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Mr JAN T. ANEMA en  
PIETER NIEUWLAND 

 

DE NEDERGERECHTSARCHIEVEN 
 

         
 
Nedergerechtsarchieven zijn bij Tresoar te raadplegen op microfiche. Een aantal van deze fiches is van slechte kwaliteit. 
De FAF (Freonen fan de Argyven yn Fryslân) is sinds enkele jaren bezig de nedergerechtsarchieven te digitaliseren. 
Via AlleFriezen is al een flink aantal van deze digitale foto's vanaf de computer thuis te bekijken. Omdat hierdoor de 
nedergerechtsarchieven steeds beter te gebruiken zijn wordt er nu een inleiding gegeven over dit onderwerp. 
De nedergerechten waren lokale rechtbanken in de grietenijen en steden van Friesland. Zij hielden zich bezig met 
criminele, civiele en vrijwillige rechtspraak. Voor wat betreft criminele zaken mocht het nedergerecht alleen lichte 
overtredingen behandelen. 
 
Mr Jan Taekele Anema (Leeuwarden 1944), notaris en advocaat te Utrecht, sedert 1993 te Rotterdam, was en is 
bestuurslid in diverse besturen in zijn vakgebied en op het terrein van genealogie en heraldiek. Hij schreef sinds 1967 
diverse artikelen, onder meer in Gens Nostra, De Nederlandsche Leeuw en het Genealogysk Jierboek (nog onlangs in 
het GJ 2019). Thans is hij ook Heraut Âlve Stêden (foarsitter) fan de Fryske Rie foar Heraldyk. Daarnaast is hij 
internationaal actief op dit gebied. 
Pieter Nieuwland (Oosterbierum 1942) was hoofd studiezaal in het Rijksarchief (sinds 2002: Tresoar) en heeft een 
groot aantal publicaties op zijn naam staan of daaraan meegewerkt, waaronder diverse bronnenuitgaven, gidsen en 
genealogische artikelen, onder meer het Repertorium van Familienamen (8 delen 1977-1982), de Quotisatiekohieren 
(8 delen), de Heeren van den Raede (1999), en Friezen Gezocht. 
 
Mensen die specifieke vragen hebben over een bepaalde akte in de nedergerechtsarchieven kunnen deze 
vooraf opsturen naar de secretaris.  

 
Leden van de NGV en belangstellenden zijn van harte welkom op onze bijeenkomsten! 

De locatie is TRESOAR, Boterhoek 1, bij de Prinsentuin. 
Aanvang 13.30 uur. Toegang vrij. Parkeren kunt u in de parkeergarage Oldehove. 

 
 

 


	Zaterdag 18 januari 2020
	Mr JAN T. ANEMA en  PIETER NIEUWLAND  DE NEDERGERECHTSARCHIEVEN

