Jierferslach oer 2021
1. Ynlieding

Ek yn it jier 2021 koene wy troch de tichtplicht net folle út ‘e wei sette. Sa stiene der yn de earste helte
fan 2021 fiif aktiviteiten op it programma dy’t net trochgean koene. Ien aktiviteit koe trochskood
wurde nei de hjerst. Yn de twadde helte koene der wat mear saken trochgean oant de oan de ein fan
it jier op nij in tichtplicht fan krêft waard. De útrikking fan it jierboek kaam dêr troch wer yn ‘e knipe.
It bestjoer hie der krekt likegoed wol wurk fan hân. Wy hoopje dat wy yn 2022 net mear behindere
wurde toch de pandemy.

2. Sifers

It Genealogysk Wurkferbân (GWF) hat yn 2021:
•
•
•
•
•

yn septimber de mienskiplike ekskurzje organisearre en útfierd,
yn oktober in gewoane gearkomste holden mei Meindert Schroor as sprekker,
yn oktober It 75-jierrich jubileum fan it GWF yn de Steateseal fierd,
yn novimber meidien mei de Genealogyske Kontaktdei ,
yn novimber kaam it 71e Genealogyske Jierboek út.

Fierderop mear oer dizze aktiviteiten.

3. Leden

It tal leden wie yn 2021 op 1 jannewaris 192. Op 31 desimber fan itselde jier wie dat sakke nei 176
wêrfan 26 net-aktiven. Dêr moat eefkes in taljochting by. Oant no ta ha wy gjin ûnderskied makke
tusken aktive en net-aktive leden. De achtergrûn is it folgjende: fierwei it grutste part fan de leden
krige de stikken fia de e-post. Foar in beheinde groep moast dat noch op de âlde wize yn in slúf mei in
postsegel der op. Ekstra wurk en kosten foar it bestjoer en it sekretariaat op de Fryske Akademy.
Ferskate kearen hat it bestjoer besocht e-postadressen te efterheljen fan dizze lêste groep. Yn
gearspraak mei de direksje fan de Akademy is by in lêste oanskriuwen sein dat der gjin stikken mear
opstjoerd wurde as men net oanjout wat it e-postadres is of dat men oanjout dat men gjin e-postadres
hat. Yn it lêste gefal wurd de stikken dochs noch op de âlde wize tastjoerd. Fan 26 hiene wy neat mear
heard en dy binne yn oerlis mei de direksje fan e FA as net-aktiven bestimpele.
Hjirtroch is de delgong fan it lede-oantal grutter as te ferwachtsjen wie. Oer ús suggestje yn it foarige
jierferslach: “Der falle troch ferstjerren wol leden ôf mar de oanwaaks is net navenant. Yn it bestjoer is
wolris grute dat it lidmaatskip eins te min echte foardielen opsmyt. Je kinne fergees nei de
gearkomsten. In mooglike oantrún om stiper fan de FA te wurden soe wêze kinne de digitale bestannen
fan de jierboeken allinne foar leden fan it GWF/stipers fan de FA tagonklik te meitsjen. Mar dêr giet it
GWF net oer, dat is in saak fan de FA”, hat de direksje noch gjin útspraak dien.
It twadde punt yn it foarige jierferslach: “noch altyd binne der sa’n 60 leden dy’t (ek nei werhelle fersyk)
gjin e-mailadres trochjûn ha” is dus no wol in oplossing kommen troch it ûnderskied tusken aktive en
net-aktive leden te meitsjen.
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4. Bestjoer
Der wiene dit jier gjin mutaasjes yn it bestjoer. De gearstalling wie yn 2020 dan ek:
Gosse van der Plaats (foarsitter), dr. Jabik van der Bij (skriuwer) en as leden Jelle de Jong, Rinse
Spits en Anne Hylke Lemstra. Der binne gjin fakatueres yn it bestjoer.
It bestjoer is twa kear (fysyk) gearkommen op 18 febrewaris en op 19 oktober 2021 yn de Fryske
Akademy. De measte saken binne digitaal ôfwurke. Der is twa kear in bypraterke oan de leden stjoerd.
Fierder ha de foarsitter en skriuwer digitaal oerlis hân mei de direksje fan de Fryske Akademy en de
útjouwer fan de Afûk oer it Genealogysk Jierboek. Sa’n oerlis hat der ek west mei de redaksje fan it
Jierboek. Fierder ha der ferskate oerlizzen west oer de Genealogendei en it jubileum. Foarsitter en
skriuwer ha dêrfoar gauris in reiske nei Ljouwert makke.
De belangrykste punten fan besprek yn it bestjoer wiene de jierplannen en it meitsjen fan ôfspraken
foar it benaderjen fan de ynlieders op de gearkomsten. Ferline jier skreaunen wy yn it jierferslach:
“Fierder kaam de tsjinstferliening fan Tresoar wer op it aljemint. Mei oare besikers fan Tresoar is it
bestjoer tige ûngelokkich mei de tsjinstferliening lykas dy no foarm krigen hat. Mei Tresoar is ôfpraat
dat wy de situaasje nei in heal jier hifkje sille hoe’t it no foldocht. Dit is by in foarnimmen bleaun:
koroana smiet hjir ek roet yn it iten en en no is it wachtsjen op in nije direkteur”. Dit bliuwt in punt fan
omtinken omdat de definitive direksjebeneaming by Tresoar noch net bard is.
Jierliks hat it bestjoer oerlis mei Ype Brouwers as fertsjintwurdiger fan de redaksje fan it Genealogysk
Jierboek. Mei de direksje fan de FA en de redaksje oerleit it bestjoer oer de takomst fan it
Genealogysk Jierboek.
Ek dit ferslachjier is it bestjoer tige wiis mei de goede gearwurking mei it sekretariaat fan de FA yn de
persoan fan Adrie Kaspers. Ek mei de nije de webbehearder Aukje Holtrop ha wy in sprong foarút
makke.

