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YkemaNieuws
Nieuwsbrief
Van de
Commissie stamboomonderzoek

Familie Ykema/Ijkema
Familiewapen Ykema/IJkema

(Wymbritseradeel)
Nieuwsbrief nr, 15. voorjaar 2008.

1. Van de redactie.
Beste familieleden en abonnees.
Nog al wat later dan jullie gewend zijn verschijnt deze eerste YkemaNieuws van het jaar 2008.
Oorzaken die daaraan mede debet zijn, zijn onderhoudswerkzaamheden aan ons huis en het feit dat
ik betrokken bij de reorganisatie van een vereniging waarvan ik in het bestuur zit, die me nogal wat tijd
kostte. Zo blijkt maar weer eens, dat van je pensioen genieten nog niet hoeft te betekenen dat je op je
lauweren gaat rusten. Maar dit terzijde. Wat de voortgang van het boek betreft kan ik melden dat de
tekst van de familiegeschiedenis betreft in ruwe vorm nu wel ten naastenbij compleet lijkt te zijn,
evenals eerder al de stamboom van de familie. Hopelijk dat in de loop van dit jaar een en ander tot
een drukproefgereed manuscript kan worden samengesteld.
Abonnementen.
Graag jullie bijdrage voor 2008 overmaken naar rekeningnummer is 535902743, tnv M.E. Ykema te
Ede onder vermelding van ‘Nieuwsbrief’. Er is nog enkele achterblijver die de bijdrage van 3 euro
voor het jaar 2007 niet heeft voldaan. Graag dit verzuim alsnog goed maken. Het moet nog maar eens
gezegd: Jullie bijdrage zorgt voor de kurk waarop de Nieuwsbrief drijft!

Naar Amerika 2.
In YkemaNieuws nr. 13 schreven we over twee gezinnen uit de Harmentak die naar Amerika
emigreerden.Het waren de gezinnen van 1: Florus Ykes Ykema (1856-1910) die in 1887/1888 de
overtocht waagden en 2: Hermana Teades Ykema (1865-1934) die in 1893 met echtgenoot Jetze
Pruiksma en 4 kinderen de oceaan overstak. Ook in de Theodorustak en in de Johannestak waagden
enkele leden deze stap naar een voor die tijd zeer ongewisse toekomst. Een van hen was Minne
Sybrens Ykema (1853- 1937). Hier volgt wat wij weten vanhet Amerikaavontuur van hem en zijn
gezin.
2.1 Minne Sybrens Ykema (1853-1937). Theodorustak 5de generatie.
Hij vertrok in 1890 met zij gezin naar Amerika.Hij was uit de 5de generatie van de Theodorustak. Zijn
grootvader Theodorus (1783-1844) was assessor van de grietenij Wymbritseradeel.. Zijn neef Yke
Theodorus (1835-1906) was de laatste Ykema die in Westhem boerde en de man die het origenele
kerkeboek van Westhem, woord voor woord heeft overgeschreven. (zie YkemNieuws nr 14)
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Minne was het dertiende kind uit een gezin met 14 kinderen waarvan drie slechts enkele maanden
oud werden. Hij woonde in Hieslum, Westhem, Winsum (1878-1888) en Oosterend ( 1888 –1890).
In mei of juni 1890 is hij met vrouw Sjieuwke Herkes Leeman (1857- 1903) en dochter Sjoerdtje
(Susie) (1876-?) naar Amerika geëmigreerd. 4 kinderen waren al overleden, 1 kind overleed in het
jaar van emigratie. Dochter Sophie (1893-1959) is in Chicago geboren en ook aldaat overleden.
Uittreksel uit de Theodorus stamboom 6e generatie.
193. Sjoerdtje Minnes YKEMA - 1953. Dochter van Minne Sybrens YKEMA - 213 & Sjieuwke Herkes
LEEMAN - 1103. Geboren op 17-8-1876 in Oosterend. Van beroep: Dienstmeid. Woont/de In 10010
S. Lasalle S, USA. Roepnaam Surie, Susie. Overleden 17-3-1950 te Chicago
Zij is 4-10-1902 te Chicago getrouwd met Hessel BROLSMA - 2646. Geboren op 31-8-1871 te
Leeuwarden. Overleden 20-11-1950 te Chicago.
Toevoeging. Hessel Brolsma was in 1892 naar Amerika geëmigreerd.. Hij was van beroep eerst boer
en later postbode in Chicago. Was ca. 1925 secretaris van de Friese culturele vereniging (Frysk
Selskip) “Ut en thús” te Chicago.
199. Sophia Minnes YKEMA - 1104. Dochter van Minne Sybrens YKEMA - 213 & Sjieuwke Herkes
LEEMAN - 1103. Geboren op 16-10-1893 in Chicago, Illenois, USA. Overleden op 25-12-1962 in
Chicago, USA.
Zij is getrouwd met John Louis ROBERTS - 1105, in Kankakee, Ill, USA op 4-6-1913. Geboren op
16-6-1887 in Chicago, USA. Overleden op 17-7-1959 in Chicago, USA. Begraven in Chicago, USA.
Zij kregen de volgende kinderen:
281
282

