
 

- 1 / 9 - 

  

 STICHTING FAF      JAARVERSLAG 2016 
 

A. BESTUUR 
 
Het bestuur vergaderde op 2 februari, 24 mei, 20 september en 20 december.  
In het verslagjaar heeft de heer R.J. Steensma de plaats ingenomen van de 
heer J. Dijkstra. De heer B.D. van der Meulen is voor een volgende termijn als 
secretaris benoemd. Ultimo 2016 was het bestuur als volgt samengesteld: 
 
      Benoemd Herbenoeming 
Mw. W.Chr. Vroegindeweij, voorzitter 2013  2017 
B.D. van der Meulen, secretaris  2007  2020 
Y. Brouwers, penningmeester  1995  2019 
L. de Vries, bestuurslid   2010  2018 
J. Salverda, bestuurslid   2011  2019 
P. Nieuwland, bestuurslid   2013  2017 
Tj. Tigchelaar, bureaucoördinator 2005 
R.J. Steensma, adviseur   2016 
 

B. FINANCIËN 
 
Het financiële overzicht over 2016 is opgenomen in bijlage 2. 
 

C. BUREAU FAF 
 

In het afgelopen jaar waren 30 vrijwilligers actief voor de stichting, 4 minder 
dan in het voorafgaande jaar. Na de aanpassing van de werkwijze in 2015 is 
het aantal min of meer gestabiliseerd, maar het ontbreekt aan nieuwe aanwas. 
Er is genoeg te doen, dus nieuwe vrijwilligers zijn welkom. 
De bureaubezetting was gedurende het afgelopen jaar voldoende.   
 

D. LOPENDE PROJECTEN 
 
AUTORISATIEBOEKEN 
In het afgelopen jaar zijn de autorisaties van de gemeentes Dantumadeel, 
Gaasterland en Tietjerksteradeel op Alle Friezen gepubliceerd. De gemeentes 
Harlingen, Opsterland en Schoterland zijn in behandeling. 
 
DIACONIE REKENINGBOEKEN  
De projectgroep diaconie is bezig met de verdere controle en uitwerking van 
de ruw ingevoerde diaconieboeken. Personele aanvulling voor dit project blijft 
van harte welkom. 
 
DIGITALISERING NEDERGERECHTEN 
In 2016 zijn de in het verleden gefotografeerde nedergerechtsarchieven op de 
website Alle Friezen gepubliceerd. In dat jaar zijn circa 146 inventarisnummers 
gedigitalieerd, goed voor zo’n 20.955 foto’s. In het kader van het Deltaplan di-
gitalisering, een project dat gefinancierd wordt door de provincie, is ook een 
gedeelte van deze archieven gedigitaliseerd. Publicatie daarvan op de website 
Alle Friezen zal in 2017 plaatsvinden. 
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LIDMATENREGISTERS 
In het afgelopen jaar is de gemeente Barradeel op de website Alle Friezen 
gepubliceerd. De gemeentes Harlingen, Franeker en Franekeradeel zijn in 
behandeling. Dit is een kwestie van lange adem. Harlingen vergt een grote 
inspanning voor wat betreft het aanvullen van de thesaurus en de verwachting 
is dat dit ook voor Franeker zal gelden. Van Franekeradeel en Franeker waren 
een aantal tekstbestanden, aan de hand waarvan bestanden gemaakt worden 
om op Alle Friezen te publiceren, verminkt, zodat deze niet bruikbaar waren. 
Dit is opgelost door het scannen en vervolgens met OCR (Optical Character 
Recognition) software bewerken van de originele papieren klappers. 
 
MEMORIES VAN SUCCESSIE 
Van de jaren 1806 en 1807 zijn ruwe bewerkingen op de website Alle Friezen 
gepubliceerd. De uiteindelijke bewerking van het jaar 1806 is gereed, aan het 
jaar 1807 wordt gewerkt. Ook dit is een project van lange adem, waarbij het 
nodige beslag wordt gelegd op de aanwezige capaciteit. Nadat de initiële in-
voer is uitgevoerd moet deze invoer worden geconverteerd voor de plaatsing 
op de website Alle Friezen. Om de zoekfunctionaliteit van Alle Friezen opti-
maal te gebruiken dient nog een tamelijk uitgebreide nabewerking plaats te 
vinden. 
 
