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VERSLAG VAN  
HET BESTUUR



. 
 VERSLAG VAN HET BESTUUR OVER 2019 
 
2019 is een jaar van bruisende activiteiten voor de kathedraal geweest vooral dankzij het 
evenement “De Klim naar het licht”.  Dat trok 81.000 betalende bezoekers. Daarmee heeft 
de kathedraal zich opengesteld voor een breed publiek, waarvan het overgrote deel nimmer 
de kerk bezocht had. Verder werd het restauratieproces, dat van 2000 tot 2019 duurde, 
officieel afgesloten. Het werd  bekroond met de toekenning van de prestigieuze European 
Heritage - / Europa Nostra Award.  Tenslotte werden dit jaar forse stappen gezet op weg 
naar een kostendekkende exploitatie van het gebouw. 
 
1.De Klim naar het Licht        
In het vorig jaarverslag werd beschreven, waarom een project à la De Klim naar de hemel in 
Alkmaar voor de Haarlemse kathedraal van grote betekenis kon zijn en waarom er voor 
gekozen werd om dit plan ondanks de (te) korte voorbereidingstijd toch in 2019 tot 
uitvoering te brengen. Gelukkig kon geprofiteerd worden van de kennis en ervaring van de 
twee Alkmaarse bureaus, te weten Doss en Raadhuis, die bij de Alkmaarse Klim naar de 
hemel betrokken waren. Daarbij dienen vooral de namen van Gerjon Rooker en Mirella Doss 
genoemd te worden. Op basis van hun adviezen kreeg het plan snel vorm met als kern het 
aanleggen van een loopbrug tussen beide torens. Het plan kwam er uiteindelijk als volgt uit 
te zien: het beklimmen van de slakkenhuistrap nabij de doopkapel, lopen via loopbruggen 
over de gewelven van het zuidertransept naar de binnenzijde van de koepel, vandaar over 
de gewelven van het middenschip naar de Vrouwentoren, beklimmen van deze toren via de 
klokken en het uurwerk naar het uitkijkpunt op die toren. Vandaar over de loopbrug naar de 
mannentoren en vervolgens afdalen naar de begane grond. In de lege ruimten in de torens 
waren panelen - en soms zitzakken - aangebracht, waarop belangrijke elementen van met 
name het interieur te zien waren, of kreeg men de gelegenheid te kijken naar (film)opnamen 
over de kathedraal. Teruggekeerd in de kerkruimte kon men het interieur al dan niet aan de 
hand van de onder auspiciën van het Grootste Museum van Nederland verzorgde audiotour 
gaan bezoeken, en/of de tentoonstelling over de restauratie in het KathedraalMuseum 
bekijken dan wel zich verpozen in het café met terras, dat in de voormalige processie-
uitgang was ingericht.  
Om het project tot uitvoering te brengen moest het vrijwilligersbestand fors worden 
uitgebreid. In het begin lukte dit onvoldoende. Daarom moesten aanvankelijk vrijwilligers uit 
Alkmaar inspringen om het project te kunnen uitvoeren. Uiteindelijk werden in samenhang 
met het toenemend succes van het evenement 200 Haarlemse vrijwilligers geworven, 
waarvan er 120 zich bij het einde van het project bereid verklaarden om zich ook na de Klim 
voor de kathedraal in te zetten. Een aantal vrijwilligers uit Alkmaar vond het project zo leuk, 
dat zij tot het einde toe bleven komen. 
Het project was zodanig opgezet, dat bij te weinig belangstelling snel gestopt zou kunnen 
worden. Het financieel risico was dan ook beheersbaar. Maar dankzij het succes kon het 
evenement twee keer verlengd worden tot uiteindelijk 27 oktober. 
Voor het grote publiek ging het project op 1 mei van start. De officiële start vond plaats op 
25 april, georganiseerd samen met Haarlem Marketing, die hiermee haar toeristenseizoen 
opende. De opening werd geleid door het raadslid mevrouw Marcelline Schopman. Het 
begon met koorzang van het Kathedrale Koor vanuit de koepel, waarna de zojuist 
aangetreden nieuwe directeur van Haarlem Marketing, mevrouw Anne-Marije Hoogeboom, 
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vanuit de koepel naar beneden abseilde, evenals de voorzitter van de stichting. Vervolgens 
werden beiden geïnterviewd, waarna de burgemeester de penning van verdienste van de 
stad Haarlem uitreikte aan de voorzitter. Daarna verlieten de aanwezigen onder orgelspel de 
kerk naar het plein vóór de kerk, waar onder trompetgeschal de burgemeester op de 
Vrouwentoren de Haarlemse vlag hees, en de bisschop-coadjutor de pauselijke vlag op de 
Mannentoren.  
De deelnemers aan dit evenement bleken zeer enthousiast. Een groot aantal kwam een 
tweede keer. De mensen genoten van het uitzicht op de torens en vanaf de daartussen 
aangelegde brug, maar waren ook onder de indruk van de schoonheid van de kathedraal. 
Datzelfde gold voor het café, alsmede voor het in de aangrenzende tuin aangelegde terras. 
Het project kreeg ongelooflijk veel aandacht op social media. Tal van foto’s en filmpjes 
circuleerden op Facebook en Instagram. Zelfs huwelijksaanzoeken vonden plaats zowel in de 
koepel als op de brug tussen beide torens.  
 
Het project zou niet mogelijk geweest zijn als geen beroep had kunnen worden gedaan op 
een aantal  bedrijven om, ondanks hun volle werkportefeuille, toch op zeer korte termijn de 
aan dit project verbonden werkzaamheden uit te voeren. Dat gold met name door 
architectenbureau Van Hoogevest uit Amersfoort, de makers van de brug (Las- en 
Montagebedrijf Van Tier uit Utrecht)  en Elmers Electrotechniek uit Haarlem. Datzelfde geldt 
voor de medewerking van de gemeente Haarlem bij het versnellen van procedures en het 
uitdragen van het project via de VVV en Haarlem Marketing. Het leidde er mede toe, dat op 
Tripadvisor de kathedraal is opgeklommen tot de derde plaats van de belangrijkste 
bezienswaardigheden in Haarlem. 
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Het project is in alle opzichten een groot succes geworden. Via het reserveringssysteem 
werden 81.000 kaartjes verkocht. 40.000 daarvan bleken naar Haarlemmers te zijn gegaan. 
Haarlem telt iets meer dan 160.000 inwoners. Dit betekent, dat een kwart van de 
Haarlemmers de kathedraal bezocht heeft. Het project kreeg landelijke uitstraling door 
artikelen in De Telegraaf, Trouw, NRC en Reformatorisch Nieuwsblad, maar ook doordat 
bezitters van de BankGiroLoterij VIP-kaart korting op dit evenement kregen, evenals de 
lezers van het NS-blad Spoor, waarin het evenement was opgenomen als onderdeel van de 
stedentrip naar Haarlem 
Ook In financieel opzicht is het project zeer geslaagd geweest. Besloten werd de brug na 
démontage op te slaan, opdat het project elke vijf jaar herhaald zou kunnen worden. 
 
