A. BESTUUR
De bestuurssamenstelling zag er per 1 januari 2012 als volgt uit:
P.F. Visser, voorzitter
B.D. van der Meulen, secretaris
Y. Brouwers, penningmeester
O.D.J. Roemeling, bestuurslid
L. de Vries, bestuurslid
J. Salverda, namens Friedoc
Tj. Tigchelaar, bureaucoördinator
Daarnaast was de heer J. Dijkstra, provinciaal archiefinspecteur, adviseur van
het bestuur.
Het bestuur vergaderde in het verslagjaar op 7 februari, 8 mei, 18 september,
23 oktober en 11 december. De vergaderingen vonden plaats in één der zalen
van Tresoar.
In de loop van het verslagjaar is geen wijziging in het bestuur gekomen.
Aan het einde van het jaar 2012 was het bestuur als volgt samengesteld:

P.F. Visser, voorzitter
B.D. van der Meulen, secretaris
Y. Brouwers, penningmeester
O.D.J. Roemeling, bestuurslid
L. de Vries, bestuurslid
Tj. Tigchelaar, bureaucoördinator
J. Salverda, namens Friedoc
J. Dijkstra, adviseur
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B. FINANCIËN
Het financiële overzicht over 2012 is opgenomen in bijlage 2.

C. BUREAU FAF
In het afgelopen jaar hebben zich ruim 50 vrijwilligers voor de FAF ingezet,
daarnaast was de bureaubezetting gedurende het afgelopen jaar voldoende.

D. LOPENDE PROJECTEN
MEMORIES VAN SUCCESSIE
Inmiddels zijn alle kantoren gereed en op internet gepubliceerd.
De heer en mevr. Zeilmaker zijn inmiddels bezig om die kantoren, waarvan de
invoer niet loopt tot 1857, aan te vullen.
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GENEALOGYSK JIERBOEK
De indices op de jierboekjes 2007-2011 zijn gereed, evenals de indices op de
jierboekjes 1983-1986. Aan de index van het jierboek 1982 wordt gewerkt.
NOTARIËLE REPERTOIRES
Dit jaar is de magische grens van 1.000.000 ingevoerde aktes overschreden.
In totaal zijn 1.000.400 aktes ingevoerd. Dit komt neer op circa 2.300.000 records. De verwachting is dat aan het eind van 2013 of in het begin van 2014
het project notarieel voor wat betreft de periode 1811-1925 kan worden afgerond. Hierna kan een begin worden gemaakt met de periode 1925-1935.
DTB
Het aanvullen van de doopboeken voor wat betreft het hiaat met de Burgerlijke
Stand is wegens andere prioriteiten zo goed als tot stilstand gekomen. Aanvullende capaciteit zou zeer welkom zijn. Deze werkzaamheden moeten bij
Tresoar worden uitgevoerd aangezien de originele doopboeken als bron worden gebruikt. Met uitzondering van de lidmatenregisters geldt voor de DTB
bestanden dat de aanvulling van de thesaurus nog de nodige aandacht vraagt.
LIDMATENREGISTERS
De gemeentes AEngwirden, Haskerland, Schoterland en Utingeradeel zijn op
internet gepubliceerd. De gemeentes Baarderadeel, Idaarderadeel. Leeuwarderadeel en Rauwerderhem zijn inmiddels gereed. De publicatie wacht, op het
