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Ten geleide  

De 12e verantwoording moet van een "Ten geleide" door de 
voorzitter worden voorzien.Bescheiden werk gelet op het 
dynamische wereldgebeuren van het jaar dat bijna geschiedenis is. 
Dynamisch, ja zeker! Spanningen in Oost en West, in volken en 
gezinnen. Omwentelingen op grote schaal. 
Wie had dit alles kunnen voorspellen? 
En toch, de zogenaamde koude oorlog is voorbij. 
De stoelen om de conferentietafel zijn bezet. Praten i.p.v.haten? 
Dit lijkt nog een wens. Is het geen vlucht uit de harde 
weerbarstige realiteit van het leven, maar een pogen voort te 
gaan op weg naar vrede? 
U zult misschien denken wat heeft dit met onze Stichting 
Geslachten Faber te maken. Gaat onze voorzitter op de 
politieke toer? Dat lijkt wel zo. 
Toch gaat het vorenstaande niet buiten ons als Fabers om. 
Fabers zijn m.i. niet zogenaamd "wereldvreemd". 
Leven vandaag en maken deel uit van deze turbulente wereld. 
Een wereld waar ieder individu,als persoon, een schakel in dit 
geheel vormt. Dit zijn wij ons vaak niet bewust. 
Voelen ons als kleine mensjes in die grote wereld. 
Het is m.i. waar een schakel van het geheel te zijn en de 
geschiedenis bewijst dit. 
Door ons onderzoek naar het hoe,waarom en vanwaar stoot men 
steeds op feiten, oorzaken en gevolgen. 
Plezierige en minder prettige dingen. 
Bij stukjes en beetjes geeft de geschiedenis prijs dat het 
ging en moet gaan om het dragen van verantwoordelijkheid. 
Hetzij ten goede,hetzij ten kwade. 
Niet alleen voor jezelf maar ook voor dat van anderen. 
Dat was en is geen statisch 	gegeven,doch dient gebonden 
en getoetst aan wetten,regels,normen,waarden en situaties 
te zijn. Verantwoordelijkheid voorheen, hier en nu en in de 
toekomst. Dat moet je dus verantwoorden. 
Als Stichting Geslachten Faber mochten wij dit met elkaar in 
het afgelopen jaar beleven.Er was veel kopy vóor de  lie  
verantwoording. Op 27-4-1991 hielden we een goed geslaagde 
reunie in samenwerking met de Fabers uit Zoetermeer 
(zie verslag elders in dit nummer) 
Onze Stichting bestond op 21-7-1991 10 jaar. 
Voor de 12 e verantwoording is ook weer veel kopy binnenge- 
komen. Er hebben zich heel wat geinteresseerden als donateur 
aangemeld.A1 met al kunnen wij met veel genoegen op dit jaar 
terugzien.Bescheiden werk, maar niet zonder betekenis. 
De geschiedenis van de Fabers begint immers in ons huis,naast de 
deur en zo gaat het verder. 
Steeds moeten wij zelf het initiatief nemen,elkaar aanspreken op 
onze verantwoordelijkheid.Zo met elkaar bezig zijn heeft immers 
waarde voor de toekomst van onze Stichting,doch reikt verder. 
De aanvaarde verantwoordelijkheid wil dit verwoorden in  de 12 e 
verantwoording.Daar is weer veel werk voor verzet,waarvoor onze 
hartelijke dank! Veel leesplezier en een gezegend 1992 toegewenst 

Hylke 
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VAN HET BESTUUR. 

Het bestuur vergaderde dit jaar op 27 maart en 30 oktober. 
Op de eerste vergadering was natuurlijk de reunie het 
belangrijkste onderwerp.Rondom de Flevohof zal het dit 
jaar wat moeilijker verlopen. Het bestuur zal zelf voor 
het versturen van uitnodigingen moeten zorgen. 
Gelukkig krijgen we extra adressen van de fam. Faber uit 
zoetermeer. We zijn blij dat zij bereid zijn iets over 
het ontstaan van hun Fabergenealogie te komen vertellen. 
De tweede bestuursvergadering geeft ons reden tevreden 
terug te zien op een geslaagde reunie, met maar liefst 
een toename van het aantal donateurs van 12. Welkom! 
U vindt de namen op de donateurslijst achterin deze 
verantwoording. De lijst is ook bedoeld voor het 
zoeken van kontakt. 
Kijkt U meteen of uw eigen adres juist is? 
Extra nummers van oude verantwoordingen kunt U nog via 
de secretaris verkrijgen ,kosten f5,- per nummer. 
Op de Flevohof is ook weer de kascontrole gehouden. 
Volgens het rooster van aftreden zijn Gyse en Frits 
aan de beurt. Beiden zijn bereid nog een periode aan te 
blijven.In 1992 is er geen reilnie,maar we rekenen wel 
op kopy,graag toegezonden voor 1 november a.s. 
De eerst volgende bestuursvergadering is op 
15 april a.s. te Harderwijk. 

Frits 
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FABERDAG IN FLEVOHOF  

Zaterdag 27 april j.l. mistte het rondom Flevohof. Binnen stonden 
koffie en cake te wachten op de Fabers,die komen zouden. 
En ze kwamen, de één na de ander. Oude bekenden begroetten elkaar. 
"Nieuwelingen" keken eerst nog wat de kat uit de boom. 
De zaal raakte van lieverlede gevuld met zo'n vijftig naam- 
genoten (zelfs eentje uit Zwitserland) en tegen elf uur 
konden ze "aan de slag". 
Onze voorzitter Hylke sprak zijn woord van welkom. 
Hij memoriseerde de afwezigen en wenste de zieken, zoals 
oudgediende Guus Faber uit Amsterdam, een voorspoedig herstel toe. 
Herman Faber werd, vanwege zijn afscheid als bestuurslid, 
met een cadeau en applaus, voor bewezen diensten bedankt. 
Sanne Faber kon hierna als bestuurslid worden begroet. 
Een bijzonder welkom gold het echtpaar Faber-Cadzand,dat 
immers bereid gevonden was het volgende programmapunt te 
verzorgen. 
De heer Faber,Jan, beklom het preekgestoelte en vatte in een 
prettig referaat vijftien jaren van hard werken samen, 
namelijk die nodig waren voor de totstandkoming van een 
prachtig boek met een genealogie van de naam Faber. 
Ook Jan maakte weer eens duidelijk dat het bij het speuren 
naar voorouders in hoofdzaak gaat om het antwoord op de vraag: 
"Hoe leefden die mensen eigenlijk?". 
Dat die speurtocht uiteindelijk kan leiden tot een boek,is 
in feite een bijkomstigheid. 
Op allerlei vragen uit de zaal konden Jan en zijn echtgenote 
grondig en enthousiast antwoord geven, hetgeen een geanimeerd 
"heen-en-weer" tot gevolg had. 
Rond half één werd het aperitief geserveerd en daarna was het 
tijd voor een stevige hap. 
De Fabers deden zich van harte tegoed aan een lopend buffet, 
alsmede aan de ruime mogelijkheid zich over te geven aan 
tafelgesprekken. 



De verdere middag gold allereerst de "werkvergadering". 
In ongedwongen sfeer zette men zich waar men wilde, 
meegebrachte mappen en tassen werden uitgepakt: foto's, 
stambomen, papieren werden bewonderd en besproken. 
Hier en daar geloofde men, terecht of onterecht, een loot 
aan de eigen stamboom te hebben ontdekt. 
Er werd volop gebabbeld en geboomd. 

Slechts met enige moeite kon, na verloop van tijd, onze 
voorzitter de aandacht trekken voor "het huishoudelijke 
gedeelte". 
Dit programmaonderdeel kon vlot worden afgewerkt. 
Frits, de secretaris, deed enige mededelingen. 
De kascontrolecommissie  beyond  de boeken van de 
penningmeester in orde. 

Al wat restte bestond uit thee met "bestuursbanket", waarna 
Hylke de dag besloot met een hartelijk "wel thuis" aan allen. 
Wederom was een geslaagde Faberdag tot een einde gekomen. 
Men aanvaardde de weg naar huis, of bezocht nog het een en 
ander in de Flevohof. 
De bestuursleden ruimden op en pakten hun biezen,in 
tevredenheid. 

Bram 



Het gezelschap oudere Slotenaren in geanimeerd gesprek met Mies Faber 

We,erzgen met "Zusjes Faber" 
Sloten, Het was jongstleden zaterdagmiddag In de consistorie van de Sloterkerk een gezellig 
weerzien voor de oudere bewoners van Sloten. De domineedochters  Will  (91) en Mies (77) 
Faber waren na jarenlange afwezigheid weer eens terug in het dorp waar ze hun jeugd 
hebben doorgebracht en in de kerk waar hun vader predikant was tussen 1909 en 1942. 
Momenteel wonen beide zusjes in respectievelijk Friesland en Amsterdam. Vooral oudere 
Slotenaren herinneren zich de beide Zusjes nog wel en dat was reden waarom men besloot 
tot een reUnle. Nadat bij de organisator van het gebeuren. cihr. Frankfuhrter oude films waren 
bekeken, toog het gezelschap naar de kerk. waar onder het genot van een kopje thee emeen 
plakje tulband, herinneringen werden opgehaald en foto's werden bekeken. 

Natuurlijk wilt U weten wie er op de reiinie waren.. 

