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VERSLAG VAN HET BESTUUR OVER 2017 
 
In 2017 kon het laatste grote onderdeel van het westfront van de kathedraal worden 
aangepakt, te weten de Vrouwentoren en in samenhang daarmee de voorbouw aan het 
westfront. Verder kon een begin worden gemaakt met de eerste fase van de restauratie van 
het Willibrordusorgel en kon een nieuwe klok aan het gelui worden toegevoegd. Daarnaast 
was de aandacht gericht op het financieel mogelijk maken en tot uitvoering  brengen van het 
bijgebouw voor allerlei facilitaire voorzieningen en met name voor garderobe en toiletten. 
Ondanks alle restauratie-activiteiten kon toch de derde versie van de Nieuwe Bavo Bloeit 
worden georganiseerd alsmede het driejaarlijkse César Franckconcours – dit keer voor de 
15e keer. In de centrale ruimte van het reeds gerealiseerde gedeelte van het 
KathedraalMuseum werd naast de vaste opstelling een tentoonstelling ingericht over de 
Haarlemse kunstenaar Han Bijvoet, van wie veel werk in de kathedraal te bewonderen valt. 
Evenals vorig jaar bij de tentoonstelling over de ramen van Jan Dibbets werd ook nu weer 
een boekwerk over het werk van de kunstenaar, over wiens werk  de tentoonstelling ging, 
uitgebracht. 
 

1. Afronding restauratie transepten en middenschip  

In de transepten moest nog verwarming worden aangebracht onder de daar tot dan toe 
provisorisch neergezette banken. In samenhang met het definitieve  bankenplan zijn de 
granitovloeren rondom de banken aangevuld en gerepareerd. Vóór het Heilig Hart-altaar in 
het zuidertransept was nimmer een granitovloer gelegd, waarschijnlijk in afwachting van een 
nog aan te leggen hardstenenvloer in relatie tot dit altaar. De banken stonden daar dan ook 
voor het grootste gedeelte direct op een cementvloer. De betreffende banken zijn na 
plaatsing op hun definitieve plek schoongemaakt, in de was gezet en voorzien van een 
nieuwe nummering. 
Helaas lukte het niet geldmiddelen te verwerven voor de uitvoering van het verlichtingsplan 
voor het middenschip, zoals ontworpen door Hans Wolff te Amsterdam en zoals 
aangebracht in het Hoogkoor, de transepten en de koepel. Wel kon de elektrische 
hoofdstructuur daarvoor worden aangelegd, zodat bij eventuele verdere uitvoering van zijn 
plan geen steiger- en/of  breekwerk meer hoeft plaats te vinden. De herinrichting van de  
meest westelijke zijkapellen en van de processie-uitgang kon nog niet aangepakt  worden in 
afwachting van het gereedkomen van de restauratie van het westfront, de realisering van  
het bijgebouw en de definitieve inrichting van de toegang voor de bezoekers buiten de 
eredienst. 
 

2. Restauratie Westfront/oplevering Mannentoren/start restauratie Vrouwentoren 

Op 22 december 2016 werd de restauratie van de Mannentoren opgeleverd. Om te 
voorkomen, dat de restauratiestroom zou worden onderbroken, was alles er op gericht om 
de ontbrekende 750.000 euro gedekt te krijgen door een bijdrage van de gemeente 
Haarlem. Die inspanningen werden beloond door het besluit van de gemeenteraad op 17 
november 2016 om dit bedrag ter beschikking te stellen. Dat besluit werd vastgelegd in de 
brief van het College van Burgemeester en Wethouders van 10 januari 2017. De officiële 
start van de restauratie van de Vrouwentoren vond plaats op 2 maart 2017. Wethouder 
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Jeroen van Spijk boorde toen aan de westzijde van de toren één van de vele voegen uit, 
terwijl de genodigden deze arbeid  vanaf het voorplein konden aanschouwen. In de kerk was 
deze handeling op een scherm te volgen. De uitvoering van deze restauratie lag in handen 
van dezelfde bedrijven, die de Mannentoren hadden aangepakt. Omdat de toezegging door 
de gemeente nog net op tijd kwam, hoefde de restauratiestroom niet onderbroken te 
worden. Dat deze bedrijven hun werk bij de Mannentoren goed hadden verricht, bleek na de 
zware westerstorm, die in het weekend  van 18 en 19 februari 2017 over ons land woei. De 
Mannentoren bleek waterdicht, een resultaat, waar op basis van veel onderzoek naar toe 
was gewerkt. In de gekozen uitvoeringsmethode hoefde dus geen wijziging te worden 
aangebracht. 
Onderwijl werd op de Mannentoren op aanwijzing van de vereniging, die zich met 
slechtvalken bezig houdt, een houten kast neergezet, waarin zich een slechtvalk zou kunnen 
nestelen. Eén van de grootste problemen bij de kathedraal is de schade, die duiven aan het 
gebouw toebrengen door hun uitwerpselen en door het nestelen op grote hoogte. Hoewel 
allerlei voorzieningen zijn aangebracht om dit tegen te gaan (het aanbrengen van netten of 
van plastic naalden, zodat de duiven daar niet kunnen landen) blijkt dit niet voldoende. De 
aanwezigheid van een slechtvalk doet dat wel, zoals na restauratie bij de St. Vituskerk in 
Hilversum is gebleken. Aldaar werd voor de eerste keer een dergelijke voorziening 
aangebracht met gebleken succes. 
De restauratie omvatte ook het uurwerk in de Vrouwentoren zowel binnen als buiten. Om 
de mechanische installatie binnen de toren werd een prachtige nieuwe betimmering 
aangebracht door houtrestaurateur Martin Koenen. Het uurwerk zelf alsmede alles rond de 
luidklokken werd uitgevoerd door de Koninklijke Eijsbouts, klokkengieterij en fabriek van 
torenuurwerken te Asten. Dit bedrijf beschikte over een klok afkomstig uit de toren van de 
voormalige Sint Michaelskerk te Zwolle. Door toevoeging van deze klok en het herstemmen 
van de eigen Salvatorklok kon het gelui van de kathedraal aanzienlijk verbeterd worden, 
waardoor het ook passender werd bij deze kathedraal met haar twee torens. Over de 
samenstelling van het gelui heeft de in 2017 overleden voormalige register cantus van de 
kathedraal, Mgr. J(an) W.N. Valkestijn nog geadviseerd samen met de plebaan, Hein Jan  van 
Ogtrop, en de titulair-organist Ton van Eck, evenals Henk Verhoef, de officiële adviseur 
namens de Katholieke Klokken- en Orgelraad. De kathedraal beschikt nu over 8 luidklokken. 
In elk van de twee torens hangen er drie, en in het torentje aan de zuidertransept, de zgn. 
angelustoren, hangen er twee. De volgende tonen zijn te horen als alle klokken luiden: in de 
Vrouwentoren: b-0 (Salvator), cis-1 (Michael), dis-1 (Bavo); in de Mannentoren e-1 
(Joannes), fis-e (Willibrordus) en gis-1 (Bonifatius) - deze drie klokken zijn afkomstig uit de 
voormalige Spaarnekerk - ; in de angelustoren: b-1 (Elisabeth) en cis-2 (Gabriel). 
Het werk aan de Vrouwentoren werd bouwkundig opgeleverd op 20 december 2017. Niet 
gereed waren op dat moment de luiken, die de klokkengaten in de torens dichten. Deze 
houten luiken zijn prachtig beschilderd, maar ook deze schilderingen waren evenals de 
luiken zelf hard aan een opknapbeurt toe. Daartoe dienden de nodige specialisten te worden 
ingeschakeld. Dat neemt niet weg, dat op het einde van het  verslagjaar al zeer genoten kon 
worden van de prachtige oosterse architectuur, die  in beide torens is aangebracht. De 
onderste lagen van beide torens maken namelijk onderdeel uit van  het kerkinterieur. Ook 
hier kon het verlichtingsplan van Hans Wolff vanwege geldgebrek niet tot uitvoering worden 
gebracht, maar wel werd  het elektrische grondplan daarvoor aangebracht, zodat later niet 
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meer geboord hoeft te worden en er geen steigers meer voor hoeven te worden 
opgebouwd. 
In het vorig jaarverslag is uitgebreid ingegaan op de gewijzigde vorm van aanbesteden bij het 
westfront. Er werd voor gekozen om niet te werken met één hoofdaannemer met 
verschillende onderaannemers, maar om rechtstreeks opdracht te verlenen aan een aantal 
geselecteerde nevenaannemers  en aan één coördinerend aannemer. Dit betekende wel, dat 
er meer coördinatie op de schouders van het stichtingsbestuur en het architectenbureau 
werd gelegd. Op het einde van dit werk kon geconcludeerd worden, dat deze methode naar 
volle tevredenheid heeft gewerkt. Het beoogde doel om op dit onderdeel van de restauratie 
enige tonnen te besparen, werd daarmee behaald. 
Een nog altijd niet afgedane zaak betreft het verzoek aan de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed om subsidie te verlenen in - met instemming van deze dienst - gemaakte kosten 
voor extra uitgevoerde werkzaamheden ten bedrage van in totaal 930.269,29 euro. Het 
betrof voor het merendeel onverwachte zaken, die tijdens de restauratie onder goedkeuring 
van de daartoe ingestelde klankbordgroep zijn uitgevoerd. Uitgaande van het bij deze 
restauratie gehanteerde subsidiepercentage van 78% komt dit neer op een subsidiebedrag 
van 725.610,05 euro. Tot op heden is van de zijde van deze rijksdienst niet gereageerd op 
onze ter zake ingediende subsidieverzoeken van 19 juli 2015, 11 augustus 2017 en 30 maart 
2018. Het zal duidelijk zijn, dat bij niet uitbetalen van deze subsidie de financiële positie van 
de stichting ernstig wordt ondermijnd. 
 

3. Restauratie Willibrordusorgel 

Dit lange tijd grootste historische kerkorgel van Nederland  werd in 1971 in de Haarlemse 
kathedraal geplaatst. Het is afkomstig uit de afgebroken Sint Willibrorduskerk buiten de 
Veste in Amsterdam. Dankzij een groot aantal vrijwilligers maar met een te krappe 
portemonnee kon het in Haarlem worden geplaatst. Het werd  in de loop der jaren 
uitgebreid, maar eigenlijk steeds weer met te weinig middelen. Qua klank is het een heel 
bijzonder instrument en met name geschikt voor het Frans en Duits romantisch 
orgelrepertoire en de eigentijdse orgelmuziek. Om die reden is het afzonderlijk op de 
rijkslijst van beschermde monumenten geplaatst. Vanaf 2000 is begonnen om dit instrument 
gerestaureerd te krijgen en in de staat te brengen, die bij een dergelijk vooraanstaand orgel 
hoort. In 2007 werd met de uitvoering daarvan gestopt in afwachting van de restauratie van 
de gehele kerk. Het instrument heeft 4 manualen + pedaal. De registers behorende bij de 
twee bovenste manualen zijn vóór 2007 onderhanden genomen. De speeltafel en de 
registers behorende bij de twee onderste manualen worden nu aangepakt. In het kader van 
de restauratie van het westfront kon in het verslagjaar de speeltafel en de daarmee 
rechtstreeks verbonden tractuur worden aangepakt. Deze werkzaamheden worden zoveel 
mogelijk in de wintermaanden uitgevoerd, zodat de orgelserie in de zomermaanden 
ongestoord kan worden uitgevoerd. Het werk is mede daarom in drie fasen opgedeeld. In de 
komende twee winters volgen de resterende fasen. 
 

4. Facilitair bijgebouw 

Tijdens het Goed Geld Gala van de BankGiro Loterij op 16 februari 2017 in de Beurs van 
Berlage in Amsterdam stelde deze loterij aan onze stichting een bedrag van 300.000 euro ter 
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Erfgoed om subsidie te verlenen in - met instemming van deze dienst - gemaakte kosten 
voor extra uitgevoerde werkzaamheden ten bedrage van in totaal 930.269,29 euro. Het 
betrof voor het merendeel onverwachte zaken, die tijdens de restauratie onder goedkeuring 
van de daartoe ingestelde klankbordgroep zijn uitgevoerd. Uitgaande van het bij deze 
restauratie gehanteerde subsidiepercentage van 78% komt dit neer op een subsidiebedrag 
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2018. Het zal duidelijk zijn, dat bij niet uitbetalen van deze subsidie de financiële positie van 
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uitgebreid, maar eigenlijk steeds weer met te weinig middelen. Qua klank is het een heel 
bijzonder instrument en met name geschikt voor het Frans en Duits romantisch 
orgelrepertoire en de eigentijdse orgelmuziek. Om die reden is het afzonderlijk op de 
rijkslijst van beschermde monumenten geplaatst. Vanaf 2000 is begonnen om dit instrument 
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ongestoord kan worden uitgevoerd. Het werk is mede daarom in drie fasen opgedeeld. In de 
komende twee winters volgen de resterende fasen. 
 

4. Facilitair bijgebouw 

Tijdens het Goed Geld Gala van de BankGiro Loterij op 16 februari 2017 in de Beurs van 
Berlage in Amsterdam stelde deze loterij aan onze stichting een bedrag van 300.000 euro ter 

 
meer geboord hoeft te worden en er geen steigers meer voor hoeven te worden 
opgebouwd. 
In het vorig jaarverslag is uitgebreid ingegaan op de gewijzigde vorm van aanbesteden bij het 
westfront. Er werd voor gekozen om niet te werken met één hoofdaannemer met 
verschillende onderaannemers, maar om rechtstreeks opdracht te verlenen aan een aantal 
geselecteerde nevenaannemers  en aan één coördinerend aannemer. Dit betekende wel, dat 
er meer coördinatie op de schouders van het stichtingsbestuur en het architectenbureau 
werd gelegd. Op het einde van dit werk kon geconcludeerd worden, dat deze methode naar 
volle tevredenheid heeft gewerkt. Het beoogde doel om op dit onderdeel van de restauratie 
enige tonnen te besparen, werd daarmee behaald. 
Een nog altijd niet afgedane zaak betreft het verzoek aan de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed om subsidie te verlenen in - met instemming van deze dienst - gemaakte kosten 
voor extra uitgevoerde werkzaamheden ten bedrage van in totaal 930.269,29 euro. Het 
betrof voor het merendeel onverwachte zaken, die tijdens de restauratie onder goedkeuring 
van de daartoe ingestelde klankbordgroep zijn uitgevoerd. Uitgaande van het bij deze 
restauratie gehanteerde subsidiepercentage van 78% komt dit neer op een subsidiebedrag 
van 725.610,05 euro. Tot op heden is van de zijde van deze rijksdienst niet gereageerd op 
onze ter zake ingediende subsidieverzoeken van 19 juli 2015, 11 augustus 2017 en 30 maart 
2018. Het zal duidelijk zijn, dat bij niet uitbetalen van deze subsidie de financiële positie van 
de stichting ernstig wordt ondermijnd. 
 

3. Restauratie Willibrordusorgel 

Dit lange tijd grootste historische kerkorgel van Nederland  werd in 1971 in de Haarlemse 
kathedraal geplaatst. Het is afkomstig uit de afgebroken Sint Willibrorduskerk buiten de 
Veste in Amsterdam. Dankzij een groot aantal vrijwilligers maar met een te krappe 
portemonnee kon het in Haarlem worden geplaatst. Het werd  in de loop der jaren 
uitgebreid, maar eigenlijk steeds weer met te weinig middelen. Qua klank is het een heel 
bijzonder instrument en met name geschikt voor het Frans en Duits romantisch 
orgelrepertoire en de eigentijdse orgelmuziek. Om die reden is het afzonderlijk op de 
rijkslijst van beschermde monumenten geplaatst. Vanaf 2000 is begonnen om dit instrument 
gerestaureerd te krijgen en in de staat te brengen, die bij een dergelijk vooraanstaand orgel 
hoort. In 2007 werd met de uitvoering daarvan gestopt in afwachting van de restauratie van 
de gehele kerk. Het instrument heeft 4 manualen + pedaal. De registers behorende bij de 
twee bovenste manualen zijn vóór 2007 onderhanden genomen. De speeltafel en de 
registers behorende bij de twee onderste manualen worden nu aangepakt. In het kader van 
de restauratie van het westfront kon in het verslagjaar de speeltafel en de daarmee 
rechtstreeks verbonden tractuur worden aangepakt. Deze werkzaamheden worden zoveel 
mogelijk in de wintermaanden uitgevoerd, zodat de orgelserie in de zomermaanden 
ongestoord kan worden uitgevoerd. Het werk is mede daarom in drie fasen opgedeeld. In de 
komende twee winters volgen de resterende fasen. 
 

4. Facilitair bijgebouw 

Tijdens het Goed Geld Gala van de BankGiro Loterij op 16 februari 2017 in de Beurs van 
Berlage in Amsterdam stelde deze loterij aan onze stichting een bedrag van 300.000 euro ter 

8



 
meer geboord hoeft te worden en er geen steigers meer voor hoeven te worden 
opgebouwd. 
In het vorig jaarverslag is uitgebreid ingegaan op de gewijzigde vorm van aanbesteden bij het 
westfront. Er werd voor gekozen om niet te werken met één hoofdaannemer met 
verschillende onderaannemers, maar om rechtstreeks opdracht te verlenen aan een aantal 
geselecteerde nevenaannemers  en aan één coördinerend aannemer. Dit betekende wel, dat 
er meer coördinatie op de schouders van het stichtingsbestuur en het architectenbureau 
werd gelegd. Op het einde van dit werk kon geconcludeerd worden, dat deze methode naar 
volle tevredenheid heeft gewerkt. Het beoogde doel om op dit onderdeel van de restauratie 
enige tonnen te besparen, werd daarmee behaald. 
Een nog altijd niet afgedane zaak betreft het verzoek aan de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed om subsidie te verlenen in - met instemming van deze dienst - gemaakte kosten 
voor extra uitgevoerde werkzaamheden ten bedrage van in totaal 930.269,29 euro. Het 
betrof voor het merendeel onverwachte zaken, die tijdens de restauratie onder goedkeuring 
van de daartoe ingestelde klankbordgroep zijn uitgevoerd. Uitgaande van het bij deze 
restauratie gehanteerde subsidiepercentage van 78% komt dit neer op een subsidiebedrag 
van 725.610,05 euro. Tot op heden is van de zijde van deze rijksdienst niet gereageerd op 
onze ter zake ingediende subsidieverzoeken van 19 juli 2015, 11 augustus 2017 en 30 maart 
2018. Het zal duidelijk zijn, dat bij niet uitbetalen van deze subsidie de financiële positie van 
de stichting ernstig wordt ondermijnd. 
 