NOTARIËLE REPERTOIRES 
In dit jaar zijn circa 137.000 records ingevoerd. 
Het project notarieel voor wat betreft de periode 1811-1925 is afgerond. 
Het Nationaal Archief in Den Haag is landelijk bezig met het digitaliseren van 
notariële aktes. Voor Tresoar houdt dat in dat per jaar vijftig meter archief ter 
digitalisering wordt aangeboden. De resultaten van de eerste vijftig meter zijn 
inmiddels binnen en in Alle Friezen op inventarisnummer niveau gekoppeld. 
 

 
 
ALGEMEEN 
Het opnemen van genealogische gegevens, die in het verleden op de website 
van Tresoar werden getoond, in de in 2015 uitgebreide website Alle Friezen is 
een groot succes te noemen. 
Van gebruikers ontvangen wij veel positieve reacties. Het overleg over beheer 
en verbeterpunten in de redactieraad loopt goed, evenals de contacten met de 
firma Picturae, de bouwer van de website. 
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E. SLOT 
  

Onze trouwe vrijwilligers hebben zich in het afgelopen jaar weer volop ingezet 
en meegewerkt aan het uitbouwen van beschikbare genealogische gegevens 
in het belang van het publiek en de wetenschappelijk geïnteresseerden.  
Het bestuur van de FAF wil de vrijwilligers en medewerkers dan ook hartelijk 
bedanken voor hun aandeel in de werkzaamheden. In bijlage 4 zijn de namen 
en de projecten genoemd van allen die dit jaar hun medewerking verleenden. 
Bij de medewerkers is ook aangegeven in welk jaar de werkzaamheden zijn 
begonnen. Het werven van nieuwe vrijwilligers en donateurs heeft ook dit jaar 
helaas te weinig aandacht gekregen, waardoor de lijst korter is dan wenselijk.  
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. 
 
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 12 MAART 2016 
 
Concept verslag van de 32e jaarlijkse bijeenkomst met medewerkers en donateurs 
van de Stichting FAF / VAF gehouden op zaterdag 12 maart 2016 in Tresoar. 
 
Aanwezig volgens de presentielijst: 
 
Y. Brouwers (penningmeester), Douwe Drijver (spreker SMAMF), H. Fluitman, 
J.J. Geestman, J. van Geffen, Tineke Hartman, O. Heida, J. Hofstra, 
B.D. van der Meulen (secretaris), W. Pasveer, D. Planting, J. Pomstra, 
J. Salverda (bestuurslid), D. van Solkema, R.W. Steensma (adviseur), 
T. Tigchelaar (bureaucoördinator), Alexander Tuinhout (spreker SMAMF), 
G. van der Veer, P.F. Visser, L. de Vries (bestuurslid), Willy de Vries-Sutmöller, 
W.Chr. Vroegindeweij (voorzitter), J.A. Wieringa-Bakker, D.A. Zeilmaker. 
 
Met kennisgeving afwezig: 
B. van Haersma Buma, Jan Donker, J.M. van Doorm, Y. Hiddinga, Marjan Huisman, 
Anne Hielke Lemstra, Pieter Nieuwland (bestuurslid), Andries Renema, 
S.J. Tuinhout, Richard Veersma, Dittie Veersma-Dijkstra, Joop Vink. 
 
1. Opening. 
De voorzitter mevrouw Vroegindeweij opent de bijeenkomst met een hartelijk welkom 
aan donateurs, medewerkers en belangstellenden. Zij stelt de heer R.W. Steensma 
voor, die per 1 januari 2016 de heer J. Dijkstra heeft opgevolgd als adviseur. 
Zij verwelkomt de heren Douwe Drijver en Alexander Tuinhout die zullen spreken 
namens de Stichting Missing Airmen Memorial Foundation. 
Berichten van verhindering worden in het verslag opgenomen. 
 