Berkman-Faber(Aidam),Fabers(Apeldoorn),Faber (Bodegraven), 
Faber(Emmeloord),bram Faber (Aidam),v.d.Schaaf-Zelle (Bolsward), 
Zelle (De Bilt),fam Tielemans-Prins (Den Helder),Faber (Goutum), 
Faber(Haarlem),Fabers (Harderwijk, Fabers (Harlingen), 
Faber(Heerenveen), Fabers (Hoofddorp), Faber (Hillegom),Faber 
(Wmuiden),Faber (Laren)Fabers (Leeuwarden), Fabers (Markelo en 
Zwitserland),Fabers uit Oudeschoot,Sneek, Stiens en Voorburg, 
Faber (Winschoten),Fabers (Zoetermeer),v.Bon-Faber (Leeuwarden), 
Kuitse-Faber (Nieuw-Beerta),Fabers uit Lemmer, Biddinghuizen 
en Zwolle. 
Bericht van verhindering was er van de fam. Faber uit Veendam, 
Guus Faber uit Amsterdam, fan. Timmer uit Noordlaren, 
Ad Faber uit Oostkapelle en mevr.Ferguson uit Almelo. 

Lva --kcb0J-'1 
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DE TOTSTANDKOMING VAN DE GENEALOGIE DOUWE FABER EN JANKE LIEUWES  

Beste aanwezigen, 

Ik dank de voorzitter voor zijn aankondiging 
en het stichtingsbestuur voor haar uitnodiging iets te mogen 
vertellen over de totstandkoming van de genealogie Douwe 
Faber en  Janke  Lieuwes,die vorig jaar het licht zag. 

Men ziet de laatste jaren een toenemend aantal publikaties 
over familieonderzoek verschijnen. 
Dat is een verheugend verschijnsel, omdat het totnogtoe nog 
wel eens voorkwam, dat meerdere personen in dezelfde 
familie dezelfde vondsten deden,zonder dit van elkaar te weten. 
Het is daarom beter daar verder te gaan, waar de ander 
opgehouden is of te gaan samenwerken. 
Zodoende blijft er meer tijd over voor andere zaken dan 
alleen DTB,zoals notaris, rechterlijke en andere archieven. 
Denk niet, dat ons werk klaar is. 
Door de afstand tot Friesland zijn niet alle archieven 
uitputtend onderzocht. 
Je moest vaak op een dag heen en weer of gebruik maken van 
bed en brochje. 
Aangezien je ouder wordt ga je toch maar publiceren,00k 
omdat de zeer ouderen onder ons en natuurlijk ook anderen, 
hun welkome bijdrage hebben geleverd en het boek ook nog 
graag eens willen zien. 

Behalve,dat U een genealogie aan Uw familie aanbiedt,is er 
de mogelijkheid Uw verhaal in een genealogisch blad te laten 
publiceren of Uw script neer te leggen in het Centraal Bureau 
voor Genealogie en andere archieven, waar geintersseerden het 
kunnen inzien. 
Een voorbeeld is, dat een exemplaar van onze publikatie thans 
in dat Centraal Bureau te Den Haag en in het Rijksarchief 
te Leeuwarden is ondergebracht onder inventaris GEN 824. 
Houdt U er wel rekening mee, dat de keuze die wij gemaakt 
hebben, een investering van 200 exemplaren een financieel 
risico met zich meebrengt en de zaken niet altijd 
vlekkeloos verlopen. 
Maar het heeft uiteraard ook weer zijn leuke kanten. 

OORZAAK EN HET LEUKE VAN FAMILIEONDERZOEK 

Je moet wel enigszins getikt zijn om je zorgen te maken 
over hoe je voorouders aan de kost kwamen, maar zonder 
zo'n instelling lukt het ook niet. 
Dat wij al 14 jaar intensief met deze hobby bezig zijn is 
natuurlijk een persoonlijke zaak.Het begon met wat oude 
familiepapieren en een hardnekkig gerucht in de familie,dat 
men van een bepaalde persoon afstamde, hetgeen achteraf bleek 
niet het geval te zijn. 
Het zijn ook geen schokkende problemen. 
We zien ze wel in het geval, dat mensen hun ouders niet 
kennen en op zoek gaan,een probleem,dat naar verwachting in 
de toekomst groter zal worden. 



Het leuke aan familieonderzoek vinden wij na te gaan hoe 
onze voorouders leefden, hun mogelijkheden en omstandigheden 
tegen de achtergrond van hun tijd.Behalve met genealogie ben 
je dus ook met geschiedenis bezig en verdiep je je daarin. 
Behalve homo Faber wordt Faber ook homo Ludens, de 
werkende en de spelende mens. 
Ik kan b.v. fantaseren, dat mijn overgrootvader rond 1850 raar 
opgekeken had als een waarzegger hem toen voorspelde, dat vandaag 
zijn achterkleinzoon op de bodem van de voormalige Zuiderzee 
een lezing staat te houden voor Fabergenoten. Aangetekend 
daarbij dat de man in 1871 is overleden en nieuwe ontwikkelingen 
niet heeft meegemaakt. 
De toenmalige hoge kindersterfte trof bijna ieder gezin. 
De verwerking van dit verdriet kan men misschien begrijpen 
uit een soort gedeelde smart is halve smart. 
Het zal beter bespreekbaar geweest zijn. 
En zo ontstaan er meer overpeinzingen. 
Daarnaast is het interessant die dingen boven water te krijgen, 
die anders blijken te zijn dan totnogtoe werd gedacht,zoals 
de trouwakte van Sjoukje Faber in 1824,die vermeldt, dat vader 
in Suriname en grootvader in Bolsward is overleden,wat wij 
aanvankelijk ook hadden aangenomen. Uit de scheepsarchieven in 
het algemeen rijksarchief in DenHaag blijkt echter dat zij resp. 
in Engeland en  Batavia  zijn gestorven. 

AANVANG FAMILIEONDERZOEK: 

Dat onderzoek begon aanvankelijk zonder doel iets te 
publiceren, en inzake de familie Faber in de leenboeken van 
het Hettema Heerema- en het Houkemaleen,waar vele nakomelingen 
van de stichters dier lenen hun kinderen van generatie op 
generatie hebben laten inschrijven. 
Deze boeken bevinden zich in het gemeentearchief te Bolsward. 
De laatste ontwikkelingen op het gebied van onderzoek in het 
Hettema-Heeremaleen zijn te vinden in het jearboekje 1990 
van de Fryske Akademie van de hand van de onlangs overleden 
IroMeesters. 
Verder kreeg ik van een neef een kwartierstaat,wat in mijn 
geval 2 grootouders,4 overgrootouders en 8 oudovergrootouders 
opleverde. 
Met zulke bronnen aanvangen is geen slecht begin. 
Mist U dat soort bronnen dan bent U verplicht om uit familie-
papieren en verhalen van oude familieleden wat gegevens bij 
elkaar te krijgen om terug naar het verleden te kunnen gaan 
werken. 
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De volgende stap was om aan de hand van de doop- en trouwboeken, 
voornamelijk van Bolsward, waar het familiegebeuren zich in de 
18e en 19e eeuw afspeelde, de gevonden gegevens te controleren 
en aan te vullen. 
De doop- en trouwboeken van voor 1811 van Friesland bevinden 
zich in het Rijksarchief te Leeuwarden, maar zijn de laatste 
jaren in toenemende mate verfilmd voor het CBG te Den Haag. 
Om eerst de opzet van ons werk te verduidelijken voor we 
verder gaan met het vermelden van de gebruikte bronnen het volgende: 

OPZET GENEALOGIE: 

Ons boek is opgezet in de vorm van een genealogie, d.w.z. men 
begint met een stamvader onder Romeins nummer I en bevat de 
gehele mannelijke nakomelingschap van deze stamvader. 
Wel worden de dochters van de mannen met hun eventuele echtgenoten 
genoemd,maar niet hun kinderen. 
Doe je dit wel dan ontstaat een parenteel. 
Dat laatste heeft ook weer te maken met het grotere aantal 
pagina's, dat men nodig heeft, hetgeen prijsverhogend werkt. 
Men kan kiezen tussen meer personen met jaartallen of wat 
meer verhalen. 
Elke generatie krijgt een Romeins cijfer,opeenvolgend 11,111 enz. 
Bij de stamvader I wordt vermeld zijn vrouw met de kinderen en 
de echtgenoten van de meisjes,terwij1 de jongens doorschuiven 
naar de volgende generatie. Die jongens staan dus een keer bij 
hun ouders en later als hoofd bij hun eigen gezin. 
Behalve data van geboorte, trouwen en overlijden komt er zo 
mogelijk nog een verhaal en/of een foto bij het betreffende gezin. 

VOORTZETTING ONDERZOEK: 

Na het zoeken en completeren van de leden van de gezinnen in de 
opeenvolgende generaties gedurende de 18 e eeuw (we zijn nl. 
begonnen in 1717 met de trouwdatum van de stamvader), kwam de 
burgerlijke stand,ingesteld in 1811, aan de betirt. 
Hier hebben we aan de hand van de 10jarige tafels en de akten 
van geboorte,trouwen en overlijden alle Fabers in Bolsward 
in de 19e eeuw opgespoord, om te zien welke tot onze stam 
behoorden. 
Dit deden we in het Rijksarchief te Leeuwarden, maar ook in het 
gemeentearchief te Bolsward. 

BEVOLKINGSREGISTER: 

Het bevolkingsregister uit de 19e eeuw van Bolsward,dat behalve 
in het gemeentearchief aldaar ook in het Centraal Bureau op film 
aanwezig is,heeft ons nog wat meer over die gezinnen kunnen 
opleveren, zoals verhuizing naar een andere plaats, wat de 
mogelijkheid gaf om in de boeken van die plaats te zoeken. 
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poF  VAN FRIESLAND: 

In het Rijksarchief te Leeuwarden hebben we voorts in het archief 
van het Hof van Friesland een en ander over veroordelingen 
en getuigenverklaringen van diverse Fabers gevonden. 