3. Restauratie Willibrordusorgel 

Dit lange tijd grootste historische kerkorgel van Nederland  werd in 1971 in de Haarlemse 
kathedraal geplaatst. Het is afkomstig uit de afgebroken Sint Willibrorduskerk buiten de 
Veste in Amsterdam. Dankzij een groot aantal vrijwilligers maar met een te krappe 
portemonnee kon het in Haarlem worden geplaatst. Het werd  in de loop der jaren 
uitgebreid, maar eigenlijk steeds weer met te weinig middelen. Qua klank is het een heel 
bijzonder instrument en met name geschikt voor het Frans en Duits romantisch 
orgelrepertoire en de eigentijdse orgelmuziek. Om die reden is het afzonderlijk op de 
rijkslijst van beschermde monumenten geplaatst. Vanaf 2000 is begonnen om dit instrument 
gerestaureerd te krijgen en in de staat te brengen, die bij een dergelijk vooraanstaand orgel 
hoort. In 2007 werd met de uitvoering daarvan gestopt in afwachting van de restauratie van 
de gehele kerk. Het instrument heeft 4 manualen + pedaal. De registers behorende bij de 
twee bovenste manualen zijn vóór 2007 onderhanden genomen. De speeltafel en de 
registers behorende bij de twee onderste manualen worden nu aangepakt. In het kader van 
de restauratie van het westfront kon in het verslagjaar de speeltafel en de daarmee 
rechtstreeks verbonden tractuur worden aangepakt. Deze werkzaamheden worden zoveel 
mogelijk in de wintermaanden uitgevoerd, zodat de orgelserie in de zomermaanden 
ongestoord kan worden uitgevoerd. Het werk is mede daarom in drie fasen opgedeeld. In de 
komende twee winters volgen de resterende fasen. 
 

4. Facilitair bijgebouw 

Tijdens het Goed Geld Gala van de BankGiro Loterij op 16 februari 2017 in de Beurs van 
Berlage in Amsterdam stelde deze loterij aan onze stichting een bedrag van 300.000 euro ter 

 
meer geboord hoeft te worden en er geen steigers meer voor hoeven te worden 
opgebouwd. 
In het vorig jaarverslag is uitgebreid ingegaan op de gewijzigde vorm van aanbesteden bij het 
westfront. Er werd voor gekozen om niet te werken met één hoofdaannemer met 
verschillende onderaannemers, maar om rechtstreeks opdracht te verlenen aan een aantal 
geselecteerde nevenaannemers  en aan één coördinerend aannemer. Dit betekende wel, dat 
er meer coördinatie op de schouders van het stichtingsbestuur en het architectenbureau 
werd gelegd. Op het einde van dit werk kon geconcludeerd worden, dat deze methode naar 
volle tevredenheid heeft gewerkt. Het beoogde doel om op dit onderdeel van de restauratie 
enige tonnen te besparen, werd daarmee behaald. 
Een nog altijd niet afgedane zaak betreft het verzoek aan de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed om subsidie te verlenen in - met instemming van deze dienst - gemaakte kosten 
voor extra uitgevoerde werkzaamheden ten bedrage van in totaal 930.269,29 euro. Het 
betrof voor het merendeel onverwachte zaken, die tijdens de restauratie onder goedkeuring 
van de daartoe ingestelde klankbordgroep zijn uitgevoerd. Uitgaande van het bij deze 
restauratie gehanteerde subsidiepercentage van 78% komt dit neer op een subsidiebedrag 
van 725.610,05 euro. Tot op heden is van de zijde van deze rijksdienst niet gereageerd op 
onze ter zake ingediende subsidieverzoeken van 19 juli 2015, 11 augustus 2017 en 30 maart 
2018. Het zal duidelijk zijn, dat bij niet uitbetalen van deze subsidie de financiële positie van 
de stichting ernstig wordt ondermijnd. 
 

3. Restauratie Willibrordusorgel 

Dit lange tijd grootste historische kerkorgel van Nederland  werd in 1971 in de Haarlemse 
kathedraal geplaatst. Het is afkomstig uit de afgebroken Sint Willibrorduskerk buiten de 
Veste in Amsterdam. Dankzij een groot aantal vrijwilligers maar met een te krappe 
portemonnee kon het in Haarlem worden geplaatst. Het werd  in de loop der jaren 
uitgebreid, maar eigenlijk steeds weer met te weinig middelen. Qua klank is het een heel 
bijzonder instrument en met name geschikt voor het Frans en Duits romantisch 
orgelrepertoire en de eigentijdse orgelmuziek. Om die reden is het afzonderlijk op de 
rijkslijst van beschermde monumenten geplaatst. Vanaf 2000 is begonnen om dit instrument 
gerestaureerd te krijgen en in de staat te brengen, die bij een dergelijk vooraanstaand orgel 
hoort. In 2007 werd met de uitvoering daarvan gestopt in afwachting van de restauratie van 
de gehele kerk. Het instrument heeft 4 manualen + pedaal. De registers behorende bij de 
twee bovenste manualen zijn vóór 2007 onderhanden genomen. De speeltafel en de 
registers behorende bij de twee onderste manualen worden nu aangepakt. In het kader van 
de restauratie van het westfront kon in het verslagjaar de speeltafel en de daarmee 
rechtstreeks verbonden tractuur worden aangepakt. Deze werkzaamheden worden zoveel 
mogelijk in de wintermaanden uitgevoerd, zodat de orgelserie in de zomermaanden 
ongestoord kan worden uitgevoerd. Het werk is mede daarom in drie fasen opgedeeld. In de 
komende twee winters volgen de resterende fasen. 
 

4. Facilitair bijgebouw 

Tijdens het Goed Geld Gala van de BankGiro Loterij op 16 februari 2017 in de Beurs van 
Berlage in Amsterdam stelde deze loterij aan onze stichting een bedrag van 300.000 euro ter 

 
beschikking voor de realisering van dit bijgebouw. Al meer dan drie jaar was gepoogd dit 
gebouw te realiseren. Een omgevingsvergunning daarvoor lag dan ook al klaar. Maar er kon 
steeds niet begonnen worden, omdat de bisschoppelijke machtiging daarvoor niet afkwam 
en bovendien het geld ontbrak. Door marktontwikkelingen werd het gebouw evenwel steeds 
duurder. Dit kon worden opgevangen door steeds meer te bezuinigen op de uitvoering. 
Uiteindelijk lukte het dit gebouw voor het beschikbare bedrag te realiseren en wel door 
bouwbedrijf Mokveld uit Hilversum. In september 2017 kon daadwerkelijk met de uitvoering 
begonnen worden. De verwachte oplevering ligt rond Pasen (april)  2018. 
 

5. Nog uit te voeren werkzaamheden 

Met de restauratie van de Vrouwentoren zijn nog lang niet alle geplande werkzaamheden 
voltooid. In 2018 zal het bijgebouw gereed komen, evenals de restauratie van de luiken, die 
de klokkengaten in beide torens moeten afsluiten. Verder zullen voorzieningen voor de 
ontvangst van toeristen nabij de Mannentoren en de processie-uitgang moeten worden 
gerealiseerd, evenals een goede invalide-toegang naar de kerk. Boven op de Vrouwentoren 
moet een constructie worden aangebracht, die maakt, dat beklimmers van deze toren daar 
over de stad kunnen uitkijken zonder boven op de toren schade aan te kunnen richten. 
Verder zijn voor een meer professionele uitvoering van de koorzang akoestische 
voorzieningen van groot belang. En last but not least: de uitbreiding van het 
KathedraalMuseum in de crypte onder het hoogkoor. We zijn dus nog wel even bezig. 
 

6. Bestuur      

Het bestuur kwam in 2017 zes keer voltallig bijeen. In het begin van het verslagjaar was de 
aandacht vooral gericht op alles, wat samenhing met de geplande uitvoering van de 
restauratie van de Vrouwentoren. Daarnaast werd een plan ontwikkeld voor de gewenste 
akoestische voorzieningen in het kader van de speciale actie, die het J.C. Ruigrokfonds had 
opgesteld in verband met haar 50-jarig bestaan. Helaas  werden die plannen uiteindelijk niet 
gehonoreerd. Gedurende het gehele jaar is nagedacht en gesproken over een andere 
bestuursstructuur, die beter toegesneden is op de exploitatie van het kathedrale complex na 
restauratie. Er vanuit gaande, dat noch het bisdom noch de parochie de kosten van gebruik 
en instandhouding van het kathedrale complex kan dragen, is een semiprofessionele 
organisatie vereist, die zo zelfstandig en effectief mogelijk moet kunnen functioneren. 
Daarbij zal steeds duidelijk moeten zijn, wie welke kosten dient te dragen. Buiten discussie 
is, dat de kerk als bisschops- en parochiekerk blijft functioneren. 
In de afgelopen jaren is er  veel geïnvesteerd om de bekendheid van de kathedraal te 
vergroten en om te bewerkstelligen, dat buiten de eredienst steeds meer bezoekers tegen 
betaling de kathedraal gaan bezoeken. Dat leidde tot intensief overleg met Haarlem 
Marketing. Onderwijl werden de contacten met de plaatselijke, regionale en landelijke pers 
geïntensiveerd. Tevens werd de nodige aandacht besteed aan de inschakeling van de social 
media, aan de eigen website en aan de website van de parochie. Ook werd de behoefte 
gevoeld aan een door een van buiten aan te trekken deskundige om een marketingplan op 
te stellen. Daarbij viel de keuze op mevrouw drs. Ineke van der Ouderaa te Amsterdam. 
Omdat de derde versie van de Nieuwe Bavo Bloeit in 2017 tot een financieel negatief 
resultaat leidde, werd besloten  voor de versie 2018 vanuit de stichting een stuurgroep in te 
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stellen en de verantwoordelijkheid voor dit evenement bij de stichting onder te brengen. 
In 2017 was het bestuur als volgt samengesteld: 
- mr. W.M.N. Eggenkamp, voorzitter, herbenoemd door de bisschop tot 25 augustus 2019 
- ir. H.R. Duijts, vicevoorzitter, herbenoemd door het parochiebestuur in 2017 
- mevr. D.J.M. Hetem, secretaris, herbenoemd door het bestuur in 2014 
- drs. A.J.M. de Roij van Zuijdewijn, benoemd door het bestuur per 8 juni 2016 
- H.J. van Ogtrop, plebaan, qualitate qua bestuurslid, tevens namens het kathedraal Kapittel 
- C.P. Weijers, namens het Muziekinstituut, laatstelijk benoemd in 2015 
- A.M. Numan, voorzitter van de commissie Kunstzaken en KathedraalMuseum, tevens 
conservator van het museum, benoemd door het bestuur vanaf 2 juni 2015 
- W. Dekker, belast met communicatie- en publiciteitszaken, benoemd door het bestuur op 
17 maart 2015 
- mevr. drs. A.A. Noordhof- de Vries, voorzitter van de Vereniging van Vrienden van de 
Nieuwe Bavo, benoemd vanaf 17 maart 2015. 
Elk bestuurslid wordt conform de statuten voor een termijn van vier jaar benoemd. Er is 
geen beperking in het aantal termijnen vastgelegd. Het bestuurslidmaatschap eindigt 
evenwel bij het bereiken van de 70-jarige leeftijd. Tot leden van het bestuur kunnen niet 
worden benoemd zij, die de leeftijd van zes en zestig jaar hebben bereikt. Het bestuur 
besloot de bisschop te vragen in te stemmen met een verlenging van de bestuurstermijn 
voor de voorzitter, waarin hij bewilligde. Ook deelde de bisschop mee geen bezwaar te 
hebben tegen de benoeming van de heer de Roij van Zuijdewijn. 
De heer Numan gaf te kennen om medische redenen te moeten stoppen met zijn 
werkzaamheden. Op korte termijn dient derhalve een opvolger of opvolgers voor hem te 
worden gevonden. Tot zo lang zal hij passief zijn functie nog vervullen. 
Het vergroten van het aantal bezoekers per jaar buiten de eredienst stond ook dit jaar weer 
centraal. Daarvan is het voortbestaan van het kathedrale complex immers afhankelijk. In het 
verslagjaar kwam het aantal betalende bezoekers op 5000 (in 2016: 4000). Dat is aanzienlijk 
minder dan de meer dan 100.000 betalende bezoekers aan de Oude Bavo op de Grote 
Markt. Een groter aantal bezoekers is alleen te bereiken door een steeds grotere bekendheid 
aan de kathedraal te geven. Naast het overleg daarover met de gemeente en met name 
Haarlem Marketing en de VVV worden ook organisaties als Tripadvisor benaderd alsmede 
belangrijke toeristische gidsen zoals Capitool en Lonely Planet. Daarnaast zijn en worden 
contacten gelegd met de ANWB, het  Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen e.d. 
Ook is aansluiting gezocht bij het project Het grootste Museum van Nederland, een initiatief 
van Museum het Catharijneconvent te Utrecht, dat met steun van de BankGiro Loterij 
kerken met belangrijke kunstschatten openstelt voor een breed publiek. In 2017 zijn 13 
kerken in de project opgenomen. In 2018 volgen er nog drie en daar zal de kathedraal bij 
zijn. 
In dat kader is ook van groot belang, dat er manifestaties in en rond de kathedraal 
plaatsvinden, waarmee de bekendheid van de kerk wordt vergroot. Een project als De 
Nieuwe Bavo Bloeit is in dat verband van groot belang. Het heeft in zich uit te groeien tot 
een project, dat landelijk de aandacht kan trekken. 
Met de omliggende buurten en met name met bewoners van het Emmaplein zijn nadere 
stappen gezet om te komen tot een stadspark rond de kathedraal. Het referentiebeeld 
daarbij is de situatie rond de Engelse kathedralen, die veelal in het groen liggen, dat volop 

 
beschikking voor de realisering van dit bijgebouw. Al meer dan drie jaar was gepoogd dit 
gebouw te realiseren. Een omgevingsvergunning daarvoor lag dan ook al klaar. Maar er kon 
steeds niet begonnen worden, omdat de bisschoppelijke machtiging daarvoor niet afkwam 
en bovendien het geld ontbrak. Door marktontwikkelingen werd het gebouw evenwel steeds 
duurder. Dit kon worden opgevangen door steeds meer te bezuinigen op de uitvoering. 
Uiteindelijk lukte het dit gebouw voor het beschikbare bedrag te realiseren en wel door 
bouwbedrijf Mokveld uit Hilversum. In september 2017 kon daadwerkelijk met de uitvoering 
begonnen worden. De verwachte oplevering ligt rond Pasen (april)  2018. 
 

5. Nog uit te voeren werkzaamheden 

Met de restauratie van de Vrouwentoren zijn nog lang niet alle geplande werkzaamheden 
voltooid. In 2018 zal het bijgebouw gereed komen, evenals de restauratie van de luiken, die 
de klokkengaten in beide torens moeten afsluiten. Verder zullen voorzieningen voor de 
ontvangst van toeristen nabij de Mannentoren en de processie-uitgang moeten worden 
gerealiseerd, evenals een goede invalide-toegang naar de kerk. Boven op de Vrouwentoren 
moet een constructie worden aangebracht, die maakt, dat beklimmers van deze toren daar 
over de stad kunnen uitkijken zonder boven op de toren schade aan te kunnen richten. 
Verder zijn voor een meer professionele uitvoering van de koorzang akoestische 
voorzieningen van groot belang. En last but not least: de uitbreiding van het 
KathedraalMuseum in de crypte onder het hoogkoor. We zijn dus nog wel even bezig. 
 

6. Bestuur      

Het bestuur kwam in 2017 zes keer voltallig bijeen. In het begin van het verslagjaar was de 
aandacht vooral gericht op alles, wat samenhing met de geplande uitvoering van de 
restauratie van de Vrouwentoren. Daarnaast werd een plan ontwikkeld voor de gewenste 
akoestische voorzieningen in het kader van de speciale actie, die het J.C. Ruigrokfonds had 
opgesteld in verband met haar 50-jarig bestaan. Helaas  werden die plannen uiteindelijk niet 
gehonoreerd. Gedurende het gehele jaar is nagedacht en gesproken over een andere 
bestuursstructuur, die beter toegesneden is op de exploitatie van het kathedrale complex na 
restauratie. Er vanuit gaande, dat noch het bisdom noch de parochie de kosten van gebruik 
en instandhouding van het kathedrale complex kan dragen, is een semiprofessionele 
organisatie vereist, die zo zelfstandig en effectief mogelijk moet kunnen functioneren. 
Daarbij zal steeds duidelijk moeten zijn, wie welke kosten dient te dragen. Buiten discussie 
is, dat de kerk als bisschops- en parochiekerk blijft functioneren. 
In de afgelopen jaren is er  veel geïnvesteerd om de bekendheid van de kathedraal te 
vergroten en om te bewerkstelligen, dat buiten de eredienst steeds meer bezoekers tegen 
betaling de kathedraal gaan bezoeken. Dat leidde tot intensief overleg met Haarlem 
Marketing. Onderwijl werden de contacten met de plaatselijke, regionale en landelijke pers 
geïntensiveerd. Tevens werd de nodige aandacht besteed aan de inschakeling van de social 
media, aan de eigen website en aan de website van de parochie. Ook werd de behoefte 
gevoeld aan een door een van buiten aan te trekken deskundige om een marketingplan op 
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resultaat leidde, werd besloten  voor de versie 2018 vanuit de stichting een stuurgroep in te 

10



 
beschikking voor de realisering van dit bijgebouw. Al meer dan drie jaar was gepoogd dit 
gebouw te realiseren. Een omgevingsvergunning daarvoor lag dan ook al klaar. Maar er kon 
steeds niet begonnen worden, omdat de bisschoppelijke machtiging daarvoor niet afkwam 
en bovendien het geld ontbrak. Door marktontwikkelingen werd het gebouw evenwel steeds 
duurder. Dit kon worden opgevangen door steeds meer te bezuinigen op de uitvoering. 
Uiteindelijk lukte het dit gebouw voor het beschikbare bedrag te realiseren en wel door 
bouwbedrijf Mokveld uit Hilversum. In september 2017 kon daadwerkelijk met de uitvoering 
begonnen worden. De verwachte oplevering ligt rond Pasen (april)  2018. 
 

