STICHTING FAF

JAARVERSLAG 2019

A. BESTUUR
In februari 2020 kwam bericht van het overlijden van Mr. Drs. Evert Postma.
Een erudiet mens volgens de advertentie, en dat was hij. Hij was één van de
initiatiefnemers van de stichting en vanaf de oprichting in 1983 tot 1 januari
1989 voorzitter van het bestuur. Hij was geboren op 23 juni 1937 te Hilversum
en is overleden op 11 februari 2020 in zijn woonplaats Goutum. De Stichting
FAF/VAF heeft veel aan hem te danken. Hij is in besloten kring gecremeerd.
Het bestuur kwam op 12 februari, 14 mei, 10 september en 10 december in
vergadering bijeen. De heer B.D. van der Meulen werd herbenoemd voor een
volgende termijn. Mevrouw W.Chr. Vroegindeweij treedt op 14 maart 2020 af.
Ultimo 2019 was het bestuur als volgt samengesteld:

Mw. W.Chr. Vroegindeweij, voorzitter
B.D. van der Meulen, secretaris
Y. Brouwers, penningmeester
L. de Vries, bestuurslid
J. Salverda, bestuurslid
P. Nieuwland, bestuurslid
Tj. Tigchelaar, bureaucoördinator
R.W. Steensma, adviseur
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FINANCIËN
Het financiële overzicht over 2019 is opgenomen in bijlage 2.
A. BUREAU FAF
In het afgelopen jaar waren 19 vrijwilligers actief voor de stichting, 1 minder
dan in het voorafgaande jaar. Het geringe aantal actieve medewerkers van de
stichting blijft reden tot zorg, het ontbreekt aan nieuwe aanwas. In positieve
zin heeft dit te maken met het feit, dat er diverse andere mogelijkheden zijn
om zich als vrijwilliger in te zetten, bijvoorbeeld rechtstreeks bij de archieven
of in de vorm van projecten op afstand en “crowd sourcing”, bijvoorbeeld via
Vele Handen / Fryske Hannen. Er liggen maar weinig projecten bij ons “op de
plank” die zonder expertise en goede begeleiding kunnen worden aangepakt.
De bureaubezetting was gedurende het afgelopen jaar voldoende.
B. LOPENDE PROJECTEN
DIACONIE REKENINGBOEKEN
De diaconierekeningboeken van de kerkelijke gemeente Grouw, Nederlands
Hervormd zowel als Doopsgezind, zijn verder aangevuld en aan Alle Friezen
toegevoegd. Van de kerkelijke gemeente Beers, Jellum, Jorwerd en Weidum
en van de kerkelijke gemeente Britsum, Jelsum en Cornjum zijn ook gegevens
toegevoegd. Personele aanvulling voor dit project blijft van harte welkom.
- 1 / 11 -

LIDMATENREGISTERS
In het afgelopen jaar zijn de lidmatenregisters van de Nederlands Hervormde
en Doopsgezinde gemeente Harlingen aan Alle Friezen toegevoegd. Het gaat
hierbij om circa 32.800 personen.
NEDERGERECHTEN
In het verslagjaar zijn de indices op de autorisatieboeken van Wymbritseradeel, circa 3.700 personen, en Leeuwarderadeel, circa 2.000 personen, aan
Alle Friezen toegevoegd. Verder zijn van de gemeente Wymbritseradeel vier
weesboeken met circa 12.000 personen op Alle Friezen gepubliceerd.
NOTARIËLE REPERTOIRES
In dit jaar zijn circa 17.000 aktes met daarin circa 28.800 personen ingevoerd.
In het kader van een digitaliseringsproject van het Nationaal Archief is nu 250
meter notarieel archief gedigitaliseerd en op inventarisnummerniveau aan Alle
Friezen gekoppeld.
In het afgelopen jaar is in het kader van het Deltaplan Digitalisering Cultureel
Erfgoed (DDCE) eveneens circa 250 meter notarieel archief gedigitaliseerd en
op inventarisnummer op Alle Friezen gepubliceerd.

