
Persoonsbeschrijving hoofdmeester Hendrik van der Wal 
 
 
Hendrik van der Wal werd geboren op 20 december 1863 te Oosterlittens, gemeente Baarderadeel in Friesland. Hij 
was het tweede kind van Hessel Tammes van der Wal en Aukje Hendriks Bakker . Zij waren in 1860 getrouwd en hun 
eerste kind was inmiddels op de leeftijd van slechts 5 maanden gestorven. Het beroep van vader van der Wal was 
smid. De ouders van Hendrik kregen uiteindelijk 13 kinderen. 
 
Wanneer Hendrik de lagere school heeft doorlopen mag hij doorleren om ook zelf schoolmeester te worden. Als hij 
deze studie heeft afgerond, heeft hij hoogstwaarschijnlijk eerst enkele jaren als kwekeling ervaring in het onderwijs 
opgedaan. Eind 1884 is het zover dat Hendrik wordt aangenomen als vaste onderwijzer op de openbare lagere 
school te Kamperzeedijk. Om deze reden wordt hij op 3 januari 1885 ingeschreven in het Bevolkingsregister van 
Genemuiden, om te gaan wonen op het adres Kamperzeedijk E-57. 
 
De school aan de Kamperzeedijk, waar meester Bakker de scepter zwaaide, werd in 1883 uitgebreid met een tweede 
lokaal (eveneens geschikt voor 48 leerlingen). Een hulponderwijzer werd gevraagd en gevonden in de persoon van 
onderwijzer J.T. Sonderman uit Kampen. In het najaar daarop vertrok deze echter al weer naar een lagere school in 
Kampen. Hendrik van der Wal neemt zijn plaats in. Dit is zijn eerste betrekking en rond deze tijd wordt hij net 21 
jaren oud.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Advertentie in het blad ‘De Wekker’  
oktober 1884  
 

 
 
 
 
 
 
Bericht in het blad ‘De Wekker’ 
31 december 1884 
  
 
 
 
 
 
 
 
Volgens het Bevolkingsregister is Hendrik geboren in Oosterlittens, maar in 1885 is hij afkomstig uit 
Hennaarderadeel. Dit zijn voormalige gemeenten in het midden van de provincie Friesland. Na de gemeentelijke 
herindeling op 1 januari 1984 is Hennaarderadeel samen met de gemeente Baarderadeel opgegaan in de nieuwe 
gemeente Littenseradeel. In het krantenberichtje wordt echter gesproken over H. van der Wal uit Edens. 
Geboren te Oosterlittens in de gemeente Baarderadeel, in 1884 wonend in Hennaarderadeel en wellicht werkend 
(als kwekeling) in Edens, kan een correcte conclusie zijn. Hemelsbreed liggen deze 4 gehuchten nog geen 5 kilometer 
uit elkaar. 
 



Van de Kamperzeedijk is bekend, dat, om de school schoon te houden, de kinderen tijdens schooltijd een paar 
schone klompen droegen. In 1893 protesteerden ongeveer 20 ouders tegen deze regeling. Zij schreven de 
aanhoudende buikkrampen van hun kinderen toe aan het feit dat ze vier keer per dag ‘koude klompen’ moesten 
aantrekken. Het gemeentebestuur vond echter geen reden om de regeling te veranderen… 
 

 
 
 De school aan de Kamperzeedijk na de uitbreiding van 1883     
 
Op 7 mei 1887 wordt in Genemuiden het huwelijk voltrokken tussen Hendrik van der Wal en Geertje Otter. Zij is een 
dochter van Hendrik Gerrits Otter en Geesje Huisman en werd geboren op 6 juli 1868 te Dwarsgracht, gemeente 
Giethoorn. Vader Otter was al in 1871 overleden en op 30 mei 1874 verhuist Geertje met haar moeder (die is 
hertrouwd met Klaas van der Sluis) en haar broertje Hendrik naar Genemuiden. In 1881 trouwt moeder voor de 
derde maal met Willem Berneveld te Genemuiden. 
 
De huwelijksacte van Hendrik en Geertje vermeldt dat de bruidegom te Genemuiden woont en van beroep 
onderwijzer is. Alleen de vader van de bruidegom en de moeder van de bruid zijn aanwezig. Yke Bakker, 
onderwijzer, 40 jaar oud, is daarom ook getuige. Bakker is de hoofdonderwijzer van Kamperzeedijk en dus de collega 
van Hendrik. Een andere getuige is Hans Klaver, onderwijzer te Genemuiden en even oud als Hendrik. 
 