5. Nog uit te voeren werkzaamheden 

Met de restauratie van de Vrouwentoren zijn nog lang niet alle geplande werkzaamheden 
voltooid. In 2018 zal het bijgebouw gereed komen, evenals de restauratie van de luiken, die 
de klokkengaten in beide torens moeten afsluiten. Verder zullen voorzieningen voor de 
ontvangst van toeristen nabij de Mannentoren en de processie-uitgang moeten worden 
gerealiseerd, evenals een goede invalide-toegang naar de kerk. Boven op de Vrouwentoren 
moet een constructie worden aangebracht, die maakt, dat beklimmers van deze toren daar 
over de stad kunnen uitkijken zonder boven op de toren schade aan te kunnen richten. 
Verder zijn voor een meer professionele uitvoering van de koorzang akoestische 
voorzieningen van groot belang. En last but not least: de uitbreiding van het 
KathedraalMuseum in de crypte onder het hoogkoor. We zijn dus nog wel even bezig. 
 

6. Bestuur      

Het bestuur kwam in 2017 zes keer voltallig bijeen. In het begin van het verslagjaar was de 
aandacht vooral gericht op alles, wat samenhing met de geplande uitvoering van de 
restauratie van de Vrouwentoren. Daarnaast werd een plan ontwikkeld voor de gewenste 
akoestische voorzieningen in het kader van de speciale actie, die het J.C. Ruigrokfonds had 
opgesteld in verband met haar 50-jarig bestaan. Helaas  werden die plannen uiteindelijk niet 
gehonoreerd. Gedurende het gehele jaar is nagedacht en gesproken over een andere 
bestuursstructuur, die beter toegesneden is op de exploitatie van het kathedrale complex na 
restauratie. Er vanuit gaande, dat noch het bisdom noch de parochie de kosten van gebruik 
en instandhouding van het kathedrale complex kan dragen, is een semiprofessionele 
organisatie vereist, die zo zelfstandig en effectief mogelijk moet kunnen functioneren. 
Daarbij zal steeds duidelijk moeten zijn, wie welke kosten dient te dragen. Buiten discussie 
is, dat de kerk als bisschops- en parochiekerk blijft functioneren. 
In de afgelopen jaren is er  veel geïnvesteerd om de bekendheid van de kathedraal te 
vergroten en om te bewerkstelligen, dat buiten de eredienst steeds meer bezoekers tegen 
betaling de kathedraal gaan bezoeken. Dat leidde tot intensief overleg met Haarlem 
Marketing. Onderwijl werden de contacten met de plaatselijke, regionale en landelijke pers 
geïntensiveerd. Tevens werd de nodige aandacht besteed aan de inschakeling van de social 
media, aan de eigen website en aan de website van de parochie. Ook werd de behoefte 
gevoeld aan een door een van buiten aan te trekken deskundige om een marketingplan op 
te stellen. Daarbij viel de keuze op mevrouw drs. Ineke van der Ouderaa te Amsterdam. 
Omdat de derde versie van de Nieuwe Bavo Bloeit in 2017 tot een financieel negatief 
resultaat leidde, werd besloten  voor de versie 2018 vanuit de stichting een stuurgroep in te 

 
stellen en de verantwoordelijkheid voor dit evenement bij de stichting onder te brengen. 
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- mevr. D.J.M. Hetem, secretaris, herbenoemd door het bestuur in 2014 
- drs. A.J.M. de Roij van Zuijdewijn, benoemd door het bestuur per 8 juni 2016 
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- W. Dekker, belast met communicatie- en publiciteitszaken, benoemd door het bestuur op 
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- mevr. drs. A.A. Noordhof- de Vries, voorzitter van de Vereniging van Vrienden van de 
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Ook is aansluiting gezocht bij het project Het grootste Museum van Nederland, een initiatief 
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zijn. 
In dat kader is ook van groot belang, dat er manifestaties in en rond de kathedraal 
plaatsvinden, waarmee de bekendheid van de kerk wordt vergroot. Een project als De 
Nieuwe Bavo Bloeit is in dat verband van groot belang. Het heeft in zich uit te groeien tot 
een project, dat landelijk de aandacht kan trekken. 
Met de omliggende buurten en met name met bewoners van het Emmaplein zijn nadere 
stappen gezet om te komen tot een stadspark rond de kathedraal. Het referentiebeeld 
daarbij is de situatie rond de Engelse kathedralen, die veelal in het groen liggen, dat volop  
gebruikt wordt met speel- en zitplekken en waarop veel gepicknickt wordt. Het initiatief 
sloeg aan. Met medewerking van de gemeente werd een denkrichting vastgelegd  in de 
brochure “Naar een stadspark rond de Bavo”, welke uiteraard aan de gemeente werd 
aangeboden. Ook werd deze brochure in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen  
op 21 maart 2018 neergelegd bij de politieke partijen, die zich daarvoor ingeschreven 
hadden.  
 

7. Orgelmuziek 

In het vorig verslagjaar kon het Willibrordusorgel eindelijk weer klinken na het gereedkomen 
van de restauratie van het middenschip. In dit verslagjaar was dit uiteraard ook het geval, zij 
het, dat niet altijd ongestoord van het orgel gebruik kon worden gemaakt. Dat was vooral 
aan de orde tot aan de vakantieperiode, omdat alle voegen van de Vrouwentoren moesten 
worden uitgeboord. Toch kon de 44e serie van de zaterdagmiddagconcerten tamelijk 
ongestoord plaatsvinden. De serie vond plaats van 6 mei tot en met 30 september 2017. 
Dit jaar vond ook het internationaal César Franck Concours plaats en wel voor de 15e keer. 
De jury werd dit keer gevormd door Michel Bouvard uit Toulouse, Olivier Penin uit Parijs 
(Notre Dame) en Hayo Boerema uit Rotterdam. Er meldden zich 25 kandidaten aan, waaruit 
10 organisten werden gekozen om tijdens het concours mee te kunnen doen. Het concours 
werd gewonnen door de Poolse organiste Agniezszka Tarnawska. De tweede en derde prijs 
gingen naar respectievelijk Jochem Schuurman en Bert van Stam.  
Ook dit jaar kende de serie weer de Internationale Orgelzomer met tal van vooraanstaande 
buitenlandse organisten. 
En tot slot maakte in september het Andriessen/de Klerk Festival in hoge mate deel uit van 
de orgelserie. Drie prachtige concerten  vonden plaats met onder andere de wereldpremière 
van “De Goddelijke Routine” van Louis Andriessen. Kortom een heel bijzonder orgeljaar.  
In het artistiek jaarverslag van titulair-organist Ton van Eck, dat hierna is afgedrukt, wordt op 
dit alles nader op ingegaan. 
 
In de bisschopssacristie staat een klein, maar fijn kastorgeltje, in de 19e eeuw gemaakt door 
orgelbouwer H. Knipscheer II (1802-1874). Het wordt gebruikt bij missen en overdenkingen, 
die in de bisschoppelijke sacristie plaatsvinden. Het kan vanwege de slechte toestand echter 
nauwelijks meer bespeeld worden en dient derhalve gerestaureerd te worden. Het was 
eigendom van de plebaan, de heer H.J. van Ogtrop. In het kalenderjaar heeft hij dit orgeltje 
in eigendom aan de stichting overgedragen, hetgeen de stichting aanvaard heeft. Zij zal de 
restauratie daarvan op zich nemen.  
De orgels hebben allereerst een functie in het kader van de liturgie. Maar zij spelen ook een 
grote rol bij allerlei evenementen en gebeurtenissen daarbuiten. Zij zijn een wezenlijk 
onderdeel van de kathedraal zowel tijdens de eredienst als daarbuiten. 
 

8. Koormuziek   

Na het jubileumjaar van 2016 (muziekinstituut 70, Koorschool 65 jaar) zat het kathedrale 
koor bepaald niet stil. Naast de gebruikelijke opluistering tijdens de eredienst en de 
deelname aan enige uitvoeringen van de Matthäuspassion  in de weken vóór Pasen vond  op 
zondag 2 april het jaarlijkse Passieconcert plaats, uitgevoerd door de Bavo Cantorij. Dit jaar 
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werden de Veertien Stonden van Hendrik Andriessen uitgevoerd. Een prachtig stuk, waarin 
gemengd koor, mannenkoor, vrouwenkoor, orgel en spreekstem elkaar afwisselen. Het 
vormde de opmaat naar het Andriessen/de Klerk Festival, dat in september zijn hoogtepunt 
kreeg.  
Op 16 juni overleed Mgr. drs. J.W. Valkestijn, voormalig directeur van het Muziekinstituut en 
muzikaal directeur van de koorschool. Hij heeft ongelooflijk veel betekend voor de 
kerkmuziek, de kathedraal en het Muziekinstituut en de Koorschool. Op 23 juni verzorgde 
het kathedrale koor de uitvaartmis. Oud-koorleden droegen de kist en ook op het kerkhof 
werd door koorleden gezongen. Op passende wijze werd van hem afscheid genomen. 
Op 9 juli verleende het kathedrale koor medewerking aan de uitvoering van de Carmina 
Burana in de Philharmonie in het kader van de Koorbiënnale. Een eclatant succes. In het 
kader van het Andriessen/de Klerkfestival trad de Bavo Cantorij op tijdens het slotconcert 
van de zaterdagmiddagconcertserie. Uitgevoerd werden de Missa diatonica van Hendrik 
Andriessen, het Pater Noster van Albert de Klerk en het Magnificat van Hendrik Andriessen. 
Het Kerstconcert vond op 16 december plaats met medewerking van het Promenade Orkest, 
tijdens welke het eerste deel van de Messiah van Händel (het Kerstgedeelte) werd 
uitgevoerd alsmede enige Christmas Carols. 
Tenslotte ging de Bavo Cantorij van 21 tot 27 oktober op tournee naar Engeland. Tijdens 
deze reis traden zij op in de R.C. Metropolitan Cathedral in Liverpool alsmede in de Anglican 
Cathedral van die stad. In beide kerken verzorgden zij de evensong en in de katholieke 
kathedraal ook de eucharistieviering. Verder verzorgden zij een optreden in Chester 
Cathedral en een lunchconcert en evensong in Blackburn Cathedral. 
 

9. Openstelling kathedraal; gewelftochten; bijzondere evenementen   

Na het gereedkomen van het middenschip kon nagenoeg het gehele interieur weer 
bewonderd en in gebruik genomen worden. Alleen de Processie-uitgang en de ruimte onder 
de torens zijn nog afgescheiden in verband met de aldaar nog uit te voeren werkzaamheden. 
Dat geldt ook  voor de portaalaanbouw – de porte cochère -, waar nu nog volstaan moet 
worden met een provisorische invalidentoegang. Het ligt in de bedoeling om in het komende 
verslagjaar daar de definitieve voorzieningen  aan te brengen en de toegang voor bezoekers 
buiten de eredienst gebruiksvriendelijker te maken. Vooralsnog moet volstaan worden met 
de huidige situatie.  
Dankzij de onvolprezen inzet van de kerkwachters kon de kerk buiten de eredienst in het 
verslagjaar opengesteld worden van  7 maart tot 28 oktober  en wel van dinsdag tot en met 
vrijdag van 10 tot 16 uur en op zaterdag van  11 tot 15 uur. Tijdens de kerstperiode was de 
kerk geopend van 27 december tot  8 januari. In deze periode kon een tentoonstelling 
bezocht worden van kerstgroepen/-stallen, georganiseerd door de Club van 1 miljoen. Dat is 
de groep, die namens de parochie probeert 1 miljoen euro voor de restauratie bijeen te 
krijgen. In de periode tot november 2017 werden  4617 betalende bezoekers ontvangen, iets 
minder dan in 2016 (5055 bezoekers)  
Om voldoende bekendheid in de stad en in het land te krijgen zijn speciale evenementen van 
groot belang. De belangrijkste evenementen naast de hierboven vermelde concerten op 
orgel- en/of koormuziek zijn “de Nieuwe Bavo bloeit” en de Open Monumentendagen. De 
Nieuwe Bavo Bloeit vond in 2017 voor de derde keer plaats van  21 t/m 29 april te beginnen 
met het weekend van het bloemencorso met dit jaar als motto de titel van de kathedraal 
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de orgelserie. Drie prachtige concerten  vonden plaats met onder andere de wereldpremière 
van “De Goddelijke Routine” van Louis Andriessen. Kortom een heel bijzonder orgeljaar.  
In het artistiek jaarverslag van titulair-organist Ton van Eck, dat hierna is afgedrukt, wordt op 
dit alles nader op ingegaan. 
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werden de Veertien Stonden van Hendrik Andriessen uitgevoerd. Een prachtig stuk, waarin 
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van de zaterdagmiddagconcertserie. Uitgevoerd werden de Missa diatonica van Hendrik 
Andriessen, het Pater Noster van Albert de Klerk en het Magnificat van Hendrik Andriessen. 
Het Kerstconcert vond op 16 december plaats met medewerking van het Promenade Orkest, 
tijdens welke het eerste deel van de Messiah van Händel (het Kerstgedeelte) werd 
uitgevoerd alsmede enige Christmas Carols. 
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deze reis traden zij op in de R.C. Metropolitan Cathedral in Liverpool alsmede in de Anglican 
Cathedral van die stad. In beide kerken verzorgden zij de evensong en in de katholieke 
kathedraal ook de eucharistieviering. Verder verzorgden zij een optreden in Chester 
Cathedral en een lunchconcert en evensong in Blackburn Cathedral. 
 

9. Openstelling kathedraal; gewelftochten; bijzondere evenementen   

Na het gereedkomen van het middenschip kon nagenoeg het gehele interieur weer 
bewonderd en in gebruik genomen worden. Alleen de Processie-uitgang en de ruimte onder 
de torens zijn nog afgescheiden in verband met de aldaar nog uit te voeren werkzaamheden. 
Dat geldt ook  voor de portaalaanbouw – de porte cochère -, waar nu nog volstaan moet 
worden met een provisorische invalidentoegang. Het ligt in de bedoeling om in het komende 
verslagjaar daar de definitieve voorzieningen  aan te brengen en de toegang voor bezoekers 
buiten de eredienst gebruiksvriendelijker te maken. Vooralsnog moet volstaan worden met 
de huidige situatie.  
Dankzij de onvolprezen inzet van de kerkwachters kon de kerk buiten de eredienst in het 
verslagjaar opengesteld worden van  7 maart tot 28 oktober  en wel van dinsdag tot en met 
vrijdag van 10 tot 16 uur en op zaterdag van  11 tot 15 uur. Tijdens de kerstperiode was de 
kerk geopend van 27 december tot  8 januari. In deze periode kon een tentoonstelling 
bezocht worden van kerstgroepen/-stallen, georganiseerd door de Club van 1 miljoen. Dat is 
de groep, die namens de parochie probeert 1 miljoen euro voor de restauratie bijeen te 
krijgen. In de periode tot november 2017 werden  4617 betalende bezoekers ontvangen, iets 
minder dan in 2016 (5055 bezoekers)  
Om voldoende bekendheid in de stad en in het land te krijgen zijn speciale evenementen van 
groot belang. De belangrijkste evenementen naast de hierboven vermelde concerten op 
orgel- en/of koormuziek zijn “de Nieuwe Bavo bloeit” en de Open Monumentendagen. De 
Nieuwe Bavo Bloeit vond in 2017 voor de derde keer plaats van  21 t/m 29 april te beginnen 
met het weekend van het bloemencorso met dit jaar als motto de titel van de kathedraal  
“Getooid als een bruid”. Dit kalenderjaar stond het onder leiding van meesterbinder 
Ingeborg Kemperman van het organiserende  MBO Wellant College uit Rijnsburg. Honderd 
jonge studenten deden hier aan mee. De kerk werd met 50.000 bloemen versierd met als 
hoofdtinten geel, oranje, rood en roze. Vanuit de koepel daalde een bloemrijke waterval van 
40 meter naar beneden. Tijdens dit evenement  vond op zaterdagavond 22 april een 
bijzonder concert plaats en wel door het kathedrale koor van Chichester Cathedral uit Zuid-
Engeland.  Ruim 4000 mensen bezochten dit spectaculaire evenement.  
De open monumentendagen hadden in 2017 als motto “Boeren, Burgers, Buitenlui”, een 
motto, waar bij de kathedraal moeilijk op ingespeeld kon worden. Desalniettemin werd de 
kathedraal ook dit jaar weer druk bezocht. 
In totaal hebben ruim 20.000 mensen de kathedraal bezocht voor een individueel bezoek, of 
als deelnemer aan evenementen, zoals concerten, excursies en speciale rondleidingen. Een 
vergelijkbaar aantal mensen bezoekt de kerk voor religieuze activiteiten. 
 