i.
ii.

Evan Paul ROBERTS Dr. - 1106
Dorothy ROBERTS - 2649

Toelchting bij de stamboom.
Het nummer voor de naam is het huidige rangnummer van de betreffende persoon in de stamboom.
Dit nummer kan veranderen als nieuwe tot nu toe onbekende telgen in de stamboom worden
opgenomen. Het nummer na de naam is een uniek nummer, onveranderlijk behorende bij de
betreffende persoon.
Bezoek uit Friesland.
In 1928 maakte de Friese schrijver Sjouke de Zee (1867-1954) een reis langs Friese emigranten in
Amerika. Op 20 mei 1928 bezocht hij het gezin van Hesssel Brolsma en zijn echtgenote Sjoerdtje
(Susie) Ykema, de oudste dochter van Minne. Hier volgen enkele vertaalde citaten uit zijn in het Fries
geschreven verslag van de reis.
“Met mijn vrienden bezoek ik dezer dagen verscheidene landslieden en Hessel Brolsma, zoon van
Ulke en Janke van Stiens en een broer van Reinder Brolsma, onze bekende novellist in Friesland, is
een van de eersten. Brolsma was voor mij een oude bekende uit 1921, toen ik ook in Chicago een
lezing hield. Omdat er toen nog geen Friese vereniging was, had hij de organisatie van die avond op
zich genomen. Naderhand is hij de secretaris geworden van het gezelschap “Ut en Thús”, een funktie,
waarvoor hij de juiste man op de juiste plaats was”.
“ Brolsma woont nu al 37 jaar in Amerika, niet altijd in Chicago want hij is ook boer geweest. Nu is hij
postbode en brengt brieven rond. Een prima baantje in Amerika, dat goed betaalt en niet te druk is.”.
“Zijn echtgenote is Sjoerdtje Ykema. Zij is de oudste dochter van Minne Ykema van Hieslum, die bij
hen inwoont en de voorgaande dag, 19 mei, net 75 jaar was geworden. Wat een krasse baas voor zijn
jaren en met de vele gasten die ze voor deze bijzondere gebeurtenis in huis hadden was het er vrolijk
aan toe gegaan, horen we. Het “Frysk Lieteboek” stond nog op de piano en het duurt niet lang of Mrs
Roberts, Ykema’s jongste dochter, ook aldaar aanwezig, beroert de toetsen en zingt daarbij als een
leeuwerik. “Tinkstou yet, tinkstou yet oan dat stille fjild” . Wij vallen haar dan bij en dan klinkt uit volle
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borst uit twaalf monden het lied van Piter Jelles*, zodat het huis van de Brolsma’s er van davert.
Daarna neemt Mrs. Roberts de viool ter hand en zingt solo met haar volle en zuivere stem het ene lied
na het andere en wij er niet genoeg van kunnen krijgen.

Het huis van Sjoerdtje Ykema en Hessl Brolsma te Chicago.
Mogelijk zijn de personen die voor de auto staan, het echtpaar Brolsma-Ykema
Mrs Roberts, Sjuwke Ykema, hier Sophie Roberts genoemd, doet ook veel aan sport en laat ons
een aantal foto’s zien, waarop zij als leidster en instructrice van een damesclub meerdere mooie
oefeningen laat zien. Zij bereidt zich nu voor op een reis met haar club naar Duitsland. De dames
nemen het daar eerst op tegen een Duitse club, daarna brengen ze een bezoek aan de Olympische
sportvelden in Amsterdam. Naar eigen zeggen is rytmische gymnastiek haar sterkste kant. Met haar
Chicago club hoopt ze daarvan in Europa het bewijs te leveren.

