
Na de kweekschool eerst in militaire dienst.  En na twee en een half jaar onderwijzer geweest 
te zijn in Hoorn solliciteerde de geboren (1930) en getogen Ouderkerker, Willem 
Scherpenzeel, naar een baan als onderwijzer op de Christelijke School te Duivendrecht 
gelegen achter de Hervormde Kerk aan de Rijksstraatweg. 
 
Als je getrouwd was of ging trouwen dan kon je als onderwijzer namelijk een woning krijgen.  
Die baan aan de school én de woning in Duivendrecht kwamen er! De woning Rijksstraatweg 
nummer 23,  een hoog, werd betrokken. Beneden woonde drogist M.A. (Aai) de Ruijter. 
 

 
 
In de jaren voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog bouwde de heer K.C. Doting aan de 
Rijksstraatweg en de Berkenstraat een uit ongeveer veertig woningen bestaand complex 
huizen, dat ook enkele winkels bevatte. Archief Stichting Oud-Duivendrecht 
 
De opvolger van Bouke Folgertsma, Willem Scherpenzeel,  onderwees tussen 1955-1960 een 
combinatie van klas drie en klas vier. Het aantal leerlingen lag in die tijd rond de 120. Later 
kreeg meester Scherpenzeel ook de vierde klas met een deel van de vijfde klas erbij. Die 
combinaties wisselden, afhankelijk van het aantal leerlingen. 
 
Zijn collega’s uit die tijd: J.A. Den Ouden (Hoofd der School te Duivendrecht van 1953 – 
1973), Ans Bakker (later mevrouw Windgassen, nu woonachtig in Amstelveen) en Leny 
Riemer (overleden).  
Ria Hildering leidde de kleuters. Ria liet de kleintjes kennismaken met semiklassieke muziek, 
zoals de diverse klanken van de jachtstoet.  
Meester Scherpenzeel herinnert zich nog goed - hoewel het al weer een tijd geleden is dat hij 
in Duivendrecht les gaf -  Barend Hess, de kinderen Nagel van de Bijlmerringkade en de 
kinderen van de familie Vuurmans. 
 
Met smaak vertelt de oud-schoolmeester over de zaken die hem bijbleven: 



 
- Evert Nagel had een kruikje (veldfles) mee naar het verblijf “De Bijenkorf “in Nunspeet. Als 
je op de fles tikte was het geluid gelijk aan de gong die uitnodigde om in de eetzaal aan tafel 
te gaan. Bij wijze van grap sloeg Evert op de fles en daar ging  de hele schare op weg naar de 
eetzaal, waar het zeker nog een kwartier duurde voor de maaltijd werd opgediend! 
 

 
 
Martin van Seben, geplaagd door astma, rende tijdens een schoolreis in Nunspeet elke morgen 
rondjes om de Waskolk. De Waskolk is een natuurlijk ven. Vroeger werden hier de schapen 
gewassen voor ze naar de markt gebracht werden. In de vijftiger jaren was het ven in het midden nog 
1,5 - 2 meter diep en ’s zomers werd er veel gezwommen. 
 
Jan van der Kooij was - omdat hij zo’n heimwee naar huis had - stiekem naar de bushalte 
geslopen, die vlak voor de deur van Jeugdland in Ellecom lag. Toen meester Scherpenzeel 
ontdekte dat hij de benen genomen had kon hij Jan, die net instapte, precies op tijd uit de bus 
trekken. Een mislukte ontsnappingspoging. Verder had Jan een paar goede dagen. Zie de 
groepsfoto hieronder.  

 
Meerdaagse schoolreis 
Ellecom 1955: 

1. Jan van der Kooij  
2. Jongen van Staal, 
van een boerderij uit 

de Bijlmer 
3. Hoofdonderwijzer 

den Ouden  
4. Mevrouw 

Scherpenzeel, de 
echtgenote van de 

meester  
5. Onderwijzer de heer 

W. Scherpenzeel 



 
Willem Scherpenzeel, in 1930 geboren aan de Burgemeester Stramanweg in Ouderkerk, was 
van 1955-1960 als leerkracht verbonden aan de Christelijke School in Duivendrecht.  
Zijn woning aan de Rijksstraatweg verruilde hij later voor een huis aan de Molenkade 
nummer 38. En toen in Ouderkerk aan de Hendrick van Avercampweg woningen gebouwd 
werden keerde hij weer naar zijn geboorteplaats terug.  
Wim woont anno 2012 nog steeds op diezelfde plek. 
 
Zijn grootouders, opa en opoe Scherpenzeel woonden aan het Zwarte Laantje nummer 2, bij 
de halte van het spoor in Duivendrecht. En het was zijn opoe die in 1924 met de naam van 
opa: W. ( = Willem) Scherpenzeel de  “verklaring bezoek te stichten schoolgebouw” mede 
ondertekende.  
 
En daarmee werd het" nieuwe" schoolgebouw gesticht; nu bekend als d’ Oude School. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Tot hij op 58-jarige leeftijd met pensioen ging heeft Wim Scherpenzeel les geven op de 
MULO ( o.a. Franse les) en later op een basisschool in Utrecht. 
 

Een foto van meester Scherpenzeel voor de 
ingang van de school ter gelegenheid van 
zijn verjaardag 15/8, die eind juli 1956 
gevierd werd. Het jongetje is Kobus v.d. 
Brink (helaas 5 jaar geleden overleden door 
een ongeval). Het meisje op de foto is maar 
kort op de christelijke school geweest. 
 
 
Deze Kobus had spraakles samen met Dirk 
Nagel, een broertje van Evert Nagel. Deze 
jongens vonden het leuk om samen met die 
leraar nog wat worstelgrepen te doen. Daar 
keken ze naar uit! De les..................nou ja! 
De spraakleraar, de heer May, was een klein 
tenger ventje. Hij heeft zelfs een paar jiu- 
jitsulessen moeten nemen om zich de 
jongens met succes van het lijf te houden. 
Kobus en nog een paar van zijn broers 
kwamen van de Zwetskade. 
 
 
 
 
Verteld en geschreven: 03-08-2012 
 