10. Slotopmerking 

De restauratie van de kerk nadert zijn voltooiing. In het komende verslagjaar zullen de 
laatste loodjes aan het eigenlijke kerkgebouw afgerond kunnen worden. Wat dan resteert, is 
de uitbreiding van het KathedraalMuseum onder het hoogkoor en de directe omgeving van 
de kerk. Onderwijl zal de nadruk gelegd moeten blijven worden om meer bezoekers naar de 
kathedraal te trekken, omdat anders de instandhouding daarvan niet gegarandeerd kan 
worden. We mogen met voldoening terugzien op het feit, dat op het einde van het 
verslagjaar de restauratie van het westfront met de Vrouwentoren kon worden afgerond. 
 
mr. W.M.N. Eggenkamp, 
voorzitter 
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Artistiek verslag Stichting Willibrordusorgel, Haarlem 
 
Inleiding 
De landelijk bekende serie Zaterdagmiddagconcerten heeft ook het afgelopen seizoen een 
belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de muziek- en orgelcultuur in ons land door de 
grote gevarieerdheid van de programma's. Daarbij wordt in hoge mate rekening gehouden 
met het laatromantische, symfonisch georiënteerde karakter van het van rijkswege 
beschermde, monumentale Willibrordusorgel, dat in Nederland een unieke plaats inneemt, 
niet alleen vanwege zijn omvang, maar ook vanwege zijn speciale klankkarakter. De 
wekelijkse serie vond in 2017 plaats vanaf de eerste zaterdag in mei tot en met de laatste 
zaterdag in september.  
Met zijn 81 reële registers (- in tegenstelling tot bij de meeste andere orgels uit deze 
periode, met name de grotere, zijn er geen transmissies -) is het Willibrordusorgel 't op een 
na grootste orgel van ons land en een internationaal bekend, zeldzaam en karakteristiek 
voorbeeld van monumentale orgelbouw uit de periode van het Interbellum van de 20ste 
eeuw. 
 
De serie Zaterdagmiddagconcerten 2017 
 
Inleiding 
In 2017 vond de wekelijkse serie Zaterdagmiddagconcerten voor de 44ste maal plaats.  
Al gauw kregen de jaarlijkse series bepaalde thema's toebedeeld. Daarbij kwam veel 
hedendaags en minder bekend ouder repertoire aan bod. Het bleek een beproefde formule 
om steeds afwisselende programma's ten gehore te brengen. Dat gebeurde ook in de 44ste 
serie in 2017. In dit seizoen werd aandacht besteed aan twee thema's: 
- Hendrik Andriessen en Albert de Klerk, van wie resp. het 125ste en 100ste geboortejaar werd 
herdacht.  
- Het Lutherkoraal als inspiratiebron van de orgelmuziek; dit i.v.m. de herdenking van 500 
jaar reformatie. 
 
De concerten 
Het openingsconcert van de 44ste serie werd op 6 mei gegeven door Albert Jan Roelofs 
m.m.v. van de sopraan Simone Riksman. Zij voerden werken uit van Hendrik Andriessen 
(waaronder Miroir de peine) en Albert de Klerk. Op 13 mei trad het koor op van St.-George 
Chapel van het kasteel van Windsor. Het was het enige optreden in Nederland tijdens deze 
tournee van dit koor dat, wegens de vele verplichtingen in Windsor, nauwelijks daarbuiten 
te horen is. Op 20 mei vond de finale plaats van het Internationaal César Franck Concours 
dat werd gewonnen door de uit Polen afkomstige Agnieszka Tarnawska.   
Op 27 mei was het de beurt aan Peter Ouwerkerk die met werken van Jehan Alain, Hendrik 
Andriessen, César Franck en Louis Vierne een aantrekkelijk programma presenteerde. De 
Rotterdamse organist Eric Koevoets trad een week later, op 3 juni, voor het eerst op in de 
serie Zaterdagmiddagconcerten met een voor het publiek al even aantrekkelijk programma. 
Hij opende met de Preludium en Fuga van Albert de Klerk, en vertolkte tevens het Deuxième 
Choral van César Franck en de Derde Orgelsymfonie van Charles-Marie Widor. Op 10 juni 
was het de beurt van Dirk Out uit Haarlem, een jaarlijks terugkerende gastorganist. Hij 
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speelde de 3de symfonie van Louis Vierne en de 6de sonate van Mendelssohn met variaties 
over het Vater Unser, waarmee hij een hommage bracht aan 500 jaar Reformatie. Het 
concert van 17 juni moest, vanwege Bavodag worden verschoven naar de avond en werd 
verzorgd door het Royal Holloway University Founders Choir o.l.v. Alexander Turner met 
Rupert Gough aan het orgel. Zij brachten een voornamelijk Engels programma ten gehore. 
 
De Internationale Orgelzomer werd op 24 juni geopend door Dariusz Bakowski uit Krakau die 
daarmee voor het eerst in ons land concerteerde. Bakowski heeft zich gespecialiseerd in 
Iberische orgelmuziek en toonde zijn grote band hiermee aan de hand van composities van 
Roque da Conceiçao en José de Torres die hij vertolkte op het transeptorgel. Daarnaast 
speelde hij van de Poolse componist Felix Nowojiewski een deel uit diens 6de orgelsymfonie 
in a klein (op. 45 nr 6) en de Fantasie: een Nachtmis op kasteel Wawel, op. 9 nr 1, beide 
premières voor ons land. Monumentaal was zijn vertolking van de Passacaglia en Fuga over 
B-A-C-H in bes klein, op. 150 van de Duitse componist Sigfrid Karg-Elert (1877-1933). 
   
De in Aken werkzame, uit Nederland afkomstige, jonge organist Marcel van Westen speelde 
als naklank van Pinksteren composities over het Veni Creator Spiritus van Tournemire en 
Titelouze en verder een afwisselend programma met werken van o.m. Andriessen en Karg 
Elert. 
Op 8 juli trad Ton van Eck samen met een koperblazersensemble aan. Hun programma 
bestond uit werken van Nederlandse componisten met weinig gespeelde concerten voor 
orgel en koperblazers van Albert de Klerk en Marius Monnikendam, het Pezzo festoso van 
Hendrik Andriessen en de Legende van Gerard Bunk in de oorspronkelijke versie voor 
koperblazers en orgel, een Nederlandse première. Dankzij het koperensemble was de 
publieke belangstelling groter dan normaal en de aanwezigen toonden hun waardering na 
afloop met een langdurig applaus. Aardig detail is dat zich onder de aanwezigen nazaten van 
de drie eerstgenoemde componisten bevonden. 
Een week later, op 15 juli, speelde de Belgische organist Ignace Michiels, kathedraalorganist 
in Brugge. Onder het motto ‘natuurverschijnselen’ bracht hij een gevarieerd programma ten 
gehore met werken van Franz Liszt, Eugène Reuchsel, Théodore Dubois, Alfred Hollins en 
besloot dit met het laatste deel van de Liedsymfonie van zijn landgenoot Flor Peeters. 
Stephan van de Wijgert, die op 22 juli aantrad, is eveneens een jaarlijks terugkerende 
gastorganist. Zijn concert bevatte de Fa=tasie in f-moll van Mozart (KV 608) en een 
bewerking voor orgel van de pianofantasie in f-moll (D 940) van Franz Schubert, de 
magistrale Grande Pièce Symphonique van Franck en twee koralen van Brahms 
completeerden het programma.    
Het laatste concert van juli, op de 30ste van die maand, werd gegeven door de in 
Washington werkzame, uit Nederland afkomstige Ronald Stolk die zowel een Nederlands als 
een Amerikaans accent aan zijn programma gaf door zowel composities van Hendrik 
Andriessen als van Leo Sowerby te spelen. Met De Profundis (over het koraal ‘Aus tiefer 
Not’) van Jean Langlais verwees hij tevens naar dit Lutherkoraal. 
Het jonge duo Pablo Márquez en Atsuko Takano uit Valencia speelde een Fantasie voor orgel 
vierhandig van Adolph Hesse en bewerkingen voor orgel van de vijfde Symfonie van Ludwig 
van Beethoven en van Le Tombeau de Couperin van Maurice Ravel. Daarnaast speelden 
beiden solowerken van Karg Elert,, de Torres en Claude Debussy. 
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Wegens ziekte moest Henk G. van Putten op 12 augustus helaas verstek laten gaan. Zijn 
concert werd overgenomen door Ton van Eck die zich liet seconderen door de trompettisten 
Maarten Elzinga en Arthur Kerklaan. Zij hadden enkele 20ste-eeuwse composities voor 2 
trompetten en orgel op het programma staan van de Zwitser Samuel Ducommun, de 
Engelsman John Linton Gardner en de Franse componist Jean Langlais.  
Tobias Willi uit Zürich zette op 19 augustus de serie voort met een mooi, virtuoos en deels 
origineel programma rond Pinksteren. Daarbij klonken werken van Charles Tournemire 
(Fantaisie-Choral de la Pentecôte uit L’Orgue Mystique), Adolf Brunner (Pfingstbuch: über 
den Choral „Nun bitten wir den heiligen Geist, een Nederlandse première), Hendrik 
Andriessen (Ricercare sopra "Veni Creator Spiritus") en Maurice Duruflé (Prélude, Adagio et 
Choral varié sur le thème du „Veni Creator“). De maand augustus werd op de 26ste 
afgesloten door de jonge Palestijnse organist Haig Vosgueritchian uit Jeruzalem die daarmee 
zijn eerste concert in Nederland gaf. Mede dankzij zijn doorzettingsvermogen en zijn studie 
in Italië heeft hij zich kunnen ontwikkelen tot een erudiet en fijnzinnig organist. Ook hij 
bespeelde het transeptorgel en bracht daarbij een eerbetoon aan Jan Pieterszoon Sweelinck 
met de uitvoering van diens Fantasia Chromatica. Ook zijn eerste orgelleraar, de Italiaanse 
Franciscaan  Armando Pierucci kreeg een hommage door de vertolking van een kort 
orgelwerk. Hij besloot zijn concert met een magistrale vertolking van Dieu parmi nous van 
Olivier Messiaen. 
Een week later, op 2 september, was Vincent Dubois te gast, een van de titulair-organisten 
van de Notre-Dame in Parijs. Hij speelde zijn programma met werken van Widor, Franck, 
Vierne (symfonie nr. 2) en Duruflé (Prélude et Fugue sur le nom d’Alain) geheel uit het hoofd 
en bracht zijn talrijke publiek tot nog meer enthousiasme met zijn toegift, de sabeldans van 
Aram Chatchaturian. Dit concert werd georganiseerd in samenwerking met de Stichting Vox 
Humana. 
Traditiegetrouw had Ton van Eck op Open Monumentendag (9 september) een luchtig 
programma met variaties over volksliederen van Willem Derx, Claude Balbastre, Samuel de 
Lange en Johann Christian Heinrich Rinck en besloot zijn programma met de Toccata van 
Hendrik Andriessen als opmaat voor het Andriessen – De Klerk Festival waarvan het 
openingsconcert een week later in de Kathedrale Basiliek Sint-Bavo zou plaatsvinden. 
Dit openingsconcert werd gegeven door Gonny van de Maten, orgel m.m.v. het koor 
Haarlem Voices o.l.v. Sarah Barrett en fluitiste Joan Handels. Tijdens dit concert vond de 
wereldpremière plaats van ‘De goddelijke routine’van Louis Andriessen naast de uitvoering 
van werken van zijn broer Jurriaan en vader Hendrik Andriessen; ook klonk de Missa in 
honorem Sti. Pii Decimi van Albert de Klerk. 
Een week later, op 23 december kwam organist Ben Saunders uit Leeds werken vertolken 
van Hendrik Andriessen. Hij begeleidde sopraan Francis van Broekhuizen in de Miroir de 
peine. 
Traditiegetrouw werd het slotconcert gegeven door de titulair-organist, Ton van Eck. Dit 
keer verleende de Bavocantorij o.l.v. Sanne Nieuwenhuijsen zijn medewerking. In afwisseling 
met de delen van de Sinfonia per organo voerden zij de Missa diatonica van Hendrik 
Andriessen uit en zongen tevens het ingetogen Pater Noster van Albert de Klerk, terwijl Ton 
van Eck de Quattro Studi van Hendrik Andriessen ten gehore bracht. Het Magnificat voor 
koor en orgel van Hendrik Andriessen vormde de feestelijke afsluiting van de serie. 
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Wat betreft de publieke belangstelling kwam de serie, zoals gebruikelijk, in mei wat 
moeizaam op gang, maar dat werd vooral in juli, augustus en vooral september ruim 
gecompenseerd. Hoewel de Projectgroep dus ook in dat opzicht kan terugzien op een 
geslaagd 44ste seizoen, geeft deze er zich rekenschap van dat de jaarlijks te leveren 
inspanning om publiek te blijven trekken en boeien, onverminderd zal moeten blijven. 
Dankzij de afwisselende en bijzondere programmakeuze en het hoge artistieke niveau is de 
Projectgroep daar tot op heden in geslaagd. Daarmee worden geen drommen publiek 
getrokken, maar de trouwe bezoekers blijven komen en door de diversiteit komen er ook 
steeds anderen luisteren.  
 
Evenals in voorafgaande jaren waren de concerten op de zaterdagmiddag gratis toegankelijk. 
Hiertoe is destijds noodgedwongen besloten omdat ook de gemeentelijke orgelconcerten in 
de Oude Bavo in Haarlem vrij toegankelijk zijn.  
 
De 44ste serie Zaterdagmiddagconcerten en de INTERNATIONALE ORGELZOMER konden mede tot 
stand komen dankzij financiële steun van: 
- Cultuurstimuleringsfonds van de Gemeente Haarlem,  
- het HAARLEMSCHE MUZIEKFONDS,  
- Bisdom Haarlem – Amsterdam, 
- enkele ruimhartige anonieme gevers 
- en.... de gulle gaven van vele bezoekers. 
 
Andere evenementen 
Het Willibrordusorgel werd regelmatig bespeeld tijdens het evenement ‘De Nieuwe Bavo 
bloeit’ in april. 
Het instrument klonk tevens verspreid door het jaar bij diverse excursies en bezoeken. 
Ook werd de gelegenheid geboden aan organisten uit binnen- en buitenland om het orgel te 
bespelen. Onder hen bevond zich de internationaal bekende organist en pianist Wayne 
Marshall die ervoor uit Eindhoven kwam rijden om voor zijn genoegen een avond aan de 
klavieren door te brengen en daarbij ongekende klanken uit het orgel wist te toveren. 
 
Dankwoord 
Tot slot wil ik, als artistiek coördinator, op de eerste plaats mijn bijzondere waardering en 
dank uitspreken aan allen die geholpen hebben om de serie weer tot een succes te maken. 
Nu Leo Dobbe om gezondheidsredenen de zakelijke en logistieke leiding van de serie niet 
meer voor zijn rekening kon nemen, is zijn taak door een aantal andere personen 
overgenomen. De verwelkoming van de bezoekers bij de ingang geschiedde door Deborah 
Kooge, Ingrid Eichelberg, Jan v.d. Voort, Annelies Schnitger, Klára v.d. Graaf, Misa v.d. Elst, 
die daarbij trouw werden bijgestaan door Joop Wortelboer.  
Gemma Coebergh, Leo Dobbe, Gerard Maters, Stephan v.d. Wijgert en ondergetekende 
maken deel uit van de artistieke commissie. Ondergetekende verzorgde de nieuwe lay-out 
van de programma’s en toelichtingen die wekelijks werden gedrukt door koster Stephan van 
Rijt die ook op andere momenten hand- en spandiensten verleende.  
Ton en Jeannette Alders verzorgden samen met Jakob Muis de publiciteit voorafgaand aan 
de serie waaronder het bijhouden van het adressenbestand en de verzending van 
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raambiljetten en folders aan zo'n 450 adressen in het hele land! Ook jegens hen wil ik 
namens de Projectgroep mijn bijzondere erkentelijkheid betuigen.  
De samenwerking met de orgelcommissie van De Duif in Amsterdam (onder auspiciën van 
Stadsherstel Amsterdam) was voortreffelijk. Zo konden door combinatie van concerten 
verschillende buitenlandse organisten met deling van de kosten worden uitgenodigd. 
Dit was het zesde jaar dat de concerten plaatsvonden onder de paraplu van de Stichting 
Willibrordusorgel die ook het beheer over het Willibrordusorgel heeft. De samenwerking 
met het bestuur was uitstekend; daarbij zorgde penningmeester Nico Verloop voor een 
correcte en zorgvuldige afwikkeling van de financiën en het aanleveren van het financiële 
jaarverslag. 
Bij de concerten verleenden Naoko Shimizu en Hannah Muis vaak hun diensten als 
registrante. 
Ook de ploeg stemmers van de tongwerken onder de bezielende en betrokken leiding van 
Maarten de Wit zorgde er wekelijks voor dat de tongwerken mooi op stemming stonden. 
Aan allen, die hierboven zijn genoemd, geldt mijn dank als artistiek coördinator van de 
concerten voor de vele inspanningen die zij zich hebben getroost om de concertserie tot een 
succes te maken. 
 
Internationaal César Franck Concours 
Van 16 t/m 20 mei vond de 15de aflevering van het Internationaal César Franck concours 
plaats. Naast werken van César Franck moesten twee composities van diens tijdgenoot 
Camille Saint-Saëns ten gehore worden gebracht. Er waren 25 inschrijvingen waaruit 10 
deelnemers konden worden geselecteerd voor de drie openbare ronden. Na afloop van de 
finale op 20 mei kende de jury, bestaande uit Michel Bouvard (Toulouse), Olivier Pénin 
(Parijs) en Hayo Boerema (Rotterdam), de eerste prijs toe aan Agnieszka Tarnawska (PL), de 
tweede prijs aan Jochem Schuurman (NL) en de derde prijs aan Bert van Stam (NL). Op 19 
mei vond ’s avonds om 20.15 uur het juryconcert plaats. 
 
Vieringen  
Nadat de restauratie van het interieur van het schip was voltooid, maakte de titulair-organist 
van de kathedraal regelmatig gebruik van het Willibrordusorgel bij het voor en/of naspel van 
de zondagse Hoogmis om 10 uur. Vooral de naspelen trekken de aandacht van veel 
kerkbezoekers die blijven luisteren en vaak door applaus na afloop blijk geven van hun 
waardering. 
 
Examens 
Vanwege mogelijke verstoring door het lawaai vanwege de restauratie van de kathedraal 
konden dit jaar nog geen examens plaatsvinden. 
 
Excursies, lessen, opnamen 
Het Willibrordusorgel kreeg tijdens de Open Monumentendagen in september de nodige 
aandacht, mede dankzij het concert op zaterdag 9 september.  Af en toe kwamen 
vakorganisten studeren op het orgel. 
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Besluit 
Het Willibrordusorgel vervult zijn belangrijke rol in de nationale en internationale 
orgelcultuur mede dankzij de groeiende herwaardering voor de (laat)romantische, 20ste- en 
voor de 21ste- eeuwse orgelmuziek waarvoor het instrument specifieke eigenschappen bezit. 
Het bevestigt daarmee zijn bijzondere en unieke rol in de muziekwereld niet alleen in ons 
land, maar ook over de grens. 
 