SPECIEKOHIEREN: 

In het Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag staan thans 
op film de speciekohieren van Friesland, een belasting op 
schoorstenen,vee en bezaaide landen. 
Hieruit was veel omtrent de welstand, de bewoning en het 
verhuisgedrag van de familie te vinden. 

ALGEMEEN RIJKSARCHIEF VOC  ETC.  

Uiteindelijk hadden we in het Alg.Rijksarchief naast het 
Centraal Station te Den Haag,waar zich ook het Centraal 
Bureau voor Genealogie bevindt de mogelijkheid scheeps-
archieven van de VOC,de Westindische Compagnie, de 
scheepsarchieven van de marine 1795-1813, de stamboeken van 
het leger na 1813 en van de ambtenaren van het Min. van Koloniën 
na te trekken. 

ADVERTENTIES: 

Aangezien men als familieonderzoeker nogal eens te horen krijgt 
"jullie hebben alleen maar interesse voor dooie familieleden" 
hebben we dat in onze oren geknoopt en om nu na 1902 verder 
naar levenden te gaan speuren waren de overlijdensadvertenties, 
die in het CB naar familienaam zijn gerangschikt van belang. 
Deze advertenties hebben ons vaak op het spoor van ook hier 
aanwezige familieleden gezet, door vervolgens telefoonboeken 
te raadplegen en briefjes te schrijven. 

BEGINNER FAMILIEONDERZOEK: 

Wanneer U het plan opvat met familieonderzoek te beginnen is 
het raadzaam om literatuur over genealogie en heraldiek te 
raadplegen. 
Boeken daarover zijn in bibliotheken, de boekhandel en in het 
Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag te vinden. 
Ook zijn er cursussen op dit gebied. Het voorkomt, dat U te veel 
aan het archiefpersoneel moet vragen en dat beter kunt lastig vallen 
als U met wat moeilijker problemen kampt. 
Verder hebben sprekers op vorige reunies van de stichting 
aanwijzingen gegeven, hoe men zo'n onderzoek kan starten 
en in wat voor archieven en inventarissen men terecht  Ran.  
Verslagen daarover zijn in de diverse verantwoordingen van de 
stichting te vinden. 
Voorts is het aan te bevelen vooraf de inventarisbeschrijving, 
voor zover aanwezig, van het te bezoeken archief te betuderen 
zodat U na een lange reis wat gemakkelijker aan de slag kunt. 
Ook daarvan zijn behalve in het betreffende archief soms 
exemplaren in het CB of Kon.Bibliotheek in te zien.  
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En zoals ik al eerder aanhaalde is het van belang na te gaan of 
er al iets van Uw familie is uitgezocht. 
Het Repertorium van Familienamen van de heer Beresteyn en vele 
handschriften op archieffilm kunnen daarover uitsluitsel geven. 

SLOT: 

Tot slot zou ik willen recapituleren, dat ons onderzoek zich 
hoofdzakelijk afspeelde in Leeuwarden,Bolsward,Den Haag en 
Amsterdam. 
In het kader van het in de uitnodiging gestelde "Hoe zouden wij 
aan het werk kunnen om familiegegevens vast te leggen" een 
suggestie zou kunnen zijn om hier kontakten te leggen om voor 
elkaar onderzoek te verrichten in dicht bij de woonplaats 
aanwezige archieven. 

Ik wilde het hierbij laten en dank U voor Uw aandacht. 

Jan en Adri Faber-v.Cadsand 

BRONNEN:  

Zo is er in het Centraal  Bureau te Den Haag het volgende 
voorhanden:Dopen,trouwen en begraven van voor 1811. 
Bevolkingsregister Leeuwarden,Bolsward en andere plaatsen. 
Klapper op in Indi'è aangenomen militairen. 
Predikantennaamlijsten van WMC Regt. 
Nederlands Patriciaat. 
Speciekohieren (Schoorsteen-,vee-,en bezaaide landenbelasting) 
Kranteknipsels voornamelijk overlijdensadvertenties op 
familienaam van het begin van deze eeuw tot ongeveer heden. 
In het Algemeen Archiefvan het Rijk in Den Haag hebben we 
gebruikt: De scheepsrollen van de Verenigde Oostindische Compagnie 
Dit betreft de naamlijsten van Scheepsbemanningen, hun herkomst, 
leeftijd en gage en andere VOC dienaren,die uitgezonden werden. 
Marine 1795-1813 en later,Scheepsbemanningen en journaals. 
Westindisch comitee. 
Stamboeken OOM na 1813 zoals Kol.Werfdepot en KNIL 
Stamboeken ambtenaren afd. Kolonién. 
Ambtenarenpensioenen 1868-1925 Min.van Kol. 
Op het Rijksarchief in Friesland te Leeuwuden: 
Dopen,trouwen en begraven voor 1811. 
De burgerlijke stand van Friesland beschikbaar van 1811-1902 
met een uitschieter naar nu in de overlijdensakten. 
Successiememories en notarisarchieven. 
Nedergerechten en het Hof van Friesland met civiele en 
criminele sententies. 
In het gemeentearchief te Bolsward ,waar de geschiedenis van de 
familie zich grotendeels afspeelde: 
Boeken van de Friese lenen 
Gildeboeken en burgerboek. 
Magistraat- en vroedschap 
Belastingkohieren Bolsward. 
Burgerlijke Stand Bolsward. 



extra toevoeging: 

Bij het samenstellen van het boek waren wij aanvankelijk niet 
van plan om een wapen toe te voegen. 
Bij de familie van Cadsand, de familie van mijn vrouw, was 
uit de kollektie van R.T.Muschart een wapen naar voren gekomen 
van Wouter van Cadsand, schoolmeester en deken van het Bont- en 
en Pruikemakersgilde te Middelburg. 
Deze man was een ongehuwde volle neef van de rechtstreekse voor-
vader van mijn vrouw en wij vonden het leuk dit wapen als 
afsluiting van de genealogie van Cadsand op haar naam te laten 
registreren, te meer omdat men daarmee niemand op de tenen 
trapt. 
Uit de Faberfamilie kwam ter elfder ure toch de vraag of het 
niet leuker was toch een wapen aan de genealogie toe te 
voegen. 
Hier lag de zaak echter anders. Het nu gebruikte wapen werd in 
de kollektie Muschart toegeschreven aan de predikant Douwe 
Faber,waarvan vele in het boek beschreven Fabers afstammen. 
Vanwege onze zijdelingse afstamming wilden wij dit wapen 
niet op ons verzoek laten registreren, maar hebben het 
wel in de genealogie opgenomen. 
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Een qeslacht Faber uit de  Warne  Moord West Groningen) 

In 1971 en 1973 publiceerde dhr P. Ritsema uit Scheveningen in 
het door hem geredigeerde blad "De  Marne"  een drietal 
(fragment)genealogiën Faber. De  Marne  is de naam van de streek in 
het Noord Westen van Groningen, ten Noorden van het Reitdiep. 
De genealogiën beginnen achtereenvolgens met 
Lieuwe Hendriks, die in 1715 en 1717 kinderen laat dopen te 

Zuidhorn, 
- Klaas Roelfs (plm 1760-1810) tr Beitske Roelfs, te Wehe, 

Afgaande op naam en woonplaats zou je een verband 
veronderstellen met Roelf Derks, vader van Jan Roelfs Faber 
die ook in Wehe voorkomt. (Zie verantwoording 10 blz 23.) 

- IJme Willems, geb ca 1690, schoolmeester te Vierhuizen die 
achtereenvolgens trouwt met Stijntien Jacobs en met IJtien 
Pieters. 
Een relatie tussen deze families heb ik nog niet gevonden, maar 
er is ook nog niet intensief naar gezocht. In dit artikel gaat 
het over de eerste familie, die inmiddels is opgevoerd tot 
Hendrik Liewes Faber. Hendrik Liewes Faber woont in Visvliet, en 
moet omstreeks 1650 geboren zijn. Hij trouwt met Eetje Geltes. 
Het doopboek in Visvliet begint in 1691. In dat jaar laat het 
echtpaar een dochter Maj en weer. Lieuwe Hindriks moet voor 1683 
geboren moet zijn. 
Leden van de familie komen tot op de huidige dag in de  Marne  
voor, nog steeds ligt daar het zwaartepunt van dit geslacht 
Faber. Plaatsen als Ulrum, Houwerzijl, Vliedorp, Pieterburen 
komen regelmatig in de genealogie voor. 

Intrigerend is de aanwezigheid van de grafzerk in de kerk van 
Visvliet van "de eerbare  Antic  Jansen van Goch, d'huisfrou van 
Joncker Willem Hendricks Faber." Antie is op 41-jarige leeftijd 
overleden op 23.2.1652. Het is verleidelijk in deze Willem 
Hendriks Faber een familielid (oom?) te zien van Hindrik Lieuwes 
Faber. Maar voorlopig is daarvoor nog geen grond. Integendeel. 
Hoewel Willem wel wat zal hebben overdreven toen hij zich de 
titel jonker aanmat, geeft het wel aan dat hij een aanzienlijk 
man was, anders had hij zich volslagen belaéhelijk gemaakt met 
zijn pretentie. We praten dan wel over een andere klasse dan de 
"verwers" en "glazemakers" die onder de nakomelingen van Hindrik 
Lieuwes voorkomen. 

In de vorige eeuw vertrekt Pieter Faber (1850-1924), weduwnaar 
van Hindrika Anna Sikkema en nu gehuwd met Jantje Schuringa 
(1860-1932), van Kloosterburen naar Westeremden. Hun nakomelingen 
komen nog jaarlijks bijeen. Dat bracht mij op het idee een 
genealogie van deze familie Faber uit te werken. Mijn grootmoeder 
was een dochter van het echtpaar Faber-Schuringa. 

