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YkemaNieuws
Nieuwsbrief
Van de
Commissie stamboomonderzoek

Familie Ykema/Ijkema
Familiewapen Ykema/IJkema

(Wymbritseradeel)

Nieuwsbrief nr, 22

datum: januari 2014

Beste familieleden en belangstellenden,
Ter afsluiting van 14 jaar redacteurschap van YkemaNieuws stuur ik jullie het laatste nummer toe in
zijn huidige vorm. Dat betekent niet dat je in de toekomst verstoken zult blijven van informatie over de
Ykema’s van Wymbritseradeel, maar voortaan zal deze info tot jullie komen via onze site
www.ykemaweb.com. Door velen van jullie al bezocht en toegankelijk via een persoonlijk account.
Word lid van deze site om de mooie foto-impressie van de Ykemadag van de hand van Jouke
Gietema nog eens te bekijken en contact te houden met de familie. Nadere bijzonderheden zijn te
verkrijgen via onze voorzitter Marten Ykema: Marten@ykemaweb.com . Voor zover de email adressen
bekend zijn, wordt deze YN als bijlage van een email verstuurd. Wie geen email adres heeft, of heeft
opgegeven, krijgt hem nog een keer per post. In de toekomst zal de communicatie uitsluitend via het
ykemaweb plaats vinden. Aan dit nummer zijn geen kosten verbonden.
Deze YkemaNieuws zal bestaan uit 1: Een terugblik op de voorbereidingen voor het verschijnen van
het boek en de presentatie op de Ykemadag, en de Ykemadag zelf, en het vervolg daarop,
aangevuld met 2: Enkele reacties van bezoekers van de dag over de dag en/of over het boek. Verder
3. De door Theo Ykema samengestelde lijst van 11-stedenbedwingersen en 4: Een
nieuwjaarswens voor 1886 van Aurelius Johannes Ykema (1875-1961) voor zijn ouders. Tenslotte
verschijnt nog als 5: Een “Canon” van de Ykema familiegeschiedenis..