.
Knotsoefening van Sophie Ykema.
De oude heer Ykema zegt dat hij het best naar zijn zin heeft. Met zulke flinke en fleurige kinderen om
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zich heen hoopt hij nog lang van het leven te kunnen genieten” (Einde citaat).
Opmerking. Een studiofoto van Hessel Brolsma en een zelfde soort foto van echtgenote Sjoerdtje
(Susie) Ykema staan in een boek over emigratie van Friezen naar Amerika van Anemieke Galema.
Frisians to Amerika, 1880-1914, Groningen 1996..
Bekende contacten met Amerikaanse nazaten uit de Theodorustak.
In 1964, 1965 en 1968 zijn er intensieve briefcontacten geweest met een mrs Dorythy Tharp
Roberts, dochter van Louis Roberts en Sophie Minnes Ykema, de hierboven door Sjouke de Zee
beschreven muzikale en sportieve dochter van Minne. Dorothy deed navraag naar haar voorouders
en Ykema familie in Friesland bij onze oud-voorzitter wijlen Johannes Aurelisz Ykema (1906-1999)
die destijds in Leeuwarden woonde. en Ds. D. van Dijk (1894-1976) emeritus predikant te
Leeuwarden, in die tijd een bekend Fries genealoog. In 1968 bezochten mrs Tharp en haar
echtgenoot Friesland waarbij ze ook de familie Van Dijk in Leeuwarden op bezoek waren. In
september van dat jaar blikt ze daarover in een brief aan Van Dijk met plezier op terug. Ze vindt
Friesland zo mooi dat het voor haar bijna niet te begrijpen is dat haar voorouders deze prachtige
provincie verlieten, ware het niet dat economische omstandigheden, dat vermoedelijk noodzakelijk
maakten
Vooral dominee Van Dijk heeft in die periode veel over de Ykema- voorouders boven water weten te
halen uit de argieven van de gemeenten Wonseradeel en Wymbritseradeel en uit het kerkelijk argief
van Sandfirden. Zijn zoektochten beschrijft hij aan Dorothy boeiend als een spannende
bergbeklimming, waarbij hij twee pieken veroverde. De eerste piek wist hij te bereiken door als verste
Ykema voorouder te traceren Eecke (Ycke) Wabbez te Sandfirden met als geboortejaar ca 1530. De
tweede nog hogere piek bereikte hij door het vinden vanj de voorvader van de vrouw van Eeckes
zoon Sybren Eeckes (Yckes) (ca.1570-1637/1640), Geert(je) Reins, een zekere Rein Douwes te
Sandfirden, met als geboorte.jaar ca. 1460.
{In 1999 wist Jelle de Jong uit Lemmer nog vanaf Ycke Wabbes, via Wabbe Buwaz de oudst bekende
stamvader Buwa Wabbaz (ca. 1450- voor 1511) te Sandfirden te traceren. (Genealogysk jierboek
1999)).
In 1982 en 1984 was er briefwisseling tussen Dorothy en wijlen Sipke Dykstra ons ex-commissielid.
Ze vraagt Sipke te zoeken naar foto’s van haar Friese voorouders. Mocht Sipke een Ykemaboek
uitgeven, dan wil ze graag een exemplaar voor haar en haar broer Evan Roberts,
Sipke belooft zijn best te doen. Niet bekend is of hij de gewenste foto’s heeft gevonden. In 1984
schrijft hj aan Dorothy Tharp dat hij via via gehoord heeft dat er van haar een Ykema publicatie in
Amerika is. Als mogelijkheid om een en ander te betalen verwijst hij naar zijn vriend professor B.
Fridsma, Grand Rapids, Michigan. Deze brief uit 1984 was de laatst bekende briefwisseling. Als Mrs.
Tharp nog leeft moet zij op hoge leeftijd zijn. Haar oudere broer Evan is van 1914. Zij is jonger maar
het geboortejaar is onbekend. Als ze van ca. 1920 zou zijn,is ze nu ca. 88 jaar. Dorothy Tharp was het
laatst bekende contact met de Theodorus tak in de USA. Omdat Minne geen zoons had zijn er van
hem geen Ykema-nazaten.
Bronnen: Sjouke de Zee.
Myn twadde Amerika-reis. Heerenveen, 1929
Annemieke Galema Frisians to Amerika, 1880-1914. Groningen, 1996
Marten E. Ykema Stamboom familie Ykema, Wymbritseradeel
Briefwisseling Mrs. Dorothy Roberts-Tharp met resp. Ds. D. van Dijk, Sipke Dijkstra en
Johannes Aureliusz. Ykema in de jaren 60 van de vorige eeuw..
Foto’s:

Sjouke de Zee.