2. Officiële beëindiging restauratie. European Heritage-/Europa Nostra Award 
Op 21 mei werd bekend gemaakt, dat de prestigieuze European Heritage-/Europa Nostra 
Award is toegekend aan de restauratie van de kathedraal. De jury waardeerde met name de 
zorgvuldigheid, waarmee het gehele project is aangepakt en prees de werkwijze van het 
restauratieteam, dat “zich realiseerde, dat alleen op basis van onderzoek een juiste 
interpretatie kan worden verkregen van verborgen elementen van de decoratie, welke in 
hoge mate symbolisch bepaald waren”. Verder prees zij de toevoeging van eigentijdse 
kunstwerken. 
Op 11 oktober vond de officiële afsluiting van de restauratie plaats en tevens de officiële 
landelijke uitreiking van de European Heritage-/Europa Nostra Award. Daarbij waren 
aanwezig de minister  van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. drs. Ingrid I.K. 
van Engelshoven, mevrouw Klasja van de Ridder namens de Europese Commissie, de heer  
mr. H.A. Doek, penningmeester van Europa Nostra en de burgemeester van Haarlem, de 
heer drs. J. Wienen. De bijeenkomst werd luister bijgezet door het Kathedrale koor onder 
leiding van Sanne van Nieuwenhuijsen en door de organisten Ton van Eck en Eric Jan Erades. 

8



Na afloop onthulden de minister en de burgemeester de bij deze onderscheiding behorende 
plaquette aan de westgevel van de kathedraal. 
Op 29 oktober werden de Awards uitgereikt tijdens de officiële Europese bijeenkomst in het 
zojuist gerestaureerde Theatre du Chatelet in Parijs. Tijdens die avond bleek, dat de 
kathedraal tezamen met zes andere projecten door de jury was uitgekozen tot de meest 
indrukwekkende onder de toegekende awards. Dat leidde tot een beloning van 10.000 euro 
per project. 
De kathedraal kan door dit alles voortaan met overtuiging gekwalificeerd worden als een 
monument van Europese allure. 
 
3. Afronding restauratie   
financiële afwikkeling        
In het verslagjaar kon de financiële afwikkeling inclusief accountantsverklaring worden 
afgerond voor de door de gemeente afgegeven subsidie. Daarmee zijn de 
subsidiebeschikkingen van rijk, provincie en gemeente alle drie formeel afgehandeld. In 
financieel opzicht rest nog één belangrijk discussiepunt met het rijk over extra uitgevoerde 
restauratiewerkzaamheden ter hoogte van 930.269,29 euro. Eerder – en wel op 11 juli 2018 
- besloot het rijk, dat subsidie hiervoor binnen de op 21 februari 2013  afgegeven 
subsidiebeschikking niet mogelijk was. Daartegen werd op 16-1-2019 bij het ministerie van 
O.C.W. bezwaar aangetekend, dat al op 22 maart 2019 ongegrond werd verklaard. Hiertegen 
werd op 2 mei 2019 beroep aangetekend bij de Rechtbank Haarlem, maar tevergeefs, zo 
bleek uit haar beslissing van 25 februari 2020. Besloten werd daartegen geen hoger beroep 
in te stellen bij de Raad van State. De enige mogelijkheid, die nu nog resteert is een dringend 
beroep op de minister om de stichting op een andere manier tegemoet te komen. 
Bouwkundige afwikkeling   
Mede naar aanleiding van de inspectierapportage van de Monumentenwacht werd 
geconstateerd, dat enige herstelpunten, welke onder de garantie van de (onder)aannemers 
van de restauratie vallen, niet of niet voldoende goed zijn uitgevoerd, zoals de vochtige 
binnenruimte in de torens en lekkage van binnenwerkse uitloopgoten van het exterieur van 
de koepel. In samenspraak met het architectenbureau zijn de betreffende bedrijven 
benaderd en zijn de garantiepunten uitgevoerd. 
Nog uit te voeren werkzaamheden 
Zoals in het vorig jaarverslag werd vermeld, kon een aantal werkzaamheden tijdens de 
restauratie vanwege geldgebrek niet worden uitgevoerd. Het betreft: 
- de hiervoor genoemde uitbreiding van het KathedraalMuseum in de crypte van het 
hoogkoor; 
- de vervanging van de tijdelijke invalide-toegang door een definitieve; 
- aanbrengen van akoestische voorzieningen ten behoeve van koormuziek; 
- aanbrengen van de definitieve verlichting in het middenschip, de zijkapellen en de ruimten 
onder de torens. 
Voor de uitbreiding van het KathedraalMuseum werd in het verslagjaar wederom subsidie 
gevraagd bij de Bankgiroloterij. De aanvraag van 27 september 2018 werd helaas niet 
toegekend. Op 10 september 2019 is opnieuw een subsidieaanvraag ingediend.  
Voor de vervanging van de tijdelijke invalide-toegang konden nog geen gelden worden 
verworven. 
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Ten aanzien van de akoestische voorzieningen was het niet mogelijk verdere stappen te 
zetten ondanks de toegekende subsidie van de J.C. Ruigrokstichting aan de stichting 
Kathedrale Basiliek en een subsidie van de stichting Codde en Van Berestyn aan het 
Muziekinstituut, met wie de aan te brengen akoestische voorzieningen zijn uitgedacht. 
Tijdens dat proces bleek, dat ook de aan te brengen geluidsinstallatie daarop van invloed 
kon zijn. Gelukkig kwam op het einde van het verslagjaar bij de parochie het geld binnen om 
de uitgekozen geluidsinstallatie te kunnen aanschaffen, zodat hopelijk in 2020 
vervolgstappen op akoestisch gebied gezet kunnen worden. 
De beoogde verlichting in de processie-uitgang kon gerealiseerd worden in het kader van het 
project “De Klim naar het licht”.   
Omdat signalen werden opgevangen, dat bijdragen van derden beschikbaar konden komen 
voor de verlichting van het exterieur van de kathedraal, werd aan Hans Wolff & Partners, die 
ook de verlichtingsplannen voor het interieur hebben opgesteld, opdracht gegeven daar een 
ontwerp voor te maken. Hij presenteerde een prachtig ontwerp, maar helaas zijn de daartoe 
nodige gelden (nog?) niet in zicht gekomen.   
 