1. Een terugblik.
Voor ons als leden van de Commissie Ykema was 2013 een bijzonder jaar met als hoogtepunt de
uitgifte van ons boek “DeYkema’s Van Wymbritseradeel” op zaterdag 26 oktober op de Ykemadag
in Oudega (SWF). Aan het begin van het jaar wisten we dat we in de eindfase waren aangeland van
het jarenlange wordingsproces van het boek, maar wel was er nog de onzekerheid of het dit jaar zou
lukken het boek aan de familie aan te kunnen bieden. Toen we na het voorjaar de stambomen
compleet hadden en voor zover mogelijk hadden gecontroleerd, kon ik een concept manuscript
samenstellen, en digitaal naar de leden toesturen ter beoordeling en voor mezelf een zichtexemplaar
laten maken bij Copy Kronenburg alhier in Arnhem.
Daarna nam ik contact op met de uitgeverij Pirola uit Schoorl, een bekende uitgever op het gebied van
genealogische uitgaven. Voorzitter Marten en ik hadden op 25 juni een oriënterend gesprek met
Alfons Leysen van deze uitgeverij in het Van der Valk hotel te Beuningen. Na dit gesprek en de
daarop volgende offerte is besloten om met in acht name van de door Leysen gedane suggesties en
adviezen, via hen het boek te laten drukken. Een groot deel van de onzekerheid was weggenomen.
Het boek stond op de rails! Omdat Leysen zich goed kon vinden in de opbouw en de opmaak van het
zichtexemplaar was het niet nodig daar veranderingen in aan te brengen. Wel was er de volgende
onzekerheid: Het aantal te bestellen boeken. Onze voorzichtige inschatting was 80 boeken volgens
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het aangeboden tarief en de mogelijk 10 volgende boeken voor een aanmerkelijk lager tarief. De
definitieve oplage zou worden opgegeven nadat de bestellingen binnen zouden zijn.
Op maandag 5 augustus zijn tijdens een Commissievergadering bij commissielid Arjen IJkema en
echtgenote Ali te Hoogeveen de bevindingen van Marten en Cor doorgesproken en de verdere gang
van zaken en wie wat zou gaan doen- voor, tijdens en na de familiedag- doorgenomen.
Als datum voor de te houden familiedag werd zaterdag 26 oktober geprikt, plaats van samenkomst de
kampeerboerderij van Ygram en Fokje Ykema te Sânfurd. Met behulp van het adressenbestand, dat
voor YkemaNieuws was opgebouwd is in de week van 26 augustus een extra YkemaNieuws de deur
uit gegaan met de aankondiging voor de familiedag, samen met een opgave formulier voor mogelijke
deelname aan deze dag en het aantal boeken dat men wilde. Met opgave van de kosten en de prijs
van het boek, alles bij vooruitbetaling te voldoen.
Even leek het er nog om te gaan spannen, toen ik van Pirola te horen kreeg dat zij met vakantie
waren op de datum dat het aantal te bestellen boeken bij ons bekend zou zijn en aan de drukker kon
worden doorgegeven. Dat is toen soepel opgelost, doordat we afspraken dat ik direct in contact met
de drukker de verdere afhandeling zelf kon regelen. Besteld waren er tot onze grote verrassing een
kleine 190 exemplaren. Als Commissie besloten we er 30 extra bij te bestellen. Op maandag 14
oktober 12 dagen voor de grote dag, werden 224 boeken bij commissielid Yvonne YkemaCommandeur in Ede afgeleverd. De volgende dag kon ik persoonlijk constateren dat het robuuste
boek met een gewicht van 1.8 kg er pico bello uitzag.
Uit de response op ons opgave formulier bleek dat er ca.120 belangstellenden waren voor de
familiedag om daar de bestelde exemplaren in ontvangst te nemen. Een aantal deelnemers dat
ongeveer 3 keer zo groot was, dan dat wij hadden ingeschat. Gezien dit verrassende aantal is toen in
overleg met- en op aanraden van Ygram en Fokje besloten de dag niet op de kampeerboerderij te
houden maar in dorpshuis ’It Joo’ te Oudega (SWF).
We mogen gerust zeggen dat vanuit de Commissie gezien, de familiedag een groot succes was. De
organisatie van It Joo was, mede dankzij de medewerking van Fokje Ykema perfect, het weer werkte
mee en, de combinatie koffie, lunch, thee met daar tussendoor de mogelijkheid van een Ykema
rondrit bleek goed te werken. Bij het nuttigen van de koffie met fantastische oranjekoek, zal menig
bûten Fries zich weer helemaal thuis hebben gevoeld. De uitgifte van de badges door Marjan, vrouw
van Marten en commissielid Yvonne, bijgestaan door vrijwilligster Wietske Ykema, verliep vlot. De
door Jouke Gietema via Ali en Arjen IJkema vervaardigde overzichtelijk lijsten van afstamming
waren opgehangen, aangevuld met historische afstammingsreeksen van wijlen ex-voorzitter Johannes
Ykema, opgehangen door zijn zoon, onze ex-voorzitter Rely. Diverse relikwieën waaronder een familie
bijbel van Arjen IJkema waren ten toon gesteld en er was er een vitrinekast met archeologische
vondsten uit de omgeving, gevonden door amateur archeoloog Pieter Ykema uit Oudega, opgesteld,
