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Deze straatn aam in Boek elo herinn ert aan de gezie ne bovenm eester H erman
Schierbee k ( 1889 - 1979) m et gro te ver diensten voor onderwijs en
ge meenschap. H ij we rd gebo re n in M eed en (Gro ni nge n) waa r ook zij n vade r
bij het onderw ijs was. In Veendam vo lgde hij de H. B.S. en in Sappe meer de
bero epsop leidin g. AI op 2 I -j arige leeftijd sto nd hij in M untend am voor de klas,
was ve rvo lgens even verbo nde n aan ee n school in Drieb org en Bcerta en kwam
in 1914 naar Glane rbrug . Daar sto nd hij kort aan de school van meester Bocvc
en w erd to en hoo fd van de Schip holtschool. O p 18 j uni 191 8 w erd zij n zoon
Bert gebo re n, later bek end schrijver en dichter. Z ij n j onge vro uw Ta lje Ccazar,
die hij aan de school in Dri eb org had ler en ke nne n , stierf in het kraamb ed . Vij f
j aar later hertrou wde hij met Paldien H intzbcrgcn , met w ie hij aan de
Schiph oltschool bek end was geraak t. In ' 925 w erd hun dochter j ansje gebo re n.
Bij zijn beno em ing aan de Bockclcrschoo l in 1929 bleek hoe gez ien hij was in
C lanc rbrug. Velen be treur de n zijn vertre k. Maar Schierbeek had het gre nsdo rp
waa r hij graag werkte, niet als eindstatio n gezien. D e ove rstap was voor hem ee n
ui tdaging om actief te blij ven.
In Boekelo was hij sne l ing ewe rkt en nam hij zo ve el mog elijk aan het
gemeenschapsleven deel, waa rbij het onde rw ijs w eer de meeste aandac ht kr eeg.
I H et is het m ooiste vak dat er is', zei hij wel eens. M et hart en ziel zette hij zich
in voo r de jeugd , waa rvan
hij hield . Een stre nge
rust en evenwicht
meester was hij niet. Zijn
dw on gen respect af. H eld er
en met veel geduld
Ó
vaardighe id en ke nnis
bracht hij leerlin gen
bij . Kind eren die een
achterstand hadden
opgelo pen o f ve rde r wilden
leren gaf hij gratis
bijlessen . M et gro te bel angstelling bleef hij hen op hun levensw eg volgen.
M eester Schierbeek lee fde uit erst sobe r. R oken en alcoh olgeb ru ik waren bij
hem taboe. Hij had een gro te verzam eling boek en , waaronder Duitse, Engelse
en Franse. Z ijn belan gstellin g voo r literatuur w as groot. H ij stelde zich altijd
besch eiden op. Hij was lid van het N ut en ouderling van de N ed erland s
H ervorm de Ge meente. Veel heeft hij gedaan vo or de mu ziekvereni gin g
U nisso n en de gelij knamige spo rtvere nig inge n
in Bockclo waa rvan h ij er e- voor zitt er was.
Op öj -j arigc leeftijd moest hij het
lesgeven beëindigen omdat zij n oge n
niet meer zo goed w aren . M aar hij ble ef
voor velen een vraagbaak. Op zijn Saste
ve rjaardag we rd hem , nog ve rgezeld
door zij n vro uw, bij H ulsch er ee n
recepti e aange bo de n w aar wel 800
men sen kw am en feliciter en. Zij n laatste
leven sj aren sleet hij in het Algem een
Bejaard en Ce nt rum in Ensche de . Toen
hij op 8 j uni 19 79 negentig jaa r w as
geworden ve rrasten de drie Un isson s
hem 's avo nds met ee n show op het
voorplein van het ABC , w aarvan hij
zichtbaar genoot. Enke le maand en later
ove rleed hij.
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