Welke gegevens worden in de genealogie opgenomen? 
Uiteraard probeer ik van iedere Faber en zijn of haar partner de 
basis gegevens te noteren zoals volledige naam en roepnaam, 
plaatsen en data van geboorte, overlijden en huwelijk, beroep, 
namen van ouders van de partner. Waar ik die ken neem ik 
Groningse kwartierstaten van de partners op, zodat afstammelingen 
meteen een groot deel van hun voorouders bij elkaar vinden. 
Zou ik me daartoe beperken dan zou het een nogal saaie genealogie 
worden. Ik probeer daarom het geheel op twee manier wat 
aantrekkelijker te maken. Allereerst door meer bijzonderheden 
over de betrokkenen te vermelden, ontleend aan 



familieoverlevering, aan rechterlijke archieven (akten van 
huwelijkse voorwaarden, boedelscheiding, aan- en verkoop enz), 
aan kranteberichten of ander bronnen. Het soort berichten waarvan 
ik ook in de verantwoordingen van de familiestichting Faber 
voorbeelden aantrof. In de tweede plaats door 
illustratiemateriaal te verzamelen waaruit bij publicatie een 
keuze gemaakt kan worden. Als illustratie materiaal kunnen  by  
portret- of gezinsfoto's dienst doen, maar ook familieberichten 
als rouwcirculaires en geboortekaartjes. Van de foto's maak ik zo 
nodig zelf negatieven. 

Wie wordt in de genealogie opgenomen? 
In principe alle dragers van de naam Faber die afstammen van 
Hendrik Liewes en Eetje Geltes. Maar in de laatste generaties 
worden desgewenst ook afstammelingen in vrouwelijke linie 
opgenomen. De genealogie omvat op dit moment elf generaties. 

Het geheel moet gaan leiden tot een uitgave in boekvorm. Op basis 
van wat ik nu heb, schat ik dat het boek tussen de 100 en 150 
pagina's op A4-formaat zal bevatten. De hoeveelheid illustraties 
beïnvloedt de omvang van het boek natuurlijk in hoge mate. 
Iedereen die gegevens over deze familie heeft zou mij een plezier 
doen wanneer hij of zij die aan mij ter beschikking wil stellen. 
Natuurlijk is er nog veel werk te doen, maar tenzij er plotseling 
nog een hele pluk nieuwe afstammelingen aan de horizont 
verschijnt die nog uitgewerkt moet worden, hoop ik over ongeveer 
twee jaar voor publicatie klaar te zijn. Of er dan daadwerkelijk 
gepubliceerd kan worden hangt (net als het aantal illustraties) 
ook af van de financiën. In een volgend uitgave van deze 
periodiek hoop ik meer te kunnen vertellen over de voortgang. 

Jan van Bolhuis 
Goudsbloem 12 
2317  KZ  Leiden 
tel 071 215022 

Bijlage: 
Om het voor de lezer eenvoudiger te maken offl na te gaan of hij 
meer gegevens heeft over deze familie volgt hieronder een uiterst 
beknopt overzicht van de genealogie. 

T. Hindrik Liewes Faber en Eetje Geltes 
a. Leuwe Hindriks Faber, volgt  II,  
h. Maj, Visvliet 1691, 
co Vrouw, Visvliet 1694.  

II.  Leuwe Hindriks Faber, tr Zuidhorn 1703 Trijntje Jans, 
a. Antje, Zuidhorn 1715 - Ulrum 1780, tr Ultrum 1739 Hendrik 
Wywerts Wejema, 
b. Jacob Liewes, volgt  III. 

III.  Jacob Liewes Faber, Zuidhorn 1717 - Ulrum 1779, tr Ulrum 
1749 Jantje Freriks 

a. Hendrikjen, Ulrum 1751 - ?, tr Roelf Eerdman, 
b. Hindrik Faber, volgt 
e. Cornelia Faber, Ulrum 1758 - ?, tr Jacob Meijer, 
d. Frederikus Faber, volgt IV.2, 
e. Leeuwe, 1765-1767, 
f. Lieuwe Jacobs Faber, volgt IV.3, 

PS- 



IV.1. Hindrik Jacobs Faber, Ulrum 1755 - Den Andel 1825, tr Den 
Andel 1796 Geertje Kornelis, geb 1765 

a. Jantje, Den Andel 1798 - Baflo 1825, 
b. Hendrikje, Den Andel 1799 - Baflo 1870, tr Baflo 1844 
Hendrik Tillema, 1816-1863, 
c. Sara, Den Andel 1802 - Baflo 1830, 
d. Kornelia, Den Andel 1807 - Baflo 1880, tr Baflo 1840 Derk 
Diephuis, 1814-1889, 

IV.2. Frederikus Jacobs Faber, Ulrum 1761 - Baflo 1829, tr 1. 
Geertruid Roelfs Bakker, 1758-1790/7, tr 2. Baflo 1797 Grietje 
Jans Roon, 1772-1829, 

a. Jantje, Baflo 1787 - Leens 1863, tr Leens 1804 Jacob 
Pieters Beukema, 1782-1859, 
b. Roelf Bakker, volgt V.1, 
c. Jacobina, geb Baflo 1788, 
d. Geertruid, geb Baflo 1790, 
e. Jacob Faber, volgt V.2, 
f. Jan Pieters, Rasquert 1797 - voor 1802, 
g. Martje, Rasquert 1799 - Baflo 1868, 
h. Jan, volgt V.3, 
i. Hendrikje, volgt V.4, 
j. Kornelia, Rasquert 1806 - voor 1808, 
k. Kornelia, Rasquert 1807 - Warffum 1844, tr Warffum 1834 
Jacobus Hermannus Postema, 1813-1852, 
1. Anje, Rasquert 1810 - Baflo 1834, tr Baflo 1834 Lammert 
Willems Bakker 1807-1865, 
m. Bientje Rasquert 1814 - Groningen 1870, 
n. Johanna, Baflo 1816 - Baflo 1817, 

IV.3. Lieuwe Jacobs Faber, Ulrum 1767 - Ulrum 1823, tr 1. Ulrum 
1800 Trijntje van Calcar, uit Heerenveen, oven l 1801, tr 2. 1804 
Martje Everts Bol, Zoutkamp 1783 - Ulrum 1824 

a. Evert, volgt V.5, 
b. Jacobus, Ulrum 1807 - ?, 
c. Frederikus, Ulrum 1810 - Bergen op Zoom 1836, 
d. Johanna, Ulrum 1813 - Vliedorp 1843, 
e. Henderica Cornelia, Ulrum 1815 - Baflo 1838. 

V.1. Roelf Bakker Faber,  Banc)  1788 - Leens 1858, tr 1. Baflo 
1809 Stijntje Jacobs Helder, 1788-1831, tr 2. Leens 1834 Jantje 
Hendriks Kooima, 1791-1853 

a. Geertruid, Baflo 1809, 
b. Fredricus, volgt VI.1, 
c. Jacobus, Baflo 1812 - Baflo 1821, 
d. Jan, volgt VI.2, 
e. Jacobina, Baflo 1818 - Zoutkamp 1898, tr Ulrum 1849  Harm  
Koerts Davids, 1819-1882, 
f. Gerrit, Baflo 1820 - Eenrum 1865, 
g. Johannes, Leens 1821 - ?, tr Ulrum 1855 Reina de Waay, 
1826-?, 
h. Klaas, volgt IV.3. 

V.2. Jacob Faber, Baflo 1790 - Baflo 1821, tr Baflo 1809 Anje 
Jans Mulder, 1788-1862 

a. Geertruida, Baflo 1812 - 1818, 
b. Jan, volgt VI.4. 

V.3. Jan Frederikus Faber, Rasquert 1801 - Baflo 1867, tr 1. 
Baflo 1825 Trijntje Walles Elinga, 1802-1826, tr 2. Baflo 1827 



Trijntje Jans Vos, 1809-1888 
a. Trijntje, Baflo 1826-1826, 
b. Grietje, Baflo 1829 - ?, 
c. Johanna, Baflo 1831-1836, 
d. Jan, volgt VI.5, 
e. Fredericus, Baflo 1837 - Eenrum 1891, tr Grietje 
Wijdeveld, 
f. Johannes, Baflo 1840-1861, 
g. Jacob, volgt VI.6, 
h. Kornelis, Baflo 1851-1851. 

V.4. Hindrikje Faber, Rasquert 1803 - Baflo 1859 
a. Johannes, volgt VI.7, 
b. Fredericus, Baflo 1831-1831, 
c. Grietje, Baflo 1834 - ?. 

V.5. Evert Lieuwes Faber, Ulrum 1805 - Houwerzijl 1873, tr Baflo 
1836 Eilina Wijpkes Berghuis, 1813-1890 

a. Martje, Houwerzijl 1836 - Vliedorp 1837, 
b. Martje, Houwerzijl 1838 - ?, tr Ulrum 1858 Klaas Pieters 
Wieringa, 1833-?, 
c. Maria, Houwerzijl 1840 - Baflo 1879, tr Baflo 1872 Eme 
Kuizinga, 1825-?, 
d. Geertruid, Houwerzijl 1842 - Ulrum 1847, 
e. Lieuwe, Niekerk 1845 - Zoutkamp 1919, tr Ulrum 1875 
Aaltje Pieters Ritsema, 1833-1917, 
f. Geertruid, Houwerzijl 1849 - Baflo 1932, tr Ulrum 1871 
Jan Damminga, 1840-1905. 

