
 

   

 

 
Verslag van de donateursvergadering op 12 april 2019 in “Ons Gebouw” te Bolsward. 
Aanwezig: bestuur SBH en ca. 48 donateurs 
 
1. Opening 
 Voorzitter Cor Greydanus heet een ieder welkom op de jaarvergadering met een bijzonder 

welkom aan de heer Klaas Salverda, oud Bolswarder en politiek journalist in Den Haag. Klaas 
Salverda zal na de pauze een lezing houden met de titel “Van De Haas naar Den Haag” een 
journalistiek testament met Bolsward als bakermat. 

 Ter ondersteuning van de vergadering zullen de agendapunten middels een beamerpresentatie 
worden getoond. 

 Mededelingen door de voorzitter 
 * Met kennisgeving afwezig is bestuurslid Rob Veldman. Rob heeft de powerpoint 

presentatie  gemaakt welke staande de vergadering wordt getoond. 
 * De volgende afzeggingen voor deze donateursvergadering zijn ontvangen: 

De heer E. Brandsma, mevrouw H. Woudstra, mevrouw M. Mulder-Hiemstra, mevrouw  
M. Akkerman, mevrouw C. Bekema, mevrouw F. Stoel en de heer D. van der Spoel. 

 * De voorzitter spreekt zijn dank en waardering uit aan de redactiecommissie voor hun inzet 
en realisatie voor MBH nummer 16 met als thema Muziek. 
Tevens deelt de voorzitter mee dat er verzamelmappen verkrijgbaar zijn, waar 15 
nummers in kunnen worden bewaard. De verzamelmap is verkrijgbaar voor € 8,00 voor 
donateurs en voor € 10,00 voor niet donateurs. 

 * Maandelijks verstrekt SBH per e-mail een nieuwsbrief aan degene die zich hiervoor 
hebben aangemeld. De nieuwsbrief wordt opgesteld door Jan Sangers.  

 * De voorzitter deelt mee dat er één keer in de drie weken een stukje van SBH in de rubriek 
“Su het ut weest” in Bolswards Nieuwsblad wordt gepubliceerd. Het stukje wordt door de 
voorzitter opgesteld. 

 * De voorzitter deelt mee dat de volgende excursie in september 2020 zal plaatsvinden. Op 
het programma staat een bezoek aan Zwolle. De invulling van het programma zal volgend 
jaar bekend worden. 

 * De agenda wordt vastgesteld. Er zijn geen inkomende en uitgaande stukken. 
  
2. Verslag donateursvergadering van 12 april 2018 
 Het verslag van de donateursvergadering van 12 april 2018 is als bijlage verstrekt bij de agenda 

en een ieder heeft kennis kunnen nemen van dit verslag. Het verslag wordt vastgesteld. 
  
3. Jaarverslag 2018 
 Het jaarverslag 2018 is als bijlage verstrekt bij de agenda en een ieder heeft kennis kunnen 

nemen van dit verslag. Er zijn geen opmerkingen en het jaarverslag wordt goedgekeurd onder 
dankzegging aan de notuliste Brenda Nijboer. 

  
4. Financieel verslag 2018 
 Het financieel verslag 2018 is als bijlage verstrekt bij de agenda en een ieder heeft kennis 

kunnen nemen van dit verslag. Er zijn geen op- of aanmerkingen op dit verslag.  
De voorzitter bedankt de penningmeester Brenda Nijboer. 

  
5. Werkgroep Stadhuis / Oudheidkamer 
 Stadhuis 

De voorzitter licht de stand van zaken toe en deelt mee dat een ieder in het persbericht van 12 
april 2019 heeft kunnen lezen dat de nieuwe naam “Cultuur Historisch Centrum De Tiid” wordt. 
Raming van de bouwkosten zijn in eerste instantie begroot op 8,5 miljoen euro, de totale 
investering komt nu op 12,9 miljoen euro.  



 

   

 

 
 
Deze verhoging is een gevolg van duurzame toepassingen en energiebesparende maatregelen, 
de gehele inrichting en de prijsverhogingen en kosten van de laatste 2 jaar. Besluit over de 
kostenverhoging zal plaatsvinden in de gemeenteraad vergadering van 9 mei 2019. 
 