Het gezin woont volgens het Bevolkingsregister van 1887 tot 1899 aan de Kamperzeedijk E-57 in de gemeente 
Genemuiden. Dit is hetzelfde adres waarop Hendrik in 1885 bij zijn komst is gaan wonen.  
Drie kinderen worden in deze periode aldaar geboren: 
 
 * Aukje  geboren op 29 december 1887 te Kamperzeedijk (Genemuiden)  
 * Hendrik  geboren op 14 maart 1890 te Kamperzeedijk (Genemuiden)  
 * Geesje geboren op 12 maart 1895 te Kamperzeedijk (Genemuiden)  
 
 
 
  



Vertrek naar Woerden  
 
Per 1 april 1899 is Hendrik benoemd aan de Christelijke School te Woerden. Het was al langere tijd zijn wens de 
overstap te kunnen maken naar het christelijk onderwijs. Met zijn vrouw en drie kleine kinderen vertrok de meester 
naar het westen des lands, om te gaan wonen aan de Grote Binnenwal nr. 299. De eerste christelijke lagere school in 
Woerden kwam in 1881 tot stand, aan de Torenwal. Het gebouw staat er nog altijd. Tussen 1885 en 1922 was Feike 
Kalsbeek (1857-1941) hoofd van deze school en bracht de school tot grote bloei. Ruim drie jaar heeft Hendrik hier 
gewerkt, totdat hij bericht kreeg van de oprichting van de christelijke school te Genemuiden. Hier werd een 
bovenmeester gevraagd en daar solliciteerde hij naar en werd benoemd. Per 1 december 1902 nam hij daarom in 
Woerden zijn ontslag.  
 

 
 
Het gezin van der Wal te Woerden 
v.l.n.r. Hendrik jr, Geertje, Geesje, Aukje en Hendrik sr.       
  



Terug naar Genemuiden 
 
In Genemuiden wordt door de kerkenraad van de hervormde gemeente een hervormde school opgericht. Tot Hoofd 
der School wordt benoemd de heer H. van der Wal tegen een salaris van f 750,- per jaar en vrij wonen en gebruik 
van tuin.  
 
Het Bevolkingsregister van Genemuiden meldt dat Hendrik van der Wal, met vrouw en 3 kinderen, wordt 
ingeschreven op 10 december 1902, afkomstig uit Woerden, hoofdonderwijzer bijzondere school, op het adres 
Oosterkaai A-194. Op vrijdag 2 januari 1903 wordt de nieuwe school geopend en in gebruik genomen en wordt 
gestart met 82 leerlingen en 3 leerkrachten. Hoofdmeester van der Wal, een meester en een juf. De school maakt 
een snelle groei door. In 1923 kwam er een officieel schoolbestuur en in datzelfde jaar ook een nieuw schoolgebouw 
met 7 lokalen.  
 
In de periode dat de familie van der Wal in Genemuiden woont, wordt het gezin uitgebreid met nog twee kinderen: 
 
 Hesselina  geboren op 8 mei 1905 te Genemuiden  
 Jan Sjirk  geboren op 8 maart 1907 te Genemuiden  
 
Op 4 mei 1904 wordt zoon Hendrik uitgeschreven vanwege vertrek naar Nijmegen. Op 29 mei 1908 wordt hij vanuit 
Nijmegen weer ingeschreven in Genemuiden. Op dat moment wordt aangetekend dat zijn beroep onderwijzer is. Hij 
heeft dus van zijn 14e tot zijn 18e in Nijmegen de opleiding van kwekelingen voor het christelijk onderwijs, de 
'Christelijke Normaalschool’, bezocht en woonde daar in het internaat. 
 
Tot begin 1911 is Hendrik als hoofd der school werkzaam in Genemuiden, wanneer hij op 3 maart wordt benoemd 
tot hoofd van de nieuw opgerichte christelijke school te Oosterwolde. Een verhuizing op 26 juni naar dit dorp in de 
gemeente Doornspijk is het gevolg. 
 
 

 
 
Meester van der Wal op een schoolfoto te Genemuiden       
 
 
 
  



Oosterwolde 
 
In 1911 breekt de periode Oosterwolde aan, waar hij tegen een maandsalaris van f 85,50 was benoemd. Tevens 
wordt hij voorlezer in de Nederlands Hervormde Kerk aldaar. Zoon Hendrik wordt hier als onderwijzer aangenomen 
en dochter Aukje als handwerkjuffrouw. In 1913 mag een derde leerkracht benoemd worden en vindt ook dochter 
Geesje hier een baan. Het gehele personeelsbestand bestond toen dus uit de familie van der Wal.  
 
