Schaap Historie
1779
In 1779 vestigde de heer Schaap zich als koperslager te Deventer en
vervaardigde in hoofdzaak koperen sierstukken.
Hiernaast ziet u het nog in bezit zijnde gilde meesterstuk.
Het was in de periode dat in Frankrijk zowel letterlijk als figuurlijk de
bliksemafleiders de kop opstaken. Uit 1773 dateren namelijk de prenten
van dameshoeden met bliksemafleiders erop.

Bliksembeveiliging
Zo'n 20 jaar eerder, om precies te zijn in 1752, had Benjamin Franklin
immers aangetoond dat bliksem een elektrische ontlading is.
Deze ontwikkeling kwam via Frankrijk ook naar Nederland
overgewaaid.
Bliksemafleiderinstallaties werden een statussymbool.
Zo ontstond er voor de toenmalige statige en sierlijke gebouwen een
vraag naar minstens evenzo sierlijke bliksemopvangers.
Voor de ambachtelijke koperslager Schaap was dat koperen sierwerk
de eerste kennismaking met bliksembeveiliging.
Het vervaardigen van sierwerk groeide al snel uit tot een technisch
installatiebureau dat de totale realisatie en ook onderhoud van
bliksemafleiderinstallaties verzorgde.

1929
Glas in lood aangeboden door personeel bij 150 jarig bestaan van het
bedrijf.
Met middenin het pand aan de Grote Poot in het centrum van Deventer,
waarin het bedrijf 150 jaar gevestigd was.
Het bedrijf was uitgegroeid tot een allround technisch bedrijf.
Naast koperwerk deed het bedrijf in sanitair, verlichting, verwarming,
elektrotechnische installaties. Zo heeft het bedrijf het telefonie netwerk
aangelegd in Deventer.

Hofleverancier
Bij het 150 jarig bestaan (in 1929) van P.O. Schaap & Zn (want zo
heette het bedrijf toen), verleende Hare Majesteit Koningin Wilhelmina
aan Schaap het predicaat Hofleverancier.
Tot 1951 was het altijd een vader op zoon bedrijf geweest. Echter de
'laatste' Schaap had geen kinderen. Het bedrijf werd voorgezet door de
toenmalige bedrijfsleider J.H. Hartmann.
Onder zijn leiding specialiseerde men zich geheel op bliksembeveiliging. Naast het installatiewerk ging men zich ook toeleggen op
het verstrekken van adviezen en het verrichten van inspecties.
De vader op zoon traditie werd in 1981 voortgezet. Het bedrijf werd
overgenomen door Ing. M.H. Hartmann, de huidige eigenaar/directeur
van het bedrijf.
Onder zijn leiding werd een basis gelegd voor een drastische
uitbreiding van het bedrijf.

1981
De uitbreiding van Schaap betekende de overgang van een regionaal
werkend bedrijf naar meer landelijk werken, met diverse vestigingen.
Als draagvlak voor de toekomst werd gekozen voor de EMC-technologie.
Elektro Magnetische Compatibiliteit (Ontstoringstechniek). Vandaar dat
de naam is veranderd in Schaap EMC Engineering bv.
Naast dat beveiligen van elektronica tegen overspanningen werd
toegevoegd aan de activiteiten, ging men zich ook bezig houden met
ontstoringstechnieken in het algemeen, waarvoor een aparte afdeling
werd opgericht.
Schaap EMC Engineering bv
Schaap ging verder met 3 afdelingen:
- Schaap Bliksembeveiliging
- Schaap Ontstoringstechniek
- Schaap Advies en Inspecties.

1989
210 jaar na de oprichting, in 1989, werd het bedrijf opnieuw
onderscheiden door Hare Majesteit Koningin Beatrix, met het predicaat
'Bij koninklijke beschikking Hofleverancier'.

1994
Verbouwing hoofdkantoor Deventer in 1994
Zijnde de huidige hoofdvestiging.

Bouw nieuw vestigingskantoor in Rotterdam, met muurschildering.
Zijnde de huidige nevenvestiging.
Deze muurschildering is gemaakt (in samenwerking met de
deelgemeente Hoogvliet) voor een veilig en leefbaar industrieterrein.

2004
Schilderij aangeboden door het personeel bij het 225 jarig bestaan.
Het symboliseert met de vlieger erop, de start van het bedrijf 20 jaar
nadat Benjamin Frankling ontdekt heeft dat bliksem een elektrisch
verschijnsel is. De Grote Kerk van Deventer, omdat het van begin af
aan in Deventer gevestigd is. Het eerste bedrijfspand aan de Grote
Poot in het centrum van Deventer, waaruit het bedrijf 150 jaar haar
werkzaamheden uitoefende. En het nieuwe pand op het
industrieterrein.