* Mr Pieter Jelles Troelstra (1860-1930), Fries dichter, advocaat en landelijk sociaal democratisch
politicus.
2.2. Grietje Jans Ykema (1874-?) ( 5de generatie Theo-tak) en Obbe Douma. Omstreeks 1900.
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Een Ykemadochter uit de Theodorustak, die naar Amerika emigreerde was Grietje Jans Ykema.
(1874- ?)
Grietje’s vader Jan was boerenarbeider in Wirdum, een dorpje ca. 6 km ten zuiden van Leeuwarden..
Op 10 januari 1892 schrijft deze in het Friesch Volksblad een vlammend protest tegen de uitbuiting
van de arbeiders op het Friese platteland. In dat kader vergelijkt hij onder anderen de macht van de
plaatselijke dominee met “het dwangjuk van een paus”.
Haar grootvader Lolke was in 1808 geboren op de nieuwe boerderij Senserhuis (1806) bij
Blauwhuis. Lolke was boer te Weidum en later koopman te Leeuwarden. Zijn drie zoons, Yke, Jan en
Eeltje, kwamen alle drie als boerenarbeider in Wirdum terecht.
Het echtpaar Obbe Douma en Grietje Ykema emigreerden omstreeks 1900 naar Amerika met twee
dochters en een zoon. Tijdens de zeereis overleed het zoontje: Hij kreeg een zeemangraf. De oudste
dochter trouwde met een miljonairszoon. Ze kregen eerst geen kinderen. Nadat het echtpaar een
meisje had geadopteerd, kwamen er nog twee zonen en een dochter. Het geadopteerde meisje
trouwde met een Fries in Amerika. De briefwisseling met de naaste familie in Nederland is verloren
gegaan.
(bron: Mw. J.A.C. Breijinck-Zaal,).
Uittreksel uit de Theodorusstamboom:
67. Jan Lolkes YKEMA - 257. Zoon van Lolke Ykes YKEMA - 157 & Aagje Jans VISSER - 239.
Geboren op 26-12-1844 in Boxum. Overleden op 6-10-1905 in Wirdum. Van beroep: Boerenknecht,
arbeider, werkman.
Hij is eerste getrouwd met Jannigje Hendriks GOÏNGA - 258, dochter van Hendrik Hiddes GOÏNGA 3115 & Grietje Jans VAN DER HEEG - 3114, 10-5-1873 in Leeuwarderadeel. Geboren op 19-11-1849
in Wirdum. Overleden op 10-2-1879 in Wirdum. Van beroep: Huisvrouw.
Zij kregen de volgende kinderen:
129
i.
Grietje YKEMA - 1594
130
ii.
Trijntje YKEMA - 1595
131
iii.
Hendrik YKEMA - 259
129. Grietje YKEMA - 1594. Dochter van Jan Lolkes YKEMA - 257 & Jannigje Hendriks GOÏNGA –
258. Geboren op 8-5-1874 in Wirdum. Van beroep: Dienstmeid. Woont/de In Wirdum.
Zij is getrouwd met Obbe BOUMA - 3122, zoon van Nammen BOUMA - 3124 & Riemke WILBERS 3123, 12-10-1893 in Idaarderadeel. Geboren op 18-12-1866 in Sneek. Van beroep: Machinist,
Smidsknecht. Woont/de In Roordahuizum.
2.3. Nogmaals de Harmentak. Hinke Ykes Ykema (1854-1895)
In de Ykema-stamboom stuitte ik nog op een Hinke Ykes Ykema uit de 5de generatie van
Harmentak, die met man en kinderen haar geluk in Amerika beproefde.
Hinke emigreerde in 1892 met man Jan Abraham van Diepen en drie kinderen van 7, 5 en 4 jaar naar
Boyden, Iowa
Veel tijd om in te burgeren was haar niet gegeven , want drie jaar na aankomst in Amerika overleedt
zij aldaar, oud 41 jaar.
Contacten.
In 1998 is er email-contact geweest met een achterkleinkind van Hinke, een mrs. Babara Meese.
Van haar weten we dat de familie oorspronkelijk in Chicago van de trein zou stappen en daar door
familie van Jan opgevangen zou worden, maar om onbekende redenen zijn ze doorgereden naar
Boyden in de staat Iowa. Volgens familieoverlevering zou de Ykema-familie in Friesland om redenen
van godsdienst of sociale status van de Van Diepens tegen het huwelijk van Hinke en Jan zijn
geweest en zou dit mogelijk een reden om te emigreren kunnen zijn.
Uittreksel uit de stamboom van de Harmentak
60. Hinke Ykes YKEMA - 1709. Dochter van Yke Hendriks YKEMA - 127 & Geertje Pieters
DIJKSTRA - 1707. Geboren op 30-6-1854 in Witmarsum. Overleden op 28-11-1895 in Sheridan Twp.
Begraven in Boyden, IA, USA.
Geboorteakte Wonseradeel, aangiftedatum 02-07-1854.
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Huwelijksakte gemeente Menaldumadeel nr. 53 29-05-1884
Zij is getrouwd met Jan Abraham VAN DIEPEN - 1718, 29-5-1884 in Menaldumadeel. Geboren op 306-1854 in Witmarsum.
Zij kregen de volgende kinderen:
152
i.
Cornelia VAN DIEPEN - 1719
153
ii.
Saakje VAN DIEPEN - 1720
154
iii.
Jacob VAN DIEPEN - 1721
de

