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A. BESTUUR 
 
De bestuurssamenstelling zag er per 1 januari 2013 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 op 26 februari, 23 april, 3 september en 10 december. 
De vergaderingen vonden plaats in één der zalen van Tresoar. 
In de vergadering gehouden op 3 september 2013 zijn de heren P.F. Visser 
en O.D.J. Roemeling afgetreden en zijn de volgende mutaties aangebracht. 
Mevrouw W.Chr. Vroegindeweij trad toe tot het bestuur en werd als voorzitter 
geïnstalleerd. De heer P. Nieuwland trad toe als bestuurslid. 
De stichting Friedoc stopte per eind 2013 is met zijn activiteiten, in verband 
daarmee is de heer J. Salverda gewoon bestuurslid geworden. 
 
Op 5 oktober 2013 vond ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de 
stichting een zeer geslaagde jubileumbijeenkomst in Harlingen plaats met 
medewerkers, donateurs en genodigden. Zie bijlage 1 voor het verslag. 
 
Aan het einde van het jaar 2013 was het bestuur als volgt samengesteld: 
 
      Benoemd Herbenoeming 
Mw. W.Chr. Vroegindeweij, voorzitter 2013  2017 
B.D. van der Meulen, secretaris  2007  2016 
Y. Brouwers, penningmeester  1995  2015 
L. de Vries, bestuurslid   2010  2014 
J. Salverda, bestuurslid   2011  2015 
P. Nieuwland, bestuurslid   2013  2017 
Tj. Tigchelaar, bureaucoördinator 2005 
J. Dijkstra, adviseur 
 
 

B. FINANCIËN 
 
Het financiële overzicht over 2013 is opgenomen in bijlage 2. 
 
 

C. BUREAU FAF 
 

Het aantal vrijwilligers is met 49 personen nagenoeg constant gebleven. 
De bureaubezetting was gedurende het afgelopen jaar voldoende.   
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D. LOPENDE PROJECTEN 
 
MEMORIES VAN SUCCESSIE 
De heer en mevrouw Zeilmaker hebben inmiddels die kantoren, waarvan de 
invoer niet liep tot 1857, aangevuld. Het bestand waarin deze gegevens zijn 
ondergebracht moet nog een aantal bewerkingen ondergaan, waarna de ge-
gevens kunnen worden gepubliceerd. 
 
GENEALOGYSK JIERBOEK 
Complete alfabetische lijsten in Excel van personen uit de jierboekjes 1980 t/m 
1986 zijn overgedragen aan het Genealogysk Wurkferbân. De index komt niet 
in boekvorm uit, maar wordt gepubliceerd op een site van de Fryske Akademy.  
Voor de heer van der Schuit, die deze werkzaamheden uitvoerde, is daarmee 
een eind gekomen aan zijn vele werkzaamheden voor de FAF. 
De stichting is op zoek naar één of meer vrijwilligers die de werkzaamheden 
van de heer van der Schuit op zich willen nemen. 
 
NOTARIËLE REPERTOIRES 
In dit jaar zijn circa 208.000 records ingevoerd. De verwachting is dat in 2014 
het project notarieel voor wat betreft de periode 1811-1925 kan worden afge-
rond. 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 gereed. Met uitzondering van de lidmatenregisters geldt voor de DTB 
bestanden dat de aanvulling van de thesaurus nog de nodige aandacht vraagt. 
 
LIDMATENREGISTERS 
De gemeentes Baarderadeel, Idaarderadeel, Leeuwarden, Leeuwarderadeel 
en Rauwerderhem zijn inmiddels op internet gepubliceerd. 
Wegens andere prioriteiten is, zeker in de eerste helft van 2014, voorlopig 
geen verdere aanvulling te verwachten. 
 
DIACONIE REKENINGBOEKEN  
Het grote knelpunt bij dit project blijft het gebrek aan capaciteit om controle en 
nabewerking van de gecontroleerde bestanden uit te voeren. Ondanks dat zijn 
toch weer een aantal kerkelijke gemeentes aan de database toegevoegd. 
U wordt van harte uitgenodigd 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 noodza-
kelijk, terwijl voor de nabewerking enige kennis van Excel noodzakelijk is. 
 
