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YkemaNieuws
Nieuwsbrief
Van de
Commissie stamboomonderzoek

Familie Ykema/Ijkema
Familiewapen Ykema/IJkema

(Wymbritseradeel)

Nieuwsbrief nr, 6

datum:

zomer 2003.

1. Van de redactie.
Veel later dan de bedoeling was, verschijnt deze zesde YkemaNieuws. Het blijkt helaas in de praktijk
niet mogelijk een vaste verschijningsdatum aan te houden. Om wat dat betreft wat meer speelruimte
te creëren verschijnt de YkemaNieuws vanaf heden met de zelfde frequentie van twee nummers per
jaar, eenmaal als zomernummer en een maal als winternummer. Ik vraag uw begrip voor deze kleine
wijziging.
Alarm! Een punt van zorg wordt het verschijnsel van de achterstallige abonnementsgelden. Een
aantal abonnees heeft een betalingsachterstand. Het gaat hier om het luttele bedrag van 2.5 euro per
jaar, dus aan de kosten kan het niet liggen. Het zal meer een kwestie van doodgewoon vergeten zijn.
De lage abonnementsprijs is gebaseerd op het uitgangspunt dat iedereen op tijd betaalt. Nu dat niet
gebeurt moeten we uit eigen zak bijbetalen, wat niet de bedoeling is. Bovendien is het niet eerlijk
tegenover de wel op tijd betalende abonnees.
Hoe lossen we dit op? Misschien kunnen de volgende spelregels uitkomst bieden.
- Het abonnementsjaar loopt van 1 januari tot 31 december.
- Betaling van het abonnementsgeld is per jaar vooraf en wordt voldaan voor 31 december van het
jaar voorafgaande aan het abonnementsjaar.
- 2003 is het derde volle jaar dat YkemaNieuws (YN) verschijnt. Dat betekent dat elke abonnee op dit
moment tenminste drie maal 2.5 euro is 7.5 euro heeft moeten overmaken.
- Het staat u vrij meerdere abonnementsjaren vooruit te betalen. Uiteraard wordt dat nauwkeurig door
de penningmeester bijgehouden.
- Abonnees die per januari 2004 een betalingsachterstand hebben worden hiervan in een apart briefje
bijgesloten bij de volgende YkemaNieuws (nr. 7) op geattendeerd, met het verzoek tot betaling. Als
betaling uitblijft wordt dit beschouwd als opzegging van het abonnement en wordt YN nr. 8 niet meer
toegezonden!
Graag uw medewerking voor de oplossing van deze belangrijke kwestie.
Gironummer penningmeester: 963274309 tnv. Ykema M.E. Ede. Onder vermelding van:
‘YkemaNieuws’.

2. Van de Commissie.
De Commissie Ykema heeft in de afgelopen periode een belangrijk verlies geleden. Op 12 juni 2003
overleed op 77 jarige leeftijd, onverwacht ons Commissielid Gyb de Boer uit Heerde. Gyb was hersteld
van een zware operatie en zette zich weer voor 100% in voor de Commissie, toen hij tijdens
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familiebezoek in Leeuwarden, getroffen werd door een hartstilstand. Sinds 17 november 1994, toen
de Commissie voor het eerst bijeenkwam, was Gyb van de partij. Deze eerste vergadering kreeg
meteen een feestelijk tintje, omdat hem juist een kleinzoon was geboren en dit heugelijke feit vierde
met het trakteren op gebak.Er moet daarna een vruchtbare tijd voor de De Boer dochters zijn
aangebroken, want het was niet de laatste keer dat Gyb de Commissieleden mee liet vieren met een
familie uitbreiding. Gyb ontpopte zich als een echte ‘sneuper’ en was een specialist op het gebied van
stamboom en geschiedenis van de Harmentak, waar zijn echtgenote Foekje van afstamde.
Gyb was kunstzinnig, creatief en precies, wat zich onder anderen uitte in zijn in de puntjes verzorgde
documentatiemap over de Harmentak. In 1996 verloor hij zijn geliefde Foekje. Na dit ingrijpende
verlies nam hij na verloop van tijd toch de Ykema zaken weer op. In 1999 overleed onze voorzitter
Johannes Ykema uit Harderwijk, waardoor ook onze plaats van bijeenkomst kwam te vervallen. Gyb
bood spontaan aan om daarna zijn woning aan de Kamperweg te Heerde als vergader plaats te
gebruiken. ‘Mooi centraal in het land’ zoals hij zelf motiveerde. Hij toonde zich een prima gastheer en
we kwamen er graag. We zullen zijn gastvrijheid en zijn aanstekelijk enthousiasme de komende tijd
heel erg missen.