5. De gearkomsten

Op de earste gearkomste wiene 20 en by it
reiske 46 besikers oanwêzich. Yn it grafykje is
it ferrin fan it gemiddelde tal besikers werjûn.
De delgong fan it lêste jier sil wol te meitsjen
ha mei koroana. De Genealogenkontaktdei en
de Jubileumgearkomste mei resp. 65 en sirka
210 besikers binne net opnommen yn de
grafyk omdat soks in fertekenjend byld jaan
soe.
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5.1 Mienskiplik reiske fan it Genealogysk Wurkferbân en de NGV afd.
Friesland op 18 septimber 2021
Alle jierren ha it GWF fan de Fryske Akademy en de de NGV afd. Friesland tegearre in reiske nei in plak
dat nijsgjirrich is foar genealogen. Dit reiske wie dizze kear organisearre troch it GWF. De gearkomste
waard holden yn de tsjerke fan de Verenigde Christelijke Gemeente, Legeweg 14, 9101 MC Dokkum.
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Der wiene twa nijsgjirrige lêzingen:
1. De hear Siebe van Seijen,
restauraasje-architect, prate ús by
oer de lêste fynsten fan de âldste
bebouwingsskiednis
fan
de
Dokkumer binnenstêd: boustilen,
soarten stien, oarsprong en âldens
fan brûkte houtsoarten kamen oan ‘e
oarder.
2. De hear Piet de Haan, redaksjelid
fan de Sneuper, fertelde mear oer de
bewenners fan in tal pannen.
Foar de leafhawwers wie der nei ôfrin
noch in mooglikheid foar in koarte
kuiertocht troch de stêd mei beide
sprekkers. Hiel wat besikers ha gebrûk makke fan dy rûnlieding.

5.2 Maatskippijfoarm yn it Waadgebiet troch
Meindert Schroor. (9 oktober 2021)
It noardlik kustlân hie in mobile mienskip. Meindert Schroor joech
omtinken oan de spesifike maatskippijfoarm yn it Waadgebiet
(Fryslân/Grinslân) en hokker ynfloed soks hân hat op de
migraasjeskiednis fan Fryslân en Grinslân mei út en troch in útstapke
oer de grins mei Dútslân. Ek hokfoar ûndersyk der fierder nedich is
kaam oan de oarder. Gjin genealogy lykwols, mar fral demografysk.
Foar genealogen tige nijsgjirrich om de maatskiplike eftergrûnen fan
eardere Fryske generaasjes kennen te learen.