moment van schrijven van dit verslag, op beschikbaarheid van schijfruimte op
één van de servers van Tresoar om de bijbehorende afbeeldingen te kunnen
publiceren.
DIACONIE REKENINGBOEKEN
Momenteel zijn vier vrijwilligers met dit project bezit. Er wordt o.a. gewerkt aan
de beluidensboeken van Workum en de diaconierekeningboeken van Oldeboorn en Menaldumadeel. Het grote knelpunt bij dit project is het gebrek aan
capaciteit om controle en nabewerking van de gecontroleerde bestanden uit te
voeren. U wordt van harte uitgenodigd om uw medewerking aan dit project te
verlenen. De controlewerkzaamheden worden bij Tresoar uitgevoerd, de nabewerking kan thuis plaatsvinden. Voor controle is enige kennis van oud
schrift noodzakelijk terwijl voor de nabewerking enige kennis van Excel noodzakelijk is.
STRAFRECHTELIJKE ARCHIEVEN
De rolboeken die openbaar zijn, zijn inmiddels gepubliceerd. Er wordt nog gewerkt aan de invoer van het laatste rolboek van het arrondissement Leeuwarden.
AUTORISATIEBOEKEN
Twee medewerkers zijn bezig met het monnikenwerk om handgeschreven,
getypte en in tekstbestand aanwezige klappers om te zetten naar Excel bestanden. Dit zal nog geruime tijd in beslag nemen.
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DIGITALISERING NEDERGERECHTEN
Inmiddels zijn ca. 750 van de ruim 6300 inventarisnummers gefotografeerd,
goed voor zo’n 260.000 foto’s. Er is nog ruimte voor enige medewerkers met
een beetje fotografisch inzicht om aan dit project mee te werken.
ALGEMEEN
In het afgelopen jaar is ook het één en ander veranderd aan de zoekschermen
voor genealogische gegevens op de website van Tresoar. Alle genealogische
gegevens zijn nu vanuit één scherm te benaderen. Ook is het programma
waarmee deze gegevens worden getoond, askSam, vervangen door een
nieuwe versie. De FAF is hier zeer actief bij betrokken geweest.
Daarnaast is Tresoar, in samenwerking met een extern bedrijf, bezig met de
vervanging van de huidige website van Tresoar. Het is niet uit te sluiten dat
hierdoor ook het zoeken in genealogische gegevens op een andere manier en
in een andersoortige database gaat gebeuren. Als voorbereiding hierop zijn alle Tresoar en FAF databases, dus niet alleen de genealogische, door de FAF
beschreven. Een consequentie van deze andersoortige database kan zijn dat
alle genealogische databases, dus ook die van de FAF, moeten worden geconverteerd naar een uniform database formaat. Een groot gedeelte van die
conversie kan automatisch gebeuren, er zal echter het nog nodige “handwerk”
overblijven. Wij houden u er van op de hoogte hoe één en ander vorm zal
worden gegeven.

