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 STICHTING FAF      JAARVERSLAG 2017 
 

A. BESTUUR 
 
In 2017 ontvielen ons twee verdienstelijke oud-bestuursleden, de heer O.D.J. 
Roemeling en de heer W. Pasveer. 
 
De heer Roemeling (30 november 1937-23 april 2017) was 12 jaar bestuurs-
lid, van 4 september 2001 tot 3 september 2013. In 2002 was hij interim-
voorzitter. Hij was meermalen lid van de kascommissie. Zijn deskundigheid en 
adviezen waren zeer waardevol. 
 
Op 5 juli kregen wij het droevige bericht van het overlijden van Wim Pasveer 
(Zandvoort 18 september 1928-Leeuwarden 4 juli 2017). Hij was een belang-
rijk persoon in onze stichting, een groot deel van zijn leven stelde hij in dienst 
van de stichting FAF. Hij was vrijwel vanaf de oprichting van de stichting actief 
als vrijwilliger en is dit bijna tot zijn overlijden gebleven. Aan de positieve ont-
wikkelingen van het toegankelijk maken van archiefstukken heeft hij veel bij-
gedragen. Vanaf 1990 maakte hij deel uit van het bestuur, waarna hij be-
noemd werd tot coördinator van de werkzaamheden. Door zijn aanpak wist hij 
velen te stimuleren. Ook vertegenwoordigde hij ons als propagandist bij eve-
nementen. Op de website van Tresoar verscheen namens de medewerkers 
van Tresoar een artikel in het nieuwsoverzicht. Een delegatie van het bestuur 
was bij het afscheid, dat in besloten kring plaatsvond. 
 
Op 8 juni nam de heer J. Dijkstra, die van 1 januari 2009 tot 1 januari 2016 
onze adviseur is geweest, afscheid in het Provinciehuis wegens het bereiken 
van de pensioengerechtigde leeftijd. 
 
Het bestuur kwam op 14 februari, 16 mei, 12 september en 12 december in 
vergadering bijeen. Mevrouw W.Chr. Vroegindeweij  werd voor een volgende 
termijn benoemd als voorzitter. De heer P. Nieuwland werd herbenoemd als 
bestuurslid. De heer L. de Vries heeft aangegeven bereid te zijn nog een ter-
mijn aan te blijven. Ultimo 2017 was het bestuur als volgt samengesteld: 
 
      Benoemd Herben. Aftredend 
Mw. W.Chr. Vroegindeweij, voorzitter 2013  2017  2021 
B.D. van der Meulen, secretaris  2007  2016  2020 
Y. Brouwers, penningmeester  1995  2015  2019 
L. de Vries, bestuurslid   2010  2014  2018 
J. Salverda, bestuurslid   2011  2015  2019 
P. Nieuwland, bestuurslid   2013  2017  2021 
Tj. Tigchelaar, bureaucoördinator 2005 
R.W. Steensma, adviseur   2016 
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FINANCIËN 
 
Het financiële overzicht over 2017 is opgenomen in bijlage 2. 
 

B. BUREAU FAF 
 

In het afgelopen jaar waren 27 vrijwilligers actief voor de stichting, drie minder 
dan in het voorafgaande jaar. De daling van het aantal medewerkers is reden 
tot zorg. Er vallen elk jaar vrijwilligers weg, terwijl het ontbreekt aan nieuwe 
aanwas. De bureaubezetting was gedurende het afgelopen jaar voldoende.   
 

C. LOPENDE PROJECTEN 
 
AUTORISATIEBOEKEN 
In het afgelopen jaar zijn de autorisaties van de gemeentes Opsterland, 
Haskerland en Schoterland op Alle Friezen gepubliceerd. De gemeentes 
Harlingen, Leeuwarderadeel en Hennaarderadeel zijn in behandeling. 
 
DIACONIE REKENINGBOEKEN  
De diaconierekeningboeken van de kerkelijke gemeentes Wolvega, Drachten 
en Blija/Hogebeintum zijn aan Alle Friezen toegevoegd. 
Personele aanvulling voor dit project blijft van harte welkom. 
 
DIGITALISERING NEDERGERECHTEN 
In 2017 zijn door een vrijwilliger 16 inventarisnummers gedigitaliseerd. 
 
