Faber
Pier Jansen Faber, ged. Marrum 9-12-1655 (*), vermoedelijk zoon van Jan Jans, smid
en Agnete Jannes, afkomstig van Hallum, vroedsman van Staveren (1680, 1696),
burgemeester van Staveren (1682), otr. Hallum 24-8-1679 (met attestatie naar elders),
tr. Stavoren 14-9-1679 Janna Fockesdr, ged. Stavoren 6-1-1650, overl. Stavoren 1410-1720 (aangifte), dochter van Focke Hilckes Hilckema en Simpck Jacobs.
De naam Faber heeft betrekking op het beroep smid of timmerman. Het vermoedelijke
bewijs voor de familienaam van Pier kan worden geleverd door het lidmatenboek van
Hallum, Ferwerderadeel: Op 13-2-1668 doet Agnete Jannes vrouw van Jan smid
belijdenis, zij wonen in Hallum. We kwamen Jan Jans al als smid tegen bij de doop van
Pier in 1655. Dan wonen ze nog te Marrum waar een huwelijk van Jan en Agnete helaas
niet gevonden. Pier vernoemde zijn moeder.
Op 9-2-1680 wordt Pier faber unaniem als nieuwe vroedsman gekozen in het
stadsbestuur van Staveren. Er is discussie over zijn uitverkiezing omdat hij geen burger
is. Hij wordt toch toegelaten, Tresoar 70-07 nr. 17 folio 113 en 120 Procureur (*).
Burgemeester in 1682 i.p.v. de overleden Oege Gerrits Rovrijs (*)
Pers. goedschatting 1696: vroedschap Pier Faber fl 25.750-257-10 (OA125).
Auth.(fol.176): Janna is grootmoeder van Rienkjen, Ykele en Fok Ynties.
Curatoren: V. Hempenius en T. Wiarda d.d. 4-9-1719.
Bijlagen Civiele Sententies (Roorda) NT14.26: Nr.14 d.d. 26-10-1700, fol.26: Jan Fockes
te Starum, 49 jaar in 1698.
Kinderen van Pier en Janna:
1. Simk, ged. Stav. 3-10-1680.
2. Simckjen Piers Faber, ged. Stav. 25-12-1681 (dr.v. Pier Faber), tr. Stav. 30-1-1701
Intie Iekeles van Wykkel, geb. omstr. 1680, DG, Herv. belijdenis Stav. 25-1-1702,
burgemeester van Staveren (1720), kerkeraad, overleden vóór 1730 in Stavoren.
Hemelumer Oldeferd, gedoopt op belijdenis op 25 januari 1702 in Warns en Scharl,
IJntie Jeekles, de dopeling is van de Mennonieten uit Stavoren bij zijn
meerderjarigheid overgekomen.
Weesboek Stavoren AUTH.181. 16-01-1720: Inventaris van goederen van de kinderen
van Intie van Wykel door wijlen Fok Fokkes bij testament van 16-1-1720 gelegateerd.
Legatere ik aan de kinderen van Simpk Faber bij de burg. Intie van Wykel, in egte
verwerkt, een Fenne land te Warns. Nog aan de jongste van deze kinderen met name
Fok Ynties kleding enz.(fol.235). 16-01-1721 Curatoren mijn neven D.V. Hempenius
en Schij..Thomas Wiarda ten tijde en soo lang de jongste dezer kinderen voornoemd
agtien jaren oud sal sijn. Ondertekening (fol.236).
Weesboek 19-12-1729 ter presentie van Thomas Wiarda, burger hopman, geauth cur
over de kinderen van wijlen Intie van Wykel met name: Rienkjen, Ickele en Fock
Intes, hun wijlen grootmoeder en muij Jan en Fock Fockes aanbeërft, volgens
testamentaire dispensatie tegen Rienkjen Intjes van Wykel vrouw van Johannes Piers
Stonenbrink, gevoegd met S.J. Fennema voor 1/2 mede erfgenaam van de voorzegde
goederen van haar wijlen grootmoeder en muij (fol.661-690 tot eind IX). 00.00.1728
betaalt aan Hylkjen Arjens, naailoon of leergeld voor Fok Inties, betaalt aan Hylk
Teunis borggeld over Fock Inties, betaalt aan de ontvanger Focke Reijtsma een jaar
floreenschatting in Warns (fol.741).00.00.1728 gegeven en verschotten aan Fock
Inties 10 car.gld tot reisgeld na Saandam om haar broeder Iekele, krank zijnde, te
bezoeken (fol.745). 23.02.1728 betaalt aan Iekele Inties 3 car.gld tot reisged na
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Saandam volgens quitantie. (fol.747). Ondertekening (fol. 751) d.d. 27-12-1729
vastigheden inventaris Intie van Wykel (fol.752).