Onze voorouders en het openbaar bestuur van Friesland (Deel 1).
Een aardig aspect bij het nagaan van de Ykema roots is dat ze helemaal terug zijn te traceren tot in
e
de 15 eeuw. We hebben dit voor een deel te danken aan het feit dat onze verre voorouders
zogenaamde eigenerfde boeren waren; boeren met eigen erf, huizinge en landerijen, waardoor ze met
naam en beroep voorkomen in stukken die erfenissen, boedelscheidingen bij overlijden, of koop en
verkoop van landerijen etc. betreffen.
Verder bekleedden ze vaak bestuurlijke en kerkelijke functies, zoals bijzitter of mederechter van de
grietman (is hoofd van de grietenij of gemeente), dorpsrechter en kerkvoogd en komen ze met naam
en functie voor in de geschreven neerslag van deze instanties. In het volgende overzicht zullen we
onze aandacht vooral richten op dit aspect van de Ykema geschiedenis..
De periodes waarin we Ykema -voorouders tegenkomen zijn als volgt onder te verdelen:
-1- Voor 1498. De tijd van de Friese Vrijheid.
-2- 1498-1580. Friesland komt onder centraal gezag van de Habsburgers. Eerst de Duitse keizer,
later de koning van Spanje.
-3- 1580 tot 1795. Het Spaanse juk wordt afgeworpen.Tijd van de Republiek der Zeven
Verenigde Nederlanden. Friesland is een van de zeven autonome provincies. 1580 reformatie. De
gereformeerde kerk is de enige door de staat erkende kerk. In 1584 wordt Willem van Oranje
vermoord door Balthazar Gerards. Regententijd.
-4-1795 tot 1813. De Patriottische en Franse tijd.
-5- Na 1813 . Het Koninkrijk der Nederlanden.
1. De Friese Vrijheid (tot 1498).
Eeuwenlang hebben de Friezen zich vrij kunnen houden van enig feodaal gezag door keizer of koning
bij monde van hun leenheren uitgeoefend. Stad - en grietenijbesturen duldden geen heerser boven
zich. Zij baseerden zich daarbij op het privilege van Friese Vrijheid dat de Friezen in 800 voor eeuwig
(salang de wyn troch de wolken waait) door keizer Karel de Grote zou zijn verleend. Dit als dank voor
de vermeende hulp die zij hem gaven bij het neerslaan van de opstand van Rome. Schriftelijke
bewijsstukken hiervan zijn niet bekend. Toch lukte het de Friezen dit privilege in 1417 nog eens door
de Duitse keizer Sigismund te laten bekrachtigen. Deze akte bevindt zich in het Ryksargyf te
Leeuwarden.
Rechtspleging ging in die tijd volgens het veterecht, waarbij misdaden in plaats van dat ze met
(bloed)wraak werden gewroken, door middel van zoenoffers door de familie van de dader(s) aan de
familie van de slachtoffer(s) konden worden afgekocht.
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Generatie1 en 2.
Onze gemeenschappelijke voorvader Buwa Wabbaz (G1), (ca 1450- voor 1511) en zijn zoon Wabba
Buwaz (G2), (1485- ?) leefden in de nadagen van deze periode als eigenerfde boeren op De Band 6
tussen Oudega en Sandfirden. Het was een periode, die zich kenmerkte door de zich al jaren
voortslepende gewelddadige ruzies tussen de elkaar bestrijdende partijen van de Friese landadel: De
Schieringers en de Vetkopers.
Bij Westhem, op de plaats waar nu Sate Katsyl, de vroegere boerderij van Johannes Ykes Ykema
(Generatie 8), (1717-1798) staat, zijn restanten van een stins gevonden. Een stins was in oorsprong
een versterkte toren, later uitgebreid met woonvertrekken, op een steile moeilijk te beklimmen hoogte,
een stinswier genoemd, met een gracht er omheen, waarin de bewoners en aanhang van de
naastgelegen boerderij zich bij gevaar konden verschansen. Hieruit hebben zich later de kastelen met
hoofdgebouw en bijgebouwen ontwikkeld zoals wij ze nog kennen.
Dat dit is niet altijd afdoende was, blijkt in de zomer van 1443, als de Schieringer hoofdeling
(landedelman) Bocke Harinxma van Sneek met 30 man de stins van de Vetkoper Hessel Jongema
aan de Hemdijk inneemt en met de grond gelijk maakt. In 1447 wordt tussen Harinxma en Jongema
volgens veterecht de vrede gesloten.
Jongema krijgt als compensatie voor de vernielingen, land gelegen aan de Hemdijk en bij Westhem.
De goederen die hij aan de Hemdijk bezat, krijgt hij terug.
In 1498 komt aan het tijdperk van de Friese Vrijheid en de bloedige strijd tussen de Schieringers en
Vetkopers een einde, als de op verzoek van de Schieringers de te hulp geroepen Hertog van Saksen
met een legertje huursoldaten de Friezen onder het gezag van de Duitse keizer brengt.