ALLE FRIEZEN
De website Alle Friezen, waarop de resultaten van het werk van onze stichting
aan het publiek worden gepresenteerd, werd verder ontwikkeld. Ook in 2019 is
de database aanzienlijk uitgebreid.
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De archieven van de Nedergerechten zijn in z’n geheel via Alle Friezen raadpleegbaar met dien verstande dat stukken die te zwak zijn om te digitaliseren
uiteraard niet via Alle Friezen raadpleegbaar zijn. De archiefstukken zijn door
middel van doorbladeren te raadplegen.
Daarnaast zijn van het gemeentearchief Leeuwarden een tiental archieven via
Alle Friezen raadpleegbaar. Het gaat hierbij om Aanvullingen op de begraafboeken, het Adresboek 1872, het Grootschippersgilde, de Huisflorenen 1808,
Koopakten, de Wezen van het Oud Burger Weeshuis, de Registres Civiques
van Leeuwarden, de Schoorsteengelden, de Stemgerechtigden 1824 en van
de gemeente Leeuwarderadeel de Manspersonen 1812.
Bestuursleden van onze stichting hebben zitting in de redactieraad, die een en
ander coördineert, en die verder is samengesteld uit vertegenwoordigers van
de archieven van de provincie en gemeenten en van Picturae, de bouwer van
de website. De redactieraad werkte aan een meer permanent statuut voor de
website. In dit kader nam onze stichting in 2019 deel aan overleg om tot een
“governance model” te komen. Dit is in 2019 aan de deelnemers voorgelegd.
DANKWOORD
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 projecten genoemd van hen die in 2019 hun medewerking verleenden. Achter de
namen is aangegeven in welk jaar de werkzaamheden zijn begonnen.
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. De meeste bijdragen worden door de
penningmeester geïnd in maart of april. De donateurs die geen machtiging tot
automatische incasso hebben afgegeven worden verzocht hun bijdrage over te
maken op rekening NL95 INGB 0003 3046 52 van de Stichting FAF.
Mw. W.Chr. Vroegindeweij, voorzitter
B.D. van der Meulen, secretaris
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Bijlage 1

VERGADERING MEDEWERKERS EN DONATEURS VAN 9 MAART 2019
Verslag van de 35e jaarlijkse bijeenkomst met medewerkers en donateurs van de
Stichting FAF / VAF gehouden op zaterdag 9 maart 2019 in het Provinciehuis.
Aanwezig volgens de presentielijst:
Jan T. Anema, Ype Brouwers (penningmeester), Maikel Galama, Hans Geestman,
John van Geffen, Tineke Hartman, Oene Heida, Frans van Heijningen, Astrid
Hofman, Jeroen Hofstra, Bouwe van der Meulen (secretaris), Alice van der Meulenvan Wijk, Pieter Nieuwland, George Schepperle, D. van Solkema, Rinse Spits,
Ietje Spits-Buren, Robyn Steensma, Meindert Tangerman, Geert van der Veer,
Richard Veersma, Dittie Veersma-Dijkstra, Antonia Veldhuis, P.F. Visser,
Douwe de Vries, Luc de Vries (bestuurslid), Willemina Vroegindeweij (voorzitter),
Dirk Zeilmaker, Siske Zeilmaker-van der Rol.
Met kennisgeving afwezig:
Jan Donker, Hessel Fluitman, Co Pomstra, Tjerk Tigchelaar (bureaucoördinator).