zodat er ook nog heel wat was te zien.
De leiding was bij Marten in goede handen, zodat alles, met inbegrip van de uitgave van de boeken,
keurig volgens schema verliep. Ex-voorzitter Rely Ykema sprak in een toespraak zijn waardering er
over uit dat het na al die jaren van inspanning en volharding van de Commissie- waar wijlen zijn vader
Johannes Ykema in de beginjaren een belangrijk aandeel had en waaraan hij zelf een aantal jaren als
voorzitter aan mee mocht werken- het de huidige Commissie was gelukt een familieboek te kunnen
presenteren Een belangrijk aspect van zo’n dag - misschien wel de belangrijkste – is dat je verre of
minder verre familie, die soms helemaal uit het zicht is verdwenen, weer tegenkomt in de gezellige
setting van zo’n familiedag. Zelf vond ik het leuk een aantal mensen,die in de loop van de tijd met me
mailden, persoonlijk te ontmoeten.
Ook het ontmoeten van tot dan toe onbekende mensen kan tot een verassing leiden. Tegenover mijn
zus Franske Bakker kwam aan de overkant van de tafel het onbekende echtpaar te zitten, dat kort
geleden tegenover haar in de trein van Groningen naar Leeuwarden zat en waarmee ze gezellig
gebabbeld had. Het bleken Gooitzen Ykema te zijn uit Sneek en zijn echtgenote Tine. Ook het
optreden van de sterke man, Wout Zijlstra, aan het eind van de samenkomst, bleek een boeiend
intermezzo, waarbij nog opgemerkt dient te worden dat de persoon die het langst het zwaard van
Grote Pier omhoog wist te houden daarmee een pittig energiedrankje verdiende.
Zoals gezegd er waren ca. 120 mensen aanwezig. De oudsten, mijn tante, Detje Ykema, uit
Leeuwarden en Joop Ykema uit Joure waren 88, Joop nu 89 (29-11-1924. De jongste, een meisje van
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zes, was de jeugdige Tirza Post uit Amsterdam.
Van te voren waren er natuurlijk de zorgen, of een en ander goed zou verlopen. Zo vreesden we
opstoppingen op de smalle weggetjes naar Sandfirden en Westhem en parkeerproblemen. Er werd
gedacht aan een afroepsysteem, waarbij de Ykema toeristen gedoseerd op pad zouden gaan.
Uiteindelijk bleek dat de verdeling naar een route linksom en een route rechtsom en de mogelijkheid
om ’s morgens en/of ’s middags een ritje te maken, voldoende voor een vlotte doorstroming. Wat dat
betreft was de ligging van het dorpshuis van Oudega tussen de dorpen Sandfirden en Westhem
natuurlijk ook ideaal. Mede ook dankzij het mooie weer kan ook wat de rondrit betreft van een succes
worden gesproken.
Volgens schatting van de heer E.F. De Jong, voorzitter van de Plaatselijke Commissie van de kerk
van Westhem, die daar de hele dag aanwezig was, zijn daar ca 80 mensen geweest om de
Ykemagraven in de kerk met eigen ogen te aanschouwen. Ter ere van de Ykema’s heeft hij ook nog
de
de beide, eeuwenoude klokken, (de oudste uit de 15 eeuw) geluid. De op de routebeschrijving
aangegeven boerderijen zijn, voor zover bekend, door een tiental mensen bezocht, maar Ygram
Ykema telde op zijn kampeerboerderij aan de Vlakke Brekken een 40-tal bezoekers. Ook het kerkje en
kerkhof van Sandfirden zijn druk bezocht.
Na het optreden van onze aangetrouwde Sterke Man, Wout Zijlstra, sloot Marten de bijeenkomst en
ging met zijn hulptroepen over tot een soepel verlopende uitreiking van de boeken.
Het vervolg.
Het verpakken van de via de post te verzenden boeken was bij Yvonne in goede handen, terwijl
Marten voor een vlotte verzending zorgde. Rest mij om mijn bewondering uit te spreken over de
gedetailleerde, Excell lijst in kleur met personen, die Marten genereerde en die een overzicht gaven
van de aanwezigen op de reünie en de daaraan verbonden uitgifte van de boeken en de verzendlijst
van de boeken. De situatie nu, 30 januari, is dat er bij Yvonne volgens opgave van Marten nog enkele
exemplaren van het boek zijn. Ik heb er op dit moment nog 2 over, nadat ik in totaal 6 gratis
exemplaren heb verstuurd naar instanties op genealogisch gebied en archieven in Friesland en de
Leeuwarder Courant. Jammer dat de jeugdige journaliste van de die krant, die in eerste instantie
belangstellend was, het af liet weten tenslotte.
Tenslotte.
Nu, na de Ykemadag en nu ook het versturen van de boeken achter de rug is, wijs ik nog eens op het
belang van de ykemaweb.com website. Via deze site zijn nu oa. de foto’s die gemaakt zijn op die dag
te bezichtigen en de fraaie video- impressie van Jouke Gietema. Voor de toekomstige Ykema
informatievoorziening is de site onmisbaar nu het verschijnen van YkemaNieuws in zijn huidige vorm
bij dezen wordt beëindigd.
Hiermee eindigt mijn korte terugblik over wat wij als Commissie Ykema in 2013 na jarenlange
voorbereiding konden bewerkstelligen en waar we des wegen tot ons genoegen en opluchting de
zoete vruchten mochten plukken.
Cor Bakker.