VI.1. Frederikus Roelfs Faber, Baflo 1810 - Eenrum 1859, tr 1. 
Eenrum 1836 Anje Jans  Pell,  1805-1853, tr 2. Eenrum 1853 Derktje 
Wieringa, 1831-? 

a. Jan, Pieterburn 1839 - ? 
b. Hilje, Pieterburen 1843-1875, 
C. Stientje, Pieterburen 1854 - Warfhuizen 1861, 
d. Jannes, Pieterburen 1856-1857, 
e. Anje, Pieterburen 1858- Warfhuizen 1860, 
f. Frederika, Pieterburen 1859 - ?, tr - Leens 1882 Jan 
Pieters Zijlstra, 1958-?. 

VI.2. Jan Roelfs Faber, Baflo 1814 - Pieterburen 1858, tr Ulrum 
1845 Anna Berends Mas, 1823-1881 

a. Roelf, Vliedorp 1845 - Pieterburen 1846, 
b. Berend, volgt VII.1, 
c. Jan, volgt VII.2, 
d. Tjaakje, volgt VII.3, 

VI.3. Klaas Roelfs Faber, Leens 1828 - ?, tr Ulrum 1858 Geertje 
Niewold, 1835-1865 

a. Stientje, Niekerk 1860-?, 
b. Meerten, Niekerk 1864-?. 

V.C.4. Jan Jacobs Faber, Baflo 1814 - na 1884, tr Kloosterburen 
3842 Martje Pieters van der Borg, 1814-1868 

a. Jacobus, 1847-?, tr Johanna de Boer, 
b. Pieter, Kloosterburen 1850 - Stedum 1924, tr 1. Henderika 
Anna Sikkema, tr 2. 1884 Jantje Schuringa, 1860-1932. 

VI.5. Jan Jans Faber, Baflo 1835 - ?, tr Baflo 1862 Aaltje 
Schuurman, 1826-? 
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a. Jan Faber, Warffum 1863 - ?. 

VI.6. Jacob Jans Faber, Baflo 1845 - Warffum na 1892, tr Baflo 
1872 Grietje Schreuder, 1851-? 

a. Jan Faber, Baflo 1874 - ?. 

VI.7. Johannes Faber, Baflo 1828 - 
Abeltje Kok, 1835-1928 

a. Hendrik, Adorp 1861-?, tr Adorp 1885 Martje Dijk, 1860 -? 
b. Bouke, Adorp 1863-1865, 
c. Jan, Adorp 1865 - ?, tr Adorp 1900 Grietje Dekker, 1873- 

d. Bouke, Adorp 1867 - Groningen 1929, 
e. Martinus, Adorp 1868 - ?, 
f. Johannes, Adorp 1870 - Haren 1958, 
g. Jantje, Adorp 1872 - ?, tr Adorp 1893 Frederik Hendrik de 
Vries, 1867-?. 

VII.1. Berend Faber, Pieterburen 1849 - Zoutkamp 1925, tr Ulrum 
1885 Grietje Dijkhuis, 1855-1937 

a. Trijntje, Zoutkamp 1886-1908, 
b. Jan, Zoutkamp 1887-1888, 
c. Anna, Zoutkamp 1888-1907, 
d. Jan, Zoutkamp 1890-1890. 

VII.2, Jan Faber, Pieterburen 1853 - Zoutkamp 1932, tr Ulrum 1881 
Hendrikje Tammes Mellema, 1860-1935 

a. Tamme, Anjum 1883 - Zoutkamp 1957, tr Ulrum 1923 Paulina 
Hulst, 1882-?, 
b. Tjaarke, Zoutkamp 1888 -1978, tr Ulrum 1927 Boreas 
Volbeda, 1882-1965, 
c. Anna, Zoutkamp 1891 - 
d. Jan, Zoutkamp 1893 - Groningen 1960,  Tr  Ulrum 1921 
Brechtje Wiersema, 1898- 
e. Douwe, Zoutkamp 1895 - Assen 1979, tr Ulrum 1920 Johanna 
Oranje, 1897-1976, 
f. Roelf, Zoutkamp 1898 - 1968, tr Ulrum 1926 Foktje de 
Vries, 1903- . 

VII.3. Tjaakje Faber, Pieterburen 1855 - Zoutkamp 1899, tr Ulrum 
1873 Jan Abrahams Stoutmeijer, 1843-1881 

a. Rena,  Zoutkamp 1888, 
b. Roelof, Zoutkamp 1891-1896, 
c. Alberdina Pieternella, Zoutkamp 1892 - , tr Ulrum 1913 
Jan  Harms  Knol, 1888- 	, 
d. Jan, Zoutkamp 1894, Oldehove 1914. 

Adorp 1872, tr Adrop 1860 



EEN REISJE NAAR EMDEN. 

Als je op de reijnie getipt wordt eens in  Emden  te gaan kijken, 
dan denk je meteen. .dat is te doen. 
Zo kwamen mijn broer en ik dan in augustus j.l. in  Emden  terecht. 
Dwalend door het prachtige centrum gingen we op zoek naar de 
Nieuwe Kerk. Wat een verrassing als je er dan ineens voor staat. 
Wat een bouwwerk en wat een sprekende gelijkenis met de 
Nieuwe Kerk in Amsterdam. 
Zowel in het Latijn als het Nederlands staat de naam van de 
bouwmeester boven de toegangsportalen: M.Faber. 
Een indrukwekkende begraafplaats met veel stenen met een Hollandse 
tekst omgeeft de kerk. 
Schitterend is de dakruiter met de keizerskroon. 
In dezelfde straat vinden we de Universiteitsbibliotheek met 
veel informatie over de kerk. 
Wie was M.Faber? 
Hij werd in 1587 geboeren als zoon van Hermannus Faber in  Emden,  
studeerde wiskunde,bouwkunde,rechten,enz. 
Woonde in Groningen,Brugge en Rome, waar hij een galerie met 
kopergravures had. 
In 1618 is hij weer terug in Duitsland en bekwaamt zich als 
schilder door zijn meesterstuk te maken. Hij trouwt met 
Altje Isermann en ze krijgen drie kinderen:Hermann,Jurjen en Berent. 
Het gezin woont in de Lijnbahnstrasse. 
Deze straat is er nu nog evenals de straat die naar M.Faber 
genoemd is. 
De Nieuwe Kerk werd van 1643-1648 gebouwd i.v.m. het stijgende 
inwonertal van  Emden.  Het werd 
de derde hervormde kerkin de stad. 
Ook de havenpoort was 10 jaar 
eerder door Faber gebouwd.De 
barokke kerk is opgetrokken 
uit zandsteen en baksteen. 
De plattegrond is een Grieks 
kruis (de zuidelijke arm is 
niet geheel afgebouwd). 
De kruisarmen eindigen in 
hoge spitse gevels met 
bogen,zandsteenlagen en 
raamrozetten. Op de 8-hoekige 
dakruiter prijkt een bont 
beschilderde keizerskroon. 
De Nieuwe Kerk is de eerste 
barokke preekkerk na de 
reformatie in Duitsland. 



In de door ons bezochte bibliotheek bevindt zich de 
eerste preek waarmee de kerk ingebruik genomen is. 
We lezen: 

Emdens Vreuchden dach 

ofte 

D'Eerste Predicatie 

gedaen in een volckrijcke vergaderinghe anno 1648, 
den achtsten Februarij, uyt Gen. 28:16 tot het 
eynde des capittels, inden tijdt als de deuren 
van het Valder-Behtel ofte de Nieuwe Kercke, 
voor d'eerste mael tot een continuele godbsdienst 
wierden geopent door 

Petrum Eylshemium 

D F Oudste Diender der 

Ghemeynde  Christi  binnen  Emden  

Martin Faber is 13 april 1648 overleden en in de kerk begraven 
(verwachtende met alle gelovigen de vrolijke opstanding 
op de jongste dag) 
Bij de oudste kerk van  Emden  worden thans opgravingen 
verricht i.v.m. de bouw van een kerkelijk centrum en een 
nieuwe bibliotheek.We hebben oog in oog gestaan met 
skeletten,die reeds eeuwen onder de kerkvloer lagen. 
Bij het snuffelen in de boeken ontdekten we ook de naam 
Petrus Gellius Faber, predikant van 1584-1592 in Leer. 
Ons land kent slechts één Faber orgel (Zeerijp) en zou er 
in Duitsland maar één kerk door Faber gebouwd zijn ? Uniek! 