1. Opening.
De heer Steensma, archiefinspecteur, verwelkomt de 30 aanwezigen in het volgens
zijn zeggen zelf betaalde provinciehuis, dat er immers is gekomen op kosten van de
belastingbetaler en in principe ook vrij toegankelijk is voor bezoekers.
De voorzitter dankt de heer Steensma voor de gastvrijheid en heet de donateurs,
medewerkers en belangstellenden welkom, en in het bijzonder de heer Anema, die
zal spreken over de heraldiek in de Statenzaal. Zij stelt voor de agenda te wijzigen,
zodat voorafgaand aan de lezing de punten 5, 6 en 7 worden afgehandeld. Na een
koffiepauze komt dan de heer Anema aan het woord.
Berichten van verhindering worden in het verslag opgenomen.
2. Jaarverslag over het jaar 2018.
Het verslag begint met een recente foto van het bestuur in een depot van Tresoar.
De daling van het aantal medewerkers is niet gestopt, in positieve zin heeft dit te maken met het feit, dat er diverse nieuwe mogelijkheden zijn om zich als vrijwilliger in te
zetten. De website AlleFriezen.nl heeft een goede naam en ontwikkelt zich verder.
De heer D. de Vries vraagt naar de digitalisering van archieven van nedergerechten.
Ype Brouwers merkt hierover op dat er prima foto’s op internet staan, maar het is
een kwestie van bladeren, indexering komt in een later stadium.
Het verslag van de 34e jaarlijkse bijeenkomst gehouden op 10 maart 2018, bijlage 1
bij het jaarverslag 2018, levert de opmerking op dat de vraag van de heer Galama
over de kosten van digitaliseringsprojecten nog niet is beantwoord.
De financiën (bijlage 2) zijn binnen het bestuur gecontroleerd en in orde bevonden,
waarvoor de penningmeester wordt bedankt. Bijlagen 3 en 4 leveren geen vragen op.
De voorzitter constateert dat het jaarverslag 2018 hiermee voldoende is behandeld.
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3. “35 jaar Stichting FAF” een terugblik door de secretaris.
Bouwe van der Meulen, thans secretaris, heeft zich verdiept in de archiefstukken van
de Stichting FAF zelf. Deze tekst van zijn toespraak is hieronder opgenomen.
Mevrouw de voorzitter, dames en heren,
De ouderen onder u hebben ervaren hoe in de laatste veertig jaar veel is veranderd
op het gebied van het genealogisch onderzoek in de archieven van gemeenten en
overheidsinstellingen. Rond 1980 was dat nogal moeizaam.
Men moest zélf het archief bezoeken, dan wel een ander bereid vinden onderzoek te
doen, op ruilbasis of tegen hoge kosten. De openingstijden waren beperkt.
Het vinden van stukken was niet gemakkelijk bij gebrek aan goede indexen.
Er waren stukken die door hun fysieke toestand niet geraadpleegd mochten worden.
Soms moest betaald worden bijvoorbeeld voor het lezen van microfilms.
Daarbij dreigden ongunstige ontwikkelingen in de archiefwereld.
Op 28 november 1982 werd op initiatief van de toenmalige Rijksarchivaris, de heer
mr J. Rinzema, in het gebouw van het Rijksarchief in Friesland een bijeenkomst gehouden van vertegenwoordigers van de archiefdiensten en van genealogische verenigingen in Friesland.
In deze vergadering sprak de heer Rinzema over de te verwachten ontwikkelingen in
het archiefwezen, in verband met voornemens bij de Regering tot decentralisatie van
archieven, toepassing van het profijtbeginsel en privatisering van overheidstaken.
In een bijeenkomst van het Genealogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy op 11
december 1982 en in een bijeenkomst van de NGV afdeling Friesland op 15 januari
1983, heeft mr Rinzema gesproken over ontwikkelingen bij de Archiefdienst, die het
genealogisch onderzoek in Friesland ernstig in gevaar zouden brengen.
Donkere wolken doemden op aan de horizon, waaronder zelfs het voornemen het
Friese archief onder te brengen in Groningen! De genealogen zagen het gevaar in.
Er moest iets tegen gedaan worden.
In maart 1983 werd een enquête gehouden onder leden van de verenigingen en bezoekers van het Rijksarchief, waarop circa 200 personen reageerden.