E. SLOT
Wederom is in het afgelopen jaar veel werk verzet. Door het plaatsen van de
producten op internet is de omvang van het werk niet gemakkelijk zichtbaar
voor de buitenwereld. Het bestuur van de FAF wil alle medewerkers voor het
geleverde werk bedanken. In bijlage 4 zijn de namen genoemd van allen die
dit jaar een bijdrage leverden. Bij de medewerkers is aangegeven in welk jaar
de werkzaamheden zijn begonnen en in welke projecten ze participeerden.
Erkentelijkheid gaat ook weer uit naar Tresoar voor het onderdak en de professionele ondersteuning.
Ook de donateurs zijn voor de FAF belangrijk, hun financiële bijdrage aan de
stichting maakt het werk mede mogelijk.
Namens het bestuur van de stichting,
P.F. Visser, voorzitter
B.D. van der Meulen, secretaris
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Bijlage 1
VERGADERING MEDEWERKERS EN DONATEURS VAN 17 MAART 2012
Verslag van de 28e jaarlijkse bijeenkomst met medewerkers en donateurs van de
Stichting FAF/VAF gehouden op zaterdag 17 maart 2012 in de Oldehovezaal van
Tresoar in Leeuwarden.
Aanwezig volgens de presentielijst:
Alice Booij (Súdwest Fryslân), Y. Brouwers (penningmeester), J. Dijkstra (adviseur),
H. Fluitman, B. van Haersma Buma, O. Heida, A. Hovinga, Marjan Huisman, Koos
Koopmans (Súdwest Fryslân), M.J. de Lange, A.H. Lemstra, B.D. van der Meulen
(bestuurslid), Th. Nijdam, W. Pasveer, A. Renema, O.D.J. Roemeling (bestuurslid),
J. Salverda (Friedoc), F.H.K. van der Schuit, D. van Solkema, R. Spits, mw. I. SpitsBuren, T. Tigchelaar (bureaucoördinator), G. van der Veer, P.F. Visser (voorzitter).
Met kennisgeving afwezig:
P.J. Cramwinkel, J. Donker, H. Fetter, S. Grunbauer, mevr. Y. Hiddinga, J. Pomstra,
N. van Slageren, Johan Steendam, gedeputeerde De Vries, Douwe de Vries, L.A. de
Vries (bestuurslid), mevr. W. de Vries-Sutmöller, de heer en mevr. D.A. Zeilmaker.
1. Opening.
Voorzitter P.F. Visser opent de bijeenkomst kort na half elf met een welkomstwoord.
Er zijn 24 aanwezigen, een goede opkomst, al zijn het wel eens meer geweest. De
FAF heeft een jaar achter de rug met dalen en verrassingen. Het project notarieel is
de 2.000.000 records gepasseerd, voorwaar een mijlpaal. Er is veel gedigitaliseerd.
Er is een suggestie van de heer Steenstra ontvangen om portokosten te besparen.
De penningmeester zal nagaan of dit voor de FAF interessant kan zijn.
De ontvangen berichten van verhindering zijn verwerkt in bovenstaande lijst.
2. Verslag van de bijeenkomst van 19 maart 2011.
Het verslag van de 27e jaarlijkse bijeenkomst is bijlage 1 bij het jaarverslag.
Op dat verslag zijn geen op- of aanmerkingen.
3. Jaarverslag over het jaar 2011.
Op de tekst op de eerste drie bladzijden van het blauwe boekje zijn geen wijzigingen.
De voorzitter constateert dat hiermee het jaarverslag is goedgekeurd.
4. Mededelingen van de archiefdiensten.
De heer de Vries (Tresoar) is verhinderd in verband met andere verplichtingen en
heeft geen vervanger. Hij heeft laten weten dat hij nu geen bijzondere mededelingen
heeft te doen, behalve misschien dat Tresoar het tweede lustrum viert.
Bert Looper, directeur van Tresoar, zal op 17 april tijdens de vrijwilligersdag ingaan
op de algemene ontwikkelingen die op dit moment spelen bij de archiefdiensten en