STRAFRECHTELIJKE ARCHIEVEN 
Het laatste – niet openbare – rolboek van het arrondissement Leeuwarden is 
inmiddels ingevoerd waarmee dit project is afgerond. 
 
AUTORISATIEBOEKEN 
Drie medewerkers zijn bezig om de gegevens uit de 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. 891 van de ruim 6300 inventarisnummers gefotografeerd, 
goed voor zo’n 310.000 foto’s. Een groot gedeelte van de reeds gemaakte fo-
to’s moet nog een nabewerking ondergaan. Dit zijn werkzaamheden die thuis 
kunnen worden uitgevoerd met behulp van het programma Irfanview waarvoor 
bij deze een oproep gedaan wordt tot medewerking. 
 
ALGEMEEN 
In het afgelopen jaar is – naar aanleiding van het rapport dat betreffende de 
Tresoar databases is opgesteld – door Tresoar besloten dat de genealogische 
databases in een ander beheersysteem zullen worden ondergebracht. 
De huidige wijze van beheer, invoer in Excel, Access en tekstbestanden en de 
presentatie op internet middels AskSam, is niet langer verantwoord, enerzijds 
omdat er verschillende invoersystemen worden gebruikt waardoor de nodige, 
soms zeer tijdrovende, deelbewerkingen noodzakelijk zijn voordat tot publica-
tie kan worden overgegaan, anderzijds omdat het systeem waarmee de gege-
vens op internet worden gepresenteerd, AskSam, niet langer afdoende wordt 
ondersteund door de producent. 
 
Tresoar heeft in overleg met de FAF besloten om de genealogische databases 
te gaan beheren in Memorix Maior, een databeheersysteem dat ontwikkeld is 
door de firma Picturae. Dit systeem wordt bijvoorbeeld ook gebruikt voor het 
beheren van de gegevens ten behoeve van de website AlleFriezen. 
 
Dit betekent dat alle genealogische databases moeten worden omgezet naar 
een voor Memorix Maior geschikt formaat. De conversie zal door de heer Tj. 
Tigchelaar in overleg met Picturae worden uitgevoerd. De verwachting is dat 
deze werkzaamheden zeker de eerste helft van 2014 in beslag zullen nemen. 
Hierdoor zullen zijn andere werkzaamheden voor de FAF in deze periode tot 
de hoogst noodzakelijke moeten worden beperkt. 
 
 

E. SLOT 
  

In dertig jaar is veel bereikt en ook in het afgelopen jaar is veel werk verzet. 
Door het plaatsen van de producten op internet is de omvang van het werk 
niet eenvoudig zichtbaar voor de buitenwereld, het is zonder meer enorm. 
Het bestuur van de FAF wil alle medewerkers bedanken voor hun aandeel. 
In bijlage 4 zijn de namen en de projecten genoemd van allen die dit jaar hun 
medewerking verleenden. Bij de medewerkers is tevens aangegeven in welk 
jaar de werkzaamheden zijn begonnen. 
Erkentelijkheid gaat ook uit naar Tresoar voor de professionele ondersteuning 
en het onderdak voor het bureau en een aantal medewerkers. 
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, 
 
Mw. W.Chr. Vroegindeweij, voorzitter 
B.D. van der Meulen, secretaris 
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Bijlage 1 
 

VERGADERING MEDEWERKERS EN DONATEURS VAN 5 OKTOBER 2013 
 
Verslag van de 29e jaarlijkse bijeenkomst met medewerkers en donateurs van de 
Stichting FAF/VAF gehouden op zaterdag 5 oktober 2013 in het Hannemahuis te 
Harlingen. 
 
Aanwezig volgens de presentielijst: 
 
Ype Brouwers (penningmeester), J.M. van Doorm, Kirsten Feenstra-Klei, Sake 
Ferwerda, Hessel Fluitman, John van Geffen, Oene Heida, Frans van Heijningen, 
Cora Hoekstra-Biesbroek, A.J.M. Hofman, Freerk Kunst, Anne Hielke Lemstra, 
B.D. van der Meulen (secretaris), A.T. van der Meulen-van Wijk, Hans van der 
Meulen, Pieter Nieuwland (bestuurslid), Jeanine Otten, W. Pasveer, J. Pomstra, 
Andries Renema, J. Salverda (bestuurslid), F. van der Schuit, Ietje Spits-Buren, 
Rinse Spits, Meindert Tangerman, Hendrik Douwe Teensma, Mirjam Teensma-
Hollander, Els Tigchelaar, Tjerk Tigchelaar (bestuurslid en bureaucoördinator), 
Geert van der Veer, Joop Vink, P.F. Visser (oude voorzitter), Anneke F. Visser 
(voorzitter vereniging Oud Harlingen),), W. de Vries-Sutmöller, W. Vroegindeweij 
(nieuwe voorzitter), D.A. Zeilmaker, mw. S. Zeilmaker. 
 