2. Onder centraal gezag van de Habsburgers. (1498-1580).
Generatie 1 en 2.
De Hertog van Saksen probeert in Friesland bestuurlijk orde op zaken te stellen. Uiteraard ondermeer
door belasting te heffen op grond en onroerend goed. Om land, goed en eigenaars (floreenplichtigen)
in kaart te brengen stelt hij in 1511 plaatselijke Registers van Aanbreng op. In het RvA van Sandfirden
wordt onze oudste stamvader Buwa Wabbaz (G1), genoemd als eigenaar van land onder Sandfirden
evenals zijn zoons Wabba en Hylka (G2).
Het blijven daarna roerige tijden met aanvallen op Friesland van de Geldersen onder aan voering van
Hertog Karel van Gelre. Het zijn de gloriejaren van Grutte Pier die op de Zuiderzee als kapitein en
zeeroverhoofdman onder de vijandelijke Hollandse zeevaarders dood en verderf zaait.
Generatie 3.
In deze periode is stamvader Eecke (Ycke) Wabbaz, (1520/30-1598) (G3), kleinzoon van Buwa,
huisman (boer) te Sandfirden en in 1579 volmacht van Oudega, Sandfirden en Heeg. Dat laatste
betekent dat hij afgevaardigde was in een vertegenwoordigend lichaam. (Mogelijk lid van de Staten
van Friesland). Met hem komt de jongensnaam Yke in de familie.
Zijn broer Fonger is in 1552 boer te Oudega en wordt vermeld als zijnde weerbaar met ‘speidts en
deghen’. Hij is vermoedelijk reserve krijgsman, uitgerust met speer en degen (zie plaatje, bron nr. 8)).
(Met deze speren was in Friesland nog wat bijzonders aan de hand. De onderkant was namelijk
zodanig uitgevoerd, dat de ca. 4 meter lange speer als polsstok kon worden gebruikt(zie ook plaatje),
wat verplaatsing van de voetsoldaten door het met sloten en slenken doorkruiste Friesland
vergemakkelijkte.(bron nr. 8)).
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‘Met speidts en deghen’
3. Friesland en de Ykema’s ten tijde van De Republiek (1580 –1795).
In 1579 wordt onder aanvoering van Willem van Oranje, de Spaanse koning afgezworen. Nederland
gaat daarna zelfstandig verder als Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Friesland is een van
de 7 autonome provincies met aan het hoofd de Staten van Friesland. De politieke macht van de
Oranje stadhouder is gering, zijn rol beperkt zich voornamelijk tot die van krijgsheer. De
vijandelijkheden met Spanje eindigen in 1648 met de vrede van Munster..
De periode van de Republiek wordt ook wel de regententijd genoemd. In Holland waren dat de telgen
uit rijke koopmansfamilies die via de Staten de macht uitoefenden. Op het platteland van Friesland
was het de landadel, die onderling de ambten verdeelde en vaak via de functie van grietman,
eeuwenlang familiekapitaal vergaarde en vergrootte. Van 1579 tot 1795 zijn de Ykema’s en hun
voorvaderen, representanten van het regentendom in hun functies als volmacht,
bijzitter/mederechter, dorpsrechter en ontvanger.
Het volk, komt vooral in tijden van tegenspoed, verschillende keren, zij het zonder succes, in opstand
tegen onrechtvaardige wetten en belastingmaatregelen. De Republiek loopt in 1795 teneinde als, als
uitvloeisel van de Franse revolutie, onder het motto ‘Vrijheid, gelijkheid en broederschap’, de
patriotten in Nederland de baas worden. Dat betekende niet dat het dan definitief gedaan is met de
macht en het aanzien van de Ykema’s. Daarover meer in de volgende YkemaNieuws.
In 1580 vindt ook de reformatie plaats. De katholieke- en ook de doopsgezinde godsdienst worden
dan verboden, de gereformeerde kerk wordt ‘staatskerk’. Pastoors worden dominees. Een enkeling
zoekt zijn zielenheil in het buitenland. Een enkeling blijft gewoon pastoor en leidt een clandestiene
parochie op het Friese platteland.
Ondanks het van overheidswege ingestelde verbod, is in de praktijk de tolerantie groot en wordt hen
geen strobreed in de weg gelegd. In het dagelijks leven hadden mensen van verschillende
geloofsovertuiging elkaar vaak hard nodig. Gemengde huwelijken zijn officieel verboden maar komen
nochtans veelvuldig voor. Bij het gewone volk is de betrokkenheid met de nieuwe godsdienst klein. In
1620 is nog maar 10% van de bevolking in Friesland officieel lidmaat van de gereformeerde kerk.
Toch zijn de katholieken sinds de reformatie tweederangs burgers en zijn ze uitgesloten van
overheidsfuncties. Dit heeft geduurd tot 1795, als de patriotten het in Nederland voor het zeggen
krijgen.
Generatie 3 en 4.
De scheuring in de kerk zorgt ook binnen families soms voor tweedeling. Zo blijven van de negen
kinderen van Eecke Wabbez (G3) de oudste acht katholiek en gaat alleen de jongste, onze voorvader
Sybren Eeckes (G4) (ca. 1570- na 1646), over naar de gereformeerde kerk. Hem zien we dan ook als
enige van de vier zoons van Eecke Wabbez terug in een overheidsfunctie; namelijk in 1616 als
dorpsrechter van Sandfirden. In 1628 is hij daar tevens kerkvoogd.
Generatie 5 en 6.
Sybrens’ zoon, Ycke Sybrens (G5) (ca 1610- voor 1661) is in 1632 huisman (boer) in Sandfirden. Van
hem zijn geen publieke functies bekend.
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Zijn zoon Johannes Yckes (Yckema) (G6), (1636- voor okt. 1702) is behalve boer, in 1698
dorpsrechter en ontvanger te Westhem en in 1692 tot zijn dood in 1702 bijzitter/mederechter van
Wymbritseradeel. Hij is de eerste voorvader, die de achternaam Y(c)kema voert.
Generatie 7.
Alle drie genoemde functies gaan later over op zijn zoon Ycke Johannes Yckema (G7), (1680- 1751).
Behalve boer, dorpsrechter, ontvanger en bijzitter/mederechter is Ycke Johannes Volmacht ten
Landsdage (lid van de Staten van Friesland) en dijkgraaf van de Sens- en Atsebuurster meer, in
1633 ingepolderde meren langs de Hemdijk bij Westhem en Blauwhuis. Bovendien is hij kerkvoogd
van de parochie Westhem/Wolsum.
Met de drie zoons Johannes, Harmen en Theodorus splitst de familie zich in de bekende drie takken.