Allemaal familie! Panorama van een familiedag. (foto, Jouke Gietema)

2. Enkele reacties op de Ykemadag en het boek
Hallo Marten, Cor en Arjen,
Het is alweer een week geleden, maar ik wilde jullie toch nog even complimenteren en bedanken voor
de leuke Ykema/IJkema-dag, die wij vorige week zaterdag met z'n allen mochten beleven...
Jullie hebben er heel veel werk van gehad. Ongelooflijk!
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En dan - zo stel ik het mij voor - leven jullie erg naar zo'n dag toe en dan is het ook zo weer voorbij....
Ik hoop dat het voor jullie ook een mooie dag is om op terug te kijken.
Willen jullie ook nog even mijn complimenten overbrengen aan de andere commissieleden, te weten
Yvonne en Arjen IJkema?
Mijn moeder en ik zijn erg onder de indruk van het boek. Zó uitgebreid. Af en toe lezen we weer eens
een stukje en vertellen elkaar wat ons opviel....
Ik wilde jullie ook nog even bedanken dat jullie mijn aanvulling zo mooi in het boek verwerkt hebben.
De aanvulling staat niet alleen op de laatste bladzijden, maar staat ook in het boek, nl. op onder meer
pag. 188. Fijn dat dat nog zo mooi voor elkaar gekomen is!
Mijn moeder en ik waren ook aangenaam verrast toen we op pag. 188 de foto van mijn pake en beppe
(Willem en Janke) zagen. En mijn moeder zag ook haar halfbroer op de foto staan, op pag. 194.Met
vriendelijke groet,
Hillie Hendriksma, Wijhe, dochter van Geertje Hendriksma-IJkema.
Geachte Cornelis Bakker,
Het Ykema-boek heb ik met veel interesse in eerste instantie doorgebladerd.
Zo langzamerhand lukt het me aardig om mijn weg er in te vinden. Het zal een hele opgave geweest
zijn om zo'n project tot een goed einde te brengen, maar het resultaat mag er zeker zijn.
Ik had misschien in ons gesprek van september j.l. al gemeld dat mijn vaders (Sipke Dykstra, Cor)
archief inmiddels naar Tresoar is gegaan. Toch vond ik nog een paar mappen thuis. Ik ontdekte in een
daarvan een vergeeld kapot gevouwen papier ter grootte van A4 met drie verschillende berichten er
op. Twee zijn afkomstig van Johannes Ykes Ykema (1822-1891). (Stamvader van de Johannestak,
Cor). Een deel is gericht aan zijn schoonzoon, mijn overgrootvader Sipke Gerbens Dykstra van
Oudega waar hij vanuit Goiïngarijp de komst aankondigt van zijn vrouw (Liskje) om een paar dagen te
komen logeren. Een andere hoek van het papier, niet geadresseerd maar het is een rouwbeklag van
Johannes aan zijn schoonzoon Marten Hiemstra vanwege het overlijden van zijn vrouw, Johannes’
eigen dochter Baukjen (1857-1888) onder nr. 10, pag. 112. En op de achterkant van het papier staat
dan weer een nieuwjaarswens in dichtvorm aan zijn Geliefde Ouders van zoon Aurelius d.d. 1 januari
1886. Het is een curieuze combinatie van onderwerpen op één vel en dat was waarschijnlijk toch wel
interessant geweest ter illustratie van een van de hoofdpersonen uit het boek.
En toeval of niet, de map die ik vond heeft als titel "Watte Tjeerds Zijlstra". En daaruit blijkt dat mijn
beppe Sjoukje Deliana Bruinsma een volle nicht is van Hantje Zijlstra, de in de oorlog zo onfortuinlijk
gestorven veekoopman,/ slager uit Wolsum, de pake van o.a. Wout Zijlstra, Dus niet alleen via de
Dykstra-kant, maar ook via de Bruinsma-kant is er een band met het Ykema-geslacht. Iets wat mijn
heit natuurlijk wel wist. Het is jammer dat de Dykstra's voor de redactie bij het onderzoek enigszins
onder de radar zijn gebleven. De nakomelingen van Geertsje Ykema hadden zeker een bijdrage
kunnen leveren. O.a. bijvoorbeeld Mart Dijkstra,kleinzoon van Johannes Sipkes Dijkstra is een
enthousiast amateur-genealoog. Maar ja, zaken lopen nu eenmaal zoals ze lopen. Tot slot, in 4