2.4. Auke Johannes Ykema (1852-1914) 4 generatie uit de Johannestak met echtgenote
Magdalena Eerdmans en kinderen.
De laatste Ykema waarvan bekend is, dat hij naar Amerika vertrok was Auke Johannes Ykema
(1852-1914) uit de Johannestak. In tegenstelling met Florus, die zijn gezin vooruit ging als
kwartiermaker, zaten de volwassen kinderen van Auke al in Amerika voordat hij en zijn tweede
echtgenote Magdalena Eerdmans (1854-1926), waarmee hij in 1881 te Wolsum was getrouwd,
samen met hun jongste dochter Ymkje (16) hen nareisden. Hij was uit de vierde generatie van de
Johannestak en de tweede zoon uit het huwelijk van Johannes Ykes Ykema (1822-1891) en Geertje
Ruurds Abma. Zijn vader Johannes was de zoon van Yke Johannes Ykema ( 1757- 1829) een rijke
boer, die daarnaast in de Franse tijd en daarna, een vooraanstaand bestuurder van de grietenij
Wymbritseradeek was (Zie YkemaNieuws nr.14). Vader Johannes daarentegen was rijk geboren
maar door de vele tegenslagen in zijn leven arm gestorven..
Auke was in 1867 als 15-jarige, werkzaam als boerenknecht bij een broer van zijn zwager Auke
Hannema, Klaas Hantjes Hannema te Nijland. Daarna werkt bij verschillende boeren in die omgeving.
In mei 1875 neemt hij het winkeltje over van zijn zus Hiltje en haar man Douwe Feenstra te Fiifhûs,
een buurtschap bij Wolsum. In december van dat zelfde jaar trouwt hij met Hesseltje Wiersma (18561880). Zij kregen een zoon Johannes (1876-1952) en twee keer een meisje genaamd, Ymkje, die
beiden enkele maanden na hun geboorte overleden. Hesseltje overlijdt op 24 jarige leeftijd in het
kraambed van de tweede Ymkje (1880). Een halfzus van Auke, Trijntje, komt dan als hulp in de
huishouding naar Wolsum. In 1881 trouwt hij met Magdalena Eerdmans. Bij haar had hij de kinderen
Sybrigje (1882- ?) ,Geertje (1884-1829), Dirk (1886-1975), Hendrik (1888-1963), Pietje (1890- ?)
en Ymkje (1896- 1938), twee zoons en 4 dochters.
In juni 1883 heeft winkelier Auke een geschil met een geloofsgenoot, Klaas van der Weide uit Fiifhûs,
en klaagt deze schriftelijk aan bij de kerkenraad van Wolsum, wegens oneerlijkheid.. Klaas komt op de
zitting niet opdagen, onder anderen omdat volgens zijn schriftelijke uitleg aan de kerkenraad, deze
hem niet voldoende heeft geïnformeerd waarover het gaat en wie de beschuldiger is. Gegevens over
de afloop van de zaak ontbreken.
(bron: briefwisseling van en met kerkenraad van Wolsum.)