Uit het Bevolkingsregister van Doornspijk blijkt dat zoon Hendrik vertrekt op 23 januari 1917 naar Kampen en dat 
dochter Geesje op 3 februari 1920 vertrokken is naar Lunteren (gemeente Ede). De eerste kinderen vliegen uit… 
 
Op 15 juli 1922 neemt meester van der Wal ontslag en vertrekt hij naar IJsselmuiden, 
opnieuw als hoofd van een nieuw opgerichte christelijke school.  
 
 
 
                       Hendrik van der Wal rond 1922    
 
 
 
 
En dan volgt IJsselmuiden 

IJsselmuiden is de derde standplaats waar hendrik van der Wal zijn talenten mag inzetten als hoofdonderwijzer van 
een nieuw opgerichte christelijke school. Zijn capaciteiten blijken bijzonder te zijn en het pionieren is aan hem goed 
besteed. Drie kinderen verhuizen mee naar IJsselmuiden. Ze gaan wonen in wijk 1 op nr. 80a, het adres van de 
bovenmeesters woning naast de school.  
 
Op 18 november 1924 wordt het 40-jarig ambtsjubileum van meester van der Wal gevierd. Bij deze gelegenheid 
worden foto’s gemaakt, onder andere ook van het gezin van der Wal.  
 
 

 
 
18 november 1924 
V.l.n.r.  zittend: Hesselina en vader en moeder  
 staand: zoon Hendrik, Geesje, Jan Sjirk, Aukje en haar aanstaande man Piet van Halm         afb. 96 



Pensionering en daarna… 
 
Zeven jaar lang is van der Wal als hoofdmeester aan de hervormde school te IJsselmuiden verbonden , totdat hij per 
1 mei 1929 met pensioen gaat. Op dat moment trekt de nieuwe hoofdmeester, Ravenhorst, in de woning bij de 
school. Vader, moeder, Hesselina en Jan Sjirk van der Wal wonen dan inmiddels sinds 30 maart in Kampen aan de 
Burgwal nr. 81 boven. Jan Sjirk vertrekt een half jaar later voor studie naar Amsterdam.  
Op 10 mei 1937 zijn Hendrik en Geertje met dochter Hesselina weer als lidmaat ingeschreven in de Hervormde 
Gemeente IJsselmuiden en zijn ze gaan wonen aan de Nieuweweg. Later is dit adres Burgemeester van Engelenweg 
nr. 8. Moeder Geertje is hier, in IJsselmuiden, op 27 september 1937 overleden. Ruim elf jaar later, op 30 december 
1948, overleed ook Hendrik van der Wal op de hoge leeftijd van 85 jaar. Het huis aan de Nieuweweg bleef nog vele 
jaren bewoond door de dochters. 
 
 
 
Kamper Krant: 
 
In de ouderdom van 85 jaren overleed alhier plotseling de heer H. 
van der Wal, die van de oprichting tot aan zijn pensionnering hoofd 
der school met de bijbel te IJsselmuiden is geweest. De heer van der 
Wal verheugde zich in de sympathie van zeer velen en deze 
vertrouwde figuur zullen wij missen op zijn dagelijkse 
rondwandelingen door onze gemeente. De begrafenis heeft 
dinsdag te Genemuiden plaats gehad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het In Memoriam in het kerkblad, geschreven door Ravenhorst        
 
 
 

  



 

Direct naast villa Stadwijk het woonhuis van de familie van der Wal       



  
De kinderen van hoofdmeester Hendrik van der Wal 
 
 
* Hendrik jr.  -  van beroep onderwijzer 
Geboren op 14 maart 1890 te Genemuiden 
Overleden op 4 juli 1956 te Bussum 
Getrouwd op 24 Februari 1927 in Steenwijk met 
Annigje Johanna Talen  -  kregen samen 3 dochters en een zoon 
 
onderwijzer geweest in:    
Genemuiden 1908-1911 
Oosterwolde 1911-1917 
Kampen 1917 
Ede 1917-1921 
Steenwijk 1921-1927 
Diemen 1927-1929 
Amsterdam 1929-1931 
Bussum 1931-1951 (dit was een ULO) 
 
In 1951 met vervroegd pensioen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Aukje 
Geboren op 29 december 1887 te Genemuiden  
Overleden op 18 juni 1975 te IJsselmuiden 
Getrouwd op 18 december 1924 in IJsselmuiden met 
Petrus Anthonius van Halm (weduwnaar van Hilligje van ’t Hul) 
Piet van Halm woonde in Kampen en was van beroep Kassier 
(bankdirecteur).  
Zijn broer Simon was bakker in de Dorpsweg, tegenover de school.  
 