die van belang zijn voor medewerkers en donateurs van de stichting.
5. “Publieksgericht archiefbeheer en digitalisering in Súdwest Fryslân”.
Streekarchivaris mevr. A. Booij en coördinator documentaire informatievoorziening
dhr. K. Koopmans geven een inleiding over dit onderwerp en beantwoorden vragen.
Zo was dit programmapunt aangekondigd.
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Mevrouw Booij geeft eerst een overzicht van de ontwikkelingen in de regio waar zij
streekarchivaris is. De samenvoeging van gemeenten en archieven is een ingrijpend
gebeuren. Bij de huidige tendens om te bezuinigen levert dit wel problemen op.
Niettemin wordt er energiek gewerkt om cultuur en geschiedenis onder de aandacht
van het publiek te brengen. Er is een reeks van instellingen en instanties die daarbij
hun medewerking verlenen: gemeentearchieven, musea, gemeentebibliotheken, plattelandsprojecten, provinciale archiefinspectie, Tresoar, historische verenigingen.
Er wordt van alles georganiseerd, als voorbeeld het Historisch Festival dat vorig jaar
in Woudsend heeft plaatsgevonden en 900 bezoekers trok. Daar waren veel stands,
exposities en sprekers. De bedoeling is op 22 september 2012 weer een dergelijk
evenement te organiseren, dan in de Broerekerk in Bolsward.
Uit contacten met historische verenigingen blijkt dat deze in het algemeen onderling
weinig contact hebben. Regionale bijeenkomsten hebben dan nut, ook presentaties
op genealogische dagen zoals op 1 oktober 2011 in Tresoar, waar allerhande clubs
samenkomen. Ook verenigingen en stichtingen kunnen cursussen geven of volgen
en van elkaar of van deskundigen leren hoe je kunt archiveren en digitaliseren.
Er zijn workshops voor sneupers en mogelijkheden van moderne media; ook allerlei
websites met informatie, zoals die van Tresoar, Alle Friezen, Provinciaal Archiefnet.
Ook voor scholen zijn er allerlei projecten. In de praktijk zijn genoeg voorbeelden te
bedenken, zoals een zoektocht naar een plaats waar een vliegtuig is neergekomen
bij Witmarsum, kerk en begraafplaats aldaar, molens en schuilkerken, fotowedstrijd.
De heer van der Veer noemt historische informatiepunten in bibliotheken (voorbeeld
is Sneek), van particulieren ook, samenwerking met het Fries Film Archief, zeer veel
bezoekers van websites.
Wat de archieven in Súdwest Friesland betreft, na de fusie van de gemeenten is nog
niet veel veranderd, de opslag is nog op dezelfde plaatsen (kostenaspect): Bolsward,
Sneek, IJlst, Witmarsum, Workum.
De organisatiestructuur is te volgen op www.friesarchiefnet.nl via het hoofdmenu en
zoeken door de archieven. Nieuw is, dat de archiefmedewerkers in principe in Sneek
gevestigd zijn. Om een bezoek te brengen aan en te zoeken in een ander archief in
Súdwest Fryslân moet de bezoeker een afspraak maken, zodat op de afgesproken
tijd een archiefmedewerker ter plaatse is.
Er is een tendens dat steeds minder gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om
een archief te bezoeken, omdat er zoveel op internet te vinden is. Mevrouw Huisman
vraagt zich af in welke gemeenten deze procedure gebruikelijk is.
De heer Roemeling zit met de vraag hoe het nu moet met literatuurverwijzingen, hoe
geeft men aan in welk archief de stukken te vinden zijn. Helemaal duidelijk is het niet,
