De Holevoetschool
Hoewel ons dorp de afgelopen decennia is gegroeid, geldt dat niet voor het aantal scholen in
Scherpenzeel. Mavo De Proeftuin, de landbouwschool en de Boskampschool zijn al bijna sinds
mensenheugenis gesloten. Binnen afzienbare tijd zal ook de Bruinhorst haar deuren sluiten en
samengaan met basisschool De Maatjes in een nieuw onderkomen. En wat te denken van de
Holevoetschool die al sinds 1989 niet meer bestaat. Vandaag de beknopte geschiedenis van deze
openbare lagere school.

Links meester Verkerk, rechts Groenveld, 1959.

In 1872 wordt aan de Holevoet op de plaats waar nu Werkman Auto’s is gevestigd een openbare
lagere school geopend, nadat deze school al in 1867 is opgericht. Het gebouw ligt aan de zelfkant van
Scherpenzeel op Woudenbergs grondgebied. Bij de grenswijziging van 1960 komt die zelfkant bij
Scherpenzeel. Het gemeentebestuur van Woudenberg benoemt meester Hendrik van Wouw in 1872
als hoofdmeester. Er is geen leerplicht. De gemeente moedigt het schoolbezoek aan door leerlingen
brood en koffie in het vooruitzicht te stellen. Dat is niet tegen dovemansoren gezegd, want het
eerste jaar telt de school al 80 leerlingen die allemaal les krijgen van meester Van Wouw. Voor zijn
inspanningen ontvang hij 550 gulden. Per jaar! Ruim een jaar later komt hulponderwijzer Jan
Moerman het ‘team’ versterken. Hij houdt het al snel weer voor gezien en zo staat Hendrik er niet
veel later weer alleen voor. Kort na het aantreden van leerkracht Van Setten verlaat Van Wouw de
school. In 1877 komt meester Schipper uit Doetinchem naar Scherpenzeel. Deze legendarische
leerkracht heeft veel voor de Scherpenzeelse samenleving betekend en de geschiedenis van ons dorp
op schrift gesteld. In 1915 is het oude schoolgebouw aan vervanging toe. Voor twaalfduizend gulden
wordt een nieuwe school gebouwd. Andere namen van leerkrachten uit het verre verleden zijn de
meesters Cator en Blanken en natuurlijk juffrouw Schoemaker. Huib Verkerk leeft ook voort in de
herinneringen van veel oud-leerlingen. Hij volgt in 1936 schoolhoofd Van Amerongen op en bekleedt
deze functie net als zijn voorganger 24 jaar. In 1960 gaat bovenmeester Verkerk na een
onderwijsloopbaan van 47 jaar met pensioen. Huib Verkerk overlijdt in 1967 op 71-jarige leeftijd. In

de oorlog is de onderwijzerswoning bij de school verwoest, terwijl ook het schoolgebouw zwaar
beschadigd raakt. Niet lang nadat de Holevoetschool bij Scherpenzeel komt, laat de gemeente het
schoolgebouw grondig opknappen. In 1961 draagt burgemeester Hoytema van Konijnenburg het
gerestaureerde gebouw over aan het kersverse schoolhoofd Rink Groenveld. Meester Groenveld is in
1958 als onderwijzer naar Scherpenzeel gekomen. Daarvoor heeft hij als schoolmeester in
Swammerdam gewerkt. Als Verkerk met pensioen gaat is Rink Groenveld wel geïnteresseerd in de
functie van schoolhoofd en hij besluit te solliciteren. Hij is aanvankelijk geen geschikte kandidaat,
omdat hij nog niet de wettelijk vereiste leeftijd van 25 jaar heeft. Bovendien is Groenveld niet
getrouwd en dat is ook een voorwaarde om in aanmerking te komen. Om daaraan te voldoen, maar
niet alleen daarom, is Rink Groenveld toen in het huwelijk getreden. Vanwege zijn leeftijd krijgt Rink
eerst een tijdelijke aanstelling als ‘hoofd der school’. Op dat moment is Rink Groenveld op zijn
vierentwintigste het jongste schoolhoofd van Nederland! In 1972 is hij pas de vijfde bovenmeester
van de Holevoetschool. Hij woont aan de Eikenlaan naast hoofdmeester De Graag van De Glashorst.
Ondanks de grondige verbouwing in 1961 voldoet de school niet meer aan de eisen des tijds. Het
leidt uiteindelijk tot de bouw van een nieuwe Holevoetschool aan de Holevoetlaan. In het oude
schoolgebouw aan het Holevoetplein vestigt Jan van Bennekom in 1975 een garagebedrijf. Op 3
maart 1972 opent burgemeester Heij in het bijzijn van zijn echtgenote de nieuwe school. Het is
honderd jaar na de opening van het eerste schoolgebouw. De leerlingen lopen onder muzikale
begeleiding van Ceacilia met ballonnen van het oude naar het nieuwe gebouw dat tenslotte op
steenworp afstand staat. Met allerlei festiviteiten vieren kinderen, leerkrachten en ouders de
opening van de school. ’s Middags is de officiële opening in de gemeenschapsruimte. In hetzelfde
jaar neemt Groenveld afscheid van de school. In zijn avonduren heeft hij een onderwijsakte Duits
gehaald. In Bilthoven wordt hij als leraar Duits aan een middelbare school aangesteld. Tegen het eind
van de jaren tachtig daalt het aantal leerlingen van de Holevoetschool. Wanneer bekend wordt dat
de gemeente de school in 1991 wil sluiten, wordt het proces van opheffing versneld. Er komen
weinig tot geen nieuwe leerlingen meer, zodat de school noodgedwongen al per 1 augustus 1989
wordt opgeheven. Het gebouw aan de Holevoetlaan wordt in gebruik genomen door basisschool De
Wittenberg, maar is inmiddels verdwenen. Op dezelfde plaats staat nu een nieuw gebouw waarin De
Wittenberg huist. Rink Groenveld is niet oud geworden, in 2004 is hij op 69-jarige leeftijd overleden.
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