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UIT D’ OUDE DOOS 
 

BOEKHANDEL SIBBLES   
 

Jarenlang vormde bovengenoemde boek- en kantoorboekhandel, met die van de heer Menger een 
begrip voor Ede. Overigens, beide zaken, ook op dezelfde plaats, bestaan nog altijd zij het nu 
gedreven door andere eigenaars.  

Pieter Sibbles werd 7 oktober 1868 te Hindelopen geboren en studeerde in zijn jeugd voor 
onderwijzer. Na het behalen van zijn akte werkte hij zodanig aan de O.L. school te Koudum om 1 juni 
1892 benoemd te worden aan de nu verdwenen O. L. school aan het Maandereind. Meester Sibbles 
bezat een studiehoofd; in de kortst mogelijke tijd behaalde hij de hoofdakte en de bevoegdheid tot 
lesgeven in Frans en wiskunde. Bovendien nam hij, heel vooruitstrevend in die jaren, met gunstig 
gevolg deel aan het examen vrije- en ordeoefeningen gymnastiek. Daar heeft ook Ede van 
geprofiteerd; overtuigd als hij was hoe nuttig lichamelijke oefening voor de jeugd kan zijn, richtte hij 
met enkele anderen in 1896 de gymnastiekvereniging “Sparta” op. Deze oudste plaatselijke 
sportvereniging  vierde in 1946 haar vijftig jarig bestaan. De toen acht en zeventigjarige heer Sibles 
mocht tot zijn grote voldoening als oprichter dit gouden jubileum nog meevieren. Voor, althans het 
onderwijs, heeft al zijn studenten weinig rendement opgeleverd. Geleidelijk verminderde zijn 
gehoorvermogen, apparaten, uitgezonderd een koperen hoorn daarvoor, waren nog onbekend, 
zodat hij tenslotte 1 mei 1906 definitief werd afgekeurd.  

 

Leerlingen en leerkrachten van de Openbare Lagere School aan het Maandereind ca. 1905.                         
Meester Sibbles zit rechts op de foto. 

Teneinde zich een bestaan te verzekeren, het pensioen bedroeg, gezien zijn dienstjaren, maar een 
grijpstuiver, begon hij in datzelfde jaar een boek- en kantoorhandel aan de hoek Grotestraat/ Nieuwe 
Stationsweg. Als Fries had de heer Sibbles zich wondersnel aangepast aan de Veluwse leefgewoonten 
en is in ons dorp een gezien figuur geworden. Geen wonder dat ook de winkel al gauw de loop kreeg; 
naast boeken verkocht hij leermiddelen, zijn oude school werd direct een goede klant, kranten en 



tijdschriften, terwijl  een kleine zijkamer als bibliotheek was ingericht. Dat hij op de kleintjes lette 
bleek hier duidelijk, bevatte een boek meer dan tweehonderd pagina’s, dan maakte Sibbles er subiet 
twee delen van, zodat het tweemaal het leesgeld opbracht.  

 

 

Rechts de Gro(o)testraat, links de Nieuwe Stationsstraat.                                                                                       
Op de hoek "De Nieuwe Boekhandel" van P. Sibbles. ( Foto C. Hartgers 1926) 

Naast zijn werk toonde de heer Sibbles grote belangstelling voor het verleden van ons dorp. hij 
beschikte over een vaardige pen; op dit terrein en over onderwijsaangelegenheden, die hem nog 
altijd zeer ter harte gingen, schreef hij in het destijds veel gelezen blad “De Neder Veluwe”, talrijke 
interessante artikelen.  

Met de heren Staf en Fischer richtte hij 14 oktober 1924 de 
vereniging “Oud Ede”  op met het doel de geschiedenis van 
onze gemeente na te speuren en belangrijke voorwerpen 
voor het nageslacht te bewaren. Thans telt deze vereniging 
bijkans zevenhonderd leden en een eigen museum met tal 
van bezienswaardigheden. Bovendien was de heer Sibbles 
voornaamste auteur van de driedelige ”De Geschiedenis 
van Ede”, waarvan onlangs een herdruk, thans in één band, 
is verschenen. Kort na de bevrijding liet Pieter Sibbles het 
beheer van de zaak aan zijn zoon over en ging rustig 
wonen aan de Arnhemsestraatweg waar hij 4 februari 1950 
overleed, ruim één en tachtig jaar oud. De begrafenis vond 
plaats 8 februari d.a.v. waar tal van mensen voorgoed 
afscheid namen van een verdienstelijke Edenaar.  

    

     
 

 Pieter Sibbles 1868-1950                            

(foto N.W. Mens 1916) 