4. Onthulling houten médaillon, voorstellende de engel met de ster van Bethlehem 
Het restauratieproces heeft bewerkstelligd, dat de kennis over het gebouw en zijn symboliek 
en iconografie sterk zijn verdiept. Het bracht tevens naar boven, wat men in de loop der tijd 
in de kathedraal wilde aanbrengen, maar wat niet gerealiseerd is.  Zo kwam tijdens de 
voorbereidingen van het boek en de tentoonstelling over Han Bijvoet in 2017 het ontwerp 
voor een houtsnijwerk tevoorschijn, dat hij in 1966 voor het Heilig Kerstmisgilde had 
gemaakt, voorstellende de engel, die de ster van Bethlehem aandroeg. Het was bedoeld om  
onder het transeptorgel te worden aangebracht in de boog, die toegang geeft tot de 
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Kerstkapel. Het werd echter nooit gerealiseerd. In datzelfde jaar bestond het Heilig 
Kerstmisgilde 700 jaar. Ter gelegenheid daarvan besloot het Gilde het ontwerp alsnog tot 
uitvoering te brengen. Het schakelde daartoe de beeldhouwer en houtsnijder Maarten 
Robert uit Groningen in. Op zondag 24 maart 2019 werd het onthuld en gezegend door de 
bisschop-coadjutor mgr. dr. J.W.M. Hendriks. Het betekende een verdere verfraaiing van de 
kathedraal. 
 
5. Bestuur  
Het bestuur kwam in 2019 zesmaal voltallig bijeen, het dagelijks bestuur tweewekelijks. Tal 
van onderwerpen passeerden de revue. Naast de gebruikelijke bestuurszaken stond de 
overgang van de restauratie- naar de exploitatiefase centraal alsmede het promoten van de 
kerk naar buiten toe, zodat zij ook meer als belangrijk onderdeel van de stad ervaren zou 
gaan worden. Verder was het van belang om zo snel mogelijk te beginnen geld te verwerven 
voor de instandhouding van het gebouw. 
 
Overgang naar de exploitatiefase      
Helaas kwam de besluitvorming over een nieuwe structuur voor deze fase in het verslagjaar 
nog niet  voldoende ver. Het bisdom, dat meer inzicht wilde krijgen in de financiële positie 
van de parochie en de stichting op langere termijn alsmede in de exploitatiemogelijkheden 
van de kerk, schakelde daartoe uiteindelijk het adviesbureau Twijnstra & Gudde in, dat pas 
op het einde van het verslagjaar rapport uitbracht. De stichting was niet bij de 
opdrachtverlening betrokken en werd bij de totstandkoming van dit rapport nauwelijks 
gehoord. 
Inmiddels kon wel een nieuw geautomatiseerd administratief systeem worden ingevoerd, 
waarbij de hulp van met name mevrouw Paulien Baijer van wezenlijk belang is geweest. Het 
nieuwe systeem maakt geldstromen veel inzichtelijker en daarmee beter beheersbaar en is 
daarnaast van voldoende kwaliteit om met de daaruit voortkomende cijfers begrotingen en 
jaarcijfers te produceren. 
 
Organiseren van evenementen     
Om voldoende gelden te genereren voor de instandhouding van het gebouw is het wezenlijk 
om te komen tot een aantal vaste publieksaantrekkende evenementen per jaar. In de 
afgelopen jaren is het evenement “De Nieuwe Bavo Bloeit” tot ontwikkeling gebracht. Ook 
de Open Monumentendagen tijdens het tweede weekend in september is inmiddels een 
vaststaand evenement geworden, evenals de openstelling rond Kerstmis met kerststallen. 
 
Bestuurssamenstelling  
In de laatste vergadering van het verslagjaar nam het bestuur afscheid van de leden Wim 
Dekker en Atti Noordhof. Beiden waren vanaf begin 2015 lid van het bestuur. Beiden zaten 
op dat moment al in het bestuur van de Vereniging van Vrienden, Atti als voorzitter, Wim 
belast met de PR en de communicatie. In die periode werd de uitmonstering van de 
doopkapel geadopteerd en werd Marc Mulders als kunstenaar ingeschakeld om daaraan 
vorm en inhoud te geven. Was Atti vooral betrokken bij de algemeen bestuurlijke 
aangelegenheden rond de restauratie van de kathedraal, Wim stortte zich vanaf 2015 op het 
beter in de markt zetten van de kathedraal en met name van de Nieuwe Bavo Bloeit. Het 
bestuur is hen beide grote dank verschuldigd. 
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Besloten werd om per 1-1-2020 de heer Arjan Smit tot bestuurslid te benoemen met de 
bedoeling hem na de invoering van de nieuwe structuur te belasten met de leiding van de 
beoogde Beheercommissie.  
Op het einde van het verslagjaar was het bestuur als volgt samengesteld: 
- mr. W.M.N. Eggenkamp, voorzitter, benoemd door de bisschop  
- ir. H.R. Duijts, vice-voorzitter, herbenoemd door het parochiebestuur in 2017 
- mevr. D.J.M. Hetem, secretaris, herbenoemd door het bestuur in 2018 
- drs. A.J.M. de Roij van Zuijdewijn, benoemd door het bestuur in 2016 
- dr. B. Putter, plebaan, qualitate qua bestuurslid 
- C.P. Weijers, namens het Muziekinstituut, laatstelijk benoemd in 2015 
- drs. A.F.M. Erftemeijer, voorzitter commissie Kunstzaken en KathedraalMuseum, benoemd 
in 2018. 
Elk bestuurslid wordt conform de statuten voor een termijn van vier jaar benoemd. Er is 
geen beperking in het aantal termijnen vastgesteld. Het bestuurslidmaatschap eindigt 
evenwel bij het bereiken van de 70-jarige leeftijdgrens. Tot het bestuur kunnen niet worden 
benoemd zij, die de leeftijd van zes en zestig jaar hebben bereikt.  
 
6. Vaste evenementen 
In 2019 werden naast de Klim naar het licht de volgende evenementen georganiseerd.  
 
De Nieuwe Bavo Bloeit   
Dit evenement vond voor de vijfde keer in successie plaats en wel van 4 t/m 13 april en 
wederom in samenwerking met het Wellantcollege in de personen van Ingeborg 
Kemperman en Elbert Sterk. Dit jaar deden 150 leerlingen aan de opleidingen  
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Bloemsierkunst in Aalsmeer, Alkmaar en Naaldwijk mee. Zij  verwerkten 60.000 bloemen. 
Vanwege het feit, dat Pasen in het verslagjaar laat viel (21 en 22 april) viel het evenement in 
de vastentijd en wel in de week vóór Palmzondag. Dit betekende een ingetogener versie van 
het evenement, waarbij alleen de kleuren wit en groen werden gebruikt. Dit jaar werd voor 
het eerst samengewerkt met het Frans Hals Museum (combikaarten). Naast het bewonderen 
van de bloemsierkunst (de eindexamenstukken) waren er rondleidingen, demonstraties 
bloemschikken, en kon men een koepeltocht maken alsmede de Vrouwentoren beklimmen 
naar de uitkijkpost. De opening vond plaats op donderdagavond en wel door Ton Heerts, 
voorzitter van de MBO-Raad. Hij stak zijn enthousiasme voor dit evenement en voor de 
prachtige resultaten van deze MBO-leerlingen niet onder stoelen of banken. Buiten de 
opening vonden er twee avond-openstellingen plaats en wel op vrijdag 5 en 12 april. Op 6 
april verzorgde de Bavocantorij een  Evensong in het kader van de Passietijd. Op vrijdag 5 
april werd overdag een speciale dag voor ouderen georganiseerd. 
Deze lustrumeditie was een groot succes. Ruim 6000 (vorig verslagjaar ruim 5000) betalende 
bezoekers bezochten dit festijn.   
 