bijlages doe ik de brief van Johannes/Aurelius met voor het gemak een transcriptie van mij en nog een
foto van Sjoukje Hantsjes Oppenhuizen (Wolsum 1822-1908), de moeder van de broers Hantsje
Wattes Zijlstra én Tjeerd Wattes Zijlstra, beide echtgenoot van Trijntje Johannesdr. Ykema (nr. 11,
Johannestak,Cor).
Met vriendelijke groet,
Thys Dykstra,Tersoal
Reacties van de Franse Ykema’s, les Ykema’s Francaises:
Hello.
Je vous remercie, j’ai bien reçu les les livres < de Ykema’s > ce matin.
J’ai commencé à le regardé, il est très bien fait il y a beaucoup de choses intéressantes, vous avez fait
du bon travail.
Je vais faire la distribution à mon frère et mes sœurs.
Encore merci.
Bien vous.
Jean .
Jean Ykema, Serquigny, Normandië
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Bonjour Cor,
Les livres sont bien arrivés. Ils sont très beau: félicitations.
Maintenant nous allons tous apprendre la langue Hollandaise.
La journée de famille a-t-elle été bien reussie. Encore nos regrets de ne pas y être avec vous.
Johannes et Danièle Ykema, Avion, Noord Frankrijk
Reactie van Tresoar, het provinciale archief van Friesland:
Achte hear Bakker,
Hartelijk dank voor het prachtige boek waarmee u ons vandaag blij hebt gemaakt. Wat een geweldig
stuk werk moet dat geweest zijn, maar ook:Wat een mooi resultaat. Bijzonder ook dat jullie met
betrekking tot de grootmoeder van Lieuwe Annes Buma nog het een en ander hebben gevonden.
Mei freonlike groetenis en jitris tige tank,
Drs. Jelle Krol
collectievormer / vakreferent
Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Bûterhoeke / Boterhoek 1 – Postbus 2637
8911 DH – 8901 AC Ljouwert / Leeuwarden
Website: www.tresoar.nl
Reactie van het documentatiecentrum van de gemeente Súdwest Fryslân:
Sneek 13 desimber 2013,
Achte hear Bakker,
Hiermee bevestig ik de ontvangst van het door u en M.E. Ykema geschreven boek over de Ykema’s
van Wymbritseradeel. Het is een fors en interessant boek geworden met verrassende
familieverbanden. Mijn oog viel op de naam van Lieuwe Annes Buma die niet ver bij ons vandaan
begraven is in Smallebrugge- wij wonen in Hommerts- en op die van Wout Zijlstra, die in zijn jonge
jaren naast mijn grootouders woonde. Ik vind het mooi dat we dit boek in de bibliotheek kunnen
opnemen,
Heel veel dank hiervoor
Mei freonlike groetnis
Hessel Jaasma, archivaris
Afdeling Documentaire Informatievoorziening
Gemeente Súdwest Fryslân
Marktstraat 15,Sneek ( Beide reacties overgezet uit het Fries , Cor B).
Beste Ykema freonen
Wat een prachtig boek.
Niet alleen in de boekenkast maar ook om daar in te lezen “sneupen”.
Wat mij op mij opviel was dat er veel families elkaar kenden.
Maar dat er weinig gasten waren die ik daar wel had verwacht.
Wij hebben het boek ook kritisch bekeken.
Het is jammer dat uit de tekst op pag. 177 en 178 niet duidelijk wordt dat Trijntje de Boer en Wytske
de Boer zusters zijn. Hun echtgenoten Pieter Ykes en Yke Meinderts zijn neven van elkaar.
Conclusie; dit is een dubbele familie.
Binnen onze tak is dat een belangrijke melding.
Dit zou in het Ykema Nieuws vermeld kunnen worden.
Het was voor mij een bijzondere dag.
Hartelijk dank Commissie
Met vriendelijke groet
Yke Osinga
Aangevuld met het volgende citaat uit de mail van Yke: "Ik zou het wel op prijs stellen dat de
vereniging Ykema blijft bestaan.
Dit zou door middel kunnen zijn met een nieuwsblad waar vooral nieuws in vermeld wordt.
Contact personen in diverse dorpen zullen vast hun medewerking willen geven.
Maak het eens bespreekbaar, maar laten vooral de leden spreken.
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met vriendelijke groet en misschien tot ziens”. (Zie hierover hetgeen onder de inleiding is geschreven,
Cor))