de stukken berusten bij Súdwest Fryslân omdat die gemeente de rechtsopvolger is.
De heer Brouwers vraagt of hij daar kan zitten. Het antwoord luidt: ja maar er moet
dan ook een archiefambtenaar zijn voor het toezicht. Als je dagen nodig hebt wordt
het ingepland.
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De heer Koopmans, adviseur met coördinerende taken, geeft een beschrijving van
de werkzaamheden als gevolg van de herindeling. Een werkgroep inventariseert, er
is een document management systeem, er wordt gedigitaliseerd, vooralsnog is het
een hybride toestand. De fusiegemeenten hadden verschillende systemen in gebruik.
In studie is hoe het moet met de oudere archieven, wat gebeurt daarmee op korte,
middellange en lange termijn, wat zijn de mogelijkheden van een centrale lokatie.
95% wordt al gedigitaliseerd, hoe gaat dit op termijn verder.
De voorzitter werpt de vraag op hoe het met het digitale archief gaat, is dat dan wel
blijvend? De heer Dijkstra ziet de problematiek op rijksniveau, de zaken zijn eigenlijk
niet per gemeente op te lossen. Wat zijn de mogelijkheden van een digitaal depot
voor Friesland? De beheerskosten van digitale verzamelingen worden ook hoog.
De heer Koopmans denkt na over het “nieuwe werken”, organisatie daarvan is een
aandachtspunt. Komen er veel vragen, hoe die dan op te lossen. De heer Lemstra
wijst op de gang van zaken in het Amsterdams archief, waar gedigitaliseerd wordt op
basis van aanvragen van gebruikers. De huidige archiefklanten kunnen vaak al erg
veel, het moet op de een of andere manier gekanaliseerd worden.
De presentatie heeft zo heel wat discussie opgeleverd. Als niemand meer vragen
heeft bedankt de voorzitter de beide sprekers voor hun informatieve bijdragen.
6. Vrijwilligersdag dinsdag 17 april 2012.
De uitnodiging voor de vrijwilligersdag is tegelijk met de stukken voor de jaarlijkse
bijeenkomst verstuurd. De voorzitter roept iedereen op zich hiervoor aan te melden.
Een intekenlijst ligt klaar en men kan zich ook bij de FAF of Tresoar inschrijven.
Het belooft een leuke dag te worden waarin zowel voor het lezingenprogramma over
het notariaat als het meer recreatieve museumbezoek met de merklappen ruimte is.
Dat hij dit beschrijft als een serieus programma voor de heren en een alternatief programma voor de dames wordt hem bepaald niet in dank afgenomen, zeker niet door
mevrouw Huisman. Een dergelijk onderscheid was toch niet de bedoeling van de
uitnodiging van Tresoar. De heer Buma geeft nog achtergrondinformatie over de ontstaansgeschiedenis van het bedoelde museum, waarbij een archivaris van het voormalige Rijksarchief in Friesland betrokken blijkt te zijn. Interessant detail.
7. Rondvraag.
De rondvraag levert geen verdere vragen op. Op de valreep wordt nog een vrijwilliger
gevraagd voor het bureau FAF, zie jaarverslag paragraaf C, voor de databases die
met hulp van de FAF zijn opgebouwd. De suggestie hierbij stagiaires in te schakelen
wordt vernomen. Gelukkig meldt ook de heer Lemstra zich aan als deskundige.
8. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering met een woord van dank voor ieders bijdrage.
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Bijlage 2
FINANCIËN

