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 STICHTING FAF      JAARVERSLAG 2020 
 

A. BESTUUR 
 
Het bestuur kwam op 11 februari en 8 december 2020 in vergadering bijeen. 
Mevrouw W.Chr. Vroegindeweij zou op 14 maart zijn afgetreden als het virus 
ons het leven niet zuur had gemaakt. Zij was bereid het kalenderjaar 2020 nog 
geheel uit te dienen. De jaarlijkse bijeenkomst met donateurs en medewerkers 
op 14 maart is afgelast en voor de tussenliggende bestuursvergaderingen is 
onderling telefonisch overleg in de plaats gekomen. 
Ultimo 2020 was het bestuur als volgt samengesteld: 
 
      Benoemd Herben. Aftredend 
Mw. W.Chr. Vroegindeweij, voorzitter 2013  2017  2020 
B.D. van der Meulen, secretaris  2007  2020  2024 
Y. Brouwers, penningmeester  1995  2019  2023 
L. de Vries, bestuurslid   2010  2018  2022 
J. Salverda, bestuurslid   2011  2019  2023 
P. Nieuwland, bestuurslid   2013  2017  2021 
Tj. Tigchelaar, bureaucoördinator 2005 
R.W. Steensma, adviseur   2016 

 
In februari 2020 kwam bericht van het 
overlijden van Mr. Drs. Evert Postma. 
Dit kon in het vorige jaarverslag nog 
juist worden vermeld. Hij was één van 
de initiatiefnemers van onze stichting 
en hij was vanaf de oprichting in 1983 
tot 1 januari 1989 voorzitter van het be-
stuur. 
 
Evert Postma 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. 
 
Sinds de oprichting van onze stichting 
is er enorm veel werk verzet door een 
groot aantal vrijwilligers, met financiële 
steun van de donateurs. 
Dat het nu al bijna veertig jaar geleden 
is dat we hieraan begonnen is moeilijk 
te bevatten. 
 
Naast het bericht in het jaarverslag 
2019 ontbrak een foto van de heer 
Postma, daarom plaatsen wij die nu. 
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VERGADERING MEDEWERKERS EN DONATEURS 
 
De 36e jaarlijkse bijeenkomst met medewerkers en donateurs van de stichting 
FAF/VAF zou worden gehouden op zaterdag 14 maart 2020 maar is wegens 
de coronamaatregelen niet doorgegaan. Daarom ontbreekt een bijlage 1. 
 
FINANCIËN 
 
Het financiële overzicht over 2020 is opgenomen in bijlage 2. 
 

A. BUREAU FAF 
 

In het verslagjaar waren zeventien vrijwilligers actief voor de stichting, twee 
minder dan in het voorafgaande jaar. De bureaubezetting was gedurende het 
afgelopen jaar voldoende. 
Het geringe aantal actieve medewerkers van de stichting blijft reden tot zorg. 
Het ontbreekt aan nieuwe aanwas. Het bestuur zal zich in de komende peri-
ode gaan bezinnen op de mogelijkheid om het invoeren van de gegevens via 
crowd sourcing te laten plaatsvinden. Binnen afzienbare tijd zal bijvoorbeeld 
het gedeelte van het notarieel archief over de periode 1925/1935 openbaar 
worden. Een mogelijkheid zou zijn om dit archief te digitaliseren en de data 
aan de hand van de aktes in te voeren. Aan de hand van repertoires zouden 
dan alleen nog aktes in brevet en testamenten moeten worden ingevoerd. 
 

B. LOPENDE PROJECTEN 
 
DIACONIE REKENINGBOEKEN  
Deze dataset is aangevuld met de gegevens van de Hervormde gemeentes 
Cornjum en Oosterlittens, in totaal circa 750 personen. Bewerking van deze 
bron heeft als gevolg van de coronamaatregelen in het afgelopen jaar helaas 
aanzienlijke vertraging opgelopen doordat de studiezaal in Tresoar waar dit 
werk wordt uitgevoerd gedurende bepaalde periodes niet of slechts beperkt 
toegankelijk was. 
 
LIDMATENREGISTERS 
Deze dataset is aangevuld met de kerkelijke gemeentes uit de burgerlijke 
gemeentes Het Bildt (Hervormde gemeente Sint Annaparochie, Hervormde 
gemeente Sint Jacobiparochie, Hervormde gemeente Vrouwenparochie en 
Doopsgezinde gemeente Oudebildtzijl) en Franekeradeel (de Hervormde 
gemeentes Achlum en Hitzum, Dongjum, Herbaijum, Midlum, Peins/Zweins, 
Ried/Boer en Tzum), in totaal zo’n 24.000 personen. 
 
NEDERGERECHTEN 
Van het nedergerecht Het Bildt zijn twee hypotheekboeken aan de dataset 
toegevoegd met in totaal circa 7.500 personen. 
Van het nedergerecht Wijmbritseradeel is een sententieboek met in totaal 
circa 3.900 personen aan de dataset toegevoegd. 
Van het nedergerecht Harlingen zijn handmatig scans gekoppeld aan de 
tot nu toe ingevoerde circa 950 autorisaties. 
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NOTARIËLE REPERTOIRES 
In het afgelopen jaar zijn circa 17.000 aktes met daarin circa 28.000 personen 
aan de dataset toegevoegd. De periode van 1925 tot 1935 waar nu aan wordt 
gewerkt beslaat 838 inventarisnummers; hiervan zijn al 661 gepubliceerd. 
Tevens is in het kader van het digitaliseringsproject van het Nationaal Archief 
weer 50 meter notarieel archief gedigitaliseerd. Het gedigitaliseerde gedeelte 
van het notarieel archief komt nu op circa 550 van de in totaal circa 800 meter. 
 