Met kennisgeving afwezig: 
Jetze Dijkstra (adviseur), T. Jongsma, Mw. M. Huisman, B. van Haersma Buma, 
S. Grunbauer, Jeroen Hofstra, O.D.J. Roemeling, Nanno van Slageren, 
Douwe van Solkema, Luc de Vries (bestuurslid), Simon Wierstra, 
 
1. Opening. 
 
Voorzitter P.F. Visser opent de bijeenkomst met een hartelijk welkom aan donateurs, 
medewerkers en gasten. Wat een goede opkomst, ondanks het feit dat we niet in 
Leeuwarden, maar in Harlingen bijeen zijn. De vergadering vindt hier plaats omdat 
de stichting een jubileum te vieren heeft, het dertigjarig bestaan sinds de oprichting. 
 
De voorzitter grijpt de gelegenheid aan om hierbij stil te staan. In 1983 waren het, net 
als nu, economisch slechte tijden. Ook toen moest door het rijk worden bezuinigd. 
Dit leidde tot een plan om de rijksarchieven in het noorden van het land in Groningen 
te centraliseren. De toenmalige rijksarchivaris, de heer Rinzema, kwam op het idee 
om tenminste voor genealogen hier iets aan te doen. Hij nodigde de voorzitters van 
genealogische clubs in Friesland op zijn kamer voor overleg. 
 
Dit was de start van wat na verschillende besprekingen is geworden onze stichting 
Vrienden van de Archieven in Friesland / Freonen fan de Argiven yn Fryslân (FAF). 
 
Met vaart werd gestart met het werven van vrijwilligers om de doop- en trouwboeken 
te ontsluiten. Anderen gingen aan de slag met het toegankelijk maken van autorisa-
tieboeken en memories van successie. Toen nog handmatig of op de typmachine. 
Later werden deze gegevens gedigitaliseerd en nu weten we niet anders dan dat 
alles per computer wordt verwerkt. Denk aan het project van de diaconieboeken en 
vele andere onderwerpen. 
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Als je daar over nadenkt bekruipt je een gevoel van grote waardering voor het werk 
van de vrijwilligers die het hebben mogelijk gemaakt dat het huidige Tresoar vooraan 
staat wat betreft de toegankelijkheid en digitalisering van de archieven. 
In die dertig jaar zijn velen ons ontvallen, maar enkele werkers van het eerste uur zijn 
in deze vergadering aanwezig: mevrouw Spits en de heren Nieuwland en Pasveer. 
En enkele anderen hebben zich tientallen jaren als vrijwilliger ingezet. 
 
Graag wil ik u allen danken voor uw inzet en betrokkenheid bij het werk van onze 
stichting, uw financiële steun en uw arbeid. Uiteraard dank ik ook Tresoar voor de 
goede samenwerking en het onderdak dat ons geboden wordt voor werkzaamheden 
die daar moeten worden verricht. Het is niet alleen thuiswerken, ook op Tresoar 
wordt dagelijks door onze vrijwilligers arbeid verricht. 
 
Er is nog veel werk te doen. We kunnen meer vrijwilligers gebruiken die met de pc 
kunnen omgaan. Wanneer u iemand in uw omgeving kent die mogelijk tijd vrij heeft, 
en interesse heeft, attendeer die persoon op onze stichting. In overleg met de heer 
Tigchelaar is er ongetwijfeld een boeiende klus te doen! 
Dames en heren, dit ter inleiding op onze jaarlijkse bijeenkomst met vrijwilligers en 
donateurs. De berichten van verhindering zijn verwerkt in bovenstaande lijst. 
 
2. Verslag van de bijeenkomst van 17 maart 2012. 
Het verslag van de 28e jaarlijkse bijeenkomst is bijlage 1 bij het jaarverslag 2012. 
Op dat verslag zijn geen op- of aanmerkingen. 
 