Frits 



ARCHEION 

Op de reiinie van 27-4-1991 heb ik reeds enkele mededelingen 
gedaan over dit onderwerp. Het leek ons als bestuur een goede 
zaak U allen hierover te informeren, omdat dit een geheel nieuw 
systeem is t.b.v. het archiefonderzoek. 
Bovenvermeld opschrift werd in de Griekse oudheid aangeduid 
voor het gebouw waar de archiefstukken van de overheid 
werden bewaard. Sinds 1988 is dit woord gebruikt als 
benaming voor het geautomatiseerd archiefbeheersysteem van 
de rijksarchiefdienst. Het doel is om de archiefwerkzaamheden 
beter te inspecteren,inventariseren, restaureren en beschikbaar 
stellen voor het gebruik. 
Op 4 maart 1991 was 6én en ander gereed voor de rijksarchieven 
Zeeland, Overijssel, Drenthe, Friesland en Limburg. 
Ook het Algemeen Rijksarchief Den Haag was reeds klaar. 
Het is een inmens karwei geweest. 
Anderhalf jaar zijn medewerkers van het Rijksarchief Friesland, 
inmiddels "Ryksargyf", hiermede werkzaam geweest. 
Het betrof zes km planklengte en — 190000 inventarisnummers 
In 1992 komt Rijksarchief Utrecht klaar. 
Wat betekent één en ander nu voor de praktijk? 
Iedere bezoeker ontvangt -voor alle rijksarchieven toegankelijk- 
een pasje met naam en bezoeknummer. 
Is dus voor alle rijksarchieven te gebruiken. 
Bij ieder volgend bezoek kan dit pasje worden getoond. 
Dit is in de computer ingevoerd. 
Bij bezoek aan de leeszaal kan dit worden ingetoetst plus 
tafelnummer. Iedere aanvraag van stukken kan alleen op deze 
manier worden verkregen. 
Tegelijk wordt men geinformeerd over de hoedanigheid en de 
beschikbaarheid van de stukken. 
Een duidelijke uitleg over de gang van zaken is op de studiezaal 
aanwezig. Het personeel biedt gaarne de behulpzame hand. 
Met dit systeem verwacht men efficienter te werken. 
Zo hoeven plaatsingsgegevens niet meer handmatig te worden 
bijgehouden.Nam veel tijd en kans op fouten groter. 
De gegevens worden 	nmaal ingevoerd en zijn op alle aan- 
gesloten terminals opvraagbaar. 
Bijkomend voordeel was dat veel vermistearchiefstukken zijn 
teruggevonden. Helaas ontbraken er ook stukken die nog niet 
waren vermist. 
De ingebruikneming van Archeion Ryksargyf heeft weinig 
problemen opgeleverd. 
Gebruikers zijn er snel mee vertrouwd geraakt. 
Met af en toe een behulpzame hand gaat het prima. 
Het heeft ook weinig mensen afgeschrikt om het Ryksargyf te 
bezoeken, of dat er minder stukken zijn opgevraagd. 
Bij bezoek aan ieder rijksarchief dient men zich altijd te 
laten registreren met hetzelfde pasje. 
De archieven zijn nl nog niet onderling gekoppeld. 



De archieven van de Nedergerechten in de steden en grietenijen 
van Friesland en op de eilanden vormen een belangrijke bron 
voor het archiefonderzoek van de 16e t/m 18e eeuw. 
Zij zijn en worden veelvuldig geraadpleegd door onderzoekers 
met een uitéénlopende belangstelling. 
Zij vormen door dit gebruik ook een bron van voortdurende zorg. 
Enige jaren terug is sprake geweest van volledige sluiting 
van deze archieven om verdere slijtage van de stukken te 
voorkomen. 
Vele pogingen zijn gedaan om de gegevens op andere manier 
beschikbaar te krijgen.Deels is dit gelukt door het maken van 
films van de authorisatieboeken,weesrekeningboeken en 
hypotheekboeken. Vanwege de financiën is dit niet volledig ge- 
slaagd. Door het Ryksargyf zijn afspraken gemaakt met de Mormonen 
Deze zijn thans bezig de resterende delen te verfilmen. 
Het is de bedoeling via film te komen naar microfiche. 
Dit is goedkoper. 
De "Freonen fan  it  argyf Frys1"án (F.A.F.) en het Centraal 
Bureau voor Genealogie (C.B.G.) zijn hierbij betrokken.' 
F.A.F. maken microfiches door film te verknippen en in 
zgn. jackets te brengen. 
Op deze jackets wordt de omschrijving van de inhoud getypt. 
Er zullen 4- 45000 fiches gemaakt moeten worden. 
Het C.B.G. maakt een duplicaatexemplaar, zodat zowel in Friesland 
als in Den Haag één en ander beschikbaar komt in de leeszalen. 
Pas in de loop van 1994 is één en ander gereed. 
Deze microfiches zijn t.z.t. te bestellen. 
Bij de F.A.F. kan d.m.v. voorintekening door gemeenten 
tegen gereduceerde prijzen worden besteld. 
Daar is reeds gebruik van gemaakt. 
Door deze werkwijze hoopt men dat deze belangrijke archiefbron 
voor alle onderzoekers gemakkelijk toegankelijk zal zijn. 
Per 4 mei 1991 is het gehele archief Friesland omgenummerd 
en een nieuwe inventarislijst gemaakt ten dienste van 
de bezoekers. 
Hopende U met deze informatie van dienst te zijn geweest. 

Hylke 

Bronnen: Nieuwsbrieven Ryksargyf Friesland 
15-2-1991 en 28-6-1991 



EEN VOORVECHTER IN DE BAKKERSWERELD. 

Als gevolg van de stamboompublikatie "Het nageslacht van Douwe 
Hanzes Faber en  Janke  Lieuwes" ontving ik van de heer J.Faber 
te Wolvega kranteknipsels gedateerd in de jaren 60 betreffende 
artikelen geschreven over en door zijn vader Sybrandus Izaksz. 
Faber, die voorkomt op blz. 113 van genoemde genealogie. 
Deze Sybrandus Faber nam in 1908 het bakkersbedrijf van zijn 
vader Izak aan de Marktstraat 4 te Bolsward over. 
Sybrandus zoon, ook weer een Izak zette het ambacht later voort 
in dit zelfde pand, waar nu bakker Nauta de scepter of 
anders gezegd de deegrol zwaait. 
Behalve dat S.I.Faber zich met broodbakken bezig hield, heeft 
hij zich zeer voor het bakkerswezen ingespannen, maar is 
daarnaast ook nog meer dan dertig jaar secretaris van de 
Kerkvoogdij der Nederlands Hervormde Kerk geweest. 
Als secretaris van de Friese Bakkersbond was hij tevens jurylid 
en examinator bij de vakwedstrijden, die sinds 1920 werden 
gehouden. 
Helaas ontstonden allengs misstanden bij deze wedstrijden, 
omdat sommige firma's alleen op eigen voordeel uit waren en 
het algemeen belang uit het oog verloren. 
Gelukkig zijn mannen als Faber,Smit,van  Mill,  van der Blom 
en anderen opgekomen tegen alles wat verkeerd was, zodat in 
1934 de "Permanente Wedstrijd Commissie der Nationale 
Bakkersbonden in Nederland" kortweg P.W.C. genoemd 
aan haar taak begon om alles in betere banen te leiden. 

WASSEIREtirE 
-de oiide stnitte- 

t) 

W\J  j  

Lijb\INENIVERE1WEI 
Geopend: 
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Verkoop van munten en zoop 
uitsluitend tussen 0.00-18.00 uur 

POSTBUS 8 - 9160 AA HOLLUM - TELEFOON 05191-4027 



Ook was S.I.Faber meer dan 50 jaar lang redacteur van het 
weekblad "De Bakkerij", vakblad voor de Noordelijke provincies, 
uitgegeven door A.J.Osinga N.V. te Bolsward. 
In 1963 nam Faber op 80-jarige leeftijd, toen nog wonend aan de 
Kleine Dylakker 37 te Bolsward afscheid als actief jurylid en werd 
toen benoemd tot ere-jurylid van de bakkersbond. 
In die hoedanigheid onthulde hij op 24 januari 1968 bij de 
ingebruikname van de nieuwe Bakkerij- en tevens Horecavakschool 
aan de Prinsesseweg 2 te Leeuwarden een steen met zijn naam en 
die van de heer W.Bakker, welke laatste in 1920 met de 
bakkersvakopleiding begon. 
In 1969,als 86-jarige in het Doopsgezind Rusthuis te Bolsward 
wonend, leverde Sybrandus als redacteur nog iedere dinsdag zijn 
kopy bij uitgeverij Osinga in, zodat het blad vrijdags 
de deur uit kon. 
Kort daarna nam hij afscheid als redacteur van dit blad. 
Voor zijn inzet werd hem de Koninklijke Onderscheiding 
Ridder in de Orde van Oranje Nassau verleend, welke hem, 
door burgemeester Geukers werd opgespeld. 
Een voorval uit het leven van hem en zijn vrouw was het ongeluk 
op de Wilhelminabaan tijdens de Tweede Leeuwarder Vliegweek 
op 14 juli 1911. 
Als toeschouwers bij dit evenement raakte mevrouw Faber met 
nog anderen zwaar gewond, doordat vanwege de wind het vliegtuig 
van Max Olieslagers(broer van de bekende Jan Olieslagers) bij 
het taxien in het publiek terechtkwam. 
Door dit voorval moest deze Jacobje Faber-Reitsma haar 
rechterarm missen. 
Tot slot zij nog te vermelden, dat beide echtelieden de 
leeftijd van 91 jaar haalden. 

J.Faber, Zoetermeer 
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Buiö mèester 	ha. rtrnAllonnf 	aanOVIIMILL econl .1.6 rildfinAMI41.  'koninklijk'  NIL VICS de ” 	familieFaber. 
e  FOTO  UNITED PHOTOS DE BOER OLAF  KRAAK 

Schoenhandel Faber hofleverancier 
HAARLEM • FA 

Haarlem heeft er een nieuwe 
hofleverancier bij: Schoenhan-
del • Faber  awl  de Grote Hout-
straat. Burgemeester E.  Schmitz  
reikte gistermiddag het predi-
kaat uit en vanaf heden mag de 
familie Faber het koninklijk wa-
pen met de titel 'Bij Koninlijke 
Beschikking 	Hofleverancier" 
voeren. „Ik had dit nooit ver-
wacht. Een eer die niet alleen 
mij toekomt, maar opk de gene-
ratie vffir mij", aldus een ont-
roerde Frits Faber. Ruim hon-
derd jaar -geleden, op 19 mei 
1890, legde zijn overgrootvader 
Lieuwe in Sneek de. grondslag 
voor een bloeiend familiebe- • 
drijf, dat verkoop en reparatie 
van 'gewone' schoenen combi-
neerde met orthopedisch maat- 

Werk. Het bedrijf vestigde zich 
in 1921 onder leiding van zoon 
Vice in Haarlem en breidde de 
activiteiten uit met orthope-
disch schoeisel op maat. In 
1935 kwam er ook een pedicu-
re-afdeling Yke's zonen Lou en 
Frits zetten het bedrijf voort, sa-
men met hun echtgenotes. 

