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Een Gelukkig 2013
1. Van de redactie.
“Beste familieleden en abonnees.
de
Allereerst wenst de redactie van YkemaNieuws jullie al het goede voor 2013. Dit is al weer de 14
jaargang van YkemaNieuws. In de loop van dit jaar hoopt de Commissie het boek aan jullie te kunnen
presenteren. Als data, prijs en andere gegevens concreet zijn, brengen we jullie op de hoogte”
Op de data na was dit ook de tekst van de vorige YkemaNieuws De wens het boek het afgelopen jaar
te kunnen presenteren, hebben we helaas niet waar kunnen maken. Is er dan helemaal geen
vooruitgang geboekt? Gelukkig wel. Toen we bovenstaande schreven moest er nog veel gebeuren om
de in totaal 4 stambomen (3 takken en 1 gemeenschappelijke) op orde en up to date te krijgen. Dat
was meer werk dan we op dat moment in de gaten hadden. Het goede nieuws is dat we nu bezig zijn
ze in te voeren tussen het tekstgedeelte van het boek en daadwerkelijk bezig zijn met de
samenstelling van het boek, onder anderen door het invoeren van plaatjes en foto’s. Vergeet ook niet
dat er na 1730 na een gemeenschappelijke afstamming die teruggaat tot ca. 1500 feitelijk sprake is
van drie (Johannes, Harmen en Theodorus) volledige families Wymbrits. Ykema’s. Om een indruk te
krijgen van de aantallen waar het om gaat: In de indexen op de verschillende takken zijn
respectievelijk genoteerd in de Johannes, Harmen, en Theodorustak 493, 865 en 747 Ykema’s met
verwanten. In totaal gaat het om 2105 familieleden.
Aldus nu opnieuw naast de allerbeste wensen het goede voornemen om het boek anno 2013 (D.V.)
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te laten verschijnen. Zo mogelijk gepaard gaand met een samenkomst van Ykema’s en aanverwanten
op de kampeerboerderij van Ygram Ykema aan de Vlakke Brekken bij Sandfirden. Tot dan!

2. Abonnementen.
Het tarief voor een nieuwsbrief bedraagt 1.50 euro. Ik wil jullie hierbij verzoeken dit bedrag over te
maken naar onze penningmeester Arjen Visser, rekeningnr. 1214.36.616 tnv. A.D.
Visser,Hoogeveen, onder vermelding van YkemaNieuws. Let wel: Dit zijn de abonnementskosten
van 2012. Het is per persoon een futiel bedrag, maar voor ons ter bestrijding van de kosten erg
belangrijk. Voor een kleine 80 abonnees ca. 80*1.50 is 120 euro. Dus niet vergeten AUB!

3. Een aanverwante familie: Zijlstra.
In elke familie komt een veelheid van familieverbanden voor. Er wordt ook wel gezegd dat als je maar
ver genoeg terug gaat in de tijd iedereen familie is van elkaar. Toch hebben we in het boek van een
aantal verwante families een korte beschrijving gegeven als dat een interessant verhaal opleverde.
Een zo’n familie is de familie Zijlstra afkomstig uit Wolsum in Zuidwest Friesland..
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Toestemming Koning Willem III voor het huwelijk van Trijntje Ykema
met haar zwager Tjeerd Wattes Zijlstra (2/3 ware grootte). 18 mei 1885
Zwagerhuwelijk.
Trijntje Ykema (1860-1896)(Johannestak) trouwde met Hantsje Wattes Zijlstra (1847-1884). Deze
was veehandelaar en overleed op 3-5-1884. Bij het afrekenen van zijn handel op de veemarkt van
Oldemarkt, viel hij in een café dood neer van zijn stoel. Het verhaal gaat dat zijn lichaam met de door
hem gekochte varkens op dezelfde boot naar zijn woonplaats Wolsum is vervoerd. Weduwe Trijntje
trouwde ruim een jaar later, op 27-06-1885 opnieuw, nu met haar zwager Tjeerd Wattes Zijlstra (18441927) een broer van Hantsje. Destijds was een zwagerhuwelijk in principe verboden, maar bij
gewichtige redenen kon dispensatie worden verleend. Trijntje ontving hiervoor een door Koning
Willem III getekend ambtelijk stuk met de toestemming uit het kuuroord Karlsbad in Duitsland. (zie
blz.2). Een gewichtige reden voor toestemming is ongetwijfeld het feit geweest dat Trijntje ten tijde
van de toestemming al 7 maanden zwanger was van haar zwager.
Een roofoverval in oorlogstijd.
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Een zoon van Trijntje en Tjeerd was Hantsje Zijlstra (1893-1945), boer, slager en veekoopman te
Vijfhuis bij Wolsum. Op 16 januari 1945 in het laatste oorlogsjaar is hij, toen hij op de fiets op weg was
van de veemarkt te Sneek naar huis,het slachtoffer geworden van een brute roofoverval, uitgevoerd
door twee leden van de ondergrondse, die in Scharnegoutum hun basis hadden. Hun opdrachtgever
was de districts operatieleider van de BS (Binnenlandse Strijdkrachten), aldaar, maar afkomstig van
Haarlem, die verwachtte dat de veehandelaar veel geld bij zich zou hebben. Toen Hantsje het geld
niet vrijwillig wilde afstaan, is hij neergeschoten. Op 27 januari overleed hij in het ziekenhuis te Sneek.
Vrouw en kinderen bleven ontredderd achter. De buit was 1000 gulden, waarvan f.300 voor een
tipgever. Na de oorlog zijn daders, opdrachtgever en de tipgever berecht en veroordeeld. In
verhouding met de ernst van de misdaad, kwamen zij er met betrekkelijk korte gevangenisstraffen
vanaf. De tipgever kreeg een voorwaardelijke gevangenisstrafstraf en f.100 boete.
De sterkste man van Nederland.
Een kleinzoon van Hantsje is Wout Zijlstra (Wolsum,4 augustus 1964) een professionele
Nederlandse krachtsporter. Wout won vele prijzen. Enkele daarvan zijn: Sterkste man van Nederland
2001. Won in 2003 en 2004 de Highland Games en was van 2002 tot 2009 werelrecordhouder
gewicht hoog gooien 25 kilo. In 1998 was hij derde bij de strijd om de titel sterkste man van de wereld.
In dat zelfde jaar vormde hij samen met Berend Veneberg het sterkste team van de wereld. Wout is
een achterkleinzoon van Trijntje Ykema. Zijn vader is Watte Zijlstra, een van de zes zoons van
Hantsje.