3. Lijst van elfsteden bedwingers samengesteld door Theodorus Ykema uit
Oosterbeek en reacties daarop.
Bij de grote familiereünie van de Ykema’s van Wymbritseradeel op 26 oktober 2013,
te Oudega/Sandfirden/Westhem. waarin het, na een periode van bijna 100 jaar onderzoek en
voorbereiding, gedrukte familieboek werd uitgereikt aan de meer dan honderd aanwezige
familieleden, hebben onderstaanden zich, na openbare rondvraag, bij laatstgenoemde gemeld als
volbrengers van één of meer officiële Friese elfstedentochten op de schaats (in één dag), op de
fiets (in één dag) of te voet (in vijf dagen)
Cor Bakker , Arnhem
Age Roskam,Ruurlo
Sibbele Witteveen,
Oosterzee
Foekje Ykema,
Lolke Bakker, Duiven
Marijke Faber, Ouwsterhaule
J.W. Boersma, Roden
Joop Ykema, Bolsward
Gooitzen Ykema, Sneek
Arjen IJkema , Sneek
Frans Bakker, Rottum
Jeltje Bakker, Rottum
Theo(dorus Ykesz) Ykema
Oosterbeek

schaatsend 1985 en 1986 (1963 tot Staveren en kwam per trein en fiets op
de Grote Wielen voor Reinier Paping daar finishte)
3 x fietsend
schaatsend in 1985 en 1 x fietsend
9 x fietsend
schaatsend 1956
1 x fietsend
schaatsend in 1956 en 1985
schaatsend 1985 en 1986 en 2 x fietsend
52 x gelopen (heeft dus meer kruisjes dan alle overigen samen)
4 x fietsend
schaatsend in 1997 en 6 x fietsend
12 x fietsend
schaatsend 1985 en 1986 (1963 tot Franeker)

(Opmerking, Frans, Lolke en Cor Bakker zijn broers, Cor B.)
Een fotocollage van bovenstaanden is gemaakt omdat het aan het einde van de reünie niet meer
haalbaar was een groepsfoto te maken. Plak e.e.a maar in je Ykemaboek.(Theo Ykema).
Dit overzicht en de fotocollage staan uitgebreid op ykemaweb.com onder foto/elfsteden.)
Beste allen,
Dank aan Theo voor het verzamelen van deze gegevens. Inderdaad is het Ykemaboek en geweldig
document waar menige familie jaloers op zou zijn. Wat een knap stuk werk. We hebben een mooie
dag beleefd in Oudega! Prima georganiseerd. Wat betreft de 11 stedentocht: ik ben nog steeds in
schaatstraining op Thialf met het oog op een eventuele toekomstige 11 stedentocht. Ik zou graag nog
één keer mee willen doen. Ik wens allen een goede winter en veel plezier en vooral gezondheid.
Met een vriendelijke groet,
Joop Ykema, Bolsward
Zie ook Jeroen Ykema hieronder (Niet aanwezig op de reünie)
Beste Cor Bakker en Marten Ykema,
Met veel interesse heb ik door het familieboek gebladerd. Ziet er mooi uit!
Bij mijn vader zag ik een digitale nieuwsbrief, ik heb deze niet ontvangen.
Zou u mij willen toevoegen aan de verzendlijst? j.ijkema@chello.nl
Op de site zag ik dat jullie aan het inventariseren zijn degenen die de elfstedentocht hebben gereden.
Ik zelf heb hem 10x gefietst. Onlangs was ik in het Fries museum. Daar trof ik een wand aan met
allemaal ID-bewijzen uit de Tweede Wereldoorlog.
Twee betroffen IJkema’s. Deze heb ik voor jullie bijgevoegd.
Met vriendelijke groet,
Secretariaat: Geffenstraat 3

6844 HB Arnhem

Tel, 026 3814234

Afzender:Geffenstraat 3, 6844 HB, Arnhem

7

Jeroen IJkema, Stiens.

