
 

 

Het fotoalbum van Jan Uilkes van der Meulen (1830-1918) 

Hendrik (Henk) Hoekema (1938-2016) heeft een archief nagelaten met daarin een antiek fotoboekje met 

hele oude portretten, zoals de bijgeleverde inventaris vermeldt. Hij erfde het van zijn vader Ulfert 

Hoekema (1903-1966) te Koudum. Deze noteerde voorin het album met potlood: 

Koudum 24 dec. 1923, 
Ulfert P. Hoekema. 
Dit boekje of album is afkomstig van nu wijlen mijn grootvader J.U. v/d Meulen, in 
leven gemeenteontvanger der gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde. 

De omslag van het album meet 16 x 12 x 6 cm en is afgewerkt met rode fluweelachtige stof, door gebruik 

sterk versleten. De kaften zijn opgevuld met zacht materiaal. Aan de voorkant zijn resten zichtbaar van 

een motief. Van het messing slot ontbreekt de beugel. Het album bevat veertien met passe-partout 

uitgevoerde, ongenummerde bladen van stevig materiaal. In ieder blad passen ruggelings twee 

portretfoto’s, formaat 10,4 x 6,4 cm. Alle 28 posities zijn op één na gevuld. De met gouddruk versierde 

passe-partouts zijn van teer papier, dat maakt het bijna onmogelijk om de foto’s los te halen zonder het 

album te beschadigen. Ze zijn, voor zover dat zichtbaar is, afgedrukt te: Sneek, Heerenveen, Leeuwarden, 

Groningen en Amsterdam.  

 

Los in het album zit een foto van Jan Uilkes van der Meulen, als oudere heer. Deze afdruk is te groot voor 

een vakje in een van de bladen van het album. 



Het album bevat geen namen en data. Er zijn in totaal 32 personen afgebeeld. Alleen bij de foto van blad 

10 recto is de naam van Piebe Hoekema overgeleverd, de vader van Ulfert en schoonzoon van de 

eigenaar van het album. Van de andere 31 mag aangenomen worden dat ze ook tot de naaste familie 

van Jan Uilkes van der Meulen behoren. Hij kwam van Hemelum, waar hij timmerman was en trouwde 

Geeske van der Sluis van Mirns / Bakhuizen. Ze kregen tien kinderen, van wie zes dochters. De oudste is 

te Mirns / Bakhuizen geboren, de anderen te Hemelum. In 1894 staat Jan van der Meulen genoemd als 

gemeenteontvanger te Koudum 

Mogelijk biedt het onderstaande overzicht met familiegegevens aanknopingspunten voor het 

achterhalen van de identiteit van andere geportretteerden in het album, waarvan de scans hieronder te 

vinden zijn. 

Koudum, maart 2020, Jan de Vries 

 

Familiegegevens 
Jan Uilkes van der Meulen, geb. Hemelum 30 maart 1830, timmerman te Hemelum, 

gemeenteontvanger- en waarnemend-burgemeester HON, ovl. Koudum 28 dec. 1918, zoon van Uilke 

Sjerps van der Meulen en Geertje Jans de Jong trouwt Mirns / Bakhuizen 1 dec. 1852 Geeske Harmens 

van der Sluis, geb. Mirns / Bakhuizen (huizing 33) 29 mei 1832, ovl. Koudum 11 febr. 1909, dochter van 

Harmen Meines van der Sluis en Miek Sybolts de Jong. 

Uit dit huwelijk: 

1. Uilke, geb. Mirns / Bakhuizen 19 febr. 1853, bouwkundig opzichter te Enkhuizen, daar ovl. 7 juni 1933, 

trouwt Hemelum 14 juni 1877, Anne de Vries, van Koudum. 

2. Miek, geb. Hemelum 26 okt. 1854, ovl. Mirns 22 juli 1894, trouwt Hemelum 3 dec. 1874 Cornelis 

Symens Bouma, timmerknecht te Hemelum. 

3. Harmen, geb. Hemelum 15 sept. 1856, trouwt Molkwerum 23 sept 1881 Annigje de Jong, van 

Molkwerum; zij vertrokken naar de VS. 

4. Gerrit Jans van der Meulen, geb. Hemelum 19 sept. 1858, ongehuwd ovl. Koudum 20 juni 1927. 

5. Sybrich, geb. Hemelum 11 juni 1860, ovl. Koudum 21 dec. 1918, trouwt daar 18 maart 1880 Piebe 

Hoekema, geb. Koudum 13 febr. 1859, daar ovl. 26 mei 1917, zoon van Andries Piebes Hoekema en 

Befke Lykles van der Wal. 

6. Gettje, geb. Hemelum 24 maart 1863, trouwt daar 16 juni 1882 Lolke Lieuwes Dokkum, onderwijzer te 

Hemelum 

7. Tettje, geb. Hemelum 26 dec. 1864, ovl. Koudum 11 juli 1946, trouwt Koudum 17 mei 1894 Jacob 

Jottjes Hoekstra, geb. Koudum 30 dec. 1866, boer te Koudum, daar ovl. 28 nov. 1948, zoon van Jottje 

Jacobs Hoekstra en Jeltje Pieters Schut.  

8. Baukjen Jans van der Meulen, geb. Hemelum 20 dec. 1866, ongehuwd ovl. Schiermonnikoog 28 april 

1919. 

9. Geeske, geb. Hemelum 14 okt. 1870, ovl. Koudum 13 okt. 1944, trouwt daar 15 mei 1903, Jotje 

Hoekstra, geb. Workum 7 febr. 1868, bakker te Koudum, daar ovl. 27 jan. 1938, zoon van Klaas Ykes 

Hoekstra en Sijke Piebes Hoekema. 

10. Sybolt, geb. Hemelum 23 juni 1874, bakker te Koudum, trouwt Harlingen 9 mei 1901 Trijntje 

Geertruida Vos, van Harlingen. 
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