LIDMATENREGISTERS 
In het afgelopen jaar zijn vanwege andere prioriteiten nauwelijks activiteiten 
ontplooid op het gebied van de lidmatenregisters. Voor zover op het moment 
van het schrijven dezes is te voorzien zullen deze activiteiten medio 2018 
weer worden opgepakt. 
 
MEMORIES VAN SUCCESSIE 
Dit project is voorlopig stopgezet. Er is helaas geen capaciteit aanwezig om de 
aangeleverde gegevens in Memorix / Alle Friezen op te nemen. 
 
NOTARIËLE REPERTOIRES 
In dit jaar zijn ruim 83.000 records ingevoerd. Door het overlijden van Wim 
Pasveer moest de controle van het ingevoerde werk op andere leest worden 
geschoeid. Hiervoor is inmiddels software ontwikkeld waardoor het controle-
werk doorgang kan vinden. 
 
ALGEMEEN 
De website Alle Friezen ontwikkelt zich voorspoedig. 
Enkele bestuursleden van onze stichting hebben zitting in de redactieraad, die 
verder is samengesteld uit vertegenwoordigers van de archieven van provincie 
en gemeenten en de firma Picturae, de bouwer van de website. 
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Het bestuur van de FAF wil de vrijwilligers en medewerkers hartelijk bedanken 
voor hun aandeel in de werkzaamheden. In bijlage 4 zijn de namen en de pro-
jecten genoemd van hen die in 2017 hun medewerking verleenden. Achter de 
namen is aangegeven in welk jaar de werkzaamheden zijn begonnen. Er zijn 
meer vrijwilligers gestopt dan toegetreden, zodat de lijst korter is dan voor-
heen.  
Erkentelijkheid gaat uit naar Tresoar voor de professionele ondersteuning en 
voor het onderdak verlenen aan 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. 
 
Mw. W.Chr. Vroegindeweij, voorzitter 
B.D. van der Meulen, secretaris 
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Bijlage 1 
 
 
VERGADERING MEDEWERKERS EN DONATEURS VAN 11 MAART 2017 
 
 
Verslag van de 33e jaarlijkse bijeenkomst met medewerkers en donateurs van de 
Stichting FAF / VAF gehouden op zaterdag 11 maart 2017 in Tresoar. 
 
Aanwezig volgens de presentielijst: 
 
Ype Brouwers (penningmeester), J.J. Geestman, John van Geffen, Mark Gosliga, 
B. van Haersma Buma, Oene Heida, Geert Leistra, B.D. van der Meulen (secretaris), 
A.T. van der Meulen-van Wijk, Pieter Nieuwland (bestuurslid), D. Planting, 
J. Salverda (bestuurslid), Fred van der Schuit, Douwe van Solkema, 
Rinse Spits, Ietje Spits-Buren, Robyn Steensma (adviseur), Geert van der Veer, 
Richard Veersma, Dittie Veersma-Dijkstra, P.F. Visser, Luc de Vries (bestuurslid), 
Willy de Vries-Sutmöller, Willemina Vroegindeweij (voorzitter). 
 
Met kennisgeving afwezig: 
J. Donker,  J.M. van Doorm, J. Dijkstra, H. Fluitman, Y. Hiddinga, 
Co Pomstra, Andries Renema, Tjerk Tigchelaar (bureaucoördinator), 
D.A. Zeilmaker, S. Zeilmaker-van der Rol. 
 
1. Opening. 
De voorzitter mevrouw Vroegindeweij opent de bijeenkomst met een hartelijk welkom 
aan de aanwezige donateurs, medewerkers en belangstellenden, en in het bijzonder 
de heer Nieuwland, die vandaag zal spreken over de namenthesaurus. 
Berichten van verhindering worden in het verslag opgenomen. 
 
2. Jaarverslag over het jaar 2016. 
De inleiding op de bladzijden 1 t/m 3 wordt besproken. 
In de lijst van de bestuursleden staat R.J. Steensma, dit moet zijn R.W. Steensma. 
Het verslag van de 32e jaarlijkse bijeenkomst gehouden op 12 maart 2016, bijlage 1 
bij het jaarverslag 2016, levert in de vergadering geen vragen of opmerkingen op. 
De voorzitter dankt de secretaris voor de samenstelling ervan. 
De financiën zijn binnen het bestuur gecontroleerd en in orde bevonden. In bijlage 2 
staat rechts onder: “afname vermogen 8,51”, dit is mis gegaan bij het overnemen van 
de gegevens van de penningmeester en moet zijn “toename vermogen 8,51”. 
Er zijn geen vragen over de cijfers en de penningmeester wordt bedankt. 
 