4. Nieuwjaarswens. Voor zijn ouders, van de 11 jarige Aurelius Johannes Ykema (1875-1961),
(Recordnr. 14 Johannestak) grootvader van ex-commissie voorzitter Rely Ykema (1935).
Bron: Thys Dykstra
Geliefde ouders!
Blij en dankbaar kom ik u Op deze dag begroeten
Weer mag ‘k u gezond en wel En verheugd ontmoeten
‘k Heb nu ook mijne wenschen klaar, Om bij d’ intrêe van dit jaar
U weer aan te bieden
Dat Gods goedheid u nog lang Spare op deez’ aarde
Want uw welzijn is voor mij Van zo hooge waarde
‘k Hoop dan ook steeds uwe vreugd Door gehoorzaamheid en deugd
Voortaan te verhoogen.
Zegen, voorspoed en geluk Doe Gods liefde u smaken
Wordt mijn wensch verhoord dan zal ’t Onheil niet genaken
En wij prijzen blij den Heer Brengen Hem onze dank en eer
Nu en heel ons leven.
Uw liefhebbende zoon
Aurelius Ykema
Goïngarijp, 1 januari 1886
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5. “Canon” van de Ykema familiegeschiedenis. 51 aandachtspunten uit het boek, “De
Ykema’s van Wymbritseradeel”
1. Het familiewapen. De achtergrond.
Blz. 7
2. De wortels. Meer dan 100 jaar speurwerk.
10
3. De dorpen Westhem en Sandfirden in Wymbritseradeel.
12
4. Buwa Wabbaz. Eerst bekende voorvader. In ca 1500 op De Band, Oudega.
13/65
5. Kampeerboerderij van Ygram Ykema aan de Vlakke Brekken vermoedelijk al in 1570 door
Eecke (Yke) Sybrens bewoont. Met hem komt de jongensnaam Yke in de familie. Sinds 1827 is
boerderij met landerijen in handen van Harmen Ykes Ykema en nazaten.
13/66
6. Bestuursfuncties. Vanaf 1579 bekleden Ykema’s en hun voorouders bestuurlijke functies in de
grietenij Wymbritseradeel. Vanaf 1692 tot 1844 praktisch onafgebroken als bijzitter/mederechter en
als ontvanger en dorprechter. Hielden van ca. 1700 tot 1825 als administrerend kerkvoogd in het
kerkeboek van Westhem de financiën van de kerk bij en legden daarvoor verantwoording af 35
7. De familiegraven in de kerk van Westhem. De tot dan onbekende graven van de Ykema
voorouders in de kerk komen op 17 mei 2000 te voorschijn bij het uitbreken van de vloer.
36
8. Het zilveren doopbekken, in 1843 aan de kerk geschonken door Theodorus Ykes Ykema en
Fokeltje Bartholds Idzerda.
41
9. “Lofdicht” op Theodorus Ykema, assessor van Wymbritseradeel.
42
10. De boedelscheiding van 1668 in Abbega.
52
11. De ruzie om de modderige dorpsvaart. Rol van Yke Johannes Ykema (1680-1751)
58
12. De 3 familietakken (1717-1730). Het ontstaan.
71
13. De Johannestak op het nippertje gered. De 56- jarige vrijgezel Yke Johannes Ykema (1757-1829)
trouwt op 7 oktober 1814 met de 24- jarige Fokeltje Bartels Idzerda . Pas na 8 jaar, op 12 april 1822,
wordt zoon Johannes geboren. De Oranjegezinde regent Yke zat in de Franse tijd van 1802-1813 en
daarna tot 1816 in het bestuur van Wymbritseradeel.
75
14. Johannes Ykes Ykema (1822-1891) van rijke boerenzoon naar los werkman.
87
15. Zijn moeder Fokel, de rijke boerin van voorheen, overlijdt in 1855, met f.603.95 schuld. 91
16. Een schip vol Chinezen.
92
17. Johannes wordt van boer, kastelein, visser en tenslotte los werkman.
100
18. Johannes Aukes Ykema (1876-1952) laat in de Eerste Wereldoorlog clandestien een kalf slachten
door slagerszoon Sikke Sijbrandij, oom van samensteller Cor Bakker. Ze lopen tegen de lamp. 115
19. Johannes Aukes vraagt in crisisjaar 1929 f. 1000 te leen bij zijn broer Tjerk.
117
20. Joop en Jan Ykema na de onderduik in de Tweede Wereldoorlog in het Fries Bataljon
naar Nederlands-Indie
129
21. Het recht van overpad te Remswert.
145