2. Verslag van de bijeenkomst van 14 maart 2014. 
Het verslag van de 31e jaarlijkse bijeenkomst is bijlage 1 bij het jaarverslag 2015. 
Dit levert in de vergadering geen vragen of opmerkingen op. De voorzitter maakt 
hieruit op dat het zo goed is en dankt de secretaris voor de samenstelling ervan. 
 
3. Jaarverslag over het jaar 2015. 
De tekst op de bladzijden 1 t/m 3 wordt besproken. Het jaar 2015 was een belangrijk 
jaar door de verandering van werkwijze en de uitbreiding van de website AlleFriezen. 
De voorzitter spreekt woorden van dank uit aan de medewerkers voor hun activiteit, 
de donateurs voor hun bijdrage en Tresoar voor de gastvrijheid en ondersteuning. 
De bijlagen worden besproken, zoals de lijst van medewerkers. Een punt van zorg is 
de daling van het aantal daarvan. Een oproep om nieuwe vrijwilligers te werven kan 
niet uitblijven, de voorzitter vraagt de aanwezigen dan ook om in hun eigen kring om 
te zien naar nieuwe aanwas. 
(Mevrouw Wieringa merkt op dat het ook van belang is medewerkers vast te houden. 
Zij vindt dat zij op een onprettige manier afscheid heeft moeten nemen. De voorzitter 
toont begrip maar dit is niet de juiste plaats om persoonlijke grieven te bespreken.) 
De financiën zijn binnen het bestuur gecontroleerd en in orde bevonden, waarvoor de 
penningmeester wordt bedankt. De heer Hofstra vraagt nog wel een toelichting op de 
post van 8800 euro voor Alle Friezen en wil graag weten waar dit voor was en of het 
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éénmalig is. De secretaris en de heer Tigchelaar lichten toe dat dit bedrag besteed is 
aan programmatuur om gegevens die door Tresoar en de stichting FAF aangeleverd 
zijn te valideren, waardoor de kwaliteit van de invoer aanmerkelijk is verbeterd. Het is 
een éénmalige uitgave. 
De statistiek heeft een andere vorm dan in de voorafgaande jaren. De grafieken laten 
het belang zien van het werk van medewerkers van de Stichting FAF. Het aandeel in 
de op de website getoonde informatie is groot en de akten zijn door het zoeksysteem 
en de ingevoerde zoekgegevens uitstekend te vinden. 
De voorzitter constateert dat hiermee het jaarverslag 2015 is afgehandeld. 
 
4. Mededelingen van de archiefdiensten. 
Luc de Vries meldt de voortgang van het Deltaplan Digitalisering. 
Huwelijksbijlagen zijn  bijna geheel gescand en gekoppeld. Na april 2016 verschijnen 
ze op internet. Er wordt begonnen aan het digitaliseren van de Nedergerechten. 
Ype Brouwers vindt dit fantastisch, hij spreekt er zijn tevredenheid over uit. 
 