5.3 Jubileumgearkomste yn de 125 jier âlde Staeteseal. (op 29 oktober 2021)
It Genealogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy bestie yn 2021 75 jier, de Fryske Rie foar Heraldyk
hie de 65-jierrige âldens berikt. Wy ha ús jubileum tegearre mei de NGV afdeling Friesland dat yn april
2021 50-jier bestie, mei elkoar fierd. It provinsjebestjoer hat ús útnûge om yn it jier dat de steateseal
125-jier lyn har hjoeddeistige bestean krige yn dizze seal fol histoarje ús jubilea te fieren. It programma
seach der sa út:

Fan 13.30 oere ôf: Untfangst yn de publykshal fan it provinsjehûs
14.00 oere: mei-inoar nei de steateseal
•

Wolkomstwurd út namme fan it provinsjebestjoer troch deputearre Sietske
Poepjes
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•

75 jier Genealogysk Wurkferbân troch Gosse van der Plaats, foarsitter
Genealogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy

•

De Fryske Rie foar Heraldyk 1956-2021 troch Jelle C. Terluin twadde
foarsitter fan de Fryske Rie foar Heraldyk, Heraut Frisia I

•

50 jier NGV afdeling Friesland troch Rinse Spits, foarsitter fan de
Nederlandse Genealogische Vereniging afdeling Friesland

• Heraldyk yn de steateseal fan it provinsjehûs troch Mr. J.T. Anema,
foarsitter fan de Fryske Rie foar Heraldyk
•

Sluting en Besichtiging steateseal en provinsjehûs

De lêzingen fan dy middei binne op de thússide fan de Fryske Akademy werom te finen
https://www.fryske-akademy.nl/nl/genealogy/, behalve dy fan Mr. Anema, miskien komt dêr noch in
aparte publikaasje foar. Nei de lêzingen kamen de sprekkers mei deputearre Poepjes en de technysk
foarsitter Bouwe D. van der Meulen mei inoar op de foto. It wie in tige slagge middei yn in folle
steateseal.

Fan links nei rjochts: mr. Bouwe D. Van der Meulen, Gosse van der Plaats, drs. Sietske Poepjes,
Jelle C. Terluin, Rinse Spits en mr. Jan T. Anema.
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5.4 Fryske Genealogyske Kontaktdei 2021

De Genealogyske Kontactdei is it grutste Fryske evenemint op it gebiet fan famyljeskiednis.
Dizze edysje stie yn it teken fan wetter: de binnenfeart, de skippers, harren skippen, harren
famyljeskiednis, harren wurk en de sosjale omstannichheden. De Fryske Genealogyske Kontaktdei is in
dei fol kennisútwikseling. In soad minsken dy't dêr mei harren diske stiene, se koene fertelle oer harren
ynteresses yn famyljeskiednis, Frysk DNA, famyljewapens, ferienings en partikulieren mei
genealogyske ynformaasje, wêrûnder Roomsk Katolike roots en mormoanen. Ek it CBG (Centrum voor
Familiegeschiedenis) wie oanwêzich. It Historysk Reisbureau wie iepen foar minsken mei genealogyske
fragen.
It Historisch Centrum Leeuwarden (neist Tresoar) wie dizze dei ek iepen fan 10.00 oant 17.00
oere. Tusken 13.00 en 16.00 oere koe de Aldehou fergees beklommen wurde.
Dêrnjonken wiene der rûnliedingen troch de ûndergrûnske depots fan Tresoar en it Historisch Centrum
Leeuwarden en organisearret it HCL in twatal stedskuiers.
Dizze kear wie de NGV de organisator fan de dei mei ynbring fan it GWF, de FAF, Tresoar en HCL.

5.5 Jierboek 2021

Yn 2021 wie it foar de twadde kear net mooglik om in gearkomste te organisearjen dêr‘t it earste
eksimplaar útrikt wurde koe. Yn oerlis mei de redaksje wie it boek te bestellen of ôf te heljen begjin
jannewaris by de Afûk.
Ynhâldopjefte jierbooek 2021

Ida Verhaar - Parenteel van Gerrit Robberts Radijs
Jan de Vries - Blom fan Hylpen
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Jan Borleffs - Het nageslacht van Hillebrand Croes uit Leeuwarden
Jan T. Anema – Hibma
Fryske Rie foar Heraldyk - Wapenregistraasje

5.6 Struibrief
Mei it each op de festiviteiten (jubileum en de
genealogendei) hiene wy as bestjoer ferlet fan pr-materiaal.
Oant no ta hiene wy neat om minsken mei te jaan om letter
thús nochris wat nei te lêzen. De direksje fan de Fryske
Akademy hat jild beskikber steld om de troch it bestjoer
ûntwurpen struibrief printsje te litten. It hat wol bliken dien
dat it tige handich is dat wy de beskikking hiene oer dit
materiaal ha.

Ut namme fan it bestjoer fan it Genealogysk Wurkferban
fan de Fryske Akademy,
Twellegea, 15 maart 2021.
Dr. Jabik van der Bij

.-.-.-.-.
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