„Er is een hoop veranderd," 
zegt Frits Faber. „Het handwerk 
van vroeger is verdwenen. De 
machines zijn in de loop der ja-
ren zo gemoderniseerd dat elke 
gewenste schoen kan worden 
gemaakt". InmiddelS is de vier-
de generatie Faber, in de perso-
nen van Eric Faber en zijn 
vrouw, vertegenwoordigd in het 
bedrijf. Zij zijn het die moor 
hebben gezorgd dat hun bedrijf 
sinds gisteren het predikaat hof-
leverancier mag gebruiken. „Ter  

gelegenheid van. ons 100-jarige 
bestaan heb ik bij de burge-
meester een aanvraag Inge-
diend voor hofleverancier. Dat 
Is ook een van de criteria waar 
je aan moet ,voldoen om voor 
hofleverancier in aanmerking te 
komen. Het predikaat wordt na-
melijk toegekend aan onderne-
mingen van het midden- en 
kleinbedrijf die in de regio een 
eerste of vooraanstaande plaats 
innemen en in principe 100 jaar 
bestaan." 

„Je gaat echt door de man-
gel," zegt Eric Faber. Ze willen 
alles van je weten, ze  wilier'  Ai-
ploma's .zien en ook het verle-
den wordt nagetrokken. Je mag 
immers niet op het slechte pad 
zijn geweest..." 

Heeft Faber iets te maken met een bakkerij, een smederij 
of een schoenhandel? 
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WIE WEET RAAD? 

De heer R.J.van der Maal uit Baarn vraagt om meer gegevens 
omtrent de volgende Fabers: 

AUKJEN GORRIJTS FABER, geborenomstreeks 1812,trouwt 
met Menne Abes de Boer, geb.Bolsward1-10-1813,trek- 
schippersknecht,zoon van  Abe Jilts  de Boer. 
Uit dit huwelijk: 
Gorrijt Mennes de Boer, geb. Bolsward 23-8-1849,overleden  
Arum  14-5-1920,trouwt in Bolsward Geertje Keilman, 
geboren in Bolsward 13-12-1851, overleden in Baarn 
12-12-1934,dochter van Hylke Gerards Keilman en Metje 
van der Heide.Zij hadden een dochter Aukje en dat was mijn 
overgrootmoeder. 

TRIJNTJE LIEUWES FABER,trouwt Ernst Duyff. 
Uit dit huwelijk Dieuke Duyff,gedoopt te Leeuwarden 
9-7-1665, begraven aldaar (jacoijnerkerk) 11-10-1723, 
trouwt te Leeuwarden 14-10-1688 Horatius Vitringa, ged. 
aldaar 12-8-1664, overleden aldaar 13-3-1700, 
zoon van Horatius Wigery Vitringa en Albertje Kemkes de Haen. 

De heer J.Doorenbos uit Bennekom vraagt om meer gegevens 
van Trijntje Faber en haar vader Pier Faber: 

In zijn kwartierstaat figureert Trijntje  Piers  Faber, die in 
Workum op 19 december 1739 trouwde met Rienk Gillis Sleeswijk, 
koopman,schipper en reder, in het Quotisatiekohier van 1749 
vermeld als "smakschipper en welgesteld". 
Het echtpaar woonde te Workum aan het Zuideind in een van 
hun eigen huizen. 
Samen testeerden zij 19 januari 1779; hij werd 31 
oktober 1789 beluid en was bij zijn overlijden weduwnaar. 
Het echtpaar had een zoon en vijf dochters. 
De familie was doopsgezind. 
Pier Faber zal voor 1744 zijn overleden ;hij komt in de 
"Friese Volkstelling" van dat jaar niet voor en evenmin 
in het Quotisatiekohier van 1749. 

WIE WEET RAAD? 

21) 



• • 41I 	• • • • • • • • •  

Wat  hat  Pyt -;ellcze Rolbc-2 
te kr,--in nnie tkee:Ben 

Tytijerkstemd 0 
••••••••‘)00000 

2:7 



ALLERLEI  

In deze verantwoording vindt U ook de acceptgirokaart 
voor uw donatie over 1992. We rekenen op U. 

van mevr.Schultz-Faber uit Schiedam ontvingen we 
een schenking,het boek "Geologie van Nederland" van 
Ir F.J.Faber(uitgave 1926). We zijn er blij mee. Wie volgt? 

Onze nieuwe donateurs wonen in Wiedlisbach(Zwitser land), 
De Bilt, Emmeloord,Goutum,IJmuiden, Leeuwarden,Laren, 
Stiens,Veendam?zoetermeer,Nieuw-Beerta en Heerenveen. 

Helpt U ons aan foto's, oude dokumenten, kranteartikelen 
om te publiceren in de volgende verantwoordingen? 

Inmiddels bezitten wij de jaarboeken van 1990 en 1991 
van het Centraal Bureau voor Genealogie. Kunt U ons nog attenderen 
op andere jaarboeken met gegevens over Fabers? 

Op een bijzondere kerstkaart troffen we de volgende tekst aan: 
"Expeditie eener acte van publieke verkooping van eene 
hofstede". Te Valburg onder Elst in de Betuwe door Mr.N.G. 
Francken te Eist ten behoeve van P.H.Faber te Valburg 
13 Februari 1834 ten overstaan van de notaris C.E.Stolk te 
Bemmel ten huize van Mejuffrouw de Weduwe Arend Crijnen 
te  Lent  gepasseerd. Koper Philippus Frederikus Faber, 
chirurgijn te Valburg. 

Wie weet meer over Pieter Zondervan,geb.27-3-1815 te IJlst? 
En van Annes Zondervan ? (vraag van K.Faber uit Sneek) 

Wie schrijft een verhaaltje over de smeden in de 
St.Jansstraat te Bolsward? 

Wie weet meer over Fabers uit Zoutkamp? (vraag vanE.Faber 
uit Ijmuiden) 

Idem uit Veendam (vraag van R.Faber) en Lemmer (vraag van 
K. Faber) 



FINANCIEEL OVERZICHT T/M. 	16 DECEMBER 	1991. 

Contributie ƒ. 	1735,- DRUKKOSTEN 	11e verant- 

woord ng. ƒ.267,- 

Rente 1. 	12,07  Kosten 	11e verant- 

woording. ƒ.287,25  

Kosten 	11e verant- 

woording,abonnementen. ƒ.202,50 

Kamer van Koophandel ƒ. 	61,- 

Reunie kosten. f. 	71,75 

Reunie kosten. ƒ.328,97 

Kosten Genelogie ƒ. 	50,- 

Voordelig saldo ƒ.478,60 

Totaal i.1747,07  Totaal ƒ:1747,07 

Saldo in 	1981- f.351,75 

Saldo in 	1982/83 ƒ.725,86 

Saldo in 	1984 ƒ.305,61 

Saldo in 	1985 ƒ.178,27 

Saldo in 	1986 ƒ.999,90 

Saldo in 	1987 ƒ.277,38 

Saldo in 	1988 f 1 015,- 
Saldo in 	1989 ƒ1568,72 	-/- 

Saldo in 	1990 ƒ1887,93 

Saldo in 	1991 ƒ.478,60 

Totaal 
n65115.8  

Afrekening girorekening 
aantal bij 

1 

totaal bijgeboekt bedrag 

25,00 
vorig tegoed 

4.626,58 
9.tuin vorige afrekening 

05-12-1991  
~fling 

1953017 	5C-;  
aantal af totaal afgeboekt bedrag nieuw tegoed 

4.651,58 
datum n afrekening 

17  16-12-1991 
volgnr. 

40 
51adnr. 

v  lx  

geboekt op 

16 DEC2AC 
code 	nummer af/bij 	 tarn 

BIJ 	 25,00  
girorekening 

EG  ENS  
naam/omschrijving 	 elaatste blad 

1 ACCEPTGIRO 	ZIE LIJST 

t..=! 

ETA 

H 	1953017 STICHTING GESLACHTEN FAIIVR 

LINGESTRAAT 3 

2953 CO ALBLASSERDAN 197 

Girokaritoor Arnhem 
Klantenservice, telefoon (085) 45 77 11 
Maandag t/m vrijdag tot 21.00 uur; zaterdag tot 12.00 uur. 

AC: acceptgiro BA: betaalautomaat  CH:  cheque  DV:  kosten e.d.  GB:  girobetaalkaart  
GM:  giromaat GT: girotel IC: incasso  KC:  kascheque OV: overschrijving 

PO: periodieke overschrijving ST: storting VZ: verzamelgiro 



SAMENSTELLING BESTUUR PER 1-1-1992 

Ereleden 

Voorzitter 

Secretaris 

Penningm. 

Leden 

Tjisse Faber 
Damhertstraat 3 
7315 GC  APELDOORN  

Hylke Faber 
Schoterlandseweg 38 
8451 KA OUDESCHOOT 

Frits  Faber 
Kennedylaan 8 
3844 BC HARDERWIJK  

Joop  Faber 
Lingestraat 3 
2953 CG ALBLASSERDAM 

Sanne Faber 
Staalstraat 19" 
2033 XG HAARLEM  

Bep Faber-Grootes 
Damhertstraat 3 
7315  CG  APELDOORN 

Gyse Faber-Heijmans 
Kennedylaan 8 
3844 BC HARDERWIJK  

Bram Faber 
Fleerde 737 
1102  AV  AMSTERDAM 

Sjoerd Faber 
Parklaan 10 
2011 KV HAARLEM 

ROOSTER VAN AFTREDEN 

J.A.Faber 	1-1-1993 
A.R.Faber 	1-1-1994 
S.Faber 	1-1-1994 
S.A.Faber 	1-1-1995 
H.Faber 	1-1-1996 
Ph.F.Faber 	1-1-1997 
G.M.Faber 	1-1-1997 

De "STICHTING GESLACHTEN FABER" werd op 21 juli 1981 opgericht. 
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DONATEURSLIJST PER 1 DECEMBER 1991. 