Dr. Ton van Eck,  
artistiek coördinator Zaterdagmiddagconcerten en titulair-organist 
  

20



 
Besluit 
Het Willibrordusorgel vervult zijn belangrijke rol in de nationale en internationale 
orgelcultuur mede dankzij de groeiende herwaardering voor de (laat)romantische, 20ste- en 
voor de 21ste- eeuwse orgelmuziek waarvoor het instrument specifieke eigenschappen bezit. 
Het bevestigt daarmee zijn bijzondere en unieke rol in de muziekwereld niet alleen in ons 
land, maar ook over de grens. 
 
Dr. Ton van Eck,  
artistiek coördinator Zaterdagmiddagconcerten en titulair-organist 
  

 
VERSLAG 2017 van COMMISSIE KUNSTZAKEN EN KATHEDRAALMUSEUM VAN DE 
KATHEDRALE BASILIEK SINT BAVO TE HAARLEM 
 
De Commissie Kunstzaken en KathedraalMuseum heeft in 2017 diverse malen vergaderd. 
Plenaire commissievergaderingen vonden plaats op 19 januari en 7 september.  
 
KathedraalMuseum Nieuwe Bavo  
In de eerste maanden van het jaar zijn de voorbereidingen voor de tentoonstelling over het 
leven en werk van de Haarlemse kunstschilder Han Bijvoet (1897-1975) voortgezet. Antoon 
Erftemeijer, Isolde Scholberg, Michel Bakker en André Numan, allen lid van de commissie, 
stelden een boekje samen over het leven en werk van deze kunstenaar in binnen- en 
buitenland. Het inrichten van de tentoonstelling werd uitgevoerd door een team bestaande 
uit Michel Bakker, Ineke Hetem, Richard Everhard, Antoon Erftemeijer, Isolde Scholberg en 
André Numan, met ondersteuning van Corry van Roon en Frans van Dongen en de heren van 
de Kleine Onderhoudsgroep van de Nieuwe Bavo. 
In 2018 zal een tentoonstelling gewijd worden aan het leven en werk van de beroemde 
Haarlemse beeldhouwer Mari Andriessen (1897-1979). 
Om de luchtvochtigheid in het museum te laten dalen, werd op 23 maart een 
luchtontvochtiger geplaatst. Na enkele maanden had de luchtvochtigheid een volgens de 
voorschriften vereist niveau bereikt. 
 
Aanwinsten.  
Dit jaar kon de collectie van het KathedraalMuseum met diverse objecten worden 
uitgebreid. In eigendom werden verkregen: 
- Kazuifel, gebruikt in de kapel van de voormalige psychiatrische inrichting St. Bavo te 
Noordwijk. 
- Plaat (formaat A0, kleur) met bouwactiviteiten vroeger en recent, met op achtergrond de 
kathedraal. Tekenaar Theo van den Boogaard. Uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig 
bestaan van het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid, afd. Haarlem. 
Ontvangen van C.P. Weijers. 
- Twee boeken getiteld 'Neerlandica Catholica'. Utrecht 1888 en 'Voordrachten over het 
Katholicisme voor niet katholieken'. Rotterdam 1929. Ontvangen van mw. Mettrop-
Wesselingh. 
- Prent Spaarnekerk en dito van Mgr. Zwartkruis, met aan achterzijde tekst geschreven door 
Mgr. van der Zalm. Beide ingelijst. Ontvangen van dr B.A.M. Peters. 
- Twee ontwerptekeningen (afm. ca. 145 x 98 cm) van Anton Molkenboer met de symbolen 
van de vier evangelisten. De ontwerptekeningen zijn gemaakt voor mozaïeken voor in de 
voormalige kapel van het bisschopshuis. Een groter mozaïek met een afbeelding van Christus 
Koning maakte daar onderdeel van uit. In 1928 werden de mozaïeken ter gelegenheid van de 
consecratie van Bisschop Aengenent in de kapel geplaatst. In 1960-62 zijn deze er bij een 
verbouwing van de kapel weer uitgehaald en naar het toenmalige Bisschoppelijk Museum 
Haarlem (BMH) gebracht. In 1972 is deze collectie als bruikleen overgegaan naar Museum 
Het Catharijneconvent. De tekeningen hebben dezelfde afmetingen als de mozaïeken, n.l. 
145 x 98 cm. De mozaïek van Christus Koning had de afmetingen 72 x 59 cm. Nagegaan zal 
worden of het ontwerp van het Christus Koning mozaïek nog aanwezig is. 
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- Boekje met beschrijving en achtergrondinformatie over een houten kandelaar. Op de 
kandelaar zijn door de Haarlemse kunstschilder Han Bijvoet zes heiligen geschilderd 
waarnaar zes kinderen Vermij zijn vernoemd. Ontvangen van de heer K. Vermij. 
 
Bruiklenen.  
Dit jaar werden geen bruikleen verkregen. 
 
Externe contacten.  
- De voorzitter bezocht namens de commissie de vergaderingen van het Stichtingsbestuur 
- De voorzitter was aanwezig bij een overleg met de Vrienden van de Nieuwe Bavo i.v.m. een 
nieuw te maken standaard voor de doopschaal ontworpen door Marc Mulders.  
 
Kunstzaken in de kathedraal. 
Op 4 maart vond de opening van de tentoonstelling over het leven en werk van de 
Haarlemse kunstschilder Han Bijvoet plaats. Bijvoet heeft voor de kathedraal 21 
kunstwerken gemaakt, waaronder de prachtige glas-in-loodramen in het transept. Tijdens de 
openingsplechtigheid werden de eerste boekjes over de kunstenaar uitgereikt aan mevrouw 
Francoise Bijvoet-Dessain en de heer A. Bijvoet. 
 
Varia 
- Op verzoek van de Club van 1 miljoen heeft de commissie dit jaar de organisatie van de 
kerststallen-expositie op zich genomen. De expositie vond plaats in de periode tussen kerst 
en 6 januari. 
- Van het Frans Hals Museum konden vier onderstellen van vitrines, twee grote plexiglas 
kappen en enkele sokkels overgenomen worden. 
- Er zal geprobeerd worden subsidies te vinden om de kruiswegstatie (XII) van Bijvoet 
behouden voor het KathedraalMuseum. 
- In oktober heeft A.M. Numan een overleg gehad met het Noord-Hollands Archief. 
Onderwerp was het feit dat de depotruimte waar de collectie van het museum is opgeslagen 
ontruimd moet worden i.v.m. de renovatie van alle depotruimtes van het archief. In januari 
2018 moet de ruimte leeggemaakt worden en in februari of maart kan de collectie weer in 
de depotruimte geplaatst worden. In de tussenliggende tijd zal de collectie ondergebracht 
worden in de beveiligde opslagruimtes van de Fa. Baars, verhuizingen en opslag te Haarlem. 
 
Commissie-samenstelling 
De Commissie Kunstzaken en KathedraalMuseum bestond in 2017 uit de volgende personen: 
André Numan(voorzitter), Ineke Hetem (secretaris), Hanneke Olyslager, Isolde Scholberg, 
plebaan Hein Jan van Ogtrop, Antoon Erftemeijer, Richard Everard, Willem de Winter en 
Michel Bakker.  
Na het vertrek van Warda Zetteler, Elsa Ploeger en John Hamers, is besloten de commissie 
voorlopig niet uit te breiden. Indien nodig zullen ad hoc adviseurs benaderd worden voor 
specifieke kwesties. 
Vanwege zijn gezondheid is het voor de voorzitter niet meer mogelijk de functie van 
voorzitter en conservator te combineren. Voorgesteld is daarom de functie te splitsen en 
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door twee personen te laten uitvoeren. Voor de functie van conservator zal iemand worden 
gezocht. 
 
 
André Numan (voorzitter) 
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Stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo 
Haarlem 
 
 
 
 
 

BALANS PER 
 
 

A C T I V A            31-12-2017             31-12-2016 
          €             € 
   
VASTE ACTIVA   
   
Materiële vaste activa   
Kunstvoorwerpen 4.192 4.192 
 --------- ----------- 
   
   
VLOTTENDE ACTIVA   
   
Vorderingen op korte termijn 385.060 411.338 
Voorraden 2.225 2.094 
Liquide middelen 669.214 1.377.455 
   
 ────────── ────────── 
Totaal vlottende activa 1.056.499 1.790.887 
 ---------- ----------- 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 ────────── ─────────── 
TOTAAL 1.060.691 1.795.079 
 ═══════════ ═══════════ 
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31 DECEMBER 2017 
 
 

P A S S I VA              31-12-2017            31-12-2016 
             €           € 
   
EIGEN VERMOGEN   
   
Stichtingskapitaal  68 68 
 ----------- ----------- 
   
Bestemmingsfondsen   
Restauratiefonds  -669.566 4.887 
KathedraalMuseum fondsen  22.943 25.567 
Evenementenfonds  10.748 10.748 
Fonds César Franck Concours 3.641 3.641 
 ─────────── ─────────── 
Totaal bestemmingsfondsen -632.234 44.843 
 ----------- ----------- 
   
   
VLOTTENDE PASSIVA   
   
Overbruggingsfinanciering  1.022.268 1.022.268 
Schulden op korte termijn  670.589 727.900 
 ─────────── ─────────── 
Totaal vlottende passiva 1.692.587 1.750.168 
 ----------- ----------- 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 ─────────── ─────────── 
TOTAAL 1.060.691 1.795.079 
 ═══════════ ═══════════ 
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Stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo 
Haarlem 
 

 
 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017 
 

 
                  2017                  2016 
                  €                   € 
BATEN   
Giften  44.556 44.382 
Opbrengst bezoekers kathedraal  26.493                 27.236 
Opbrengst acties en evenementen Club van 1 mln 3.982 16.433 
Overige opbrengsten  149 171 
 ─────────── ─────────── 
Totaal baten 75.180 88.222 
 ----------- ----------- 
   
LASTEN   
Rentelasten 11.891 11.431 
Verzekeringen 1.479 3.621 
Diverse kosten kathedraal 11.216 6.089 
Kosten beheer en administratie 17.803 15.904 
Overige kosten 1.709 3.487 
 ─────────── ─────────── 
Totaal lasten 44.098 40.532 
 ----------- ----------- 
   
Voordelig saldo, overgebracht naar het Restauratiefonds  31.082 47.690 
 ═══════════ ═══════════ 

 

26



 
Stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo 
Haarlem 
 

 
 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017 
 

 
                  2017                  2016 
                  €                   € 
BATEN   
Giften  44.556 44.382 
Opbrengst bezoekers kathedraal  26.493                 27.236 
Opbrengst acties en evenementen Club van 1 mln 3.982 16.433 
Overige opbrengsten  149 171 
 ─────────── ─────────── 
Totaal baten 75.180 88.222 
 ----------- ----------- 
   
LASTEN   
Rentelasten 11.891 11.431 
Verzekeringen 1.479 3.621 
Diverse kosten kathedraal 11.216 6.089 
Kosten beheer en administratie 17.803 15.904 
Overige kosten 1.709 3.487 
 ─────────── ─────────── 
Totaal lasten 44.098 40.532 
 ----------- ----------- 
   
Voordelig saldo, overgebracht naar het Restauratiefonds  31.082 47.690 
 ═══════════ ═══════════ 

 

 
Stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo 
Haarlem 
 
 
 

ALGEMENE TOELICHTINGEN 
 
 

Doel van de stichting 
De stichting heeft ten doel: 
1. De instandhouding van het gebouw Kathedraal en aanhorigheden; 
2. Het doen functioneren van het gebouw als kathedrale kerk ten behoeve van bisdom en parochie; 
3. Het gebruik van het gebouw voor bestemmingen, welke met de onder 2 genoemde functie verenigbaar zijn. 
 
De stichting is eigenaar van het kabinet orgel op het hoogkoor (het zgn. Valkestijn orgel), het Knipscheer-
/secretaire orgel en van het Verschuerenorgel, afkomstig uit de kapel van het voormalige bejaardencentrum 
Overbos, alsmede van aan haar geschonken kunstwerken en enkele meubelstukken.  
Zij heeft niet de eigendom van het gebouw, de plebanie en aanhorigheden.  
 
Eigen vermogen en bestemmingsfondsen 
Het eigen vermogen van de stichting bestaat uit het stichtingskapitaal.  
Batige saldi die in het verleden zijn behaald met activiteiten, andere dan restauraties, blijven voor deze activiteiten 
bestemd en worden opgenomen in bestemmingsfondsen. Alle overige netto baten, met inbegrip van de fondsen 
waaraan geen bijzondere bestemming meer wordt toegekend, zijn bestemd voor het groot onderhoud en de 
restauratie van het gebouw Kathedraal en aanhorigheden; deze baten worden derhalve aan het Restauratiefonds 
toegevoegd. 
 
Waarderingsgrondslagen 
Activa en passiva worden gewaardeerd op nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar 
waarop zij betrekking hebben. Rechten op subsidies uit hoofde van verrichte restauraties en onderhoud worden 
echter pas in de jaarrekening verwerkt wanneer deze subsidies tot uitkering zijn gekomen.  
De bouwkundige staat van het gebouw is zodanig dat in de naaste toekomst aanzienlijke bedragen aan restauratie 
dienen te worden besteed. De hieruit voortvloeiende latente verplichtingen zijn niet in de jaarrekening vermeld. 
 
ANBI-status 
Door de belastingdienst zijn wij aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), RSIN 006738217. Onze 
stichting is als culturele ANBI aangewezen.  
Dit heeft de volgende voordelen: 
 Een ANBI kan een vrijstelling van schenkings- of successierecht krijgen voor schenkingen en erfenissen die 

zij ontvangt. 
 Particulieren kunnen een giftenaftrek krijgen voor de inkomstenbelasting als zij giften doen aan een ANBI. Dat 

geldt ook voor de vennootschapsbelasting. Door de culturele bestemming bedraagt de aftrek 125% van de 
gift. 

 
Kamer van koophandel 
Wij zijn ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 41223403. 
 
Bestuur 
De bestuursleden ontvangen geen enkele vergoeding. 
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Stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo 
Haarlem 
 

TOELICHTING OP DE BALANS 
 
 

           31-12-2017           31-12-2016 
          €          € 
Vorderingen op korte termijn   
Bisdom inzake restauratiekosten Plebanie  20.493 20.493 
Parochie in rekening-courant inzake aanleg verwarming 354.054 354.054 
Parochie overig nog te ontvangen 6.968 33.324 
Overige debiteuren  3.545 3.467 
 ─────────── ─────────── 
 385.060 411.338 
 ═══════════ ═══════════ 
   
Liquide middelen   
ABN AMRO Bank, rekening courant 30.588 22.720 
ABN AMRO Bank, spaardeposito 506.696 1.256.688 
ABN AMRO Bank, César Franck Concours  3.684 3.684 
ING Bank, rekening courant  76.242 42.373 
ING Bank, spaarrekening  5.272 5.171 
Van Lanschot Bank, rekening courant 45.383 45.641 
Van Lanschot Bank, spaarrekening 1.178 1.178 
Kasgelden 171 - 
 ─────────── ─────────── 
 669.214 1.377.455 
 ═══════════ ═══════════ 
 
Bestemmingsfondsen 

  

   
Restauratiefonds   
Saldo per 1 januari 4.887 -1.260.402 
Bij:   
batig saldo exploitatierekening boekjaar 31.082 47.690 
subsidie Nationaal Restauratie Fonds 554.400 2.520.000 
subsidie provincie Noord-Holland - 750.00 
subsidie Gemeente Haarlem 750.000 - 
donatie BankGiro loterij 300.000 - 
donaties van diverse fondsen 5.000 1.329.767 
 ─────────── ─────────── 
 1.645.369 3.387.055 
Af :     
uitgevoerde restauraties 2017   2.314.935 3.382.168 
 ─────────── ─────────── 
Saldo per 31 december -669.566 4.887 
 ═══════════ ═══════════ 

 
Alle restauratiewerken worden na goedkeuring door het Bisdom uitgevoerd in goed overleg met de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed, de provincie Noord-Holland en het gemeentebestuur van Haarlem. 
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Stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo 
Haarlem 
 
 
Het parochiebestuur van Sint Bavo heeft enkele jaren geleden toegezegd jaarlijks € 22.689 voor onderhoud van 
de kathedraal uit te trekken. Indien zijn eigen uitgaven voor onderhoud lager uitkomen dan € 22.689 zal het 
parochiebestuur het verschil tot maximaal € 11.345 afdragen aan de stichting. De penningmeester van het 
parochiebestuur heeft medegedeeld dat de ten laste van dit bestuur komende onderhoudskosten in 1991 tot en 
met 2008 jaarlijks meer dan € 22.689 bedroegen; om deze reden zijn in deze jaren geen bijdragen van het 
parochiebestuur ontvangen. 
 
Het met ingang van het jaar 1998 door de parochie bestede onderhoud wordt geacht te zijn begrepen in het door 
de stichting in uitvoering genomen onderhoudsplan 1998/2008. De subsidieaanvragen betreffende genoemd 
onderhoud zijn door de stichting ingediend, waarna verrekening met de parochie heeft plaatsgevonden. Naar 
verwachting heeft dit voor de stichting geen financiële gevolgen; daarom zijn de desbetreffende onderhoudskosten 
niet in deze jaarrekening opgenomen. 
 
 
KathedraalMuseum fondsen 

            31-12-2017            31-12-2016 
           €            €  

  
Fonds KathedraalMuseum en vitrines 11.642 11.642 
Af: Aanschaf vitrines -1.664 

 

 ─────────── ─────────── 
 9.978 11.642 
   
Algemeen KathedraalMuseumfonds  13.925 14.885 
Af: Bewaargeving Noord-Hollands archief 960 960 
 ─────────── ─────────── 
 12.965 13.925 
 ----------- ----------- 
Totaal KathedraalMuseum fondsen  22.943 25.567 
 ═══════════ ═══════════ 

 
De kosten voor verhuizing en tijdelijke opslag van bezittingen van het museum worden ten laste gebracht van het 
KathedraalMuseumfonds. 
 