Open Monumentendagen 
Deze vinden elk jaar plaats tijdens het tweede weekend van september, dit jaar derhalve op 
14 en 15 september. Het landelijke thema was Plekken van Plezier, een thema, dat voor de 
kathedraal minder toepasselijk is. Het vond plaats tijdens de Klim naar het licht, dat de 
deelnemers wel grote vreugde/plezier verschafte bij het ontdekken van de schoonheid van 
de voor velen onbekende kathedraal en bij het genieten van het uitzicht op de torens en de 
daartussen aangebrachte brug. In de multifunctionele ruimte in de crypte van de kathedraal 
werden lezingen (power-point-presentaties) gegeven over de restauratie van de kerk mede 
gelet op de toegekende European Heritage Award. De toegang tot de kerk was die dag 
gratis, maar voor de bijzondere activiteiten moest wel betaald worden. Voorafgaand aan 
deze dagen vond op vrijdag 13 september een speciale avondopenstelling van de Klim naar 
het licht plaats. Tijdens deze Open Monumentendagen bezochten 2500 (vorig jaar 2000) 
mensen de kathedraal. 
 
Kerst in de crypte 
In aansluiting op de Kerstgroepententoonstelling van 2018/2019 werd dit jaar Kerst in de 
crypte georganiseerd, wederom rond een groot aantal Kerstgroepen, dit keer afkomstig uit 
de verzameling van de heer en mevrouw Mensen uit ’t Veld, een dorp gelegen in de kop van 
Noord-Holland. Daartoe moest de ruimte wel enigszins bruikbaar worden gemaakt. Dat 
gebeurde door met name de ruimte rond de muren en de vlak daarvoor geplaatste opstand 
van de betonnen bak met hout dicht te timmeren en via snoeren licht in de ruimte te 
brengen. De kerststallen werden op die betimmeringen geplaatst. De muren zelf en de 
gewelven bleven hun onbewerkte ruwe aanzien behouden. Het vloeroppervlak van de 
beschikbare ruimte was groot. Het omvat immers alle ruimten onder de kooromgang en de 
zeven straalkapellen van het hoogkoor. De gehele crypte was in Kerstsfeer aangekleed. Er 
was warme chocomel te krijgen, kinderen konden knutselen of een puzzeltocht lopen. Ook 
liep er een speelgoedtrein. Het was een groot succes. 7500 betalende bezoekers kwamen er 
op af (vorig jaar 1300) ondanks het feit, dat het niet lukte op Tweede Kerstdag open te gaan, 
omdat voor die dag  onvoldoende vrijwilligers beschikbaar waren. 
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De bezoekers stelden de sfeer in deze kale ruimten zeer op prijs en met name het ruwe,  
onbehandelde karakter daarvan. De ligging van de ruimten, los van de eigenlijke, gewijde 
kerkruimte maakt ook, dat hier qua gebruik meer mogelijk is. Mede gelet op het feit, dat al 
jaren tevergeefs bij de Bankgiroloterij wordt aangeklopt voor geld voor de uitbreiding, 
aankleding en inrichting van het KathedraalMuseum leidt dat tot de vraag, of de 
oorspronkelijke plannen niet aan herziening toe zijn en dat meer gedacht moet worden aan 
een combinatie van functies, waarbij het huidige karakter van de ruimte zoveel mogelijk 
intact gelaten wordt. 
 