Weesboek en AUTH. 181: 26-01-1731 Galtie Andrijs, mede regerend burgemeester ter
presentie van Thomas Wiarda, burger hopman, geauth curover Iekele en Fock Inties
van Wyckel, nagelaten kinderen van wijlen deold burgemeester Intie van Wyckel. De
goederen van hun wijlen grootmoeder Jan en Fock Fockes aanbeërfd volgens deszelfs
testamentaire dispositie, tegen Iekele en Fock Inties van Wyckel voornoemd, veniam
aetatis, voor 2/3 erfgenaam van wijlen groomoeder en muij voorzegd(fol.768) (eind X
tot fol. 770).
3. Agnietje Piers Faber, ged. Stav. 16-1-1684, overl. Stav. 10-8-1743, begr.
Nicolaaskerk 19-8-1743 (E12 hyer leyt begrauen/ die ersamen man/ luuealbert zoen
ende/ is gesturven int iaer/ 1594 den 3 febreuarius. Daaronder met tussenruimte van
ca 30 cm de volgende tekst Angenietien Fabers, Grafschrift: Anno 174(3?) den 10
augus: is in den heere gerust[vr]ouw Agaete Faber wed: wi: de heere capita.. Sijmon
Binkes oudt 59 iaar en 7 maanden en [leit hier] begraven) (**), tr. Stav. 17-4-1701
Simon Binckes, ged. Stav. 9-2-1673, hopman, zeekapitein (Admiraliteit van
Amsterdam), overl. Stav. 3-10-1718 (aangifte), zoon van Bincke Binckes en
Gerbrig Volkerts van der Schelling.
Bijl. Civ. Sententies Hof van Friesland (fol.590 dd. 2-3-1734 nr.12): Agnietje Faber,
getuige inzake erfenis kwestie van Allart Schellinger tussen Sibbel Reins en Anthonie
Rodenburg, haar zwager.
Auth.Stavoren 13.165 (fol.185 d.d. 31-10-1721): Moeder: Tiedt Ottes requirant
(eiser) te Hindeloopen wed. Reyntie Allerts (overleden). Moeder: Angenietien Faber,
requirant weduwe Symen Binkes, kapitein (overleden). Moeder: Geertien Hitsma,
requirant wed. Jacob Binkes, convooymr (overleden). Verder worden genoemd: Poulus
’d Jonge en Gerbrig’d Jonge. Curator: Sixtus Acronius, Dr. Advocaat Hof van Friesland,
cur. persoon en goederen over de kinderen van de requirant naaste bloedverwanten
van Poulus en Gerbrig.
4. Jan Faber, ged. Stav. 24-11-1686.
5. Sipckje Piers Faber, ged. Stav. 7-7-1689 (d.v. Pier Faber), overl. Stav. 6-7-1741,6.
7.
8.
9.
begraven Nicolaaskerk (Ao 1741 den 6 juli is in den heere gerust Sipkien Faber
huisfrou van dominicus Vincentius Hempenius out 52 iaer en 3 dagen en leit alhier
begraven) (**), tr. Waaxens 25-9-1707 Vincentius Jacobus Hempenius, ged.
Workum 11-2-1674, predikant Waaxens en Brandgum, overl. Stav. 5-9-1724, begr.
Nicolaaskerk (Ao 1724 den 5 september is chrijstelijck in den heere gerust den heer
Vincentius Hempenius in leven bedienaar des geestelijcken w[oords] tot Waaxens en
Brantgum out omtrent 50 jaaren en leit alhier begraven), zoon van Jacobus
Hempenius en Pijttje Joannes Hansma.
Vincentius Hempenius, curator over de kinderen van Intie van Wykkel (1720).
Weesboek Stavoren en AUTH. 176: 19-12-1729 rekening en bewijs van de
administratie gedaan bij Sipkjen Faber, wed wijlen Ds. Vincentius Hempenius in leven
predikant tot Waaxens en Brantgum, als geath cur over de kinderen van Intie van
Wykel van derzelver goederen van hare wijlen grootmoeder en muij Jan en Fock
Fockes in dier qualiteit als enz. contra Thomas Wiarda, hopman te Stavoren, mede
geauth cur over de voornoemde kinderen administratie (fol.649-660). Ondertekening
(fol. 660).
Tomas Wiarda curator over Rinkje van Wykkel, inventaris van de kinderen van Intie
van Wijkel tot Stavoren door wijlen Fok Fokkes bij testament van 18 januari 1720
gelegateerd.
Legateer ik aan de drie kinderen van Simpk (Faber?) bij de burg. Intie van Wykel in
echte verwekt.
De jongste van deze met name Fok IJnties.
Mijn neven D.V? Hempenius en Schipper Thomas Wiaarda.
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***

(*): stamboom Bavo van der Meulen: http://www.genealogieonline.nl/stamboom-bavo-van-der-molen/I38705.php
(**): zie ook het artikel over de grafschriften in de Nicolaaskerk elders op deze website.
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