Het kerkelijk huwelijk werd voltrokken in de oude Dorpskerk van 
IJsselmuiden door dominee J. Keller; 
Aukje en Piet wonen in de stad Kampen; Slechts twee en een half 
jaar duurde hun huwelijksgeluk, toen Piet op 14 mei 1927 op 39 
jarige leeftijd te Kampen overleed. Zijn beide huwelijken waren 
kinderloos gebleven.  
Aukje is, na het overlijden van haar man, op een onbekend 
moment gaan wonen aan de Burgwal bij/met haar ouders. Het is 
niet duidelijk wie er eerst woonde en van wie het huis eigenlijk 
was. 
Na het vertrek van de rest van het gezin en na het overlijden van 
moeder van der Wal, kwam ook Aukje naar IJsselmuiden en trok 
bij haar vader en zus Hesselina in, waar ze in 1975 overleed. 
 
 
 
 
 



* Geesje  -  van beroep onderwijzeres 
Geboren op 12 maart 1895 te Genemuiden 
Overleden op 23 oktober 1973 te IJsselmuiden 
Ongehuwd 
 
In 1911 mee verhuisd naar Oosterwolde, waar zij later ook onderwijzeres 
werd op de nieuwe school; 
Op 3 februari 1920 vertrokken naar Lunteren (Ede); 
Later onderwijzeres geweest in Arnhem. Het is niet duidelijk wanneer zij 
daar begonnen is, maar wel dat zij er in de oorlog werkte en daar 
kennelijk traumatische ervaringen heeft opgedaan. Na de oorlog heeft zij 
nooit meer les gegeven. Zij was ziekelijk en bracht veel tijd in bed door. 
Op 12 juni 1951 wordt ze ingeschreven in IJsselmuiden en woont dan nog 
ruim 20 jaar met haar 2 zusters aan de Nieuweweg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Hesselina  -  van beroep onderwijzeres 
Geboren op 8 mei 1905 te Genemuiden 
Overleden op 31 oktober 1993 te Kampen 
Ongehuwd 
 
In 1929 als onderwijzeres aangenomen aan de hervormde lagere school van IJsselmuiden;  
Altijd bij haar ouders en later met haar zussen gewoond, tot ze alleen over bleef. 
 
Voor wat betreft het verslag in de krant kan ik u zeggen dat ik contact heb gehad met mijn oudste zuster, die 
bevestigde dat mijn tante niet kon gaan studeren omdat haar broer Jan, Franse taal ging sturen in Amsterdam, 2 
studerende kinderen was te duur. 
 
 
 
 
* Jan Sjirk  -  van beroep leraar 
Geboren op 8 maart 1907 te Genemuiden 
Overleden op 14 februari 1972 te Apeldoorn 
Getrouwd op 17 mei 1939 in Apeldoorn met 
Antje Schwier  -  kregen samen 1 zoon 
 
In 1929 mee verhuisd naar Kampen, waar vandaan hij op 30 september 1930 vertrok naar Amsterdam;  
Kwam als student weer in Kampen wonen op 5 juni 1935 en vertrok 28 augustus 1936 naar Arnhem; 
Hij was leraar Frans aan  Christelijke HBS, later Christelijk Lyceum in Apeldoorn. Hij promoveerde in de letteren en 
wijsbegeerte met een Franstalig proefschrift getiteld Charles de Bernard. De promotie vond plaats op 22 oktober 
1940. 
Zoon Frank: ze kregen één kind, ik dus, geboren op 20 september 1946. Mijn ouders waren de naam Jan een beetje 
beu en gaven mij daarom namen waarvan de eerste letters R.A.F. waren, uit dankbaarheid voor wat de Engelsen in 
de oorlog hadden gedaan. Mijn grootvader kon de namen (Richard Arthur Frank) niet onthouden en had na mijn 
geboorte een briefje in de zak, zodat als iemand vroeg hoe zijn kleinzoon heette hij even kon spieken. Hij vond het 
maar heidense namen. 
 



 
 
foto uit 1930 / 1931, genomen aan de Burgwal te Kampen 
 
V.l.n.r.  staand: Hendrik jr., Hesselina,  Jan Sjirk,  Annie van der Wal-Talen 
 zittend: Geesje, vader, moeder met kleindochter Gertie uit 1929,  Aukje 
 
 
 
 
 