financieel overzicht 2012 (2011)
baten

lasten

193 (195) donaties
publikaties
rente
afname vermogen

4.589,38 ( 4.503)
353,04 (
37)
542,46 ( - 46)
513,49 (-21.583)

kopieën
porti
kantoorbehoeften
exploitatie divers
afschr. inventaris

,
5.998,37

26,70 ( 275)
295,88 ( 685)
607,79 ( 250)
3.527,01 (4.389)
1.540,99 (1.905)
,
5.998,37

balans per 1 januari 2013
spaarrekeningen
betaalrekening
inventaris

44.000,-- (43.500)
580,86 ( 284)
2.270,-- ( 3.560)
46.830,86

afschrijving 2012
balanswaarde 1.1.2013

afname vermogen

513,49
46.830,86

inventaris
balanswaarde 1.1.2012
aanschaf 2012

vermogen 1.1.2012 47.344,35

3.560,-250,99 (printer)
3.810,99
1.540,99
2.270,--
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Bijlage 3
PRODUCTIEOVERZICHTEN

Overzicht ingevoerde gegevens per jaar
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Bijlage 4
MEDEWERKERS IN 2012
De heer S. van Albada, Leeuwarden
De heer F. Bakker, Amstelveen †
Mevr. D. de Boer, Leeuwarden
De heer J. Donker, Den Helder
De heer dr. J.M. van Doorm, Ternaard
De heer Th. Elsinga, Huissen
De heer S. Ferwerda, Leeuwarden
De heer H. Fluitman, Boazum
De heer H. Foekema, Wergea
De heer J. van Geffen, Harlingen
De heer M. Gosliga, Oostwold (gem. Leek)
De heer J.C. de Groot, Heerenveen
De heer C.S. Grunbauer, Dodewaard
De heer B. van Haersma Buma, Leeuwarden
De heer O. Heida, Leeuwarden
Mevr. Y. Hiddinga, Leeuwarden
De heer A. Hoekema, Lexmond
Mevr. A. Hofman, Nuenen
De heer J. Hofstra, Veenwouden
Mevr. M. Huisman, Joure
De heer J.W.A. de Jong, Leeuwarden
Mevr. W. Koning, Leeuwarden
Mevr. F. Meinsma, Warga
De heer B.D. van der Meulen, Leeuwarden
De heer H.F. Miedema, Oosterbeek
De heer P. Nieuwland, Hurdegaryp
De heer W. Pasveer, Leeuwarden
De heer J. Pomstra, Lelystad
De heer A. Renema, Nes
De heer R. Schelhaas, Hurdegaryp
De heer D. Schreurs, Hogebeintum
De heer F.H.K. van der Schuit, Leeuwarden
De heer N. van Slageren, Eindhoven
Mevr. E. Soepboer, Leeuwarden
De heer D. van Solkema, Drachten
Mevr. I. Spits-Buren, Gorredijk
De heer J. Steendam, Leeuwarden
De heer Tj. Tigchelaar, Veenendaal
De heer S.J. Tuinhout, Leeuwarden
De heer G. van der Veer, Drachten
De heer P. van der Velde, Leeuwarden
De heer J.O. Vink, Steenwijk
De heer P.F. Visser, Kollum
De heer H. de Vries, Easterwierum
Mevr. W. de Vries-Sutmöller, Leeuwarden
De heer G. Wesseling, Stiens
Mevr. J. Wieringa, Leeuwarden
De heer en mevr. D.A. Zeilmaker, Harlingen
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2009 digitalisering
1998 notariële repertoires
2010 diaconie rekeningboeken
2006 notariële repertoires
2007 notariële repertoires
2001 notariële repertoires
1995 notariële repertoires
2010 diaconie rekeningboeken
2009 digitalisering
2004 coördinator notariële repertoires
2010 hypotheekboeken Wymbr. deel
2000 notariële repertoires
1994 notariële repertoires
2006 diaconie rekeningboeken
1999 autorisatieboeken
2001 notariële repertoires
1999 notariële repertoires
2008 notariële repertoires
2001 notariële repertoires
1992 notariële repertoires
2011 diaconie rekeningboeken
2010 rolboeken
2010 rolboeken
2008 notariële repertoires
1986 DTB
1983 thesaurus, lidmaten
1984 notariële repertoires
2001 notariële repertoires, diaconie
2012 autorisatieboeken
1998 notariële repertoires
2010 rolboeken
1985 genealogysk jierboek
2001 notariële repertoires
1999 notariële repertoires
2001 notariële repertoires
1983 notariële repertoires
1999 algemene ondersteuning
1999 kantoorcoördinator
2011 digitalisering
2001 notariële repertoires
2012 digitalisering
1996 notariële repertoires
2004 notariële repertoires
2012 digitalisering
1992 notariële repertoires
2010 rolboeken
2001 notariële repertoires
1993 memories van successie

Bijlage 5
MEDEWERKERS OP HET BUREAU
De heer J. van Geffen, Leeuwarden (coördinatie notariële repertoires)
aanwezig op maandagmiddag en op dinsdag en vrijdag de gehele dag)
De heer B.D. van der Meulen, Leeuwarden (notariële repertoires)
aanwezig op woensdagmorgen
De heer W. Pasveer, Leeuwarden (eindcontrole notariële repertoires)
aanwezig op maandagmiddag, dinsdagmiddag en vrijdagmiddag
De heer F.H.K. van der Schuit, Leeuwarden (digitalisering DTB, Jierboeken)
aanwezig op maandag
De heer Tj. Tigchelaar, Veenendaal (bureau coördinatie)
aanwezig op dinsdag
De heer J.O. Vink, Steenwijk (eindcontrole notariële repertoires) aanwezig op vrijdag
Mevr. W. de Vries-Sutmöller, Leeuwarden (eindcontrole notariële repertoires)
aanwezig op woensdagmiddag en vrijdagmiddag
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