De statistiek in bijlage 3 laat het belang zien van het werk van medewerkers van de 
Stichting FAF. Het aandeel in de op de website AlleFriezen getoonde informatie is 
groot en van de gebruikers worden veel lovende reacties ontvangen. 
Naar aanleiding van bijlage 4 wordt vermeld dat de heer Pomstra van Lelystad naar 
Dronten is verhuisd. Mevrouw de Vries zegt dat zij nu alleen nog op vrijdagmiddag 
op het bureau aanwezig is en niet meer op woensdagmiddag. 
De voorzitter constateert dat het jaarverslag 2016 is afgehandeld. 
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3. Mededelingen van de archiefdiensten. 
Luc de Vries meldt in het kader van het Deltaplan Digitalisering dat de één miljoen 
gescande en gekoppelde huwelijksbijlagen niet in 2016 op internet zijn verschenen. 
De nabewerking vergde meer tijd en het gebeurt nu in 2017. 
Met het digitaliseren van de Nedergerechten is begonnen, publicatie van een deel 
daarvan is in het najaar van 2017 te verwachten. Ype Brouwers vraagt welk deel het 
betreft. Dit kan nu niet in detail aangegeven worden, het blijkt projectbepaald te zijn. 
 
4. Presentatie van de ”Thesaurus”. 
 
Piet Nieuwland krijgt het woord. Sinds jaar en dag is bij ons een namenthesaurus in 
gebruik, een hulpmiddel om personen te zoeken in geïndexeerde gedigitaliseerde 
bestanden, zoals op de website AlleFriezen. Onderwerp van deze presentatie is de 
ontstaansgeschiedenis van de thesaurus. Wie vragen heeft mag interrumperen. 
 
We denken even terug aan de goede oude tijd in de Kanselarij waar de bezoeker de 
originele documenten nog te zien en in handen kon krijgen, bijvoorbeeld de doop-  en 
trouwboeken. Als men de naam van een persoon kende en daarbij een akte zocht, 
was dat een hele opgave, want de boeken waren niet van een index voorzien. Bij de 
burgerlijke stand had men tenminste nog tienjarentafels op naam en voornaam. De 
DTB boeken waren op naam niet toegankelijk. 
 
Onderzoekers zagen de noodzaak om indexen te maken. In die tijd ontstonden de 
naamlijsten. Dit proces werd versterkt en toen er plannen kwamen om de archieven 
te concentreren en bijvoorbeeld de Friese archieven in Groningen onder te brengen. 
Men werd zich bewust van het gevaar, zowel voor de archieven als voor gebruikers, 
en dat leidde tot de oprichting van de Stichting FAF, die de dreigende concentratie 
wilde tegengaan, en ook indexen ging maken om de toegankelijkheid te verbeteren. 
Het laatste gebeurde in de praktijk door van alle aangetroffen naamsvermeldingen 
fiches te maken, deze te sorteren en op basis daarvan handgeschreven of getypte 
klappers (indexen) te produceren, die op de studiezaal kwamen te staan. Het werd 
ook mogelijk daarvan tegen betaling kopieën te krijgen. Van de vrijwilligers uit die 
begintijd zijn er nog enkelen in ons midden. 
 
Bij dit werk liep men op tegen de verschillende schrijfwijzen van namen, terwijl het 
om dezelfde persoon ging. In de index van oude boeken nam men soms apart de 
verschillende schrijfwijzen allemaal op, zodat men een bepaalde persoon op meer 
dan één plaats in de index kon tegenkomen. 
 
Bijvoorbeeld bij de naam Jakob de namen Jacob, Jacobus, Jakobus enz. een hele 
lijst van varianten. De naam Dieuwke bijvoorbeeld heeft wel 200 varianten. 
 