22. Harmen Ykes Ykema (1791- 1874) verwerft in 1827 de boerderij van de voorvaderen van de
Ykema’s aan de Vlakke Brekken te Sânfurd. Nu bewoond door nazaat Ygram Ykema.
146
23. De landerijen worden in 1873 in tweeën gedeeld ten behoeve van de beide zoons Yke Harmens
en Taede Harmens. Halfweg Sânfurd en De Brekken wordt een nieuwe boerderij gebouwd.
147
24. Durk Ykema (1904-1997) zakt in juni 1945 met zijn bus door de nieuwe brug van Warns. 155
25. Ykema’s/IJkema’s op het kerkhof van Sânfurd.
166
26. Geertje Bangma (1764-1840), stammoeder van de Theod.tak . Waarom is ze zo kwaad? 229
27. Openbare verkoop na overlijden van Geertje.
232
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28. Bouw Senserhuis bij Blauwhuis in 1805. Eerste steen gelegd door Okke Ykema. Opmerkelijke
schilderijen met een verhaal, in de voorkamer (schoorsteenstukken).
234
29. Dochter Eelkje, de ijzerkraamster, in 1835 failliet. Leent f. 2900 van haar moeder .
239
30. Het drama van de 6 Sijbrens.
249
31. Yke Okkes Ykema (1795-1829) verdacht van het oprapen van aardappelen van het land. 250
32. Jan Lolkes Ykema (1844-1905). Sociale strijd. Ingezonden: De macht aan de arbeiders!
253
33. De bank springt en de dominee speculeert!
254
34.Trijntje Ykema (1910-1958). Op 25 april 1946 op de koffie bij koningin Wilhelmina.
259
35. Uitgeverij Johannes Ykema in Den Haag. Pionier op het gebied van schoolplaten.
265
36. Een Ykema in de Tropen. Gezaghebber Hendrik Cornelis Ykema (1875-1938)met standplaats
Merauke op Nieuw Guinea. Tussen de koppensnellers. Zoon Yke de eerste boreling die ingeschreven
is in de burgerlijke stand van Merauke. (27 januari 1904).Verkenning en kartering op de Digoel rivier.
en de Ykema rivier op Nieuw Guinea.
272
37 De stamouders van de “Haagse tak”. Marten Ykema en Aukjen Kijl. Foto.
288
38. Theod. Ykes Ykema (1835-1906), overschrijver van het kerkeboek van Westhem. Foto .
297
39. Het gezin van Hendrik Cornelis Ykema, Gezaghebber bij de Gouvernements Marine.
310
40. Floris Ykema ( 1856-1910) en Akke Roelinga in Iowa, USA. Foto. Akke en de 3 kinderen reizen
in november 1888 als tussendekspassagiers met het ss. Rotterdam naar New York.
346
41. Knotsoefening van Mrs. Sophie Ykema , Chicago. Foto.
351
42. Jan Ykema en de strijd op de Grebbeberg in mei 1940.
358
43. Harmen Taede Ykema sneuvelt bij vliegveld Valkenburg bij Wassenaar. Mei 1940.
360
44. Duitse inval bij oa. De Ykema boerderij aan de Vlakke Brekken. Joods gezin gespaard “Grutte
Meine” opgepakt voor dwangarbeid in Drente. Februari 1945.
363
45. Ondergedoken Poolse krijgsgevangene zingt de “Internationale”. Voorjaar 1945.
368
46. “Ykema” Elfsteden bedwingers bij Kema Arnhem. Groepsfoto februari 1985.
375
47 Grafsteen van Sypertie Ykes Ykema (1720-1768), zuster van de drie stamvaders, grootmoeder
van Lieuwe Annes Buma (1796-1876), grondlegger van de Buma bibliotheek te Leeuwarden. 377
48. Willem Duisenberg, een bekende Nederlander.
378
49. Nynke Laverman, veelzijdige Friese zangeres en performer.
383
50. Trijntje Johannes Ykema (1860-1896) krijgt in 1885 van koning Willem III persoonlijk
toestemming om met Tjeerd, de broer van haar overleden man Hantje, te trouwen. Trijntjes zoon
Hantje is in januari 1945 omgekomen als gevolg van een brute roofoverval. Achterkleinzoon is Wout
Zijlstra, de “Sterke Man”
387
51. De Commissie Ykema in 1996. De leden van het eerste uur. Foto.
391
Cor Bakker
Arnhem, januari 2014.
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Het eindresultaat. Foto, Jouke Gietema.
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