
Keimpe 
Sikkema

Een kijkje in het leven van 
een jonge journalist uit 
Leeuwarden tijdens de Tweede 
Wereldoorlog.



Wie was Keimpe 
Sikkema?

• Keimpe Sikkema is geboren in 1918 in de plaats De 
Westereen. Hij is overleden te Leeuwarden in 1986. 
Keimpe Sikkema was 21 jaar oud toen de oorlog
uitbrak in Nederland. Zijn verloofde Lien Strubbe was 
19 jaar oud toen de oorlog begon.

• Keimpe werkte als journalist voor het 
blad Volksblad voor Friesland. Na de oorlog werd hij
journalist van de Leeuwarder Courant.

• Keimpe Sikkema was een groot liefhebber van het 
schaatsen. In Januari en Februari 1943 verschenen 
er twee ijsgidsen voor Friesland en Holland. Hij 
schreef hierover: De samenstelling ervan was me een 
waar genoegen; zij verzoette de vaak bittere arbeid.



Hoe zag 
de familie 
van 
Keimpe 
Sikkema er 
uit?

• Pieter Sikkema is de vader van Keimpe. Hij is 
geboren in 1893 in De Westereen. Hij werkte als 
commissionair voor De Nijverheid. Het is een 
familiebedrijf opgericht door de opa van Keimpe. 
Het bedrijf richtte zich vooral op de rietmeubel-
industrie. Pieter Sikkema is overleden te 
Leeuwarden in 1956.

• Lien Strubbe was de verloofde van Keimpe Sikkema. 
Zij is geboren in 1921 te Hoogeveen. En woonde 
tijdens de oorlog in Zutphen aan 
de Warnsveldseweg 35. Lien Strubbe en Keimpe
Sikkema zijn na de oorlog getrouwd. Lien Strubbe is 
overleden te Leeuwarden in 2010.

• Zij hadden samen een dochter Martha Sol-Sikkema 
en twee zoons Piet jan Sikkema (1947) en Taco 
Anders Sikkema (1949). Zij zijn allemaal na de oorlog 
geboren



Waar woonde 
Keimpe 
Sikkema?

Keimpe Sikkema woonde tijdens 
de tweede Wereldoorlog aan de 
Noordersingel 62 te Leeuwarden

Kaart van de gemeente Leeuwarden en Huizum in 1943.



Het dagboek van Keimpe 
Sikkema

• Het dagboek bestaat uit zeven schriften en is met de 
hand geschreven door Keimpe Sikkema zelf.

• Het dagboek is bijzonder omdat er geen ander 
dagboek bekend is dat over zo'n lange periode verslag 
geeft.

• Het dagboek is overgetypt door Hetty Krol. Zij heeft 
de zeven schriften letter voor letter herschreven.



Een bladzijde uit het 
dagboek

• Keimpe begon op 11 mei 1940 met het schrijven 
van het dagboek en stopte met het oorlogsdagboek 
op 17 mei 1945. Het dagboek telt meer dan 500 
pagina's.

• Hij begint het dagboek met de tekst: "Angst der 
Tijden, welk een speling van het noodlot! Wie in 
Nederland bekommerde zich gisteren en vandaag 
om de oogst der tijden, nu sinds drie uur 
gisternacht ons land aangevallen wordt door een 
grote gewapende Duitse macht?"