Er verscheen een artikel in de Leeuwarder Courant over de zorgelijke toestand.
In de discussie die volgde werd onder meer het voorstel gedaan tot oprichting van
een vriendenkring, die werkzaamheden aan projecten van de archieven zou kunnen
verrichten en de nodige aanschaffingen zou kunnen financieren.
Voorafgaand aan de formele oprichting van onze stichting vond op 20 mei 1983 een
eerste bestuursvergadering plaats. Afgesproken werd dat in de vergaderingen zowel
Fries als Nederlands gesproken kon worden. Ype Brouwers aanvaardde de functie
van penningmeester. Er was al een postgirorekening 3304652 gereserveerd. Besloten werd tevens een rekening te openen bij de Friesland Bank.
Het adres werd postbus 97, 8900 AB Leeuwarden.
Het op de agenda van de vergadering gebruikte vignet werd gekozen voor algemeen
gebruik. Merkwaardig is dat het sterk lijkt op dat van een ons nog onbekende fabriek.
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Wij werden hierop attent gemaakt door de eigenaar van een vermoedelijk ongeveer
honderd jaar oud dienblad, vervaardigd door Jacob Sybrenz toe Leewarden, waarop
een FAF logo voorkomt. Om het dienblad uit Tilburg in Leeuwarden te krijgen hebben
drie functionarissen van de NGV, in estafette, elk een deel van het traject afgelegd:
oude voorzitter, nieuwe voorzitter, kandidaat secretaris!
Wie weet meer over Jacob Sybrenz en deze FAF? Informatie is welkom.
Op 24 mei 1983 verscheen een 1e informatiebrief aan medewerkers en begunstigers.
Op 7 juni 1983 is de Stichting officieel opgericht bij notariële akte verleden voor notaris H.J. Wierda te Leeuwarden.
Op 16 juni 1983 is de Stichting onder nummer S 2037 ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel en Fabrieken voor Friesland te Leeuwarden.
In een half jaar was door krachtig optreden van de Rijksarchivaris in samenwerking
met de genealogische verenigingen de Stichting FAF gerealiseerd.
Vanaf 1984 heeft elk jaar een bijeenkomst met medewerkers en donateurs plaats gevonden, waar de resultaten over het afgelopen jaar werden besproken en meestal
een korte lezing werd gehouden over een actueel onderwerp.
Vanaf het begin werd het werk door vrijwilligers gedaan.
Materialen en apparatuur werden door de Stichting aangeschaft.
In 1987 werd een computerprogramma Reflex in gebruik genomen.
De vrijwilligers werkten thuis. Soms zelfs op hun vakantieadres.
Het werk werd aanvankelijk gecoördineerd door de secretaris. Vanaf 1990 is er
sprake van een bureau van de stichting, dat taken van de secretaris overnam.
In 1990 nam de eerder genoemde heer J. Rinzema afscheid als Rijksarchivaris.
Het rijksarchief vierde zijn 150-jarig bestaan met een gedachtewisseling tussen
Friese bestuurders en de Rijksarchiefdienst over archiefbeheer.
Het tienjarig bestaan is op 24 april 1993 herdacht in theater Romein. Een commissie
van 4 onder leiding van archiefinspecteur Dijkstra heeft dat georganiseerd.
De Stichting Van Panhuys te ’s-Gravenhage heeft bij die gelegenheid een schenking
gedaan van fl. 7.000.- en bijna alle gemeenten droegen fl. 100.- tot fl. 200 bij.
In 1994 is de Stichting Friedoc opgericht.
In 1996 bestond de NGV 50 jaar en bij die gelegenheid deed de Stichting FAF mee
aan de Genealogische Adviesdag in de Jaarbeurs te Utrecht.
In 1998 werd deelgenomen aan het evenement “Trip troch de tiid”, 500 jaar centraal
bestuur in Friesland. Wij zaten in de tuinzaal van het Martenahuis te Franeker.
In 1999 deed de rijksarchivaris in Fryslân een beroep op de FAF voor de aanschaf
van het programma SIS voor een bedrag van ca. fl. 4000,In 2000 deed de rijksarchivaris in Fryslân een beroep op de FAF voor de aanschaf
van een beamer voor een bedrag van ca. fl. 8000,- De stichting nam deel aan het
evenement Simmer 2000 in It Aljemint van de Fryske Akademy.
In 2001 werden door het Gemeentearchief Leeuwarden databases in gebruik genomen die met hulp van de Stichting FAF waren opgezet.