Voor een lijst met kunstbezittingen zie bijlage 2. 
 
 
Evenementenfonds 
Het Evenementenfonds is voor een deel ontstaan uit de geaccumuleerde opbrengsten minus kosten van series 
orgelconcerten. Het fonds is bestemd voor toekomstige evenementen. 
In 2012 is besloten dat met ingang van de nieuwe concertserie de exploitatie door de Stichting Willibrordusorgel 
wordt voortgezet. Met ingang van deze datum is de reserve bevroren. In de komende jaren kan dit fonds worden 
ingezet ten behoeve van diverse evenementen en activiteiten teneinde geld te genereren voor het toekomstig 
onderhoud van de kathedraal   
 
 
Fonds César Franck Concours 
In 2012 is besloten dat met ingang van het nieuwe concours de exploitatie wordt voortgezet door de Stichting   
Willibrordusorgel. In 2018 worden het fonds en de bijbehorende bankrekening naar deze stichting overgeboekt.  
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Stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo 
Haarlem 
 
 
 
Overbruggingsfinanciering 
 

            31-12-2017            31-12-2016 
            €            €  

  
St. Bonifacius stichting 600.000 600.000 
Stichting Fonds voor Kerkenbouw 1997 45.378 45.378 
Stichting Fonds voor Kerkenbouw 1999 226.890 226.890 
Stichting Fonds voor Kerkenbouw 2008 150.000 150.000 
 ─────────── ─────────── 
   
Totaal overbruggingsfinanciering per 31 december 1.022.268 1.022.268 
 ═══════════ ═══════════ 

 
 
Door de Stichting Fonds voor Kerkenbouw in het Bisdom Haarlem-Amsterdam is in 1997 een renteloze lening van 
€ 45.378 verstrekt; daarenboven heeft de Stichting Fonds voor Kerkenbouw in 1999 een renteloze lening van 
€ 226.890 en in 2008 ad € 150.000 verstrekt ter financiering van de meest urgente restauratiewerkzaamheden. 
Een aflossingsschema is niet overeengekomen; aflossingen zullen naar vermogen plaatsvinden. 
 
In 2011 is door de Sint Bonifacius stichting een overbruggingskrediet verstrekt van € 600.000. De rente bedraagt 
2%. Aan de stichting is verzocht de aflossingen naar vermogen te mogen laten plaatsvinden. 
 
 
 
 
Schulden op korte termijn 
 

            31-12-2017            31-12-2016 
             €               €  

  
Te betalen facturen 5.250 2.561 
Bisdom inzake restauratiekosten plebanie 665.339 665.339 
Parochie overbruggingslening - 60.000 
 ─────────── ─────────── 
Totaal schulden korte termijn 670.589 727.900 
 ═══════════ ═══════════ 

 
In 2015 is door de parochie een renteloze overbruggingslening van €100.000 verstrekt, looptijd maximaal vijf jaar. 
In 2016 en 2017 is deze lening geheel afgelost.  
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Stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo 
Haarlem 
 

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
 
Baten 

                  2017                2016 
                  €                € 
   
Bijdrage kapittel  3.000 3.000 
Periodieke giften 17.622 17.422 
Eenmalige donaties via rekening, cementmolen en collectes  23.934 23.960 
 ─────────── ─────────── 
Totaal giften 44.556 44.382 
   
Opbrengst entreegelden 17.903 6.735 
Opbrengst winkel 8.590 20.501 
 ─────────── ─────────── 
Totaal opbrengst bezoekers kathedraal 26.493 27.236 
   
Opbrengst evenementen en acties Club van 1 mln. 3.982 16.433 
Overige opbrengsten 149 171 
   
 ----------- ----------- 
Totaal baten 75.180 88.222 

 
Lasten 

   
Rentelasten 11.891 11.431 
Verzekeringen 1.479 3.621 
   
Kosten museum 6.797 2.199 
Bijeenkomsten 555 3.890 
Kleine onderhoudskosten 3.864  
 ───────── ───────── 
Totaal diverse kosten kathedraal 11.216 6.089 
   
Folders, drukwerk, boeken 12.687 1.011 
Tijdschrift Bavo in de steigers 4.918 7.132 
Accountantskosten - 7.563 
Contributies 198 198 
 ───────── ───────── 
Totaal kosten beheer en administratie 17.803 15.904 
   
Overige kosten 1.709 3.487 
 ----------- ----------- 
Totaal lasten 44.098 40.532  

  
   
Voordelig saldo, overgebracht naar het Restauratiefonds  31.082 47.690  

═══════════ ═══════════ 
 
  

31



 
Stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo 
Haarlem 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 1 mei 2018. 
 
 
Voorzitter  mr. W.M.N. Eggenkamp 
 
 
Secretaris D.M.J. Hetem 
 
 
Penningmeester drs. A.J.M. de Roij van Zuijdewijn  
 
 
Lid A.M. Numan 
 
 
Lid ir. H.R. Duijts 
 
 
Lid drs. A.A. Noordhof-de Vries 
 
 
Lid C.P. Weijers 
 
 
Lid H.J. van Ogtrop, plebaan 
 
 
Lid W. Dekker 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32



 
Stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo 
Haarlem 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 1 mei 2018. 
 
 
Voorzitter  mr. W.M.N. Eggenkamp 
 
 
Secretaris D.M.J. Hetem 
 
 
Penningmeester drs. A.J.M. de Roij van Zuijdewijn  
 
 
Lid A.M. Numan 
 
 
Lid ir. H.R. Duijts 
 
 
Lid drs. A.A. Noordhof-de Vries 
 
 
Lid C.P. Weijers 
 
 
Lid H.J. van Ogtrop, plebaan 
 
 
Lid W. Dekker 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BIJLAGE 1: FINANCIEEL OVERZICHT RESTAURATIEFONDS vanaf 20 FEBRUARI 1971 (oprichtingsdatum) 
 

           €           € 
   
Saldi exploitatierekeningen 1971 t/m 2016 756.844  
Bij: batig saldo exploitatie 2017 31.082  
Voordelige saldi exploitatierekeningen 1971 t/m 2017  787.926 
   
   
Specificaties inkomsten 1975-2017   
   
   
Ontvangen subsidies:   
Ministerie van CRM/WVC 209.271  
Gemeente Haarlem/Nationaal Restauratie Fonds t/m 2012 3.811.092  
Provincie Noord-Holland t/m 2012 1.171.899  
Afrekening 10-jarig onderhoudsplan 54.694  
Straalkapellen 2013 29.537  
Provincie Noord-Holland 2013, 2014 en 2015 1.620.000  
Nationaal Restauratie Fonds 2013 en 2014 5.820.912  
Nationaal Restauratie Fonds 2016 2.520.000  
Provincie Noord-Holland 2016 750.000  
Nationaal Restauratie Fonds 2017 554.400  
Gemeente Haarlem 2017 750.000  
BankGiro loterij 2017 300.000  
Totaal subsidies  17.591.805 
   
Bijzondere baten:   
Vrijval verplichtingen 35.805  
Gift (1985) 45.378  
Fonds Kerkenbouw Bisdom Haarlem inz. vernieuwing elektr.installatie (1994) 90.756  
Stichting Katholieke Noden, restauratie torens (2001) 45.378  
Prins Bernhard Cultuurfonds, idem (2001) 22.689  
Nalatenschap (2003 en slotuitkering 2004 en 2014) 384.601  
Prins Bernhard Cultuurfonds restauraties 2006 en 2014 68.000  
SKAN Fonds (2009 en 2011) 235.000  
Codde en Van Beresteijn (2010 t/m 2014) 283.711  
Sint Jacobs Godshuis (2010 t/m 2016) 500.000  
Stichting Benevolentia (2010 en 2011) 100.000  
Particulieren (2010 en 2012) 20.000  
Sint Joseph Stichting (2010) 20.000  
Stichting Zabawas 2011, 2013 en 2014 85.000  
VSB fonds 2011, 2012 en 2015 450.000  
Katholieke Stichting ter bevordering Welzijn 33.333  
Parochie St. Bavo 2011 en 2012 29.419  
Adrianusstichting 2012 10.000  
J.C. Ruigrok Stichting 2012 10.000  
Anoniem 2013 en 2014 100.000  
Bijdragen kabinetorgel 2014 21.465  
Bijdrage Kerstmisgilde 2014 11.648  
Gieskens Strijbis Fonds 2014 en 2015 206.013  
Mondriaanfonds 2014 en 2015 91.946  
Janivo 2014 10.000  
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Diopharte 2015 67.500  
St. Edgar Docker Fonds 50.000  
Ruigrok stichting 2016 100.000  
St. Blommert en Dreeger 2016 5.000  
Bisdom Haarlem-Amsterdam 2016 1.000.000  
Gieskes Strijbis Fonds 2016 78.445  
Stichting Dioraphte 2016 45.000  
St Jacobs Godshuis 2016 10.850  
Prins Bernhard cultuurfonds 2016 22.000  
Cultuurfonds Bouwfonds 2016 3.000  
J. Ligthart 3.500  
Mondriaan fonds 2016 45.973  
Harten Fonds 2016 6.000  
Stichting Zabawas 2016 10.000  
Diverse fondsen 2017 5.000  
Totaal bijzondere baten  4.362.410 
   
Totaal inkomsten  22.742.141 
Af: uitgevoerde restauratie- en herstelwerkzaamheden 1971-2017  23.411.707 
   
Saldo restauratiefonds per 31 december 2017 (naar balans)  -669.566 
  ════════ 

 
 
 

Specificaties restauraties 1971-2016           €       € 
   
    
1971-1977 Dakbedekking, Stam  70.808  
 Diverse werken, Van Boheemen 28.375  
 Schilderwerk, Kenselaar 8.263  
 Architect Lourijsen 17.918  
 Glazenier, Balendong 3.060  
 Diversen 1.747  
 Ontvangen uitkering stormschade -13.033  
 Bouwbureau Bisdom Haarlem 2.239  
 Totaal restauraties 1971-1977  119.377 
    
    
1980-1981 Vervangen glas-in-lood panelen in torens, Van Boheemen 59.495  
 Beglazing torens, Bogtman 26.425  
 Architect Lourijsen 5.262  
 Advies in verband met roestend kettinganker in koepel 1.606  
 Totaal restauraties 1980-1981  92.788 
    
    
1983 Diverse werkzaamheden, Van Boheemen 41.288  
 Herstel horizontale voegen aan buitenzijde koepel 3.660  
 Vergaarbakken en afvoeren kleine toren 2.955  
 Architect Lourijsen 3.790  
 Totaal restauraties 1983  51.693 
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1984 Reparatie betonwerk vloeren torens, Van Boheemen 30.672  
 Vervanging standconstructie kruis op kapel (in eigen beheer) 3.405  
 Architect Lourijsen 1.890  
 Totaal restauraties 1984  35.967 
    
    
1985 Dakwerkzaamheden en loodgieterswerk, Schols & Kensen 20.633  
 Architect Lourijsen 1.882  
 Totaal restauraties 1985  22.515 
    
1986 Lei-, lood- en zinkwerk dakbedekking, Toorenburg  93.984  
 Architect Lourijsen 5.050  
 Assistentie Toorenburg incl. hout dakbeschot (eigen beheer) 2.870  
 Herstel metselwerk pilaren, Van Boheemen 815  
 Totaal restauraties 1986  102.719 
    
    
1987 Architect Lourijsen 3.954 

 

 Totaal restauraties 1987  3.954 
    
    
1989 Architect Lourijsen 2.474  
 Totaal restauraties 1989  2.474 
    
    
1990 Kettingankers toren, van Boheemen 1.958  
 Aankoop leien, Toorenburg 17.456  
 Dakbedekking, Toorenburg 49.036  
 Architect Lourijsen 2.090  
 Herstel gootbodems, van Boheemen 455  
 Herstel kappen noord-oostzijde, van Boheemen 10.151  
 Totaal restauraties 1990  81.146 
    
    
1991 Architect Lourijsen 8.090  
 Reparatie lei- en loodwerk, Toorenburg 484  
 Reparatie dak, Van Boheemen 4.583  
 Lei- en loodwerk, Toorenburg 26.887  
 Zwambehandeling, Van Lierop en Zn. 516  
 Vormbakstenen, Van Boheemen 960  
 Tochtschotten orgel 316  
 Totaal restauraties 1991  41.836 
    
    
1992 Herstel kapconstructies, van Boheemen 25.684  
 Leiwerk fase 3, Toorenburg 15.699  
 Vernieuwen roevendak fase 4, Toorenburg 17.140  
 Coaten zinkwerk fase 3a, Toorenburg 1.084  
 Loodgieterswerkzaamheden aanvullend, Toorenburg 3.412  
 Herstel houtwerk rondom koepel westgevel, van Boheemen 5.666  
 Controle bliksembeveiliging, Heringa en Wuthrich 251  
 Totaal restauraties 1992  68.936 
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1993 Diverse dakwerkzaamheden, Toorenburg 13.649  
 Architect Lourijsen 3.612  
 Bliksemafleider, Heringa en Wuthrich 10.843  
 Totaal restauraties 1993  28.104 
    
    
1994 Elektrische installatie (incl. bet.1998),  van Harten-Krouwels 103.425  
 Architect Lourijsen inzake pinakel en elektrische installatie 1.434  
 Architect Lourijsen inzake BROM-regeling 14.270  
 Bliksembeveiliging telefooninstallatie, Heringa en Wuthrich 1.021  
 Pinakel noordgevel, van Boheemen 29.551  
 Impregneren hout dak, van Lierop en Zn 2.378  
 Totaal restauraties 1994  152.079 
    
    
1995 Kapconstructie dakvlak 14, van Boheemen 10.002  
 Balustradestangen en betonwerk torens, van Boheemen 6.580  
 Diverse werkzaamheden, van Boheemen 40  
 Dakwerk, Toorenburg 9.566  
 Dakwerk en loden plat bijkeuken, Toorenburg 442  
 Dakwerk plebanie, Toorenburg 2.042  
 Triforium-verlichting, van Harten-Krouwels 1.419  
 Openbare verlichting doorrit, van Harten-Krouwels 525  
 Architect Lourijsen inzake penanten hoofdtorens en dakvlak  2.176  
 Buitenschilderwerk pastorie, Schildersbedrijf Heiloo 7.761  
 Verplaatsen O.V.-kast, GEB Haarlem 430  
 Totaal restauraties 1995  40.983 
    
    
1996 Koepel, glasbedrijf Brabant 79.210  
 Koepel, Rijs Schilderwerken 15.176  
 Kozijnen/daken plebanie, van Boheemen 4.826  
 Luik zuidertoren, van Boheemen 1.217  
 Stoel Angelustoren, van Boheemen 3.428  
 Dakvlak noordzijde, van Boheemen 157  
 Diverse werkzaamheden, Toorenburg 2.858  
 Werkzaamheden Vrouwentoren, Toorenburg  100  
 Hijsluik schilderwerk koepel, AKS Dufek 608  
 Bliksembeveiliging, Heringa & Wuthrich 287  
 Architect Lourijssen 4.310  
 Architect Lourijssen inzake schilderwerk 2.011  
 Architect Lourijssen inzake koepel 1.409  
 Totaal restauraties 1996  115.597 
    
    
1997 Angelusklok, Elderhorst 1.806  
 Koperen torenafdekkingen, Toorenburg 3.253  
 Schilderwerk koepel, AKS Dufek 2.734  
 Venstergroepen kapel zw gevel, Bogtman glazeniers 2.913  
 Bliksembeveiliging, Heringa & Wuthrich 3.093  
 Totaal restauraties 1997  13.799 
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1998 Tankinstallatie C.V., Multitechniek 23.424  
 Schilderen hekwerk, AKS Dufek 9.980  
 Architect J.A. Bakker inzake.kosten onderhoudsplan 9.278  
 Herstel glas-in-loodpaneel, Bogtman Glazenier 1.621  
 Verlichting cv-installatie, van Harten-Krouwels 782  
 Totaal restauraties 1998  45.085 
    
    
1999 Werkzaamheden torens en westgevel, Holleman 133.298  
 Kettingankers torens, van Boheemen 13.445  
 Architect J.A. Bakker inzake kosten onderhoudsplan 18.171  
 Herstel glas-in-loodramen, Bogtman Glazenier 6.258  
 Architect  Lourijsen inzake Angelustoren 2.288  
 Totaal restauraties 1999  173.460 
    
    
2000 Werkzaamheden torens en westgevel, Holleman 166.176  
 Architect J.A. Bakker inzake torens en westgevel 19.624  
 Herstel glas-in-loodramen Bogtman Glazenier 10.246  
 Roevendak, hemelafvoerpijpen, Toorenburg 10.775  
 Schilderen hekwerk, A.K.S. Dufek 2.173  
 Totaal restauraties 2000  208.994 
    
    
2001 Noodherstel goten kerk en plebanie, Jobse 10.155  
 Architect J.A. Bakker inzake kosten tekenwerk 1.485  
 Van Hoogevest Architecten, opname en rapportage 38.598  
 Van Hoogevest Architecten, begroting restauratieplan 9.099  
 Reparatie leiwerk, Toorenburg 2.606  
 Rioleringswerkzaamheden, Huybens 2.724  
 Schilderen dakkapellen, Schildersbedrijf Heiloo 2.412  
 RVS gaas ramen boven westportaal, KOG 1.664  
 Reparatie klok en wijzers torens, Elderhorst 1.791  
 Renovatie toiletgroep portaal, Luiten 10.570  
 Renovatie toiletgroep portaal, KOG 1.846  
 Totaal restauraties 2001  82.950 
    