7. Stadspark  
Dit park is een initiatief van de omliggende wijken tezamen met een vertegenwoordiger van 
het stichtingsbestuur om te komen tot één groot stadspark rondom de kathedraal. Politiek 
lobbyen leidde er toe, dat uiteindelijk in het collegeprogramma van het huidige College van 
Burgemeester en Wethouders de volgende zin werd opgenomen: “We ondersteunen en 
geven meer ruimte aan initiatieven om de omgeving te vergroenen, zoals rondom de Bavo”, 
alsmede de zin “We zetten in op het vergroenen van de openbare ruimte, vooral in de meest 
versteende wijken van Haarlem, zoals de Indische Buurten en de Leidsebuurt”. In het 
verlengde daarvan werd uit het Fonds Participatie en Leefbaarheid aan de initiatiefgroep 
40.000 euro beschikbaar gesteld voor het maken van een verkenningschets, waarbij 
deskundigen konden worden ingeschakeld. Dat werd het Haarlemse bureau Hosper, bureau 
voor landschapsarchitectuur en stedebouw. Op 19 augustus presenteerde dit bureau 5 zeer 
uiteenlopende denkrichtingen, waarover inspraak werd gegeven met name om na te gaan, 
in welke richting de op te stellen schets zou moeten gaan. Dat bleek “de stadsweide zonder 
grenzen en met een ontspannen rondgang te zijn”. In dat kader liet de vertegenwoordiger 
van het stichtingsbestuur op 21 oktober aan de opstellers schriftelijk weten, welke  
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randvoorwaarden voor de kathedraal van belang zijn in relatie tot het te ontwikkelen 
stadspark. De belangrijkste is de parkeerproblematiek zowel ten behoeve van de 
Plebanie/Bisschopshuis als voor het kerkbezoek. Bij het Bisschopshuis is nu ruimte om daar 
10 à 12 auto’s neer te zetten. Dit gebouw kent een aantal zalen, die naar verwachting steeds 
intensiever zullen worden gebruikt als vergaderruimte voor het bisdom, zeker indien het 
bisschoppelijk bestuurscentrum op de Tiltenberg in Vogelenzang moet worden afgestoten. 
Een ander probleem vormt het parkeerterrein aan het Emmaplein. Dat is bij grote 
bijeenkomsten in de kathedraal van groot belang voor de bezoekers van de kathedraal. 
Zolang er geen redelijk alternatief voor dit terrein is gevonden, zijn de bisschoppen er 
voorstander van dit parkeerterrein te handhaven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medio november presenteerde het bureau Hosper de verkennende schets. Die werd over 
het algemeen als gunstig ontvangen. Twee van de initiatiefnemers bleken hiermee niet in te 
kunnen stemmen: de bewoners van het Emmaplein en de vertegenwoordiger van de 
stichting Kathedrale Basiliek. De bewoners van het Emmaplein kwamen tot de conclusie, dat 
van de beoogde vergroening voor hun deuren nauwelijks iets terecht gekomen was en de 
kathedraal zag nauwelijks iets terug van de door haar ingediende randvoorwaarden. Om 
vertraging in het proces te voorkomen werd besloten het uit te brengen rapport met de 
daarin opgenomen schets aan het gemeentebestuur aan te bieden en in de aanbiedingsbrief 
op te nemen, dat deze twee zaken bij de verdere planontwikkeling het eerst moeten worden 
aangepakt. Aldus geschiedde. De aanbiedingsbrief werd uiteindelijk op 7 februari 2020 
overhandigd aan de wethouders Roduner (PvdA, ruimtelijke ordening, wijkwethouder) en 
Snoek (CDA, financiën).  
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8. Orgelmuziek   
De orgels van de kathedraal en met name het Willibrordusorgel en het transeptorgel krijgen 
een steeds grotere landelijke en internationale bekendheid. Er zijn bijna geen kerken, 
waarop composities voor twee in omvang vergelijkbare orgels goed kunnen worden 
uitgevoerd. Het Willibrordusorgel staat in tegenstelling tot het transeptorgel expliciet op de 
rijkslijst van beschermde monumenten. Dit orgel – het grootste historische kerkorgel van dit  
land - bestaat in 2023 100 jaar. Het streven is er op gericht om het orgel dan geheel 
gerestaureerd te hebben. In 1971 werd dit orgel - afkomstig van de afgebroken Sint 
Willibrorduskerk buiten de veste te Amsterdam - in de kathedraal geplaatst, maar vanwege 
geldgebrek op de meest goedkope manier. Het heeft er nu toe geleid, dat vele onderdelen 
aan vervanging dan wel aan een forse opknapbeurt toe zijn. Voorafgaand aan de restauratie 
van het gebouw zijn de registers van het eerste en tweede manuaal aangepakt. Daarmee 
was afgerond 300.000 euro gemoeid. In 2005 werd besloten pas met de restauratie van het 
orgel verder te gaan, als de restauratie van het gehele gebouw gereed gekomen zou zijn. Dat 
was in dit verslagjaar het geval. In 2016 werd met instemming van alle betrokkenen besloten 
de restauratie in nog vier fasen af te ronden. De eerste fase kon in samenhang met de 
laatste fase van de restauratie worden gerealiseerd en had betrekking op de speeltafel en 
met name op de tractuur en de claviatuur inclusief een nieuwe computer voor met name het 
registreren. Dat kwam daags voor het eerste concert van de jaarlijkse concertserie op 4 mei 
gereed. De kosten daarvan bedroegen 150.000 euro. In de komende winters zijn de laatste 
drie fasen aan de beurt, waarvoor thans door de stichting Willibrordusorgel intensief 
subsidies worden verworven. 
In zijn artistiek jaarverslag, dat na het verslag van de commissie Kunstzaken en 
KathedraalMuseum staat afgedrukt, gaat de titulair-organist nader in op wat in 2019 op en 
rond dit orgel inhoudelijk is geschied. 
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9. Koormuziek 
Onverminderd zetten de kathedrale koren ook in 2019 luister bij aan de kerkdiensten en aan 
bijzondere gebeurtenissen in de kathedraal. Steeds vaker komen de Koorschool en de 
kathedrale koren landelijk in beeld. Zo besteedde het NOS-Jeugdjournaal op 14 maart 
aandacht aan de Koorschool. Tijdens de Nieuwe Bavo Bloeit verzorgde de Bavo Cantorij op 
zaterdag 6 april in plaats van het jaarlijkse Passieconcert een Passie Evensong. Bijzonder zijn 
ook de zgn. Lamentationes, die jaarlijks op Goede Vrijdag – dit jaar op 19 april - na de 
avonddienst plegen te worden gezongen. Tijdens de Passietijd werd negen maal aan een 
uitvoering van een Mathäus Passion meegewerkt. 
Tijdens de tweejaarlijkse Koorbiënnale namen de senioren en het mannenkoor op 7 juli deel 
aan het slotconcert in de Philharmonie onder leiding van de componist-dirigent Béni Csillag. 
In het Haarlemse  werd op 22 september een Evensong verzorgd in de Oude Bavo op de 
Grote Markt en op 8 december werd op verzoek van de Christelijke Oratoriumvereniging 
Haarlem meegewerkt aan de uitvoering van de St. Nicolas Cantata van Benjamin Britten in 
de Philharmonie. 
Van 29 mei tot 1 juni was het schoolkoor op tournee naar Sneek, Ameland en Leeuwarden, 
waar opgetreden werd in respectievelijk de St. Martinuskerk, de St. Clemenskerk en de 
Bonifatiuskerk. 
De Bavo Cantorij had van 19 tot en met 24 oktober voor de tweede keer een tournee naar 
Portugal, waar werd opgetreden in Porto en Viana do Castelo. In de kathedraal van Braga 
werd de Heilige Mis opgeluisterd. 
Op 11 oktober luisterde het kathedrale koor de feestelijke bijeenkomst op ter afsluiting van 
de restauratie, tijdens welke de plaquette werd onthuld behorende bij de toekenning van de 
European Heritage-/ Europa Nostra Award. Zij zongen bij aanvang  “I was glad” van C.H.Parry 
en halverwege “Hear my prayer” van Felix Mendelsohn Bartholdy, begeleid door de titulair-
organist Ton van Eck. 
De Kerstperiode begon met eigen kerstconcert op zaterdag 14 december. Op 19 december 
werkte de Bavo Cantorij mee  aan het concert, dat gegeven werd door het Choir of Clare 
College uit Cambridge, terwijl deze Cantorij op 23 december ook de Nine Lessons and Carols 
verzorgde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17



. 
Slotopmerking.   
Het bestuur ziet terug op een zeer succesvol jaar, waarin de kathedraal zich openstelde naar 
met name de Haarlemse bevolking, waarvan het merendeel nimmer de kathedraal van 
binnen had gezien. Daarmee werd de schoonheid van het gebouw buiten de eigen 
geloofsgemeenschap voor een groot aantal Haarlemmers bekend en werd het gebouw meer 
onderdeel van de stad. De Klim naar het licht was in alle opzichten een voltreffer. Voor het 
eerst bezochten in een jaar meer dan 100.000 personen de kathedraal.  Misschien was wel 
het belangrijkste, wat dit project aantoonde, dat er op deze wijze zeker mogelijkheden 
bestaan om het gebouw in de nabije toekomst in stand te kunnen houden. Daartoe zullen in 
het komende jaren nog de nodige stappen in een verdere professionalisering van de 
organisatie gezet moeten worden. 
 
mr. W.M.N. Eggenkamp,  
voorzitter                                                                                                              
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JAARREKENING



 
 
                                                                                                                       BALANS PER 31 DECEMBER 2019 
 
 

A C T I V A            31-12-2019             31-12-2018 
            €                € 
   
VASTE ACTIVA   
   
Materiële vaste activa   
Kunstvoorwerpen 
Inventaris 

4.192 
94.312 

────────── 
98.504 

4.192 
  - 

────────── 
4.192 

 ---------- ---------- 
   
   
VLOTTENDE ACTIVA   
   
Vorderingen op korte termijn 388.018 383.572 
Voorraden 9.261 5.215 
Liquide middelen 535.509 101.636 
   