Dankzij aandringen van SBH heeft er inmiddels een archeologisch onderzoek plaatsgevonden 
achter het stadhuis op het voormalige Raadhuisplein. Er zijn waardevolle vondsten gedaan en 
de terpen opbouw is deels bloot gelegd. Momenteel wordt alles onderzocht door bureau Raap. 
Ook deze kosten zijn in de investeringskosten opgenomen. 
 
Oudheidkamer 
De gehele collectie en inventaris van de oudheidkamer en het stadhuis zijn door een 
gespecialiseerd bedrijf verhuisd. De stukken zijn tijdelijk opgeslagen in een geconditioneerde 
ruimte in Hoofddorp, met uitzondering van het schilderij “Salomons Rechtspraak” dat altijd in 
de Vierschaar heeft gehangen. Dit schilderij is naar een restauratie atelier in Makkum gebracht. 
De voorzitter deelt mee dat het schilderij met de lijst in zeer slechte staat verkeert en 
hoognodig moet worden gerestaureerd. Volgens de overlevering is het schilderij ruim 400 jaar 
geleden door de burgerij van Bolsward aan het gemeentebestuur geschonken bij de opening/in 
gebruik name van het Stadhuis (in 1617).  
Het bestuur van SBH heeft dan ook besloten om zich in te zetten om deze restauratie mogelijk 
te maken. Van januari 2011 tot en met januari 2019 heeft SBH van de Gemeente SWF elk jaar 
een beheersvergoeding ontvangen: een subsidie om stukken voor de oudheidkamer aan te 
kopen en/of te laten restaureren. Momenteel is er een bedrag beschikbaar van ca. € 24.000,00. 
SBH heeft nog een bedrag te kort van ca. € 28.500,00. Via sponsering en fondswerving binnen 
de Bolswarder gemeenschap wil SBH proberen om dit bedrag binnen te halen, zodat bij de 
opening van het “Cultuur Historisch Centrum “De Tiid” het schilderij weer kan worden 
aangeboden aan het gemeentebestuur en terug kan worden gehangen in de Vierschaar. SBH 
heeft een Bidbook samengesteld om daarmee de boer op te gaan en iedere Bolswarder mag 
meedoen. 
 
De voorzitter deelt mee dat SBH sinds 1 januari 2011 de collectie van de oudheidkamer heeft 
beheerd, maar zal het beheer in de toekomst terug geven aan de gemeente SWF. 

  
6. Werkgroep archieven 
 De voorzitter geeft het woord aan secretaris Jan Sangers.  

De secretaris deelt mee dat veel mensen het archief- en documentatiecentrum boven de 
bibliotheek kunnen vinden. Wat opvalt is dat SBH veel wordt gevraagd om te komen kijken bij 
verhuizingen of na overlijden, of er nog stukken/documenten/foto’s zijn welke de moeite 
waard zijn om te bewaren. Tevens deelt de secretaris mee dat in het archiefcentrum oude 
documenten kunnen worden gedigitaliseerd.  

  
7. Activiteiten SBH - afdeling restauratie binnenstad (en toegangswegen) Bolsward 
 a. De voorzitter deelt mee dat hij namens SBH zitting heeft in de werkgroep Herinrichting 

Binnenstad Bolsward. Deze werkgroep komt één keer per maand bij elkaar voor overleg. 
 b. SBH heeft bezwaar gemaakt tegen de uitvoering van de zit/traptreden in het Marktplein. 

De reden hiervoor is dat de zit/traptreden niet zijn uitgevoerd conform de verleende 
omgevingsvergunning en conform de afspraak met wethouder Offinga. Momenteel loopt 
er nog een procedure tussen SBH en de gemeente: op 23 april a.s. zal er een hoorzitting bij 
de bezwaarschriftencommissie van de gemeente plaatsvinden. 

 c.  Inzake de herinrichting van het Grootzand was de gemeente in eerste instantie van plan 
om op de plaats van de gekapte bomen, korven te plaatsen met klimop beplanting.  