    
2002 Drainage en aanleg riolering, Huybens 47.519  
 Van Hoogevest Architecten inzake drainage en riolering 4.232  
 Bestrating n.a.v.aanleg riolering, gemeente Haarlem 246  
 Brandwerende voorzieningen en vluchtwegen, Luiten 10.712  
 Vluchtwegsignalering, Krouwels 3.641  
 Monumentenwacht N-H, inspectie 938  
 Renovatie toiletgroep portaal, Luiten 4.591  
 Renovatie toiletgroep portaal, KOG 2.609  
 Deuren noordportaal, Holleman 17.893  
 Lood- en leireparatie kapellenkrans, Jobse 872  
 Reparatie stormschade, Jobse 771  
 Totaal restauraties 2002  94.024 
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2003 Werkzaamheden klokkenstoelen torens, Luiten 55.072  
 Luidklokken torens, Elderhorst 18.939  
 Dakvlakken, lei- en gootreparatie, Jobse 13.251  
 Vogelwering galmgaten, Plagen Preventie Dienst 3.820  
 Aanschaf zaagmachine, KOG 1.436  
 Herstel scharnieren deuren, Luiten 54  
 Totaal restauraties 2003  92.572 
    
    
2004 Monumentenwacht N-H, inspectie 1.560  
 Uitwateringen vervangen, Everts 2.114  
 Regenpijpen vervangen, Everts 4.383  
 Koperen gotenherstel, Everts 259  
 Totaal restauraties 2004  8.316 
    
    
2005 Dakwerkzaamheden, Everts 6.717  
 Monumentenwacht N-H, bereikbaarheid kathedraal 276  
 Werkzaamheden straalkapellen, Abma-Ursem 115.561  
 Reparatie blikseminrichting, Heringa & Wuthrich  3.841  
 Van Hoogevest Architecten planvoorbereiding 23.800  
 Kleurenonderzoek, Restauratie atelier Limburg 5.992  
 Kleurenonderzoek, Katherine Kolff 13.717  
 Totaal restauraties 2005  169.904 
    
    
2006 Van Hoogevest Architecten, 10-jarig onderhoudsplan 3.652  
 Uitvoering onderhoudsplan, Abma-Ursem-Ursem 47.600  
 Bliksemafleiders, Heringa & Wuthrich 2.046  
 Aanschaf toiletgerei, Everts, 420  
 Ladderhaken grote dak, Engelberts 24.224  
 Ladderconstructie dakkapellen, Engelberts 5.236  
 Van Hoogevest Architecten, planvoorbereiding hoogkoor 89.250  
 Van Hoogevest Architecten, opname bestaande toestand 3.972  
 Inventarisatie bestaande toestand, DWA 3.217  
 Diversen, Protekta 3.986  
 Constructieadvies straalkapellen, de Prouw 2.653  
 Van Hoogevest Architecten inzake straalkapellen 29.654  
 Werkzaamheden straalkapellen, Abma-Ursem 725.533  
 Van Hoogevest Architecten inzake planvoorbereiding 95.200  
 Werkzaamheden straalkapellen, Hoogstraten 126.977  
 Zijdebehang, Tjade Petri 2.950  
 Totaal restauraties 2006  1.166.573 
    
    
2007 Onderhoudswerkzaamheden, Abma-Ursem 12.735  
 Herstel bliksembeveiliging, Heeringa Wuttrich 9.487  
 Lei en loodwerk daken, Engelberts 14.631  
 Ladderhaken en veiligheidsharnassen, Engelberts 4.117  
 Vervangen oliepomp en expansievat, Multitechniek 4.297  
 Hijswerk Emmaplein, Van Santen 571  
 Betonvloeren, Repstone,  44.756  
 Schilderwerken, AKS Dufek 15.731  
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 Van Hoogevest, subsidieaanvr. planvoorbereiding hoogkoor 26.312  
 Constructieadvies hoogkoor, de Prouw 1.349  
 Leges bouwvergunning hoogkoor, gemeente Haarlem 11.675  
 Werkzaamheden straalkapellen, Abma-Ursem  93.790  
 Van Hoogevest Architecten inzake straalkapellen 16.749  
 Reparatiewerkzaamheden, Engelberts 5.605  
 Voorzetbeglazing, Bloem 25.585  
 Inspectieverlichting, Krouwels 5.132  
 Kleurenonderzoek, Hoogstraten 4.113  
 Kleurenonderzoek, Bureau voor Bouwhistorie 743  
 Advies inzake hoogkoor/straalkapellen/sacristie, IECRT 9.341  
 Totaal restauraties 2007  316.719 
    
    
2008 Herstelwerkzaamheden, Engelberts 59.785  
 Van Hoogevest Architecten, onderhoudsbegeleiding 2.056  
 Vervangen oliepomp, Multitechniek 4.986  
 Herstel buitenterrein, Huybens 1.726  
 Beglazing straalkapellen, Bloem 12.005  
 Schilderwerk en behang plebanie, De Jong 12.226  
 Reproductie van Zwiers wallpaper, Hamilton 1.716  
 Transport behang Thailand, DHL 187  
 Schilderijlijsten, J. van der Plas 189  
 Van Hoogevest inzake hoogkoor/sacristie 29.883  
 Constructieadvies hoogkoor, de Prouw 1.692  
 Leges monumentenvergunning, gemeente Haarlem 284  
 Totaal restauraties 2008  126.735 
    
    
2009 Onderhoud beglazing, van Ruyven 7.600  
 Werkzaamheden straalkapellen, Engelberts 9.198  
 Werkzaamheden straalkapellen, Tadema 60.598  
 Onderhoud beglazing, Bloem 4.684  
 Constructieadvies hoogkoor/sacristie, de Prouw 11.171  
 Van Hoogevest inzake hoogkoor/sacristie 82.110  
 Advies inzake hoogkoor/sacristie, Eijkelkamp 202  
 Onderzoek inzake hoogkoor, Fugro 13.173  
 Schilderwerk hoogkoor/sacristie, De Jong 220  
 Werk aan transepten, Mammoet 8.006  
 Werkzaamheden transepten, Dekker Engineering 954  
 Van Hoogevest inzake transepten 65.450  
 Van Hoogevest inzake hoogkoor/straalkapellen 11.900  
 Advies inzake hoogkoor/straalkapellen, DWA 11.658  
 Funderingsadvies graven, Fugro  10.710  
 Werken hoogkoor/straalkapellen, Dekker Engineering 2.159  
 Constructieadvies hoogkoor/straalkapellen, de Prouw 1.072  
 Totaal restauraties 2009  300.865 
    
    
2010 Constructieadvies hoogkoor/straalkapellen, de Prouw 5.508  
 Van Hoogevest inzake hoogkoor/straalkapellen 9.520  
 Fundering graven, creditnota Fugro -1.936  
 Advies inzake hoogkoor/straalkapellen, DWA 2.537  
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 Asbestinventarisatie, Argos 1.607  
 Transepten, Dekker Engineering 2.956  
 Van Hoogevest inzake transepten 5.950  
 Hoogkoor/straalkapellen, Dekker Engineering 1.467  
 Van Hoogevest inzake hoogkoor/straalkapellen 3.570  
 Luidklokkeninstallatie, Elderhorst 1.332  
 Smeedijzeren hekwerk, Felix 6.468  
 Monumentenwacht 43  
 Onderzoek monumentenvergunning, Nicolaï 812  
 Van Hoogevest inzake kopieerkosten project 845  
 Leges bouwvergunning, gemeente Haarlem 18.288  
 Leges monumentenvergunning, gemeente Haarlem 12.552  
 Leges sloopvergunning, gemeente Haarlem 696  
 Totaal restauraties 2010  72.215 
    
    
2011 Constructieadvies hoogkoor/straalkapellen, de Prouw 5.246  
 Onderzoek sacristie, APS Milieu 5.056  
 Verwijderen asbest, Van Eijk 24.000  
 Advies Argos 990  
 Ontwerp souterrain,  DWA 15.208  
 Ketelhuis werkzaamheden, Multitechniek 5.938  
 Verdeelstation leidingen, Multitechniek 65.450  
 Aansluiting gas, Liander 11.529  
 Advies souterrain, Fugro 690  
 Werkzaamheden hoogkoor/sacristie, BAM 85.680  
 Van Hoogevest inzake hoogkoor/sacristie 23.800  
 Werkzaamheden transepten, BAM 833.000  
 Constructieadvies transepten, de Prouw 3.690  
 Subsidie loonkosten -2.346  
 Bouwtechnisch onderzoek transepten, De Fabryck 23.740  
 Kleuronderzoek transepten, Judith Bohan 8.903  
 Constructiewerk transepten,  Dekker Engineering 6.256  
 Advies inzake transepten, Stork 2.243  
 Van Hoogevest inzake transepten 256.870  
 Van Hoogevest inzake planvoorbereiding hoogkoor 5.950  
 Abonnement monumentenwacht 42  
 Spiralen onder knielbanken, Multitechniek 1.220  
 Totaal restauraties 2011  1.383.155 
    
    
2012 Werkzaamheden doopkapel, BAM 35.700  
 Van Hoogevest inzake sacristie 29.750  
 Werkzaamheden sacristie, BAM 119.000  
 Werkzaamheden museum, BAM 431.566  
 Van Hoogevest inzake museum 41.750  
 Constructieadvies museum, de Prouw 12.592  
 Werkzaamheden museum, Multitechniek 115.721  
 Advies inzake museum Argos 377  
 Advies inzake museum DWA 8.598  
 Electrotechnisch werk museum, Visser 2.967  
 Werkzaamheden transepten, BAM 2.023.000  
 Van Hoogevest inzake transepten 204.665  
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 Werkzaamheden transepten, Bonan 12.951  
 Advies transepten, APS Milieu  1.065  
 Constructieadvies transepten, de Prouw 1.059  
 Leerlingwerk transepten, St Fundeon/ St. Rest. opleidingen -6.217  
 Schilderwerk transepten, Davique 35.241  
 Onderzoek transepten, Fugro 6.366  
 Werkzaamheden transepten, Adema 8.134  
 Installatiewerk transepten, H&W  1.535  
 Werkzaamheden transepten Multitechniek 6.958  
 Totaal restauraties 2012  3.092.778 
    
    
2013 Werkzaamheden hoogkoor, BAM 1.210.000  
 Van Hoogevest inzake hoogkoor 158.789  
 Klankbordoverleg, van Hellenberg Hubar 8.039  
 Hoogkoor, Res nova 6.037  
 Werkzaamheden transepten, BAM 674.832  
 Leerlingwerk transepten, St Fundeon/ St. Rest. opleidingen -3.706  
 Van Hoogevest inzake transepten 51.051  
 Bouwtechnisch onderzoek transepten, De Fabryck 7.200  
 Kleuronderzoek transepten, Judith Bonan 24.315  
 Schilderen natuursteen, BAM 36.986  
 Schilderen blauwe voegen, BAM 28.368  
 Van Hoogevest inzake sacristie 10.088  
 Werkzaamheden sacristie, BAM 144.129  
 Werkzaamheden doopkapel, BAM 54.958  
 Van Hoogevest inzake doopkapel 7.579  
 Werkzaamheden orgel, Adema 24.905  
 Werkzaamheden museum, BAM 352.004  
 Werkzaamheden museum, Multitechniek 16.022  
 Van Hoogevest inzake museum 44.751  
 Werkzaamheden museum, Desque 27.531  
 Totaal restauraties 2013  2.883.878 
    
    
2014 Van Hoogevest inzake hoogkoor 256.756  
 Werkzaamheden hoogkoor, BAM  1.982.545  
 Onderzoek hoogkoor, Van Hellenberg Hubar 19.068  
 Onderzoek/restauratie schilderij, Heuft 6.322  
 Kroonluchters hoogkoor, Marieke Ensing 22.405  
 Kroonluchters hoogkoor, Vera Bakker 14.823  
 Verlichting hoogkoor, Elmers  16.374  
 Verlichting hoogkoor, Q-cat 9.276  
 Kleuronderzoek hoogkoor, Judith Bohan 1.258  
 Vervoer kroonluchters hoogkoor, Lasbedrijf Tier 1.016  
 Onderzoekskosten hoogkoor, Folkers 1.101  
 Lichtontwerp hoogkoor, Hans Wolff 13.008  
 Advies hoogkoor, Nederlof 834  
 Werkzaamheden schip, BAM 365.899  
 Omgevingsvergunning, gemeente Haarlem,  1.526  
 Onderzoek gebreken schip, de Prouw 1.923  
 Onderzoek gesteente, Rockview 3.248  
 Van Hoogevest inzake schip 48.400  
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 Deformatiemeting schip, Fugro 1.899  
 Werkzaamheden schip, Multitechniek 11.905  
 Kroonluchters schip, Marieke Ensing 8.384  
 Kroonluchters schip, Vera Bakker 1.722  
 Vervoer kroonluchters schip, Lasbedrijf Tier 2.033  
 Werkzaamheden museum, Multitechniek 60.079  
 Van Hoogevest inzake museum 25.547  
 Werkzaamheden museum, BAM 195.809  
 Constructieadvies museum, de Prouw 1.581  
 Plaatsen Dibbetsramen, Glasatelier Hagemeier  30.250  
 Glas-in-lood ramen, Jan Dibbets  75.000  
 Restauratie kabinetsorgel, Adema 35.263  
 Schilderen blauwe voeg, BAM 8.921  
 Restauratie schilderijen, Heuft 6.231  
 Kleurhistorisch onderzoek, Rijksdienst Cultureel Erfgoed 1.120  
 Kleurenonderzoek, Judith Bohan 21.127  
 Totaal restauraties 2014  3.252.653 
    
    
2015 Inspecties, Monumentenwacht 2.571  
 Verwarming, Multitechniek 50.817  
 Restauratie plafonniere stenen labyrint 332  
 Voorbereidende werkzaamheden aanbouw, de Prouw 2.792  
 Van Hoogevest inzake Dibbets ramen  12.705  
 Werkzaamheden inzake Dibbets ramen, BAM 90.750  
 Letters ramen, Smederij Rombouts 5.215  
 Schilderwerk Te Deum, Davique 12.100  
 Verlichting zuilenzaal en meerwerk museum, Elmers 11.575  
 Lichtonderdelen museum, Erco lighting 41.790  
 Paramenten museum, Homan Free 520  
 Leuningen museumtrap, Lasbedrijf Tier 3.509  
 Schilderwerk museum, Natte 3.654  
 Vitrines museum, Bruns 16.691  
 Panelen museum, Fonts & Files 5.193  
 Smeedijzeren letters museumingang, Smederij Rombouts 2.572  
 Verlichting museumwand, Q-Cat  390  
 Fotografie museum, Silicium 212  
 Van Hoogevest inzake zuilengalerij 8.360  
 Vloer en afkitten kelder, BAM 40.020  
 Kleuronderzoek schip, Judith Bohan 23.473  
 Demontage orgel en opslag, Adema 5.673  
 Schrijfopdracht en klankbordoverleg, van Hellenberg Hubar 45.286  
 Van Hoogevest inzake schip 222.672  
 Werkzaamheden schip, BAM 2.541.000  
 Metaalconstructies schip, Vera Bakker 6.480  
 Kroonluchter schip, Marieke Ensing 840  
 Constructieadvies schip, de Prouw 7.756  
 Montage kroonluchters, Lasbedrijf Tier 5.687  
 Restauratie preekstoel, Taxata 1.087  
 Leerlingwerk schip, St Fundeon/ St. Rest. opleidingen -2.573  
 Werkzaamheden kroonluchters, Elmers 484  
 Werkzaamheden straalkapellen en binnenruimten, Heuft 19.874  
 Reinigen objecten, Vera Bakker  10.890  
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 Deformatiemeting schip, Fugro 1.899  
 Werkzaamheden schip, Multitechniek 11.905  
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2015 Inspecties, Monumentenwacht 2.571  
 Verwarming, Multitechniek 50.817  
 Restauratie plafonniere stenen labyrint 332  
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 Onderzoek metselwerk, Rockview 18.053  
 Schilderwerk Te Deum, Davique 46.312  
 Rijksdienst Cultureel Erfgoed 2.520  
 Deformatiemeting, Fugro 1.900  
 Bouwkeramiek, Overloff 575  
 Totaal restauraties 2015  3.269.760 
    
    
2016 Verlichting transepten, Q-cat 16.547  
 Installatiewerk transepten, Elmers 1.549  
 Lichtadvies transepten, Hans Wolff 3.086  
 Support transepten, Martijn Schutte 666  
 Advies transepten, Dre light 993  
 Glas-in-lood ramen, Jan Dibbets  150.000  
 Lichtbeelden inzake Dibbets ramen, Antoon Erftemeijer 4.000  
 Van Hoogevest inzake Dibbets ramen 4.716  
 Werkzaamheden Dibbets ramen, BAM 38.815  
 Lichtbeelden inzake Dibbets ramen, Spaar en Hout 8.500  
 Werkzaamheden schip, BAM 713.938  
 Reinigen objecten schip, Marieke Ensing 21.841  
 Schrijfopdracht en klankbordoverleg, van Hellenberg Hubar 24.041  
 Van Hoogevest inzake schip 197.773  
 Duivenwering, Gerdon 5.687  
 Terugplaatsen orgelpijpen, Adema 3.881  
 Conservering straalkapellen, Heuft 6.322  
 Vloer Sacramentskapel, Wallaard 8.529  
 Gebruik foto’s, Pixelpolder 726  
 Fijntimmerwerk schip, Koene 52.476  
 Installatiewerk schip, Elmers 16.439  
 Schilderwerk schip, Davique 998  
 Verlichting schip, Q-cat 33.408  
 Terazzo vloeren, Pippolo  87.876  
 Verhuur rolsteigers, HWS 8.237  
 Schoonmaak vloeren, De Glimme 713  
 Schrobben kerkruimte, Langeveld 533  
 Stucadoorwerk schip, Gennissen 3.146  
 Schilderwerk Te Deum, Davique  30.250  
 Werkzaamheden westbouw/torens, Dekker engineering 7.865  
 Steigerbouw torens, Dejo 245.146  
 Constructieadvies westbouw/torens, de Prouw 890  
 Werkzaamheden torens, Van Milt 550.263  
 Van Hoogevest westbouw/torens 226.251  
 Werkzaamheden westbouw, BAM 279.917  
 Lood- en koperwerk torens, Engelberts 134.756  
 Reiniging westbouw/torens, Superlook 76.684  
 Glaswerkzaamheden westbouw, Hagemeijer 174.935  
 Restauratie klokken, Daelmans 26.696  
 Precario, gemeente Haarlem  4.177  
 Betonreparatie torens, Vogel 26.310  
 Keramiekrestauratie westbouw/torens, Vermeulen 20.643  
 Schilderwerk westbouw/torens, Davique 7.600  
 Schilderwerk westbouw/torens, De Jong  1.420  
 Installatiewerk westbouw/torens, Elmers 1.050  
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 Onderzoek klokken, Carsten Bardt 4.046  
 Metaalrestauratie westbouw/torens, Vera Bakker 12.705  
 Fijntimmerwerk westfront/torens, Koene 10.019  
 Steenhouwerij inzake westbouw/torens, Maarssen 18.663  
 Bliksembeveiliging, Goossens 1.439  
 Advies torens, Heuft 382  
 Coatings torens, Coaton 6.907  
 Bouwkeramiek westfront, Overhoff 3.878  
 Duivenwering torens, Gerdon 24.303  
 Werkzaamheden westfront/torens, lasbedrijf Tier 3.473  
 Installatiewerk hoogkoor, Elmers 8.181  
 Stucwerk t.b.v. mozaïek Gijs Frieling, Gennissen 4.175  
 Advies licht doopkapel, Hans Wolff 3.267  
 Aankoop trap preekstoel 17.500  
 Vera Bakker restauratie trap 12.705  
 Van Hoogevest inzake verlichting 8.602        
 Monumentenwacht inspectie 3.516  
 Leges, gemeente Haarlem 8.095  
 Totaal restauraties 2016  3.382.169 
    