 ────────── ────────── 
Totaal vlottende activa 932.788 490.423 
 ---------- ----------- 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 

  

 
 
 

  

 
 

  

   
   
   
 ────────── ─────────── 
TOTAAL 1.031.292 494.615 
 ═══════════ ═══════════ 
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                                                                                                                         BALANS PER 31 DECEMBER 2019 
 
 

P A S S I VA        31-12-2019        31-12-2018 
         €          € 
   
RESERVES EN FONDSEN   
   
Stichtingskapitaal  68 68 
   
Continuïteitsreserve 40.000 - 
   
Bestemmingsfondsen:   
Restauratiefonds  -798.624 -1.235.994 
KathedraalMuseumfondsen  20.044 20.884 
Evenementenfonds  - 10.748 
Fonds César Franck Concours 
Calamiteitenfonds onderhoud kathedraal 

- 
75.000 

3.641 
- 

 ─────────── ─────────── 
Totaal bestemmingsfondsen -703.580 

 
 

-1.200.721 

Totaal reserves en fondsen -663.512 
----------- 

             -1.200.653 
----------- 

   
   
   
VLOTTENDE PASSIVA   
   
Overbruggingsfinanciering  1.022.268 1.022.268 
Schulden op korte termijn  672.536 673.000 
 ─────────── ─────────── 
Totaal vlottende passiva 1.694.804 1.695.268 
 
 

----------- ----------- 

 
 

  

   
   
   
   
   
   
 ─────────── ─────────── 
TOTAAL 1.031.292 494.615 
 ═══════════ ═══════════ 
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. 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019 

 
 

 
                  2019                  2018 
                  €                   € 
BATEN   
Giften, legaat  132.887 36.202 
Opbrengst bezoekers kathedraal  38.817                 32.077                 
Opbrengst evenementen en acties 220.595 33.503 
Overige opbrengsten  1.972 1.885 
 ─────────── ─────────── 
Totaal baten 394.271 103.667 
 ----------- ----------- 
   
LASTEN   
Rentelasten 11.993 11.994 
Gebouwkosten kathedraal 74.501 31.552 
Marketing, communicatie en administratie 27.613 18.793 
Afschrijvingen 8.881 - 
Overige kosten 2.558 8.827 
 ─────────── ─────────── 
Totaal lasten 125.546 71.166 
 ----------- ----------- 
Saldo exploitatie 
 
Af: naar continuïteitsreserve 
Af: legaat naar calamiteitenfonds onderhoud 
 
Voordelig saldo, overgebracht naar het Restauratiefonds 

268.725 
 

40.000 
75.000 

─────────── 
153.725 

32.501 
 

- 
- 

─────────── 
32.501 

 
 

═══════════ ═══════════ 
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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; 
3. Het gebruik van het gebouw voor bestemmingen, welke met de onder 2 genoemde functie verenigbaar zijn. 
 
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 is de stichting aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), RSIN 
006738217. De stichting is tevens 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 
De stichting is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 41223403. 
 
BTW 
De stichting is sinds 1 maart 2019 BTW-plichtig onder registratienummer NL006738217B02 
 
Bestuur 
De bestuursleden ontvangen geen enkele vergoeding. 
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TOELICHTING OP DE BALANS 

 
 

           31-12-2019           31-12-2018 
              €              € 
   
Inventaris   
Vanaf 2019 schrijft de stichting af op door haar aangeschafte goederen en 
inventaris. De inventaris komt (deels) ook de parochie ten goede. 
Investeringen in apparaten e.d. worden in 5 jaar afgeschreven. 
Voor investeringen in meubilair en duurzame hardware in het gebouw wordt 
een afschrijvingstermijn van 10 jaar gehanteerd.  
 
Aanschaffingen 2019, afschrijving in 5 jaar: 
AED’s                                                                 
Horeca apparatuur processiekapel                  
Kassa, scanner, POS                                         
Vlaggenmasten, banieren, borden                                                         
 
Aanschaffingen 2019, afschrijving in 10 jaar: 
Winkelmeubels                                                   
Uitkijkpunt mannentoren                                   
Brug t.b.v. Klim naar het Licht, opgeslagen voor hergebruik                          
Kroonluchters processie-uitgang     
 
Totaal aanschaffingen 
Afschrijving inventaris 
 
Inventaris 
 
                     

 
 
 
 
 
 
 

3.334 
22.365 
2.594 
4.350 

 
 

7.170 
26.900   
31.950 
4.530 

─────────── 
101.193 

-8.881 
─────────── 

94.312 
----------- 

 

 

Vorderingen op korte termijn   
Bisdom inzake restauratiekosten Plebanie  20.493 20.493 
Parochie in rekening-courant inzake aanleg verwarming 354.054 354.054 
Debiteuren 7.758 3.545 
Overige vorderingen  5.713 6.968 
 ─────────── ─────────── 
 388.018 385.060 
 ----------- ----------- 
   
Liquide middelen   
ABN AMRO Bank, rekening courant 343.491 29.338 
ABN AMRO Bank, César Franck Concours  - 3.684 
ING Bank, rekening courant  171.633 63.187 
ING Bank, spaarrekening  20.280 5.278 
Kasgelden 104 148 
 ─────────── ─────────── 
 535.508 669.214 
 
 
 
 

----------- ----------- 
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           31-12-2019           31-12-2018 
              €             € 
Reserves en Fondsen 
 
 
Continuïteitsreserve 
Een continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico’s op  
korte termijn en om zeker te stellen dat de fondsenwervende instelling ook in  
de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. Nu de stichting de 
exploitatie van de Kathedraal ter hand heeft genomen is het noodzakelijk 
om een continuïteitsreserve op te bouwen conform de richtlijn  
Financieel Beheer Goede Doelen. De omvang van deze reserve bedraagt 
maximaal 1,5x de jaarlijkse vaste lasten van de stichting. In 2019 is een start 
gemaakt met de opbouw van deze reserve, waarvan de omvang in de 
komende jaren definitief zal worden vastgesteld. 
 
 
Bestemmingsfondsen 
 
 
Restauratiefonds 

 
 
 

40.000 

 
 
 

- 

Saldo per 1 januari -1.235.994 -669.566 
Bij:   
Slottermijn subsidie Nationaal Restauratie Fonds 285.600 - 
Slottermijn subsidie provincie Noord-Holland  150.000 
Subsidie Sint Jacobs Godshuis 2.500 - 
Donaties van diverse fondsen 500 35.000 
Saldo evenementenfonds 10.748 - 
Batig saldo exploitatierekening boekjaar 153.725 32.501 
 ─────────── ─────────── 
 -782.921 -452.065 
Af :     
Uitgevoerde restauraties 2019   15.703 783.929 
 ─────────── ─────────── 
Saldo per 31 december -798.624 -1.235.994 
 ═══════════ ═══════════ 
   
 
 
Voor een lijst met alle uitgevoerde restauraties tot en met 2019 zie “financieel 
overzicht restauratiefonds vanaf 20 februari 1971”. 
 