In 2003 sprak de heer P. Nieuwland over de nieuwe Namenthesaurus.
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In 2004 is de heer Kuperus, mede oprichter van de FAF, overleden en is John van
Geffen is aangesteld tot projectleider van het notarieel project. John van Geffen en
Johan Steendam hebben toen ook taken van Wim Pasveer overgenomen.
In 2006 is sprake van het Diaconie project, een initiatief van Leo Jagersma.
In 2008 wordt druk gewerkt aan rolboeken van de Arrondissementsrechtbanken.
In 2011 is secretaris Leo Jagersma onverwachts overleden.
Uit zijn nalatenschap ontving de Stichting een legaat van € 25.000.In 2013 nam de Stichting Friedoc het besluit zich op te heffen.
De Stichting FAF deelde in het positief saldo en ontving daaruit € 2.000.In 2015 werd Memorix Maior ingevoerd en is AlleFriezen.nl versie 3 gepresenteerd
met daarin veel bestanden van de Stichting FAF.
De Stichting heeft gewerkt aan het indexeren van de Burgerboeken, DTBL boeken
(Dopen , Trouwen, Begraven, Lidmatenboeken), Quotisatiekohieren, Memories van
Successie, Nedergerechten (de voor de genealogie belangrijke Autorisatieboeken),
strafrechtzaken uit Rolboeken van Arrondissementsrechtbanken, en – last but not
least – het enorme Notarieel Archief.
Allerlei systemen zijn in gebruik geweest om publicaties van de FAF samen te stellen
en te publiceren, aanvankelijk in de vorm van indexen op de leeszaal, later als data
voor de website van Tresoar, en de laatste tijd op de website AlleFriezen.nl, die voor
bijna de helft bestaat uit indexgegevens van de stichting FAF.
Wordstar, Reflex, AskSam, MS Office, Excel en Access en zo meer hebben plaats
moeten maken voor Memorix Maior. Op het gebied van systemen moeten wij met de
tijd mee gaan. De Stichting FAF zit in de redactieraad van AlleFriezen.nl en helpt de
deelnemende gemeenten te voldoen aan hun wettelijke publicatieplicht.
In de afgelopen 35 jaar hebben honderden vrijwilligers zich ingezet voor de stichting.
Ook aan de bureaumedewerkers en bestuursleden danken wij ons voortbestaan.
In elk jaarverslag zit een bijlage met de namen van betrokkenen.
Verder mag niet vergeten worden dat de donateurs door hun jaarlijkse bijdrage het
werk financieel mogelijk hebben gemaakt.
In overleg met archieven wordt nagegaan hoe de Stichting FAF in de toekomst nuttig
zal kunnen blijven functioneren. Met name geldt dit voor Tresoar, waar de Stichting
FAF gastvrijheid geniet en professioneel wordt ondersteund.
De FAF heeft steeds samen met de NGV afdeling Friesland en het Genealogysk
Wurkferbân de Friese Genealogische Contactdagen georganiseerd, die om de twee
á drie jaar worden gehouden. Mede op ons initiatief vond dit op 3 juni 2018 plaats in
het kader van het Famillement, een landelijk evenement dat om de twee jaar wordt
georganiseerd door het Centraal Bureau voor Genealogie.
Eigenlijk hadden we bij die gelegenheid ons 35-jarig jubileum kunnen vieren!
De voorzitter dankt de spreker voor zijn terugblik.
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5. 6. 7. Wat verder ter tafel komt, rondvraag en sluiting.
Er zijn geen zaken meer te behandelen. De rondvraag levert geen vragen meer op.
De voorzitter sluit de vergadering.
Na een koffiepauze heeft de heer Jan T. Anema, voorzitter van de Fryske Rie foar
Heraldyk, in de Statenzaal een boeiende presentatie gegeven over de geschiedenis
van de Statenzaal en over alles wat daarin te zien is. Het idee werd geopperd dat het
een mooie aanwinst zou zijn als hierover een publicatie zou verschijnen.
De bezoekers krijgen wel een paar mooie boekjes mee met foto’s van het interieur
en exterieur van het provinciehuis en over de bijzondere oorsprong van de Staten
van Fryslân, een artikel van de hand van Oebele Vries.
(Dit verslag is vastgesteld in de 152e bestuursvergadering gehouden op 14 mei 2019).
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Bijlage 2
FINANCIËN