Het bekende boek van Romein, Naamlijst 
van predikanten, had een dergelijke index, 
waar men bijvoorbeeld Stuifzand, op ver-
schillende plaatsen aantrof, terwijl het om 
één en dezelfde persoon ging. 
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Om tegemoet te komen aan zulke be-
zwaren werden oplossingen bedacht, 
waarbij bepaalde letters bij sortering 
als identiek werden beschouwd, bij-
voorbeeld I en Y, Y en IJ, enz. Of iets 
dat op fonetisch lijkt, zoals Ide, Yde en 
Iede bij elkaar 
  
Friese namen komen in veel varianten voor. 
Het bijeen brengen van de verschillende schrijfwijzen bij alfabetisering gaf de stoot 
tot het ontstaan van een thesaurus, waarin de “gelijke” namen werden gebundeld. 
De FAF is ermee begonnen en spreker is zelf ingestapt om standaardnamen te kie-
zen. Bij de standaardnaam worden dan alle passende varianten ondergebracht. 
 

                       
 
Als men in een geautomatiseerd systeem zoekt op de naam Jacob krijgt men om te 
beginnen alleen de gevallen waar de naam exact Jacob is. Als hulp- of lapmiddel 
werkt men wel met jokers, zo krijgt men met Ja?ob of Ja*ob zowel Jacob als Jakob. 
Maar dat is te beperkt en het gebruik van een thesaurus is een klasse beter. 
Het gebruik van standaardnamen van de FAF maakte school, bijvoorbeeld in het 
Boerderijenboek Hennaarderadeel. Ook grafschriften Hessel van de Walle, Friezen 
uit vroeger eeuwen, heeft het ook op zo’n manier gedaan. 
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                       Uit een oude klapper van de Stichting FAF 
 
Tjerk Tigchelaar heeft ingevoerd om in de bestanden standaardnamen toe te voegen 
aan de records. Dit heeft enkele jaren dienst gedaan, het beste van twee werelden. 
Spreker wist nog best dat hij voor het eerst zelf een thesaurus probleem had. 
Huwelijk van Jippe Rinzes van Garijp met Hiltje Fookes van Boornbergum. 
 

 
 
Wie waren bruid en bruidegom en waar was hun doop. In  het doopboek van Garijp 
1703, gedoopt ’t kind van Rinse Uldricks, genaamd Eppe. Is Eppe hetzelfde als Ype? 
Besloten is dat het hetzelfde was. Eppe’s vader was Rinse Uldricks. 
 

 
 
Van de ons bekende Gysbert Japix, zie zijn handtekening bij de ingang van de zaal, 
is pas na zijn overlijden werk gepubliceerd. Onder een verzonnen naam stond op zijn 
oudste werk Gysbert Japix. 17 resultaten bij zoeken. 
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Het is verbazend dat een programma dat zo massaal gebruikt wordt al die varianten 
in een ogenblik kan opleveren. En dat niet alleen voor de voornaam. Onderscheid 
kan worden gemaakt naar voornaam man, voornaam vrouw, patroniem en achter-
naam. 
 
De presentatie riep diverse vragen op. Van de heer Gosliga bijvoorbeeld. 
Wat te doen als bij Memorix Maior invoer de foutmelding “naam komt niet voor in de 
thesaurus” opkomt? Meestal is dit een signaal dat de naam verkeerd is ingevoerd, 
dus een nuttige functie bij schrijffouten, maar het kan ook wel een naam zijn die niet 
in de thesaurus staat en ingevoerd moet worden. Het systeem voorziet daar niet in. 
Voor het invoeren van nieuwe namen in de thesaurus is een controleur wel nodig. 
In Groningen wordt geen onderscheid gemaakt tussen patroniemen en familiena-
men, er is geen thesaurus, en wordt gebruik gemaakt van wildcards, jokers. 
Hoe kun je de scans downloaden? Dit is heel eenvoudig door een functie op het 
scherm. Naar eigen inzicht in eigen omgeving bewerken is dan mogelijk. 
De voorzitter dankt de heer Nieuwland voor zijn heldere uiteenzetting. 
 
5. en 6. Wat verder ter tafel komt en rondvraag 
Er zijn geen zaken meer te behandelen en alle vragen zijn voldoende beantwoord. 
Alle aanwezigen krijgen de gelegenheid  de presentielijst te tekenen. 
Het was een informatieve en plezierige bijeenkomst. 
 
7. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering met een woord van dank voor ieders bijdrage. 
 