 

   

 

 
 
 
Samen met de bewoners heeft SBH bezwaar gemaakt tegen de korven en in goed overleg 
met de gemeente zijn er nieuwe bomen geplant en is de bestrating en walbeschoeiing 
hersteld. 

 d. SBH heeft aan de volgende restauratie / reconstructieplannen van beeldbepalende 
panden (geen monumenten) meegewerkt: 

 Skilwyk 8 – voormalige rijwielreparatie werkplaats Kroontje tot kantoor met 
appartement; 

 Marktplein 6 – gevel van stadscafé Het Veerhuys (voorheen café Posthoorn); 

 Rijksstraat 3 – van winkel tot woonhuis. 
 e. SBH is bezig met een paar initiatieven voor de Broerekerk. De voorzitter licht toe hoe 

deze initiatieven tot stand zijn gekomen. 
Binnenkort zullen er in de Broerekerk drie glazen informatiepanelen worden geplaatst. 
Op deze panelen zal de geschiedenis van de Broerekerk middels tekst, foto’s en 
tekeningen worden weergegeven. 
Daarnaast zijn er vergevorderde plannen om in het raamkozijn van het koor achter in de 
kerk een raam te plaatsen voorzien van fuseglas in kleur. Het ontwerp is gemaakt door 
bestuurslid Daniël Nauta en zal worden geplaatst door Glashandel Martin de Boer. 
SBH heeft voor dit project bij diverse instanties subsidie aangevraagd (en er lopen 
nog een paar aanvragen). SBH hoopt dat het nieuw raam tijdens Open Monumentendag 
op 14 september a.s. kan worden onthuld. De voorzitter deelt mee dat deze projecten 
vanuit een andere bron / legaat wordt gefinancierd. 

   
8. Stichting Koopmanswelvaart 
 Op initiatief van SBH, en met name secretaris Jan Sangers, is de Stichting Koopmanswelvaart 

opgericht. De voorzitter geeft het woord aan secretaris Jan Sangers. 
De secretaris licht toe hoe deze stichting tot stand is gekomen. Tevens zijn er in het Bolswards 
Nieuwsblad en in de nieuwsbrief van SBH hierover diverse artikelen gepubliceerd. 
SBH heeft samen met de Stichting Koopmanswelvaart op 23 en 24 maart 2019 de Tjalkendag 
met de Open Monumentendag Special georganiseerd, 

  
9. Rondvraag 
 De volgende zaken komen aan de orde. 
 * De heer Anton van der Weide is van mening dat het schilderij “Salomons Rechtspraak” 

verwaarloosd is door de gemeente en vindt niet dat de Bolswarder bevolking hiervoor 
moet opdraaien. De heer Evert Boersma is het hiermee niet eens en doneert, staande de 
vergadering, € 2,00 aan de voorzitter voor restauratie van het schilderij. 

 * De heer Obe van der Meer deelt mee dat hij uit de krant heeft vernomen dat het Stadhuis 
de naam “Historisch Centrum De Tiid” zal gaan heten. De voorzitter deelt mee dat hij van 
de gemeente een mededeling heeft ontvangen met de naam “Cultuur Historisch Centrum 
“De Tiid”. Hierna draagt Obe een gedicht van zijn moeder, Aggie van der Meer, voor, 
passend bij de naam “De Tiid”, welke op de bekende Lions kalender stond gepubliceerd en 
verzoekt SBH om dit gedicht mee te nemen voor een plaats in het nieuwe centrum. 

  
 Pauze 
  
10. Lezing van Klaas Salverda 
 Na de pauze geeft oud stadsgenoot de heer Klaas Salverda, politiek journalist, middels 

beeldmateriaal een interessante lezing over “Van De Haas naar Den Haag”, een journalistiek 
testament met Bolsward als bakermat.  



 

   

 

 
  

 
 

11. Sluiting 
 Na afloop bedankt voorzitter Cor Greydanus de heer Klaas Salverda en biedt hem een attentie 

aan. Hierna bedankt hij alle aanwezigen voor hun komst en wenst ze wel thuis. 

  