5. Presentatie van de ”Stichting Missing Airmen Memorial Foundation”. 
Alexander Tuinhout is secretaris van de stichting en presentator. Douwe Drijver is 
penningmeester van de stichting en operator. Ook is bij het bestuur betrokken de nu 
niet aanwezige Hans Groeneweg, hoofd van het Fries Verzetsmuseum. 
Op een heldere manier wordt de ontstaansgeschiedenis van de stichting geschetst. 
Deze is in 2000 formeel opgericht, maar Douwe Drijver is al sinds de jaren ’70 actief. 
Het doel van de stichting SMAMF is het markeren van crashlocaties waarin nog ver-
miste vliegers aanwezig zijn en het doen registreren daarvan als veldgraven, en men 
tracht dit doel te bereiken door archiefonderzoek, locatieonderzoek, opsporen van de 
nabestaanden van betrokken vliegeniers, het verkrijgen van goedkeuringen van 
overheden en instanties voor het plaatsen van een gedenkteken, het plaatsen van 
gedenktekens en het betrekken van belangstellenden bij de onthulling ervan. 
Aan de hand van een concreet geval wordt de opsporingsprocedure toegelicht. 
Op 25 juli 1941, vroeg in de oorlog, is het eerste vliegtuig neergekomen op het Friese 
vasteland. Een begrafenis van gevonden stoffelijke resten vond op 31 juli 1941 in 
Leeuwarden plaats. Het grafmonument meldt slechts “Four airmen known unto God”. 
Op het monument dus nog geen namen (HCL, oude foto’s Noorderbegraafplaats). 
Berichten in de krant bevatten onvolledige, niet geheel correcte informatie. Er was 
nog correspondentie tussen de instanties van die tijd te vinden. 
Primaire bronnen voor nader onderzoek waren te vinden in Baarderadeel (Mantgum) 
en Littenseradeel (Wommels). Secundaire bronnen (literatuur, boeken) in Tresoar, 
zoeken op internet. 
De locatie van deze crash was Kleiterp, bij een boerderij die eigendom was van het 
Old Burger Weeshuis te Leeuwarden. Belangrijke aanwijzingen voor identificatie op 
de crashlocatie vormden boordmunitie en zaken met tekst er op zoals een tankdop. 
Er was veel onderzoek in het buitenland nodig. In Kew bij Londen bijvoorbeeld in the 
National ArchivesHet vinden van de familie, nabestaanden, was een probleem op 
zichzelf, vooral in Groot Brittannië (privacy protected, red tape). Men wilde ook graag 
bevestiging van de Engelse autoriteiten, die was nogal moeilijk te krijgen. Uiteindelijk 
leverde het onderzoek portretfoto’s, verhalen van familieleden en dergelijke op. 
In Freiburg in Duitsland is een archief is met gegevens van de Luftwaffe. Combinatie 
van alle gevonden gegevens maakt levert een goed beeld op. 
In 2011 kon een informatiepaneel op de crashlocatie worden geplaatst. In september 
2015 kon een grafsteen worden onthuld op de Noorderbegraafplaats te Leeuwarden 
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met de namen van alle zes bemanningsleden. Dat gebeurde met nabestaanden erbij. 
Zoiets wordt gezien als kroon op het werk van de stichting. 
 
De presentatie riep diverse vragen op. Was er een predikant bij de begrafenis? 
A: Ja, een Duitse legerpredikant. In het begin van de oorlog ging men nog met een 
bepaald respect om met de gevallen tegenstanders. Maar later werd de publieke be-
langstelling te groot, toen mocht een geen publiek meer bij zijn. Bijvoorbeeld bij Mirns 
moesten de resten op order van Berlijn een bepaalde tijd blijven liggen op de crash 
locatie. 
Wat motiveert u om dit werk te doen? 
A: Historische belangstelling, nabestaanden iets terug geven, details van het verhaal 
opsporen. Een vrouw in Canada wist niet beter dan dat haar vader in de Noordzee 
was neergekomen, maar weet nu concreet dat dit niet daar, maar bij Speers is ge-
weest. Het is een emotioneel gebeuren, er moeten stukken worden geregeld. 
Hofstra: Wordt er ook DNA onderzoek verricht? 
A: Dat is moeilijk, de resten zijn vaak zwaar verkoold. Bij uitzondering is wel een rib 
gevonden waar men dan nog iets mee kon. Onderzoek duurt jaren. De Engelsen zijn 
er niet actief in, de Amerikanen wel, die hebben een ruimer doel. 
Visser: Is alles vrijwilligerswerk, wordt er ook gesponsord? 
A: Vooral vrijwilligerswerk, er worden vele uren in gestoken, Douwe zit een paar da-
gen per week in Tresoar om de administratie bij te werken. Het archief gaat uiteinde-
lijk naar Tresoar. 
 
Vanaf 9 april is er een expositie in Tresoar waarin een aantal projecten zal worden 
getoond, het duurt tot in juni. Voorwerpen en panelen. Op 13 april is er ’s avonds ook 
een lezing. Op 21 mei is er een fietstocht in de omgeving van Leeuwarden. 
De tentoonstelling in Tresoar wordt geopend door een dochter van een omgekomen 
vlieger, op 8 april. De gasten komen op 6 april naar Nederland. 
 