Dit verslag is vastgesteld in de 143e bestuursvergadering gehouden op 16 mei 2017. 
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Bijlage 2 
 
FINANCIËN 
 

 

 

financieel overzicht 2017 (2016)    

 

baten lasten 

 

147 (160) donaties 3.983,-- (4.127) ‘rente’ 39,25 (+ 183) 

zilverdonatie 1.591,40 (      --) porti 290,56 (   604) 

   kantoorbehoeften 260,01 (     20) 

   exploitatie divers 3.296,81 (3.097) 

afschr. inventaris 455,-- (   505) 

toename vermogen 1.232,77 (       9) 

           ,                     ,    

  

 5.574,40   5.574,40 

 

 

 

balans per 1 januari 2018    

 

spaarrekening 34.500,-- (33.000) vermogen 1.1.2017 33.659,25  

betaalrekening 227,02 (       39) 

inventaris   165,-- (     620) toename vermogen   1.232,77  

    

 34.892,02   34.892,02 

 

 

 

 

 

inventaris 

 

balanswaarde 1.1.2017 620,-- 

afschrijving 2017    455,-- 

balanswaarde 1.1.2018 165,-- 
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Bijlage 3     Samenstelling AlleFriezen ultimo 2017 
 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  

Bron Aantal regels 
 

  
Burgerlijke Stand 5.939.633 

 

  
Bevolkingsregister 2.378.427 

 

  
Collectie Nieuwland 127.659 

 

  
Overige niet FAF 320.167 

 

   

8.765.886 
 

 

 

 
 

   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  
Bron Aantal regels (FAF) 

 
  

DTB boeken 3.006.877 
 

  
Notarieel archief 2.721.389 

 

  
Memories van successie 238.576 

 

  
Rolboeken arrondiss. rechtbanken 99.647 

 

  
Overige FAF 127.691 

 

   
6.194.180 

   

68% 

27% 

1% 

4% 

Aantal regels (niet FAF) 

Burgerlijke Stand

Bevolkingsregister

Collectie Nieuwland

Overige niet FAF

48% 

44% 

4% 

2% 
2% 

Aantal regels (FAF) 

DTB boeken

Notarieel archief

Memories van successie

Rolboeken arrondiss.
rechtbanken

Overige FAF
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Bijlage 4 
 

MEDEWERKERS IN 2017 
 
Mevr. D. de Boer, Leeuwarden    2010 diaconie rekeningboeken 
De heer J. Donker, Den Helder    2006 notariële repertoires 
De heer dr. J.M. van Doorm, Ternaard   2007 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 O. Heida, Leeuwarden    1999 autorisatieboeken 
Mevr. Y. Hiddinga, Leeuwarden    2001 notariële repertoires 
Mevr. A. Hofman, Nuenen     2008 notariële repertoires 
Mevr. M. Huisman, Joure     1992 autorisatieboeken 
De heer P. Nieuwland, Hurdegaryp   1983 thesaurus, lidmaten 
De heer W. Pasveer, Leeuwarden  †   1984 notariële repertoires 
De heer J. Pomstra, Dronten     2001 notariële repertoires 
De heer A. Renema, Nes     2012 autorisatieboeken 
De heer J. Salverda, Leeuwarden    2013 indexering boeken 
De heer J. Smink, Goutum     2016 memories van successie 
De heer D. van Solkema, Drachten   2001 notariële repertoires 
De heer Tj. Tigchelaar, Veenendaal   1999 kantoorcoördinator 
De heer G. van der Veer, Drachten   2001 notariële repertoires 
Mevr. D. Veersma-Dijkstra, Zaandam   2013 notariële repertoires 
De heer J.O. Vink, Castricum    1996 notariële repertoires 
De heer P.F. Visser, Kollum     2004 notariële repertoires 
Mevr. W. de Vries-Sutmöller, Leeuwarden  1992 notariële repertoires 
De heer J. Wijnstra, Drachtstercompagnie  2015 digitalisering 
De heer D.A.  Zeilmaker, Harlingen   1993 memories van successie 
Mevr. S. Zeilmaker-van der Rol, Harlingen  1993 memories van successie 
 
 

MEDEWERKERS OP HET BUREAU IN 2017 
 
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 (secretaris) 
     aanwezig op maandagmorgen en woensdagmorgen 
De heer W. Pasveer, Leeuwarden (eindcontrole notariële repertoires) † 
     aanwezig op maandagmiddag, dinsdagmiddag en vrijdagmiddag 
De heer Tj. Tigchelaar, Veenendaal (bureau coördinatie) 
     aanwezig op dinsdag  
Mevr. W. de Vries-Sutmöller, Leeuwarden (eindcontrole notariële repertoires) 
     aanwezig op vrijdagmiddag 
 


