
 

   

 

 
Verslag van de donateursvergadering op 21 april 2022 in “Ons Gebouw” te Bolsward. 
Aanwezig: bestuur SBH en ca. 30 donateurs 
 
1. Opening 
 Voorzitter Cor Greydanus heet een ieder welkom op de jaarvergadering. 
 Ter ondersteuning van de vergadering zullen de agendapunten middels een beamerpresentatie 

worden getoond. 
 Mededelingen door de voorzitter 
 * De voorzitter staat stil bij het 70-jarig jubileum van Stichting Bolswards Historie, welke is 

opgericht op 12 februari 1952. In MBH nummer 22 staat een mooi artikel over de 
oprichting van SBH. Hierbij bedankt de voorzitter de redactie voor het samenstellen van 
de MBH’s. 

 * De volgende afzeggingen voor deze donateursvergadering zijn ontvangen: 
Mevrouw H. Woudstra, mevrouw M. Akkerman, mevrouw A.T. Hoekstra, mevrouw E. 
Jorritsma en mevrouw W. Boersma-Dokkum. 

 * De voorzitter deelt mee dat het bestuur de afgelopen twee jaar, in de coronatijd, niet 
heeft stilgezeten. Eén en ander zal worden vermeld onder punt 6 van dit verslag. 

 * De agenda wordt vastgesteld. Er zijn geen inkomende en uitgaande stukken. 
  
2. Verslag donateursvergadering van 12 april 2019 
 Het verslag van de donateursvergadering van 12 april 2019 staat gepubliceerd op onze website. 
  
3. Jaarverslag 2021 
 Het jaarverslag 2021 is als bijlage verstrekt bij de agenda en een ieder heeft kennis kunnen 

nemen van dit verslag. Er is de volgende opmerking: 
- blad 3, Geschenken / nieuwe aanwinsten 2021, 8e bullit, 3e regel: “Edward Swart” dient te zijn  
“Edwin Tjibbe Swart”. 
Verder wordt het jaarverslag goedgekeurd onder dankzegging aan de notuliste Brenda Nijboer. 

  
 Naar aanleiding van het jaarverslag 2021 zijn er de volgende vragen gesteld: 
 * De heer Bottema vraagt of de huisvesting van het archiefcentrum niet in De Tiid kan. 

De voorzitter geeft aan dat het bestuur heeft afgezien om het archiefcentrum in De Tiid te 
huisvesten. De reden hiervoor is dat de daar aangeboden ruimte (voormalige 
Oudheidkamer) te klein is en bij huwelijken en andere evenementen in de voormalige 
Raadszaal deze ruimte niet voor bezoekers toegankelijk kon zijn. Een andere reden is dat 
SBH dan niet meer herkenbaar zou zijn als zelfstandige historische stichting. 

 * Naar aanleiding van het bovenstaande oppert de heer Postma als suggestie het Gysbert 
Japicx Hûs. De voorzitter deelt mee dat het bestuur haar oog zeker op deze locatie heeft 
laten vallen. Het bestuur is  twee jaar in onderhandeling geweest mét een notaris erbij, 
maar het bestuur van het Gysbert Japix Hûs heeft het pand aangeboden aan het 
gemeentebestuur. Tot op heden heeft het pand nog steeds geen juiste bestemming en de 
voorzitter geeft aan dat SBH er nog boven op zit, omdat dit pand juist voor SBH zeer 
geschikt is. 
Tevens geeft de voorzitter aan dat het pand/locatie ‘Oude bewaarschool’ ook bij SBH onder 
de aandacht is. 

 * De heer Bottema verwijst naar blad 2 werkgroep Archeologie en vraagt wat de stand van 
zaken omtrent de rapportages is. De voorzitter deelt mee dat de definitieve rapportages 
nog steeds niet zijn ontvangen. Zodra deze binnen zijn zal er worden gekeken of er leuke 
avond aan kan worden gekoppeld middels een lezing of iets dergelijks, zodat een ieder kan 
worden geïnformeerd. 

  



 

   

 

 
4. Financieel verslag 2021 
 Het financieel verslag 2021 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 Archieven 
 De voorzitter geeft het woord aan secretaris Jan Sangers.  

De secretaris deelt mee dat veel mensen het archief- en documentatiecentrum aan het Skilwyk 
kunnen vinden. Er komen veel spullen binnen. Helaas is er onvoldoende depotruimte om alle 
spullen goed te kunnen archiveren. Het wordt tijd voor een eigenruimte om een goed archief 
op te zetten.  
Tevens deelt de secretaris mee dat er veel vraag is naar vergrotingen van oude foto’s ten 
behoeve van ruimtes in bedrijf, winkel of woning.  
Tevens zijn er nog voldoende boeken voorradig, alleen van het boek De Tiid van Tonnie 
Siemonsma is de voorraad zeer beperkt.  

  
6. Activiteiten SBH en de afdeling restauratie binnenstad (en toegangswegen) Bolsward 
 Middels de presentatie worden er aantal projecten getoond welke de laatste twee jaar door of 

mede door SBH zijn gerealiseerd.  
 a. Realiseren van drie informatiepanelen in de Broerekerk.  