Alle restauratiewerken zijn - voor zover nodig - met instemming van het 
Bisdom uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed, de provincie Noord-Holland en het gemeentebestuur van 
Haarlem. 
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KathedraalMuseum fondsen 
Fonds KathedraalMuseum en vitrines 
 
Algemeen KathedraalMuseumfonds 
Af: Bewaargeving Noord-Hollands archief 
Af: kosten verhuizingen 
 
 
 
Totaal KathedraalMuseumfondsen 

31-12-2019 
              € 

 
 

9.978 
 

10.906 
840 

- 
─────────── 

10.066 
----------- 

20.044 
═══════════ 

31-12-2018 
              € 

 
 

9.978 
 

12.956 
560 

1.499 
─────────── 

10.906 
----------- 

20.884 
═══════════ 

 
De kosten voor verhuizing en tijdelijke opslag van bezittingen van het museum worden ten laste gebracht van het 
Algemeen KathedraalMuseumfonds. 
 
Voor een lijst met kunstbezittingen zie bijlage “Kunstbezittingen in eigendom alsmede de bruiklenen van de stichting  
Begijnhof Amsterdam”. 
 
 
Evenementenfonds 
Het Evenementenfonds is in het verleden grotendeels ontstaan uit de geaccumuleerde opbrengsten minus kosten 
van series orgelconcerten. In 2012 is besloten dat de exploitatie door de Stichting Willibrordusorgel wordt 
voortgezet. Met ingang van deze datum is de reserve bevroren teneinde te kunnen worden ingezet om geld te 
genereren voor het toekomstig onderhoud van de kathedraal. In de huidige exploitatie-fase van de stichting is de 
hele bedrijfsvoering van de stichting gericht op het genereren van voldoende middelen voor het onderhoud van de 
kathedraal. Daarmee heeft dit bestemmingsfonds haar functie verloren. Het batig saldo ad € 10.748,- is om deze 
reden toegevoegd aan het restauratiefonds. 
 
 
Fonds César Franck Concours 
In 2012 is besloten dat de exploitatie wordt voortgezet door de Stichting Willibrordusorgel. In 2019 zijn het fonds 
en de bijbehorende bankrekening naar deze stichting overgeboekt. 
 
 
Calamiteitenfonds onderhoud kathedraal  
In 2019 is een legaat ontvangen groot € 75.000,-. Het bestuur van de stichting heeft besloten dit legaat een 
bijzondere bestemming te geven. De bedrijfsvoering van de stichting is er op gericht om de jaarlijkse kosten voor 
de exploitatie van de koepelkathedraal zodanig te beheersen, dat deze kunnen worden bestreden uit de jaarlijkse 
opbrengsten. Er kan zich evenwel een situatie voordoen waarbij urgente onderhoudskosten moeten worden 
gemaakt die niet konden worden voorzien, waardoor er sprake is van overmacht. In dergelijke situaties kan het 
calamiteitenfonds worden ingezet. 
Wij zijn de erflater veel dank verschuldigd.   
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Overbruggingsfinanciering 
 

            31-12-2019            31-12-2018 
                 €                €  

  
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 
 

            31-12-2019            31-12-2018 
                €                 €  

  
Te betalen facturen 7.197 7.661 
Bisdom inzake restauratiekosten plebanie 665.339 665.339 
   
 ─────────── ─────────── 
Totaal schulden korte termijn 672.536 673.000 
 ═══════════ ═══════════ 
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

 
Baten                  2019       2018  

                                       
Prijs Europa Nostra  10.000              - 
Periodieke giften 18.000     17.622 
Legaat 75.000              - 
Eenmalige donaties via rekening, cementmolen en ticketing  29.887     18.580 
 ─────      ───── 
Totaal giften             132.887 36.202 
Opbrengst entreegelden en rondleidingen 15.018     26.644 
Opbrengst winkel en catering 23.799       5.433 
 ─────     ───── 
Totaal opbrengst bezoekers kathedraal                38.817 32.077 
   
Opbrengst evenementen en acties 
(Klim naar het licht, Kathedraal in Bloei, Kerst in de Crypte, veiling) 

             220.595 33.503 

Overige opbrengsten                  1.972 1.885 
 ───── ───── 
Totaal baten               394.271 

             ----- 
103.667 
----- 

Lasten 
   
Rentelasten                 11.993 11.994 
Verzekeringen   1.571          436 
Kosten museum   3.266     14.312 
Schoonmaak kathedraal   8.700               - 
Onderhoud kathedraalgebouw 
Onderhoud inventaris, tuin, orgels 

51.779 
  9.185 

    16.804 
              - 

 ─────     ───── 
Gebouwkosten kathedraal                 74.501   31.552 
   
Marketing en promotie     8.020       8.918 
Drukwerk, folders, website 13.189       6.275 
Accountantskosten   2.225       3.600 
Administratie, bank- en pinkosten   4.179           - 
 ─────     ───── 
Totaal kosten marketing, communicatie en administratie                 27.613 18.793 
   
Overige kosten 
 
Afschrijvingen 

                  2.558 
 

                  8.881 

8.827 
 

                    - 
 ───── ───── 
Totaal lasten                125.546 71.166 
 
Af: naar continuïteitsreserve 
Af: naar calamiteitenfonds onderhoud  

             -----         
                 40.000 
                 75.000 

   ----- 

   
Voordelig saldo, overgebracht naar het Restauratiefonds  153.725 32.501  

══════ ══════ 
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Restauraties 2019 
    
1971-2018 Transport vanaf begin restauratiewerkzaamheden 

(zie hierna) 
 €   24.195.635 

    
2019 Afwerken crypte: Mokveld aannemers  15.703 
   ─────────── 
1971-2019 Totaal restauraties tot en met 2019  €   24.211.338 
 
 

 
 

 €   24.195.635 

    
    
    

 
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 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 
  ───────── 
  1.404.061 
Af: ontvangen subsidie NRF in 2006/2008  194.332 
 ───────── 
  1.209.729 
Ontvangen van Bisdom Haarlem-Amsterdam  in 2005, 2006 en 2007 1.875.068 
  ───────── 
Schuld aan Bisdom Haarlem-Amsterdam inzake plebanie per 31 december 2008 665.339 
  ═════════ 
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FINANCIEEL OVERZICHT RESTAURATIEFONDS vanaf 20 FEBRUARI 1971 (oprichtingsdatum) 
 

           €           € 
   
Saldi exploitatierekeningen 1971 t/m 2018 820.427  
Bij: batig saldo exploitatie 2019 na reserveringen 153.725  
Voordelige saldi exploitatierekeningen 1971 t/m 2019  974.152 
   