3. Jaarverslag over het jaar 2012. 
Op de tekst op de eerste drie bladzijden van het blauwe boekje zijn geen wijzigingen. 
De voorzitter constateert dat hiermee het jaarverslag 2012 is goedgekeurd. 
De bijlagen zijn duidelijk en hierover worden in de vergadering geen vragen gesteld. 
 
4. Mededelingen van de archiefdiensten. 
Mevrouw J. Otten van het gemeentearchief Harlingen, dat in het Hannemahuis is 
gevestigd, krijgt het woord over de geschiedenis van het archief en de huidige gang 
van zaken. De toegemeten tijd is erg kort, gezien de rest van het krappe schema, 
maar niettemin weet zij met behulp van een aantal interessante sheets een levendig 
beeld te schetsen van het archief in vroeger tijd en thans. 
Achter het oude stadhuis ligt de Voorstraat en op korte afstand is het tegenwoordige 
archief in het Hannemahuis. Dit is een combinatie van een archief en een museum, 
in een oud gebouw. De zichtbare objecten, en dat zijn hier niet weinig, vormen het 
topje van de ijsberg, die zich grotendeels onder de waterlijn bevindt. 
Een plattegrond uit 1610 geeft de positie van raadhuis en Voorstraat weer. 
Zoals in die tijd gebruikelijk was onder de toren ruimte voor een arrestantenhok. 
Het archief had in die tijd niet een voorname plaats. Een brand in de 19e eeuw heeft 
schade veroorzaakt. Wat er aanwezig was is door Obreen in een inventaris vastge-
legd, dit betreft de periode van 1580-1925. Het oudste stuk is van 1526. 
Dhr. Elzinga, een archiefbezoeker, overleden in het jaar 2000, heeft veel vastgelegd, 
wat op een website met zijn naam te vinden is. 
Interessant is dat er een Japanse studiegroep is, die als bijzonder project sinds 2009 
steden met elkaar vergelijkt en daarbij vooral gebruik maakt van wat in de archieven 
te vinden is. 
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Na deze uiteenzetting krijgt Siem van der Woude (van Tresoar) het woord. 
Hij brengt de groeten over van Luc de Vries, die helaas wegens ziekte verhinderd is. 
Met provincie en rijk is overleg gaande over een budget voor digitaliseren. Het nota-
rieel archief gooit hoge ogen. Van der Woude spreekt verder over ’zijn’ project, dat 
van de Sonttolregisters. In Helsingör werd door Denemarken tot 1857 tol geheven en 
over circa vier eeuwen zijn gegevens over passerende schepen en hun lading vast-
gelegd. Qua indexering is een groot deel gereed, maar voor het oudste en moeilijkste 
stuk (1497-1630) is nog hulp nodig. Vrijwilligers voor het project zijn welkom. 
In 2014 zal in Harlingen de Tall Ships Race plaatsvinden, wat mooi in dit kader past. 
Harlingen is dan ook toegankelijk voor grote cruiseschepen, dus er staat ons nog van 
alles te wachten. Harlingen heeft een heel actieve vereniging Oud Harlingen, de 
voorzitter is aanwezig in de persoon van mevrouw Anneke F. Visser. Zij heeft voor 
belangstellenden enige exemplaren van het tijdschrift dat door de vereniging wordt 
uitgegeven. In Harlingen zijn met hulp van de FAF aktes toegankelijk gemaakt. 
 