financieel overzicht 2019 (2018)
baten

lasten

130 (140) donaties
Afname vermogen

3.582,-559,50

(3.784)
( 912)

,
4.141,50

‘rente’
porti
kantoorbehoeften
famillement
exploitatie divers

210,21
534,33
-,-200,00
3.196,96
,

( 149)
( 652)
( 35)
(
--)
(3.695)

4.141,50

balans per 1 januari 2020
spaarrekening
betaalrekening

33.000,-- (33.500)
420,28 ( 480)
33.420,28

vermogen 1.1.2019 33.979,78
afname vermogen
559,50
33.420,28

Leeuwarden, 21 januari 2020
Y. Brouwers, penningmeester

verklaring van de kascommissie
De kascommissie heeft de financiële administratie van de penningmeester gecontroleerd en
overeenkomstig de bovenstaande cijferopstelling in orde bevonden.
Leeuwarden, 21 januari 2020
R.W. Steensma
B.D. van der Meulen
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Bijlage 3

Samenstelling AlleFriezen ultimo 2019

Aantal regels (niet FAF)
1%
5%

Burgerlijke Stand

28%

Bevolkingsregister
Collectie Nieuwland
Overige niet FAF

66%

Aantal regels

Bron
Burgerlijke Stand
Bevolkingsregister
Collectie Nieuwland
Overige niet FAF

1%
4%

6.296.453
2.635.295
127.659
434.635
9.494.042

Aantal regels (FAF)
3%
DTB boeken
Notarieel archief
48%

Memories van successie
Rolboeken arrondiss.
rechtbanken

44%

Overige FAF

Bron
DTB boeken
Notarieel archief
Memories van successie
Rolboeken arrondiss. rechtbanken
Overige FAF

- 10 / 11 -

Aantal regels (FAF)
3.039.573
2.781.842
238.575
99.647
171.296
6.330.933

Bijlage 4
MEDEWERKERS IN 2019
Mevr. D. de Boer, Leeuwarden
De heer J. Donker, Den Helder
De heer dr. J.M. van Doorm, Ternaard
De heer H. Fluitman, Boazum
De heer J.J. Geestman, Leeuwarden

2010 diaconie rekeningboeken
2006 notariële repertoires
2007 notariële repertoires
2010 diaconie rekeningboeken
2013 indexering boeken

De heer J. van Geffen, Harlingen
De heer M. Gosliga, Oostwold (gem. Leek)
De heer O. Heida, Leeuwarden
De heer J. Hoekstra, Lieveren
Mevr. A. Hofman, Nuenen

2004 coördinator notariële repertoires
2010 hypotheekboeken Wymbr. deel
1999 autorisatieboeken
2019 hypotheekboeken Het Bildt
2008 notariële repertoires

Mevr. M. Huisman, Joure
De heer P. Nieuwland, Hurdegaryp
De heer J. Pomstra, Dronten
De heer J. Salverda, Leeuwarden
De heer D. van Solkema, Drachten

1992 autorisatieboeken
1983 thesaurus, lidmaten
2001 notariële repertoires
2013 indexering boeken
2001 notariële repertoires

De heer Tj. Tigchelaar, Veenendaal
De heer G. van der Veer, Drachten
Mevr. D. Veersma-Dijkstra, Zaandam
De heer P.F. Visser, Kollum

1999 kantoorcoördinator
2001 notariële repertoires
2013 notariële repertoires
2004 notariële repertoires

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 (secretaris)
aanwezig op maandag- en woensdagmorgen
De heer Tj. Tigchelaar, Veenendaal (bureau coördinatie)
aanwezig op dinsdag
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