    
2017 Vloeren transepten, Pippolo  35.344  
 Vloercoating transepten, Maxima 6.671  
 Voerverwarming transepten, Multitechniek 9.726  
 Werkzaamheden vloerverwarming transepten, BAM 13.285  
 Van Hoogevest inzake transepten 12.560  
 Metaalrestauratie westbouw/torens, Vera Bakker 992  
 Steigerbouw torens, Dejo  239.055  
 Constructieadvies westbouw/torens, de Prouw  2.733  
 Van Milt restaurateurs 456.155  
 Van Hoogevest begeleiding 204.270  
 Werkzaamheden westbouw, BAM 356.647  
 Lood- en koperwerk torens, Engelberts 173.028  
 Reiniging torens, Superlook 93.170  
 Glaswerkzaamheden westbouw, Hagemeijer 132.480  
 Restauratie klokken, Daelmans  4.356  
 Aanschaf klok, Eijsbouts 92.275  
 Betonreparatie torens, Vogel 22.406  
 Stucwerk westbouw/torens, Genissen 13.431  
 Schilderwerk westbouw/torens, Davique 4.235  
 Installatiewerk westbouw/torens, Elmers 21.648  
 Fijntimmerwerk westbouw/torens, Koene 31.010  
 Werken steenhouwerij, Maarssen 20.907  
 Bliksembeveiliging torens, Goossens 5.810  
 Advies westfront/torens, Heuft 1.307  
 Coatings torens, Coaton 119  
 Bouwkeramiek, Overhoff 4.441  
 Duivenwering torens, Gerdon 36.766  
 Lichtadvies westfront/torens, Hans Wolff 9.257  
 Reiniging, Lubos Benka 10.324  
 Rookgasafvoer, Multitechniek 1.372  
 Coating torens, NBK 11.695  
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 Verlichting westfront/torens, Q-cat 11.889  
 Schilderwerk torens, Natte 218  
 Werkzaamheden westfront, Ton van Loon 871  
 Werkzaamheden torens, Veldwijk 31.796  
 Advies torens, Verhoef 4.872  
 Vloerwerkzaamheden schip, Pippolo 12.342  
 Vloerverwarming schip, Multitechniek 44.047  
 Werkzaamheden aanbouw, Mokveld 82.164  
 Coating aanbouw, NBK 3.003  
 Bouwadvies aanbouw, Basalt 653  
 Van Hoogevest inzake aanbouw 18.150  
 Constructieadvies aanbouw, de Prouw 983  
 Werkzaamheden aanbouw, Multitechniek 7.828  
 Installatiewerk aanbouw, Elmers 2.420  
 Restauratie Willibrordus orgel, Adema 42.213  
 Verlichting orgel, Q-cat 485  
 Bouwadvies, Tas 94  
 Asbestverwerking. van Eijk 7.865  
 Lichtadvies, Hans Wolff 3.539  
 Monumentenwacht inspectie 3.665  
 Metaalrestauratie, Vera Bakker 2.178  
 Onderzoek en advies, Geluidburo 4.235  
 Aanbrengen trap preekstoel, Rombouts 952  
 Diverse werkzaamheden, Multitechniek  998  
 Totaal restauraties 2017  2.314.935 
    
 Totaal restauratie- en herstelwerkzaamheden 1971-2017  €  23.411.707 
   ════════ 

 
Restauratie plebanie 

Door de Stichting Kathedrale Basiliek zijn de volgende facturen betaald voor de restauratie van de plebanie in  
de jaren 2005 tot en met 2009: 
   
Krouwels Nevenpanelen 11.568 
Van Hoogevest Architecten Termijnen bouwuitvoering 79.306 
Buro voor Bouwhistorie Notitie interieur 2.641 
Abma-Ursem Ursem B.V. Termijnnota's 857.604 
Kuypers Installatietechniek Termijnnota's en meerwerk 378.184 
Axess liften Termijnnota's lift 39.934 
Adviesburo Croes Advisering constructie plebanie 8.892 
DWA Begeleiding uitvoering  7.586 
Europa liften Aanneemsom 11.275 
Nuon Aanlegkosten aansluiting plebanie 1.990 
Tjade Petri Behang plebanie 2.983 
Hamilton Wallpapers Behang  2.098 
Subtotaal  1.404.061 
Af: ontvangen subsidie NRF in 2006/2008  -194.332 
Totaal 1.209.729 
  
Ontvangen van Bisdom Haarlem-Amsterdam  in 2005, 2006 en 2007 1.875.068 
Netto betaald door de stichting t.b.v. de plebanie 1.209.729 
Schuld aan Bisdom Haarlem-Amsterdam inzake plebanie per 31 december 2017 665.339 
  ═════════ 
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BIJLAGE 2: KUNSTBEZITTINGEN 

 
 

 
KATHEDRAALMUSEUM  
 
Voorwerpen in eigendom 
 
 
1.    ampullenblad, H. van Es, 1798 
2.    ciborie, G. Pauw, 1637 
3.    vier kandelaars, P. Ebbekin I, 1660 
4.    drie kandelaars, C. Stam, 1666 
5.    kandelaar, P. de Klerck, 1706 
6.    monstrans, J.C. Osthues, ca 1876 
7.    monstrans, J.G.J.E. en L.H.M. Brom, 1932 
8.    ciborie, J.G.J.E. en L.H.M. Brom, 1e helft 20e eeuw 
9.    ciborie, J.J. Gabriëls, 1876 
10.   kelk, Nederlands, ca 1863 
11.   kelk, buitenlands, 2e helft 19e eeuw 
12.   oliedoosje/ziekendoosje, J. van Kampenhout, ca 1900 
13.   pixis/hostiedoosje, J. van Kampenhout, ca 1900 
14.   pixis/hostiedoosje, 3e kwart 20e eeuw 
15.   lunuladoosje/pixis?, buitenlands, ca 1880 
16.   ziekenbeurs, onbekend, 2e helft 19e eeuw 
17.   oliedoosje/ziekendoosje, K. Pastor, ca 1940 
18.   godslamp, J.G.J.E. en L.H.M. Brom, 1923 
19.   reliekhouder, onbekend, 2e helft 19e eeuw 
20.   twee ampullen, onbekend,1826 
21.   kelk, pateen en lepel, W. Thijssen, 1929 
22.   reisicoon, Rusland, ca 1750 
23.   rozenkrans, Zuid-Europees, 3e kwart 20e eeuw 
24.   penning, L. Royer, ca 1854 
25.   wapenschild St. Bavo met devies, B. Anink 
26.   bisschopsstaf, J.G.J.E. en L.H.M. Brom, 1936 
27.   pateen, F. Biais, 1e helft 20e eeuw 
28.   Corpus Christi, P. Ebbekin I, 1649 
29.   rozenkrans, 1943 
30.   bisschopsring, 1936 
31.   graduale, Regensburg, 1872 
32.   kelk, pateen en lepel, K. Pastor, 1950 
33.   Mariabeeld, België, 2e helft 19e eeuw 
34.   kelk en pateen, G. Kennis, 1926 
35.   ziekendoosje, buitenland, 4e kwart 19e eeuw 
36.   ziekendoosje, W. Baksteen en C.J. Middendorp, 1875 
37.   twee penningen, J.P. Maas en Zonen, 1925 
38.   twee gipsmodellen van bovenstaande penningen 
39.   wijwaterbakje, B.W. van Eldik en A.F. v.d. Scheer, 1924 
40.   schilderij 'Christus aan het kruis', toegeschreven aan school van Anthony van Dyck, ca 1635 
41.   schilderij, 'Scenes uit het leven van de H. Blasius', Frans Loots, 1895 
42.   pixis/hostiedoosje, J.H.J.A.M. Anink, 1935 
43.   kelk, pateen en lepel, N.A.F. Witteman, 1934 
44.   ceremoniarisstaf, 1e helft 19e eeuw 
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45.   kelk, pateen en lepel, J.G.J.E. en L.H.M. Brom, 1951 
46.   kelk, pateen en lepel, J.H.J.A.M. Anink, 1944 
47.   pixis/hostiedoosje, J.H.J.A.M. Anink, 1943 
48.   oliedoosje, J.H.J.A.M. Anink, ca 1943 
49.   bisschopskruis, J.G.J.E. en L.H.M. Brom, 1928 
50.   lavabokan en schaal, J.C. Drentwerr, 1739 
51.   ciborie, H. Esser, 1867 
52.   ziekendoosje, buitenland, 2e helft 19e eeuw 
53.   Breviarium Romanum, 1962 
54.   ketting voor bisschopskruis, ca 1936-1940 
55.   pincet, ca 1940 
56.   lepel, ca 1940 
57.   kelk, pateen en lepel, H. Esser, ca 1860 
58.   gedenkpenning Stille Omgang, 1995 
59.   gedenkpenning Maria, Koningin van de Vrede, 1917 
60.   gedenkpenning Bezoek Paus aan Duitsland, 1980 
61.   kelk, pateen en lepel, J. Noyons, 1957 
62.   ziekendoosje, J. Noyons, 1957 
63.   bisschopsmijter, Atelier C.H. de Vries, 1936 
64.   palla, afbeelding Leonardus van Veghel, ca 1925 
65.   palla, afbeelding Johannes de Evangelist, ca 1945 
66.   palla, afbeelding St. Augustinus, 2e helft 19e eeuw 
67.   4 kelken waarvan 3 met zilveren cuppa en 1 losse cuppa, J.H.J.A.M. Anink, ca 1965 
68.   8 metalen religieuze sierobjecten, w.o. gehamerde geelkoperen kruisen bezet met 
         halfedelstenen en gehamerd roodkoperen wijwaterbakje, J.H.J.A.M. Anink, z.j. 
69.   plaquette met opschrift  “Kathedrale Basiliek St. Bavo Haarlem”, J.H.J.A.M. Anink, z.j. 
70.   kelk, maker onbekend, tijd onbekend   
71.   kabinetorgel op het hoogkoor. Schenking in 2006 van mgr. drs. J.W.N. Valkesteijn MBE.  
 Pijpwerk ca 1800, kast 1968 
72. schilderij plebaan Van Ogtrop, C. Merkelbach van Enkhuizen 
73. aquarel van het interieur van de Sint Pieter te Rome, geschilderd door de Belg L.Ch. Crespin,  
 overgenomen van de familie Quant, in de jaren twintig van de vorige eeuw geschonken aan de  
 Utrechtse familie Twaalfhoven-Lambermond door Luigi Kardinaal Sincero 
74. schilderij "Christus aan het kruis" toegeschreven aan de school van Anthony van Dyck uit circa 1635,  
 geschonken door de heer ir. P.M.J. Stuyt 
75.    15 kleine kunstvoorwerpen en een fotoalbum van beeldhouwer J.P. Maas 
76.    deel van de inventaris van de kapel van het bejaardencentrum Overbos, geplaatst in de Barbarakapel  
         (altaar, banken en kandelaars) 
77.    twee klavier Verschueren-orgel. Herkomst Stichting St. Jacob 
78. zilveren doosje met 5 relikwieën van heiligen (incl. echtheidsverklaringen), verguld (?) Herkomst:  
         Bavostichting te Heemstede 
79. zilveren zalfdoosje, maker: J. zn. Hemmes, Emmen/Coevorden, 1899-1926. Datum: voor 1906. Herkomst:  
         Bavostichting te Heemstede 
80. verguld zilveren pateen, 2x, jaarletter X= 1882, maker: Mrt. W. Baksteen en Middendo. Herkomst:  
         Bavostichting te Heemstede 
81.    aquarel met Kathedrale Basiliek St. Bavo, signatuur: St. Bavo Haarlem, october 1927 architecten Jos. en  
         Pierre Cuypers. Herkomst: Schenking van kapelaan P.J.C. Bollerman (gewijd in de Kathedraal). Hij vond de  
         aquarel opgerold op de zolder van de R.K. kerk de Posthoorn te Amsterdam ,waar hij van 1961 - '65  
         kapelaan was. Van de toenmalige pastoor mocht hij de aquarel houden.  
82.    pentekening Kathedrale Basiliek St. Bavo, signatuur: J.... Boers, datum: 25 december 1938. Herkomst:  
         Schenking van kapelaan P.J.C. Bollerman. Hij heeft de tekening gekregen van een buurman in  
         Schoonebeek, die deze in zijn Amsterdamse tijd gemaakt had  
83.    kelk, pateen en 2 lepeltjes (1950). Herkomst: Plebaan van de Zalm 
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84.    Collectie H.A. Bijvoet. 399 documenten (tekeningen) met 5 bijlagen 
85.    processievaandel 'de Hanze' Haarlem 
86.    ciborie, Janssen 1906. Herkomst: Bavostichting te Heemstede 
87.    vergulde kelk, de Ruijter 1901. Herkomst: Bavostichting te Heemstede 
88.    penkandelaar. Herkomst: Bavostichting te Heemstede 
89.    ciborie,Thijssen 1917. Herkomst: Bavostichting te Heemstede 
90.    kelk Thijssen-Reith 1902. Herkomst: Bavostichting te Heemstede 
91.    kelklepeltje Baksteen. Herkomst: Bavostichting te Heemstede 
92.    2 patenen, Baksteen. Herkomst: Bavostichting te Heemstede 
93.    corpus Christi, Han Bijvoet 1929 (2,50x2,50 m, teakhout). Herkomst: parochie St. Jan de Doper te Haarlem 
94.    Ciborie, Han Bijvoet 1929. Herkomst: parochie St. Jan de Doper te Haarlem. 
95.    15 Miniatuurkerkjes en kerklepeltjes uit de nalatenschap van A. Looyenga, geschonken door de  
         pleegdochter van Looyenga 
96.    4 mallen voor het maken van replica's van keramiek 
97.    delen van zogenaamd noodglas, afkomstig uit de ramen in het schip 
98.    schetsen en 14 definitieve ontwerptekeningen (in passe-partout) van Jan Dibbets voor de nieuwe glas-in- 
         loodramen in het schip 
99.    7 oude prentbriefkaarten van de Kathedraal (sepia) 
100.  tekening in kleur van het transeptorgel vervaardigd door J. Cuypers 
101.  zwart-wit foto van het transeptorgel 
102.  zwart-wit foto van de Kathedraal na voltooiing van de tweede bouwfase (groot formaat) 
103.  onderscheidingsteken (kruis met lint) van de Kathedrale Basiliek Sint Bavo 
104.  schilderij (olieverf op paneel, 47x47 cm) van Frans Loots, ca. 1905, voorstellende de Kathedraal in  
         aanbouw (bouwfase 2). Vanuit het zuidoosten gezien 
105.  baldakijn naar ontwerp van Dom van der Meij 
106.  prent van de hernieuwing van de doopbelofte, 1937. Ondertekend door plebaan Filbry 
107.  ontwerp voor het mozaïek van Gijs Frieling, schaal 1:20 
108.  Delfsblauw bordje (15x12 cm) met afbeelding van de Kathedraal 
109.  prenten van de Grote of Sint-Bavokerk en van de Kathedraal (ingelijst) 
110.  schets van koor en plebanie Kathedraal. Jan Loots 1979. Zwart krijt (A4) 
 
Aanwinsten 2017 
111.  kazuifel, ontvangen van plebaan H.J. van Ogtrop 
112.   Kazuifel, gebruikt in de kapel van de voormalige psychiatrische inrichting St. Bavo te Noordwijk. 
113.   Plaat (formaat A0, kleur) met bouwactiviteiten vroeger en recent, met op achtergrond de kathedraal.  
          Tekenaar Theo van den Boogaard. Uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het  
          Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid, afd. Haarlem. Ontvangen van C.P. Wijers. 
114.   Twee boeken getiteld 'Neerlandica Catholica'. Utrecht 1888 en 'Voordrachten over het Katholicisme voor  
          niet katholieken'. Rotterdam 1929. Ontvangen van mw. Mettrop-Wesselingh. 
115    Prent Spaarnekerk en dito van Mgr. Zwartkruis, met aan achterzijde tekst geschreven door Mgr. van der  
          Zalm. Beide ingelijst. Ontvangen van dr B.A.M. Peters. 
116.   Twee ontwerptekeningen (afm. ca. 145 x 98 cm) van Anton Molkenboer met de symbolen van de vier  
          evangelisten. Ontvangen van mevrouw Molleman. 
117.   Boekje met beschrijving en achtergrondinformatie over een houten familiekandelaar. Op de kandelaar zijn  
         door de Haarlemse kunstschilder Han Bijvoet zes heiligen geschilderd, waarnaar zes kinderen Vermij zijn  
          vernoemd. Ontvangen van de heer K. Vermij. 
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