
Meester Verkerk, bovenmeester en vrijwilliger in hart en nieren. 

‘Zoek naar redenen die mensen met elkaar verenigen’ 

Meester Verkerk, wie kent hem niet? Jarenlang werkzaam aan de Holevoetschool. Eerst als 

‘gewoon’ meester, later als hoofdonderwijzer. Tot 1960.  Daarnaast actief op allerlei fronten in de 

Scherpenzeelse samenleving. Een van de notabelen van Scherpenzeel in die tijd. 

Huib Verkerk wordt in 1895 in Nieuwersluis geboren en volgt de lagere school in Loenen aan de 

Vecht. Zijn ambitie is onderwijzer worden. In 1913 behaalt hij in Utrecht de Lager Onderwijs akte. 

Met het diploma op zak werkt hij tot 1 april 1920 achtereenvolgens in Maarssen, Werkhoven en 

Neerlangbroek. Dan vertrekt hij naar Scherpenzeel om daar op de Woudenbergse school voor de klas 

te gaan staan. De Holevoetschool staat tot 1960 aan de zelfkant van ons dorp en dat is gemeente 

Woudenberg. Negen jaar later verlaat Verkerk Scherpenzeel om in Ederveen aan de slag te gaan als 

schoolhoofd. Maar als hij de mogelijkheid krijgt om op 1 oktober 1936  hoofdonderwijzer Van 

Amerongen op te volgen op zijn ‘oude’ Holevoetschool, grijpt hij deze kans met beide handen aan. 

Huib Verkerk is dan 41 jaar en zal de rest van zijn leven in Scherpenzeel blijven wonen en werken.  

 

 

 

Vrijwilliger 

In Scherpenzeel doet Verkerk veel voor de Scherpenzeelse samenleving. Hij is medeorganisator en 

secretaris van de jaarlijkse reisjes voor de ‘ouden van dagen’. Ook zet Huib Verkerk zich in voor de 

plaatselijke VVV en is hij actief als bestuurslid van de Oranjevereniging.  Ook bekleedt hij jarenlang 

een bestuursfunctie binnen het leesgezelschap dat tot van 1813 tot 1972 hier heeft bestaan. Kortom, 

Huib Verkerk is een veelzijdig en energierijk Scherpenzeler die hoog in aanzien staat bij de 

Scherpenzeelse bevolking. Hij is commissaris van de Scherpenzeelse Spaarbank en secretaris van het 

Nederlands Bijbel Genootschap. Huib Verkerk neemt in Scherpenzeel het initiatief om 

verkeersonderwijs van de grond te krijgen.  

Receptie 

Tijdens een receptie ter gelegenheid van zijn 40-jarig ambtsjubileum in januari 1954 in het 

gymnastieklokaal krijgt hij alom veel lof toegezwaaid. Zijn leerlingen bieden hem de ochtend 

voorafgaand aan de receptie een prachtige kloostertafel aan. De school is versierd en de leerlingen 

zingen de bovenmeester luidkeels toe. Zijn echtgenote ontvangt bloemen. Jubilaris Verkerk trakteert 

vervolgens de leerlingen van de Holevoetschool. ’s Avonds is burgemeester Hosang van Woudenberg 



in het bijzijn van twee wethouders bij de receptie aanwezig. Maar ook burgemeester Hoytema van 

Konijnenburg is met twee wethouders van de partij, want niet alleen Woudenbergse scholieren uit 

het aangrenzende gedeelte gaan naar de Holevoetschool. Ook Scherpenzeelse kinderen gaan 

daarnaartoe. Zelfs de oud-burgemeester Van Woudenberg zien we op de jubileumavond. Van de 

oudercommissie krijgt de jubilaris een mooie armstoel. Over cadeaus heeft de meester deze avond 

niet te klagen. Van alle kanten wordt hij overspoeld met cadeaus. ,,Wij zijn bij bezoeken aan uw 

school steeds zeer tevreden en we merken bij deze bezoeken steeds dat we in de omgeving van 

iemand voor wie het onderwijsvak meer dan een broodwinning is”, aldus de inspecteur van het lager 

onderwijs. In zijn toespraak laat Verkerk weten dat in de afgelopen veertig jaar vreugde en 

tegenslagen elkaar hebben afgewisseld. De oorlogstijd met name is erg zwaar geweest. Verkerk geeft 

aan als christen toch voorstander te zijn van openbaar onderwijs. ,,Zoek niet naar redenen die 

mensen uit elkaar houden. Zoek naar redenen die hen verenigen. De kinderen moeten elkaar 

waarderen en elkaars standpunt eerbiedigen. Dit kan alleen door ze samen te laten spelen. Openbaar 

onderwijs moet niet neutraal in de betekenis van kleurloos zijn”, volgens Verkerk. “En daar hoort ook 

bij dat de kinderen weten wat in de Bijbel staat.” Ten aanzien van het verenigingsleven zegt Huib 

Verkerk: ,, Een mens is niet alleen individu, hij is ook een onderdeel van de gemeenschap en wij zijn 

verplicht daarvoor te doen wat we kunnen.” 

 

Afscheid 

Het jubileum betekent nog niet het einde van de loopbaan van Huib Verkerk. Dat is pas op 1 maart 

1960 als Verkerk de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Vanwege personeelstekort blijft hij daarna 

nog tot 1 mei in dienst. Op 28 april 1960, na een carrière van 47 jaar in het onderwijs waarvan 33 jaar 

op de Holevoetschool wordt officieel afscheid genomen van Verkerk. De festiviteiten zijn in het 

verenigingsgebouw van de Gereformeerde Kerk aan de Molenweg. Rink Groenveld, de opvolger van 

Verkerk, is ceremoniemeester op die avond. De ouders schenken hem een televisietoestel. Ook nu 



zijn veel bestuurders uit de samenleving vertegenwoordigd. Muziekvereniging Caecilia speelt aan het 

eind van de feestavond een serenade voor het scheidende schoolhoofd. Na zijn pensionering blijft 

Huib Verkerk nog tot aan zijn dood in 1967 actief in het Scherpenzeelse verengingsleven. Huib 

Verkerk is 71 jaar geworden. 
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