Generatie 8.
De oudste zoon Johannes Ykes Ykema (G8), (1717- 1798), is boer, ontvanger en kerkvoogd te
Westhem Ook hij is weer bijzitter/mederechter van de grietenij Wymbritseradeel. In 1767 is hij
rekenmeester van.Wymbritseradeels c.a. Contributie Zeedijken.
Zijn broer Harmen (G8),1722-1782) is in 1749 welgestelde boer te Ferwoude en bekleedt , voor zover
bekend, geen openbaar ambt..
Hun broer Theodorus (G8), (1730- 1821) is boer en ontvanger te Westhem. In 1786 ontvanger te
Jutrijp.
Generatie 9.
Yke Johannes Ykema (G9), (1757-1829). Is boer en kerkvoogd te Westhem. Tevens dorpsrechter
en ontvanger en dijkgraaf van de Sens- en Atzebuurstermeer. Hij wordt in 1791 in een akte ‘bijsitter
of mederegter van Wymbritseradeel’ genoemd. In 1795 bij het begin van den Patriottische/Franse tijd
vervalt de functie. Vier generaties Ykema op rij, hebben dan in de periode 1692 tot 1795, een eeuw
lang, van vader op zoon het ambt van bijzitter bekleedt.
Neef Yke Harmens (G9), (1759- 1830) is boer te Wolsum, Nijland en Idzega en heeft ten tijde van de
Republiek, voor zover bekend, geen publieke functie.
Neef Yke Theodorus (G9, (1657-1822) is boer te Westhem, Wolsum en op Senserhuis bij Blauwhuis.
In 1786 is hij ontvanger van Wolsum. Ca. 1798 is hij kerkvoogd te Sandfirden.
4. Samenvatting.
Eecke Wabbez (G3), (1520/1530-1598) is in 1579 de eerste voorvader die we zien in een publieke
functie, namelijk als volmacht van de dorpen Sandfirden, Oudega en Heeg.
In 1795, als de patriotten de baas worden, verliest Yke Johannes Ykema (G9), (1757-1829), als
vertegenwoordiger van het dan gehate regentendom, zijn publieke functies.
Zo hebben de Ykema’s uit Westhem en hun voorvaderen in verschillende functies van 1579 tot 1795
ruim 200 jaar en 7 generaties lang, hun stempel gedrukt op het bestuur van de grietenij
Wymbritseradeel en in bescheiden mate als lid van de Staten van Friesland, op het bestuur van de
provincie. Daarna was het, zij het voor korte duur, voorlopig even afgelopen met hun regionale
machtspositie.
(Wordt vervolgd in de volgende YN).