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 2020 is 
de database aanzienlijk uitgebreid. 
 
 

 
 
De archieven van de Nedergerechten zijn in z’n geheel via Alle Friezen raad-
pleegbaar 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. 
Sinds 2019 zijn van het gemeentearchief Leeuwarden een tiental archieven 
via Alle Friezen raadpleegbaar. Het gaat hierbij om Aanvullingen op de be-
graafboeken, het Adresboek 1872, het Grootschippersgilde, de Huisflorenen 
1808, Koopakten, de Wezen van het Oud Burger Weeshuis, de Registres Civi-
ques van Leeuwarden, de Schoorsteengelden, de Stemgerechtigden 1824 en 
van de gemeente Leeuwarderadeel de Manspersonen 1812. De verzameling 
wordt van tijd tot tijd aangevuld en uitgebreid. 
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GEBRUIK VAN ALLE FRIEZEN 
De website is in het jaar 2020 door 161.367 bezoekers 756.726 maal bezocht. 
Hierbij werd 26.040.238 maal een pagina opgevraagd. Ten opzichte van 2019 
betekent dit een forse stijging van 14 resp. 16 en 17 procent. 
Opvallend hierbij is dat het bezoek vanaf de datum waarop in maart de eerste 
corona lockdown werd afgekondigd structureel hoog bleef in vergelijking met 
het voorafgaande jaar. 
Het meeste bezoek was afkomstig uit Nederland (zo’n 90%), gevolgd door de 
Verenigde Staten (4%) en Canada (2%). In totaal werd AlleFriezen.nl bezocht 
vanuit 129 landen. Binnen Nederland was het meeste bezoek afkomstig uit 
Friesland (40%), gevolgd door Noord-Holland (14%) en Zuid-Holland (9%). 
Statistisch geschat was van het totaal aan bezoeken 40% door een vrouw en 
60% door een man. Kijkend naar hun leeftijd is 51% ouder dan 65 jaar. 
4% was tussen de 18 en 24 jaar. 
 
REDACTIERAAD 
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 stelde een permanent statuut op voor de website. 
 
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 pro-
jecten genoemd van hen die in 2020 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. 
 
B.D. van der Meulen, secretaris 
Tj. Tigchelaar, bureaucoördinator 
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Bijlage 2 
 
FINANCIËN 
 

 

 

financieel overzicht 2020 (2019)    

 

baten lasten 

 

128 (130) donaties 3.505,50 (3.582) ‘rente’ 212,49 (   210) 

toename vermogen 1.555,49 (-/- 560) porti 521,40 (   534) 

   kantoorbehoeften 69,95 (       0) 

   famillement -,- (   200) 

   exploitatie divers 1.146,17 (3.197) 

           ,                     ,    

  

 1.950,01   1.950,01 

 

 

 

balans per 1 januari 2021    

 

spaarrekening 34.500,-- (33.000) vermogen 1.1.2020 33.420,28  

betaalrekening  475,77 (     420) toename vermogen   1.555,49  

    

 34.975,77   34.975,77 

 

 

 

 

Leeuwarden, 19 januari 2021 

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, 19 januari 2021 

B.D. van der Meulen 

P. Nieuwland 
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Bijlage 3     Samenstelling AlleFriezen.nl ultimo 2020 

 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  Bron Aantal regels   

  Burgerlijke Stand 6.354.280   

  Bevolkingsregister 2.825.946   

  Collectie Nieuwland 127.658   

  Overige niet FAF 603.335   

   9.911.219   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Bron Aantal regels (FAF)   

  DTB boeken 3.064.691   

  Notarieel archief 2.823.373   

  Memories van successie 238.574   

  Rolboeken arrondiss. rechtbanken 99.647   

  Overige FAF 182.900   

   6.409.185   
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Bijlage 4 
 

MEDEWERKERS IN 2020 
 
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 
De heer J. Hoekstra, Lieveren    2019 hypotheekboeken Het Bildt 
Mevr. A. Hofman, Nuenen     2008 notariële repertoires 
 
Mevr. M. Huisman, Joure     1992 autorisatieboeken 
De heer P. Nieuwland, Hurdegaryp   1983 thesaurus, lidmaten 
De heer J. Pomstra, Dronten     2001 notariële repertoires 
De heer D. van Solkema, Drachten   2001 notariële repertoires 
De heer Tj. Tigchelaar, Veenendaal   1999 kantoorcoördinator 
 
Mevr. D. Veersma-Dijkstra, Zaandam   2013 notariële repertoires 
De heer P.F. Visser, Kollum     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 maandagmorgen 
De heer Tj. Tigchelaar, Veenendaal (bureau coördinatie) 
     aanwezig op dinsdag  
 