Nog een vraag betreft de regionale en landelijke organisatie van dit onderzoek. 
De SMAMF houdt zich bezig met maar een klein stukje van het geheel. Overal in het 
land en daarbuiten zijn personen actief, maar het voordeel is nu dat betrokkenen in 
hun eigen gebied goed thuis zijn en de plaatselijke omstandigheden kennen.  
Landelijk zijn ook mensen actief, bijvoorbeeld een Studiegroep Luchtoorlog (ook si-
te). Samenwerking met soortgenoten bevordert het onderzoek in de archieven en 
daarbuiten. Bijvoorbeeld over Slag om Arnhem is veel op internet te vinden. 
Verder blijkt iemand bezig te zijn met onderzoek betreffende Kamp Amersfoort. 
Op www.luchtoorlogfriesland.nl  met database is veel informatie te vinden. 
Na afloop bedankt de voorzitter de sprekers voor hun interessante uiteenzetting. 
Ook bij dit werk is de inzet van vrijwilligers belangrijk. 
 
6. en 7. Wat verder ter tafel komt en rondvraag 
Deze agendapunten leveren geen discussiestof meer op. 
 
8. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering met een woord van dank voor ieders bijdrage. 
 
Dit verslag is vastgesteld in de 139e bestuursvergadering gehouden op 24 mei 2016. 

http://www.luchtoorlogfriesland.nl/
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Bijlage 2 
 
FINANCIËN 
 

 

 

financieel overzicht 2016 (2015)    

 

baten lasten 

 

160 (173) donaties 4.127,-- (4.414) kopieën -,-- (      --) 

publikaties -,-- (  --) porti 604,45 (   617) 

rente    182,63 (  395) kantoorbehoeften 20,-- (   280) 

   exploitatie divers 3.096,67 (4.381) 

afschr. inventaris 505,-- (   795) 

presentatie 12/3 75,-- 

toename vermogen 8,51 (-12.841) 

           ,                     ,    

  

 4.309,63   4.309,63 

 

 

 

balans per 1 januari 2017    

 

spaarrekeningen 33.000,-- (32.000) vermogen 1.1.2016 33.650,74  

betaalrekening 39,25 (     322) 

debiteur  (203) 

inventaris   620,-- (  1.125) afname vermogen   8,51  

    

 33.659,25   33.659,25 

 

 

 

 

 

inventaris 

 

balanswaarde 1.1.2016 1.125,-- 

afschrijving 2016    505,-- 

balanswaarde 1.1.2017 620,-- 
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Bijlage 3     Samenstelling AlleFriezen 3.0 ultimo 2016 

 

 

 
 

    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  
Bron Aantal regels 

  

  
Burgerlijke Stand 5.698.490 

  

  
Bevolkingsregister 1.216.465 

  

  
Collectie Nieuwland 127.641 

  

  
Overige niet FAF 290.265 

  

   
7.332.861 

  

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       
     

  
Bron Aantal regels (FAF) 

  

  
DTB boeken 2.987.313 

  

  
Notarieel archief 2.637.832 

  

  
Memories van successie 217.806 

  

  
Rolboeken arrondiss. rechtbanken 84.203 

  

  
Overige FAF 98.963 

  

   
6.026.117 

  

78% 

16% 

2% 

4% 

Aantal regels (niet FAF) 

Burgerlijke Stand

Bevolkingsregister

Collectie Nieuwland

Overige niet FAF

49% 

44% 

4% 

1% 2% 
Aantal regels (FAF) 

DTB boeken

Notarieel archief

Memories van successie

Rolboeken arrondiss.
rechtbanken

Overige FAF
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Bijlage 4 
 

MEDEWERKERS IN 2016 
 
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 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 
Mevr. A. Hofman, Nuenen     2008 notariële repertoires 
Mevr. M. Huisman, Joure     1992 autorisatieboeken 
De heer J.P. Lieuwen, Rhenen    2014 digitalisering 
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 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 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, Castricum    1996 notariële repertoires 
De heer P.F. Visser, Kollum     2004 notariële repertoires 
Mevr. W. de Vries-Sutmöller, Leeuwarden  1992 notariële repertoires 
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 2016 
 
De heer J. van Geffen, Leeuwarden (coördinatie notariële repertoires) 
     aanwezig op maandagmiddag en op dinsdag en vrijdag de gehele dag 
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 woensdagmiddag en vrijdagmiddag 
 