4. Inhoud van de genoemde functies ten tijde van de Republiek.
In Friesland waren op provinciaal niveau bestuur en rechtspraak gescheiden. De bestuursmacht
berustte bij de Staten van Friesland. Het Hof van Friesland berechtte de zware criminaliteit
(misdrijven) vanuit de hele provincie.
Op grietenij niveau was de grietman, altijd een telg uit een landadellijke familie, de baas. Hij werd
daarbij geassisteerd door tenminste twee bijzitters/mederechters ook wel assessoren genoemd. De
Staten van Friesland benoemden de grietman uit een door de stemhebbende eigenaren van
onroerend goed (floreenplichtigen) van de grietenij gedane voordracht van drie personen. De grietman
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op zijn beurt benoemde uit een voordracht van drie personen, door de floreenplichtigen gedaan, de
bijzitters/mederechters en de dorpsrechters.
Op grietenijniveau waren bestuur en rechtspraak niet gescheiden vandaar de functie aanduiding
bijzitter/mederechter. Behalve het besturen van de grietenij door grietman en bijzitters werd
rechtspraak gedaan door het nedergerecht van de grietenij. Behandeld werden globaal genomen, de
kleine criminaliteit (overtredingen), civiele zaken (geschillen tussen burgers onderling) en
buitengerechtelijke zaken als benoeming van een voogd, wijzigen van huwelijksvoorwaarden en een
veelheid van andere zaken. Het nedergerecht is enigszins vergelijkbaar met het huidige
kantongerecht.
Het nedergerecht kon slechts lage straffe uitdelen, zoals het aan de kaak stellen (in het openbaar aan
de schandpaal ketenen), het opleggen van boetes en het op water en brood zetten. Dit laatste kwam
vaak neer op het opsluiten in het zogenaamde hondenhok onder de plaatselijke toren. Het gerecht
kwam meestal een keer per week in de zogenaamde rechtskamer bijeen.
De grietman was een van de twee uit de grietenij afkomstige ‘Volmachten ten Landsdage’ (leden van
de Staten van Friesland). De tweede volmacht was vaak de oudste bijzitter of een eigenerfde boer uit
de grietenij..
De mederechter/bijzitter was, naast het verhoren van getuigen en het spreken van recht, onder
anderen belast met diverse administratieve activiteiten met betrekking tot boelgoeden, inventarisaties,
autorisaties, en de controle op het beheer van de kerkelijke goederen en de onroerende goederen in
eigendom van de grietenij.
Vrijwel elk dorp had een dorpsrechter. Hij was de vertegenwoordiger van het grietenijbestuur in het
dorp. Hij bracht de grietman op de hoogte van ongeregeldheden en onenigheden die niet direct
opgelost konden worden. Hij arresteerde verdachten en landlopers, sloot ze op onder de toren en
bracht ze voor verhoor naar de rechtskamer. Hij was verantwoordelijk voor de correcte gang van
zaken bij de voor de floreenplichtigen in de kerk belegde vergaderingen en verkiezingen. Hij sprak dus
geen recht maar was in feite een soort politieambtenaar.