J.A.Faber Lingestraat 3 2953 CG ALBLASSERDAM 
G.H.Faber Karrekietstraat 1826 JM ALKMAAR 
M.J.M.Kool-Faber Brantwijk 6 1181 MT AMSTELVEEN 
E. Faber Courbetstraat 15-3 1077 ZR AMSTERDAM 
A.R.Faber Fleerde 737 1102 AV AMSTERDAM 
G.A.Faber Keizersgracht 501 1017 DM AMSTERDAM 
M.H.Faber  Lutmastraat 140 hs 1073 HD AMSTERDAM 
Th.  Faber Mariottenplein 	18' 1098 NZ  AMSTERDAM 
M.W.Faber-Kokshorn Pekelharingstraat 9" 1097 HH  AMSTERDAM 
W.Faber-Gerritsen Voltastraat 	1' 1098 NT AMSTERDAM 
A. Schreiber-Faber Boterbloem 96 7322 GZ APELDOORN 
Tj.Faber Damhertstraat 3 7315 GC  APELDOORN 
J.A.Faber Boul.Heuvelink 114-32 6828 KV  ARNHEM 
P. Faber Havikstraat 22 1171 DX BADHOEVEDORP 
J.P.C.Siebers-Faber Zeeweg 19 1865 AB BERGEN AAN ZEE 
H.A.Faber Bobeldijk 75 1647 CJ BERKHOUT 
W.G.Faber Plesmanweg 129 1945 WL BEVERWIJK 
H.G.M.Faber Dronensingel 85  2411 GV BODEGRAVEN 
G.Zelle Mr  Sevan Houtenweg 8 3732 BP  DE BILT 
W.Paardekooper-Faber v.d.Lelystraat 	75' 2614 EG  DELFT 
B. Faber Meermanstraat 136 2614 AM DELFT 
J.R.Faber Ouddiemerlaan 35 1111 GT  DIEMEN 
K.A.Faber Bergstraat 43 6981 DB  DOESBURG 
A.G.H.Faber Dr Hubernoodstr.13-09 7001 DS DOETINCHEM 
A.A.Tabingh Suermondt-Faber 	Dalweg 204 6865 CX DOOR WERTH 
0. Faber Handwerkerszijde 137 9201 CE DRACHTEN 
B.A.Fal Het 	Fuim 	,1E LROMEN 
G, Faber Lindenlaan 44 6711 MV EDE 
F. Faber Drostlaan 22 8303 ED EMMELOORD 
A. Faber Meeuwenkant 34 8301 AJ EMMELOORD 
K. Faber Kamperfoeliehof 2 3852 GJ ERMELO 
C.Tijmons-Faber Thuyalaan 2 7213 VW GORSSEL 
J. Faber Friesestraatweg 426 9746 TL GRONINGEN 
L.D.Faber Haven 19 9084 BX GOUTUM 
W. Faber van Alkemadelaan 938 2497 BG DEN HAAG 
E.Geleynse-Faber J.Nieuwenhuysenstr.35 2013 ZB  HAARLEM 
S.Faber Parklaan 10 2011 KV  HAARLEM 
D. Appeldoorn Prinsessekade 	13 2012 MA HAARLEM 
S.E.Faber Staalstraat 19" 2033 XG HAARLEM 
H.C.Faber Stalkruidlaan 7 2015 KB HAARLEM 
T. Faber Kampenmeen 14 3844 JG HARDERWIJK 
Ph.F.Faber Kennedylaan 8 3844 BC HARDERWIJK 
J.Piersma-Faber Tolwei 38 8621 CM HEEG 
Y.M.Faber Handelsstraat 28 1962 ES HE  
F.Faber Zwette 45 8446 HG  HEERENVEEN 
A.Faber Spijkerboor 3 1851 GG  HEILOO 
Y.P.T.Tielemans-Prins Kanaalweg 152 1781 KX DEN HELDER 
S.Timmer-Faber Jagershof 65 9751 EE HAREN 
A.W.Wiegers-Faber Langen Dries 14 6049 KS HERTEN 
G.W.Faber 2de Rompert 	18 5233 EC 's-HERTOGENBOSCH 
J.Faber Donksedreef 43 5233 HD 's-HERTOGENBOSCH 
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J.J.Faber 
G.J.Faber 
R.G.Faber 
W.Faber 
E. Faber 
S.E.van Bon-Faber 
H.F.Faber 
L.J.Faber 
J.Faber 
D.van Bon-Faber 
B.Ph. de Vries 
P. Faber 
H. Faber 

Willem de Rijkelaan 24 
Rasopark 41 
Graan voor Visch 19923 
De Punter 9 
Willebrordstraat 17 
Veerweg 6 
Dragoonplein 323 
Marijkestraat 14 
Mozartlaan 1 
Ven. Schrans 5 
Griegstraat 44 
Schoolstraat 5 
Gantvoort 57 

T.Kuitse-Faber 	Hoofdweg 47 
A.C.A.Posthouwer-Faber Koperwiek 14 
F.Faber 	De Horst 5 
H.Faber 	Duifhuis 76' 
J.C.van Bergen-Faber Jan van Galenstraat 93 
P.B.Faber 	Wijnserdijk 4 
A.J.E.Faber 	M.F.Visserstraat 27 
M.E.A. van Schie-Faber Listzgaarde 41 
B.C.W.M.Faber 	Magnoliastraat 12 
H.Faber 	Schoterlandseweg 38 
B.Faber 	P.C.Hooftlaan 14 
U.P.Faber 	Groene Zoom 15 
J.Faber 	Drinkwaterweg 561 
R. de Geus-Faber 	Vroesenlaan 48 c 
R.Poortier 	Emmastraat 34 
J.C.Schultz-Faber 	Oranjelaan 16 
C.Faber 	Oude Bildtdijk 634 
K.Faber 0S-Ko 	Tjalkstraat 80 
H.Faber 	I Schwartzenberghstr.17 
J.M.de Jager-Faber 	Sytsinga Wiens 	laan 
W.Faber 	Zeilstraat 62 
W.Faber 	Kikkerveen 117 
E.S.Postma-Faber 	Wijthuiterwei 62 
F.Faber 	Goudenregenstraat 39 
D.B.Faber 	Zijdelveld 65 
E.Faber 	Croeselaan 232 
C.Faber 	Zwanenvechtplein 4 
K.Faber 	Briklaan 14 
W.Faber 	Van Houtenstraat 2 
A.Faber 	Schulpweg 82 
E.M.Faber-van Veen 	Reuvenslaan 244 
J.A.A.Faber 	Reuvenslaan 242 
A.H.Faber 	Houtwallen13 
A.Faber 	Kirchengasse 16 
T.Wetsema-Faber 	Burg.Schbnfeldplein 21 
S.Schaafsma 	Hobbemastraat 33 
S.Faber 	De Warren 57 
D.E.A.Faber 	Couwenhoven 50-07 
J.Faber 	Reiderland 23 
A.G.Faber 	Deventerweg 162 
W.C.M.A.Faber 	Waterkers 75 

2181 TB HILLEGOM 
4741 EB HOEVEN 
2132 WR  HOOFDDORP 
7908 DT  HOOGEVEEN 
1971 DA IJMUIDEN 
1251 ZG LAREN 
8923 AJ  LEEUWARDEN 
8931 EA  LEEUWARDEN 
8916 GX  LEEUWARDEN 
8932 NJ  LEEUWARDEN 
2324 BA LEIDEN 
7475 AH MARKEL() 
7161 KK NE EDE 
9687 PJ NIEUW-BEERTA 
3435 AS NIEUWEGEIN 
2211 PP NOORDWIJKERHOUT 
3862 JH NIJKERK 
6512 HJ NIJMEGEN 
9062 GR OENKERK 
4356 BA OOSTKAPELLE 
5344 EB OSS 
3261 RK OUD-BEYERLAND 
8451 KA OUDESCHOOT 
3351 EN PAPENDRECHT 
2811 VJ REEUWIJK 
3063 VE ROTTERDAM 
3039 DZ ROTTERDAM 
2282 AR RIJSWIJK 
3111 AP SCHIEDAM 
9079 MZ ST JACOBI PAR. 
8605 DC SNEEK 
8602 TK  SNEEK 

14 8605 LC SNEEK 
8605 BM  SNEEK 
3205 XA SPIJKENISSE 
9051 EL  STIENS 
4001 EE  TIEL 
1421 TL UITHOORN 
3521 CL UTRECHT 
3554 TH UTRECHT 
9642 LJ VEENDAM 
9645 JE VEENDAM 
1951 JB VELSEN NOORD 
2273 JV VOORBURG 
2273 JV VOORBURG 
9481 ER VRIES 
4537 WIEDLISBACH 	(Zw) 
9671 CA WINSCHOTEN  
8471 VV  WOLVEGA  
8551 MR  WOUDSEND 
3707 EN ZEIST 
2716 AL ZOETERMEER 
7203 AT ZUTPHEN 
1689 PK ZWAAG 
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Abb. 8 New' Kirche in  Einden,  1643-48 von Martin Faber erbalf: :(1nahrne 
vor der ZerstOrung 1944. Die ref. Kirche wurde 1949:50 wiedc..::.-gebalit. 



( 

i 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34