Op deze panelen is de geschiedenis van de Broerekerk middels tekst, foto’s en tekeningen 
weergegeven. De voorzitter licht het realisatieproces toe, welke mede tot stand is 
gekomen met de eigenaar van de Broerekerk, de Stichting tot behoud van gemeentelijke 
monumenten in Sûdwest-Fryslân. 

 b. Realiseren van een koorraam in fuse glaspanelen in de Broerekerk. 
De voorzitter licht het tot stand komen van het initiatief en het realisatieproces toe. 
De glaspanelen zijn in januari 2021 geplaatst en in februari 2021 heeft de oplevering 
plaatsgevonden. Op 28 augustus 2021 is het raam (alsmede de hierboven genoemde 
glaspanelen) overgedragen aan de eigenaar van de Broerekerk, de Stichting tot behoud 
van gemeentelijke monumenten in Sûdwest-Fryslân. 

 c.  Opdracht voor restauratie schilderij ‘Salomons Rechtspraak’ 
De voorzitter licht het tot stand komen van het initiatief en het realisatieproces toe. 
Naast eigen bijdrage, subsidiebijdrage heeft er nog een actie onder de burgerij van 
Bolsward plaatsgevonden om geldmiddelen binnen te halen. De voorzitter vermeldt dat 
het bestuur uit de nalatenschap van de Koninklijke NVVH-Vrouwennetwerk afdeling 
Bolsward een grote donatie heeft mogen ontvangen. 

 d. Open Monumentendag 
Elk jaar organiseert SBH onder leiding van bestuurslid Marjan Zijlstra in Bolsward de Open 
Monumentendag. In 2021 vond deze dag plaats tijdens de Uitmarkt, waar SBH ook was 
vertegenwoordigd om haar stichting onder de aandacht te brengen. 

 e. Boek De wording van De Tiid door de lens van Tonnie Siemonsma 
De boekpresentatie heeft in december 2021, wegens de coronamaatregelen,  in klein 
gezelschap plaats gevonden. Het boek is in eigen beheer van SBH uitgegeven en er zijn 
1000 stuks gedrukt. Momenteel zijn er nog ca. 150 exemplaren beschikbaar. 

 f. Herinrichting binnenstad 
De voorzitter deelt mee dat er tijdens een avond georganiseerd door Platform Bolsward 
een discussie heeft plaatsgevonden over de herinrichting van de binnenstad. 
De herinrichting is niet geslaagd in de uitvoering; vooral de materiaal keuze en de manier 
hoe er is uitgevoerd laat nogal te wensen over. 

 g. Beeld kind met kalf (project is nog niet gerealiseerd) 
De voorzitter deelt mee dat het de bedoeling is om dit beeld weer terug te brengen naar 



 

   

 

 
de binnenstad met als locatie Nieuwmarkt. Gedacht wordt bij/in het groen naast het 
Martinihuis. 

 h. Stichting Koopmanswelvaart 
De voorzitter deelt mee dat SBH een financiële bijdrage heeft geleverd o dit schip naar 
Bolsward te halen. Secretaris Jan Sangers heeft namens SBH zitting in het bestuur van de 
Stichting Koopmanswelvaart. 

 i. Afdeling Restauratie Historische panden 
Er worden enkele voorbeelden getoond en de voorzitter deelt mee dat SBH subsidie heeft 
verstrekt of toegezegd aan de getoond panden. De afdeling Restauratie Historische 
panden heeft een eigen geldstroom en staat los van de donateursstichting. 
De onderstaande voorbeelden worden door de voorzitter toegelicht. 

  - Pand Markstraat 17 (voorheen “Iris”); 
  - Pand Broerestraat 14 
  - Dakkapel op de “Nieuwe Waag; een cadeau van SBh aan de gemeente SWF. 
  
7. Rondvraag 
 De volgende zaken komen aan de orde. 
 * De heer De Haan geeft de complimenten aan het bestuur van SBH voor alle 

werkzaamheden die zij heeft verricht. 
 * De heer Bottema vraag het bestuur om druk uit te oefenen op de gemeente SWF inzake 

de locatie garage De Jong, voormalig station. De voorzitter deelt mee dat SBH een aantal 
jaren terug bezwaar heeft aangetekend tegen hetgeen wat destijds zou worden 
gerealiseerd. SBH heeft gepleit om het station te behouden, door bijvoorbeeld het terug 
brengen van de contouren van het station. 

 * De heer Bottema vraagt wanneer de rotonde wordt uitgevoerd bij de verkeerslichten 
Westergoawei. De voorzitter deelt mee dat SBH daar geen zeggenschap over heeft. 

 * De heer Bottema vraagt hoe het komt met het oude busstation bij de Remise. Bestuurslid 
Daniël Nauta deelt mee dat het parkeerterrein van Arriva is. De gemeente heeft een 
financieel conflict met Arriva. Het is wel de bedoeling dat de locatie een parkeerterrein 
wordt. 

 * Mevrouw Van Wieren vraagt of het pand van Peters Optiek aan de Dijkstraat niet iets voor 
SBH is. Deze winkel gaat verhuizen naar de Marktstraat 17. De voorzitter bedankt haar 
voor de suggestie. 

 * De heer Van der Weide  deelt mee dat er veel puin in de grachten ligt, zodat de 
rondvaartboot er niet meer door kan. De voorzitter deelt mee dat SBH er melding van zal 
doen bij de gemeente SWF. 

  
 Pauze 
  
8. Lezing van Omar Smids - architect bij Adema Architecten 
 Na de pauze geeft Omar Smids, architect bij Adema Architecten, middels beeldmateriaal een 

interessante lezing over de realisatie van het nieuwbouw gedeelte van De Tiid.  
  
9. Sluiting 
 Na afloop bedankt voorzitter Cor Greydanus de heer Omar Smids en biedt hem een attentie 

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

  