Van 1906 tot 1912 verdwijnen 5 van de 6 kinderen uit het gezin druppelsgewijze naar Amerika. Als
laatste volgen Auke en Magdelena zelf met hun jongste dochter Ymkje van 16.
Dit was vooral op aandringen van moeder Magdalena, die de gedachte dat zij haar kinderen
voorgoed uit het oog verloor niet kon verdragen. Of Auke dat ook zo voelde is niet bekend. Er restte
hem weinig tijd om zich in het vreemde land aan te passen en de taal te leren . Twee jaar na zijn
aankomst op 14 december 1914 overleed hij op 61 jarige leeftijd in Hancock , Minesota. Magdalena
Eerdmans overleed in 1926 in Rock Valley , Iowa. Zij werd 72 jaar. Magdalena, de stammoeder van
de Amerikaanse Ykema’s uit de Johannestak heeft een grafsteen op Valley View Cemetry, Rock
Valley, Iowa. (zie foto)
Overzicht van de aankomstdata van de kinderen en het echtpaar Auke Ykema en Magdakena
Eerdmans in New York.
1. 30 oktober 1906. Oudste dochter Sybrigje (‘Miss Sybridor’ staat er op de passagierslijst) reist op
24 jarige leeftijd alleen, van Wolsum via Rotterdam met het ss. “Rijndam” naar New York.
Eindbestemming is haar “friend” Rein Reinsma (24) te Hull, Iowa. Ze trouwen op 4 maart 1908.
Sybrigje had aan boord 50 dollar bij zich.
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2. 4 mei 1909. Tweede dochter Geertje (1884-1929) reist als 24-jarige samen met haar man, de
eveneens 24-jarige Douwe Heinsma van Schettens via Rotterdam met het ss “Potsdam” naar een
oom van Douwe in Patterson, New York. Ze waren even daarvoor, op 7 april 1909, getrouwd in
Wonseradeel. Douwe was in 1906 vanuit Schettens (Fr.) al naar Amerika geëmigreerd en kwam
kennelijk over om in Friesland met Geertje te trouwen. Hij was timmerman van beroep.. Douwe had
400 dollar op zak en Geertje 100 dollar.
3. 11 oktober 1909. Tweede zoon Hendrik (20) reist met zijn zuster Pietje (18), later Pearl
genoemd, van Wolsum via Rotterdam met het ss. “Rotterdam” naar New York met als
eindbestemming zwager R. Reinsma te Rock Valley (Iowa). Hendrik had 500 dollar bij zich. Zijn
beroep was boerenarbeider. Bijzondere kentekening van Pietje: “crippled” Zij was mank.
4. 18 september 1912. Oudste zoon Dirk (25) reist met echtgenote ‘Wytske’ (moet zijn Beitske ,
later Bertha genoemd) Jouwstra (27)) van Wolsum via Rotterdam met het ss. “Potsdam” naar New
York met als eindbestemming zwager P?. Reinsma te Hancock, Minnesota. Dirk had 50 dollar bij
zich. Ze waren vlak voor hun vertrek getrouwd op 31 augustus 1912. in Hennaarderadeel.