De (dorps)ontvanger was een particuliere ondernemer. Zijn functie werd door de Staten verpacht en
op die verpachting kon op worden ingeschreven. Hij inde de jaarlijkse belastinggelden of florenen en
droeg ze af aan de grietman. Die zorgde er voor dat de opbrengsten van alle dorpen naar de Staten in
Leeuwarden gingen. Een zeker percentage van zijn opbrengst was voor de ontvanger. Volgens
sommige bronnen werd hij ook wel benoemd.
Een bijzondere functie was die van rekenmeester van Wymbritseradeel c.a. Contributie zeedijken die
Yke Johannes Ykema (G8), 1717-1798) in 1767 bekleedde. De grietenij Wymbritseradeel was
verplicht op haar kosten ca. 9 kilometer Zuiderzeedijk te onderhouden vanaf het Rode Klif naar het
noorden toe. De financiering werd bekostigd door een heffing op grond en onroerend goed. De
rekenmeester berekende aan de hand van de jaarlijkse onderhouds- en overige kosten de omslag
per floreenplichtige voor het betreffende jaar.
De functie van dijkgraaf en uiteraard die van kerkvoogd zijn ons ook vandaag de dag bekend.
Een dijkgraaf is voorzitter van het bestuur van een waterschap of van een polderbestuur.
Een kerkvoogd is binnen het bestuur van de plaatselijke kerkgemeenschap verantwoordelijk voor het
financiële beheer van de kerkgoederen.
Dit was in vogelvlucht een stukje geschiedenis over het openbaar bestuur in het Friesland van voor
1498 tot 1795 en de functies die de Ykema voorvaderen gedurende die periode daarin bekleedden.
In de volgende YkemaNieuws hoop ik iets te vertellen over hun publieke rol in de ‘Patriottische/Franse
tijd’ van 1795 tot 1813 en de periode na 1813.
Cba.
Opmerking: (G1), (G2) etc. betekent generatie 1, generatie 2 etc.
Bronnen:
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1. Bergsma, W. Tussen Gideonsbende en publieke kerk. Een studie over het gereformeerde protestantisme in Friesland. 15801650.Leeuwarden 1999.
2. Gildemacher, K.F. Wymbritseradiel, Skiednis fan gea en minsken. Sneek 1980.
3. Jong, Jelle de. Buwa Wabbaz te Sandfirden. In: Genealogysk Jierboek 1999. p 7-94.
4. Kerkeboek van Westhem, 1703-1825 (kopie).
5. Kuiper, Otto. Nedergerechten, buitengerechtelijke zaken. Ryksargyf, Leeuwarden 1994
6. Noomen, Paul en Hein Walsweer. De genealogie van de Friese adel volgens Upcke van Burmania. In: Genealogysk jierboek
1997.
7.. Oldenhof, Harmen. It iepenbier bestjoer yn Fryslân troch de ieuwen hinne. Lezing, Arnhem 2001.
8. Mol, J. A. Fryske krigers en de krústochten In: It Beaken, 2000 nr.1.
9. Priester, E. Jr. Beknopte geschiedenis van Wymbritseradeel cum annexis Contributie Zeedijken. Sneek, 1915.
10. Ykema Marten E. Stamboom Familie Ykema.

5. Geboorte.
Op 24 maart 2003 is geboren Maarten, zoon van Engbert van Esch en Ellen Ykema en broertje van
Rutger, allen wonend te Barneveld

6. Overlijden.
Op 31 december 2002 is te Bolsward overleden Trijntje Ykema-Kooistra
Geboren te Tzum op 18 januari 1905. Weduwe van Durk Ykema

7. Diversen.
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