Wout Zijlstra tijdens de Highland Games in Schotland. (www.woutzijlstra.nl).

Ykema afstamming van Wout Zijlstra:
Johannes Ykema (1822-1891). Stamvader van de Johannestak (15 kinderen).
Trijntje Johannesdr. Ykema (1860-1896). Trouwt met zwager Tjeerd Wattes Zijlstra (1845-1927).
Hantsje Wattes Zijlstra. (1893-1945).
Watte Hantsjes Zijlstra.
Wout Zijlstra, (1964). Sterke man.
Bronnen.
Rechtbankverslag. De aanslag op Hantsje Zijlstra. LC.10-07-1947. Digitaal Archief Leeuwarder Courant. En
andere publicaties hierin op de zoekterm ‘Hantsje (Hantje) Zijlstra’.
Sikma-Zijlstra Jeltje. Hantje Zijlstra. Ingezonden LC. 12 mei 1995.
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Walinga Cees. Dood van slager en veehandelaar Hantsje Zijlstra was laffe roofmoord. Sneker Nieuwsblad 6 mei
2010.
Ykema Johannes Aureliuszn De levensloop en financiële op- en afgang van Johannes Ykema (1822-1891),
Harderwijk 1998.Eigen beheer.
Ykema, Marten E., Stamboom Ykema (Wymbrits.).
Wout Zijlstra. Website www.woutzijlstra.nl
Bron plaatje Nieuwjaarswens vrolijke kindertjes: Animatie Plaatjes.nl

4. Belangrijke adressen: Commissie Ykema
Voorzitter: Marten E.Ykema: Jordaensstr. 5 6717 RK Ede. tel.: 0318-635572.
Mail: info@ykemaweb.com (algemeen Ykema adres); me@ykemaweb.com (persoonlijk adres
Marten Ykema).
Secretaris Commissie/redacteur YN: Cor Bakker, Redactie YkemaNieuws Geffenstraat 3, 6844
HB Arnhem. Tel. 026-3814234.
Mail: c.bakker920@upcmail.nl
Penningmeester: Arjen Visser. Kochstraat 1, 7009 AJ, Hoogeveen. Tel.0528-331144.
Mail: <advisser2@ziggo.nl>; Abonnement YkemaNieuws: Rekeningnummer: 1214.36.616 tnv
A.D. Visser, Hoogeveen. Onder vermelding van: “YkemaNieuws”.
Leden: Yvonne Ykema-Commandeur, Ede. Arjen IJkema, Hoogeveen
Reacties, opmerkingen ed. op YkemaNieuws: nieuwsbrief@ykemaweb.com.
Ykema website: www.ykemaweb.com . Gastenboek: www.ykemaweb.com/guestboek
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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