5. Rondvraag. 
De heer D.A. Zeilmaker heeft een kopieën klaargelegd over het project betreffende 
“De Harlinger wapenborden in het gemeentemuseum Het Hannemahuis” en geeft 
hierbij een toelichting. 
Het Hannemahuis heeft een voor Nederland unieke verzameling van wapenborden, 
dertien stuks, uit de periode van 1740 tot 1910. Een veertiende bord is bij een brand 
verloren gegaan, maar daarvan is een zwart-wit foto beschikbaar. Op deze borden 
staan de namen geschilderd van vele “Harlingers”, bijna steeds met het door hen 
gevoerde wapen. Het betreft personen die in Harlingen een functie hebben bekleed 
als bevelhebber der stad, voogd(es) van het stadsweeshuis, voogd der algemene 
armen of diaken van de Hervormde kerk. Het geheel omvat bijna 500 “wapens”. 
In 1984 heeft mr. O. Schutte in “De Wapenborden van Harlingen” , een publicatie van 
de Fryske Akademy, daarvan 417 wapens beschreven. Op verzoek van Zeilmaker 
beschrijft de heer Schutte ook de 68 “ontbrekende” wapens. In genoemde publicatie 
staan geen nadere gegevens van de op de borden voorkomende personen. 
Door het werk dat de heer Zeilmaker als medewerker en bestuurslid van de stichting 
FAF heeft verricht, heeft hij veel genealogische gegevens verzameld van Harlinger 
families, waarvan vele leden op de wapenborden voorkomen. 
Met gebruik van gegevens, die hij al in zijn Harlinger bestanden heeft opgenomen, 
overweegt Zeilmaker een publicatie samen te stellen, waarin naast afbeeldingen in 
kleur van de wapens, ook primaire genealogische gegevens vermeld zullen worden: 
datum en plaats van geboorte en/of doop, van het overlijden en/of begraven en van 
de huwelijken van de betreffende persoon en eventuele partners. Verder worden zo 
mogelijk vermeld de namen van ouders en schoonouders, beroepen, functies, en zo 
mogelijk woonadressen in Harlingen. Het gaat hierbij niet alleen om de reeds vaak 
uitvoerig beschreven Harlinger ‘elite’, maar met name komt via de diakenen ook de 
‘middenklasse’ in beeld, met vertakkingen naar de ‘lagere’ klassen. 
Uit de discussie blijkt dat het Hannemahuis en het gemeentearchief het werk van 
Zeilmaker in hoge mate waarderen. Opmerkingen, aanvullingen, verbeteringen en 
suggesties zijn welkom. Belangstelling voor een papieren publicatie verneemt Zeil-
maker graag. Een lijst van namen op alfabetische volgorde is beschikbaar. 
D.A. Zeilmaker, emailadres dzeilmaker@hotmail.com , telefoon 0517-419878. 
 
De voorzitter dank de spreker voor zijn enthousiaste inbreng. 

mailto:dzeilmaker@hotmail.com
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Anne Hielke Lemstra heeft een vraag over het publiceren op internet van de archief-
stukken van de nedergerechten. Hiervan is 8 à 9% gereed. Voor digitalisering zou 
een budget zijn, te verdelen over AFUK, Tresoar en andere archieven. 
Mevrouw Hofman zou graag willen dat de klappers als tekstbestand beschikbaar 
zouden zijn via de website. Dit is in principe mogelijk, maar er is te weinig tijd voor 
deze werkzaamheden, “we hebben maar één Tjerk Tigchelaar”. 
Verder wordt nog een vraag van de heer Heijningen beantwoord.  
 
6. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering met een woord van dank voor ieders bijdrage. 
 
 
Na deze vergadering was er gelegenheid het Hannemahuis te bezichtigen, dan wel 
aan een stadswandeling deel te nemen. Beide onderdelen werden een succes, wat 
mede te danken was aan het schitterende weer op deze 5e oktober! 
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Bijlage 2 
 
FINANCIËN 
 

 

 

financieel overzicht 2013 (2012)    

 

baten lasten 

 

181 (193) donaties 4.484,-- ( 4.589) kopieën --,-- (    27) 

publikaties 60,-- (    353) porti 525,65 (   296) 

rente    1.151,91 (   542) kantoorbehoeften 240,35 (   608) 

afname vermogen 1.825,50 (  513) exploitatie divers 4.887,07 (3.527) 

afschr. inventaris 1.633,34 (1.541) 

lustrum 235,-- 

           ,                     ,    

  

 7.521,41   7.521,41 

 

 

 

balans per 1 januari 2014    

 

spaarrekeningen 42.500,-- (44.000) vermogen 1.1.2013 46.830,86  

betaalrekening 415,36 (     561)   

inventaris   2.090,-- (  2.270) afname vermogen   1.825,50  

    

 45.005,36   45.005,36 

 

 

 

 

 

inventaris 

 

balanswaarde 1.1.2013 2.270,-- 

aanschaf 2013  1.453,34 (2 laptops) 

 3.723,34 

afschrijving 2013    1.633,34 

balanswaarde 1.1.2014 2.090,-- 
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Bijlage 3 
 