Graf Moeder Magdalena Eerdmans (1854-1926).Stammoeder van de Amerikaanse Johannestak.
5. 4 december 1912. Als laatsten van het gezin reizen de ouders Auke Ykema (60) en Magdalena
Eerdmans (58) met jongste dochter Ymkje (Emma) (16) van Wolsum via Rotterdam met het ss
“Nieuw Amsterdam” naar New York met als bestemming kinderen: Douwe? Reinsma, Rock Valley
Iowa. Eindbestemming is Hancock, Minesota. Auke is geregistreerd als koopman. Hij had 200 dollar
bij zich.
Bron: Internet, Ellis Island matching passenger records.

Het was een vruchtbare familie. Voor zover traceerbaar via de Ykema-stamboom zijn er in de
nakomende Amerika generaties:
2. 6 Ykema-kinderen van Auke en Magdelena
3. 29 kleinkinderen waaronder 17 met de naam Ykema, kinderen van de beide zoons Dirk en
Hendrik
4. 31 achter kleinkinderen waaronder 22 Ykema’s, kinderen van de zonen van Dirk en Hendrik
5. 14 achter achter kleinkinderen, waaronder 7 Ykema’s.
In werklijkheid zullen het er meer zijn omdat de laatste gegevens van 1986 zijn Bovendien worden de
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kleinkinderen van de Ykema dochters niet in de stamboom genoteerd en moet er derhalve een zeer
uitgebreid, deels onbekend nageslacht van Auke en Magdalena in Amerika zijn.
Bernard Ykema (1922-1945), een zoon van Hendrik, de tweede zoon van Auke en Magdalena, vocht
in de tweede wereldoorlog als Amerikaans soldaat in Duitsland. Hij is daar op 10 februari 1945
gesneuveld. Zijn lichaam is overgebracht naar de USA. Hij vond zijn laatste rustplaats op Grace Hill
Cemetery. Hawarden, Iowa.
Een kleinzoon van Dirk Aukes Ykema, Richard James Ykema (1952-2000) verongelukte dodelijk
tijdens een zware sneeuwstorm in Minnesota, toen hij met zijn bestelwagen achter op een langzaam
rijdende vrachtwagen botste. Zijn oomzegger Shawn David Ykema (1980), die naast hem zat, was
licht gewond. Richard James liet een vrouw en 2 kinderen achter
Bron: Internet.

Contacten.
In 1998 zijn er via email contacten geweest met 2 vrouwelijke nakomelingen van Auke en Magdalena
1. Marie Annette Ykema (1962), dochter van William Ykema, zoon van Dirk Aukes Ykema
Marie is een zuster van de verongelukte Richard James Ykema.
2. Wanda Sue Ykema (1953), dochter van August Ykema, zoon van Hendrik Aukes Ykema.
De in Duitsland gesneuvelde Bernard was een broer van haar vader.

Samenvatting.
Chronologische volgorde van het vertrek van de Amerikaanse Ykema’s.
1887/1888
1890
1890
1892
1893
1906-1912

Florus Ykes Ykema (1856-1910) Harmentak
Minne Sybrens Ykema (1853-1937) Theodorustak
Grietje Jans Ykema (1874-?) Theodorustak
Hinke Ykes Ykema (1852-1895) Harmentak
Hermana Taedes Ykema (1865-1934) Harmentak
Auke Johannes Ykema (1852-1914) en volwassen kinderen. Johannestak

Uit het voorgaande overzicht van de Ykema-telgen en uit het overzicht in YkemaNieuws nr. 13, blijkt
dat in de periode 1887 -1912, jaren waarin de emigratie naar Amerika een grote vlucht heeft
genomen, 6 Ykemagezinnen de grote stap waagden. Hiervan waren 3 gezinnen uit de Harmen tak, 2
uit de Theodorustak en 1 gezin uit de Johannestak. Drie mannen en drie Ykema-vrouwen en hun
echtgenoten(s) met hun kinderen waagden de grote stap.

3. Belangrijke adressen:
Commissievoorzitter: Rely (Aurelius) Ykema. Zuidlaarderweg 12, 9756 CH Glimmen t. 0504062727. E-mail a.j.ykema@hetnet.nl
Penningmeester/admin. abonnementen: Marten E.Ykema: Jordaensstr. 5 6717 RK Ede. tel.:
0318-635572.E-mail: info@ykemaweb.com (algemeen Ykema adres); marten@ykemaweb.com
(persoonlijk adres Marten Ykema).
Abonnement YkemaNieuws: Rekeningnummer: 535902743 tnv M.E. Ykema. Ede. Onder
vermelding van: “YkemaNieuws”.
Secretaris/redacteur: Cor Bakker, Redactie YkemaNieuws Geffenstraat 3, 6844 HB Arnhem. Tel.
026-3814234 Email: cornelisbakker@hetnet.nl
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Copyright: Uit deze YkemaNieuws mag niets worden vermenigvuldigd of voor presentaties of
publicaties worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming van de redactie en de Commissie
Ykema(Wymb.).
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