ben gezet, nee, niet gelijmd, dat kan iedereen,
in de specie vezellef.
Met wie heeft hij zoal bij Ursem gewerkt? Voornamelijk met
Theo, maar ook met Kees. Met Jaap Mol, Cor Ursem, Niek
en Jan Koning. Hij was met
Theo op de klus in de proef-
boerderij in de Wogmeer, waar
Theo zijn eerste siermetsel-
werk afleverde in de vorm van
een siertroffel op een schoor-
steen. Een harde werker, die
Theo, en een man met initiatief
en nergens te beroerd voor.
"Een mooie tijd, zeker, maar nu

is het beter." En Ben steekt n08    h
eens lekker een sigaretje op.
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