PRODUCTIEOVERZICHTEN 
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Bijlage 4 
 

MEDEWERKERS IN 2013 
 
Mevr. M.A. Akkerboom, Leeuwarden   2013 notariële repertoires 
De heer S. van Albada, Leeuwarden   2009 digitalisering 
Mevr. D. de Boer, Leeuwarden    2010 diaconie rekeningboeken 
De heer P. Borghaerts, Oosterend    2010 digitalisering 
Mevr. M. van Dijk, Leeuwarden    2013 notariële repertoires 
De heer J. Donker, Den Helder    2006 notariële repertoires 
De heer dr. J.M. van Doorm, Ternaard   2007 notariële repertoires 
De heer Th. Elsinga, Huissen    2001 notariële repertoires 
De heer S. Ferwerda, Leeuwarden    1995 notariële repertoires 
De heer H. Fluitman, Boazum    2010 diaconie rekeningboeken 
De heer J.J. Geestman, Leeuwarden   2013 indexering boeken 
De heer J. van Geffen, Harlingen    2004 coördinator notariële repertoires 
De heer M. Gosliga, Oostwold (gem. Leek)  2010 hypotheekboeken Wymbr. deel 
De heer J.C. de Groot, Heerenveen   2000 notariële repertoires 
De heer C.S. Grunbauer, Dodewaard   1994 notariële repertoires 
De heer B. van Haersma Buma, Leeuwarden  2006 diaconie rekeningboeken 
De heer O. Heida, Leeuwarden    1999 autorisatieboeken 
Mevr. Y. Hiddinga, Leeuwarden    2001 notariële repertoires 
De heer A. Hoekema, Lexmond    1999 notariële repertoires 
Mevr. C.J. Hoekstra-Biesbroek    2013 databases omzetten 
Mevr. A. Hofman, Nuenen     2008 notariële repertoires 
Mevr. M. Huisman, Joure     1992 notariële repertoires 
De heer J.W.A. de Jong, Leeuwarden   2011 diaconie rekeningboeken 
Mevr. W. Koning, Leeuwarden    2010 rolboeken 
Mevr. A. Meinema, Leeuwarden    2013 indexering boeken 
De heer B.D. van der Meulen, Leeuwarden  2008 notariële repertoires 
De heer P. Nieuwland, Hurdegaryp   1983 thesaurus, lidmaten 
De heer W. Pasveer, Leeuwarden    1984 notariële repertoires 
De heer J. Pomstra, Lelystad    2001 notariële repertoires 
De heer A. Renema, Nes     2012 autorisatieboeken 
De heer J. Salverda, Leeuwarden    2013 indexering boeken 
De heer R. Schelhaas, Hurdegaryp   1998 notariële repertoires 
De heer F.H.K. van der Schuit, Leeuwarden  1985 genealogysk jierboek 
De heer N. van Slageren, Eindhoven   2001 notariële repertoires 
Mevr. E. Soepboer, Leeuwarden    1999 notariële repertoires 
De heer D. van Solkema, Drachten   2001 notariële repertoires 
Mevr. I. Spits-Buren, Gorredijk    1983 notariële repertoires 
De heer J. Steendam, Leeuwarden   1999 algemene ondersteuning 
De heer H.D. Teensma, Oudwoude   2013 digitalisering 
De heer Tj. Tigchelaar, Veenendaal   1999 kantoorcoördinator 
De heer S.J. Tuinhout, Leeuwarden   2011 digitalisering 
De heer G. van der Veer, Drachten   2001 notariële repertoires 
Mevr. D. Veersma-Dijkstra, Zaandam   2013 notariële repertoires 
De heer J.O. Vink, Steenwijk     1996 notariële repertoires 
De heer P.F. Visser, Kollum     2004 notariële repertoires 
Mevr. W. de Vries-Sutmöller, Leeuwarden  1992 notariële repertoires 
Mevr. J. Wieringa, Leeuwarden    2001 notariële repertoires 
De heer D.A.  Zeilmaker, Harlingen   1993 memories van successie 
Mevr. S. Zeilmaker-van der Rol, Harlingen  1993 memories van successie 
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Bijlage 5 
 

MEDEWERKERS OP HET BUREAU IN 2013 
 
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 maandagmorgen en 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 
 


