
Intie Iekeles van Wykkel 

Intie Iekeles (van Wyckel), geb. rond 1680 (DG), hij is hervormd ged. Warns en 

Scharl 25-1-1702, kerkeraad en burgemeester (19-5-1719), overl. Stav. vóór 1730, tr. 

Stav. 30-1-1701 (hij alleen met patroniem) Simckjen Piers Faber, ged. Stav. 25-12-

1681, overl. Stav. voor 1730, d.v. Pier Jansen Faber en Janna Fockesdr. 

 

Doopboek Warns en Scharl: 1702, de dopeling IJntie Jeekleszoon is van de Mennonieten 

uit Stavoren en bij zijn meerderjarigheid overgekomen. 

Op 19-5-1719 wordt Intie van Wyckel benoemd tot kerkeraad van de Hervormde kerk te 

Stavoren, hij is dan burgemeester aldaar. Intie gebruikt voor het eerst in 1709 de naam 

van Wyckel bij de doop van zijn 4e kind. 

 

Weesboek Stavoren en 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 Stavoren en AUTH. 176: 19-12-1729 rekening en bewijs van de administratie 

gedaan bij Sipkjen Faber, wed wijlen Dr. 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). 

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). D.d. 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 betaald aan Iekele Inties 3 car. gld tot reisgeld na 

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. Cur. over Iekele en Fock Inties 

van Wyckel, nagelaten kinderen van wijlen de old burgemeester Intie van Wyckel. De 

goederen van hun wijlen grootmoeder Jan en Fock Fockes aanbeërft volgens deszelfs 

testamentaire dispositie, tegen Iekele en Fock Inties van Wyckel voornoemd, veniam 

aetatis, voor 2/3 erfgenaam van wijlen grootmoeder en muij voorzegd (fol.768 tot fol. 

770). 

 

Kinderen van Intie en Sipckjen:  

1. Rienkjen Inties, ged. Stav. 3-12-1702.  

2. Jeekele Inties, ged. Stav. 29-7-1705. 

3. Wijckel Inties, ged. Stav. 17-8-1707. 

4. Iekele Inties van Wyckel, ged. Stav. 28-8-1709.  

5. Fokje Intjes van Wyckel, ged. Stav. 16-8-1711, begr. Stav. 9-6-1780.  

6. Pier Intjes van Wyckel, ged. Stav. 27-8-1713, overleden vóór 1729.  

In 1811 kwam de naam van Wyckel niet meer in Staveren voor. 
 
Gegenereerd met Aldfaer door R. Boom versie 4.2 op 21-11-2012. 