   
Specificaties inkomsten 1975-2019   
   
   
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, 2015 en 2018 1.770.000  
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 
Slottermijn subsidie Nationaal Restauratie Fonds 2019 

300.000 
285.600 

 

Totaal subsidies  18.027.405 
   
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  
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Mondriaanfonds 2014 en 2015 91.946  
Janivo 2014 10.000  
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 
Diverse fondsen 2018 
Diverse fondsen 2019 
Opheffing evenementenfonds 2019 

5.000 
35.000 
3.000 

10.748 

 

Totaal bijzondere baten  4.411.158 
   
Totaal inkomsten  23.412.715 
Af: uitgevoerde restauratie- en herstelwerkzaamheden 1971-2019  24.211.339 
   
Saldo restauratiefonds per 31 december 2019 (naar balans)  -798.624 
  ════════ 

 
 
 

Specificaties restauraties 1971-2019            €       € 
   
    
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  
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 Architect Lourijsen 3.790  
 Totaal restauraties 1983  51.693 
    
    
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  
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 Controle bliksembeveiliging, Heringa en Wuthrich 251  
 Totaal restauraties 1992  68.936 
    
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  
 Asbestinventarisatie, Argos 1.607  
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 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  
 Werkzaamheden transepten, Bonan 12.951  
 Advies transepten, APS Milieu  1.065  
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 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  
 Deformatiemeting schip, Fugro 1.899  
 Werkzaamheden schip, Multitechniek 11.905  
 Kroonluchters schip, Marieke Ensing 8.384  
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 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  
 Onderzoek metselwerk, Rockview 18.053  
 Schilderwerk Te Deum, Davique 46.312  
 Rijksdienst Cultureel Erfgoed 2.520  
 Deformatiemeting, Fugro 1.900  
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 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  
 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  
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 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  
 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  
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 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 
    
    
2018 Overhoff bouwkeramiek              2.710  
 Ton Wallaard vloeren 5.225  
 Elmers elektrotechniek 4.473  
 Ton v Loon tochtportaal 42.037  
 Fugro onderzoek 4.199  
 de Prouw constructieadvies 2.398  
 Vera Bakker metaalrestauratie 7.296  
 BAM aannemers 91.667  
 Davique schilderwerk 3.978  
 van Hoogevest architecten 34.838  
 van Milt restaurateurs 69.531  
 Heuft historische binnenruimten 16.706  
 van der Tier las- en montage 33.723  
 Engelberts leidekkers  14.953  
 Veldwijk 4.040  
 Maarssen steenhouwers 20.507  
 Dejo steigers 1.500  
 Rombout smederij 4.108  
 Gemeente Haarlem leges 2.701  
 Mokveld aannemers 56.874  
 Mokveld aannemers 153.170  
 Van Hoogevest architecten 10.648  
 Multitechniek installateurs 32.429  
 Elmers elektrotechniek 6.996  
 Adema vervanging tractuur 34.231  
 Adema vernieuwing speeltafel 66.057  
 Elmers elektrotechniek 2.074  
 C. van der Poel Orgeladvies 7.404  
 Van Hoogevest restauratieverslag 24.200  
 Rombout geluidschermen 4.480  
 Tekton meubilair entree 15.450  
 DGMR inzake brandveiligheid 2964  
 Totaal restauraties 2018  783.928 
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2019 Mokveld aannemers afwerken crypte 15.703  
 Totaal restauraties 2019  15.703 
   2964 

 
 

1971-2019 
 
 

Totaal restauraties tot en met 2019  €  24.211.339 
════════ 
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JAARVERSLAG VAN DE  
COMMISSIE KUNSTZAKEN EN

KATHEDRAALMUSEUM



. 
JAARVERSLAG 2019 VAN COMMISSIE KUNSTZAKEN EN KATHEDRAALMUSEUM 
 
De Commissie Kunstzaken en KathedraalMuseum heeft in 2019 diverse malen vergaderd. 
Plenaire commissievergaderingen vonden plaats op 15 januari, 23 mei en 25 september, 
genotuleerd door Ineke Hetem. 
 
KathedraalMuseum  
Tot en met 2 februari 2019 was nog de in 2018 ingerichte tentoonstelling ‘Kerstgroepen uit 
de verzameling dr. B.A.M. Peters en mevr. Nelly Möller’ te zien in het KathedraalMuseum en 
omliggende ruimtes (zie ook Jaarverslag 2018). Het jaar 2019 stond bovenal in het teken van 
het zeer druk bezochte evenement ‘Klim naar het Licht’, georganiseerd door het bestuur van 
de Stichting in samenwerking met diverse externe partijen. Het publiek kon naast de 
rondgang door koepel, gewelven en torens ook het KathedraalMuseum bezoeken. Voor hen 
werden twee kleine tentoonstellingen in het museum ingericht.  
In de eerste plaats een educatieve presentatie, met tekst en beeld, op een nieuw 
aangeschafte set van negen manshoge, demontabele display-panelen, over de in 2019 
voltooide restauratie van de kathedraal. Een tweede presentatie/tentoonstelling kreeg als 
titel ‘150 maal de kathedraal’, en betrof de door het KathedraalMuseum eind 2018 
aangeschafte verzameling van ruim 150 verschillende antieke ansichtkaarten waarop de 
kathedraal vanaf de bouw is afgebeeld. De unieke verzameling, inclusief opbergmap, werd 
verworven van de verzamelaar J. van Ommeren. De verzameling werd in een zestal vitrines 
getoond, waaraan bovendien in een vitrine enkele voorbeelden van moderne artistieke 
verbeeldingen van de kathedraal werden getoond. Het geheel werd voorzien van twee 
introductiepanelen en verklarende teksten in de vitrines, vormgegeven door Fonts & Files in 
onze huisstijl. Beide tentoonstellingen/presentaties, opgebouwd door de Commissie in 
samenwerking met de Klein Onderhouds Groep (KOG), zijn vanaf de lente tot eind 2019 te 
zien geweest.  
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Aan het eind van 2019 werden de (nog onvoltooide) ruimtes onder de straalkapellen 
ingericht met een sfeervolle Kerstpresentatie met muziek, kerststallen en andere zaken, een 
project dat buiten de Commissie Kunstzaken en KathedraalMuseum werd georganiseerd. Dit 
laatste in tegenstelling tot voorgaande jaren, toen Kerstgroepententoonstellingen onder de 
hoede van de Commissie vielen. De Commissie heeft echter aan het Stichtingsbestuur te 
kennen gegeven dat de organisatie van evenementen e.d. voortaan buiten haar (beperkte) 
mogelijkheden en eigen doelen ligt. Buiten de Commissie viel zoals steeds ook de jaarlijkse 
manifestatie ‘De Nieuwe Bavo bloeit’, die opnieuw plaatsvond in de lente (5 t/m 13 april); 
wel droeg de Commissie daar een gedrukte speurtocht aan bij (zie onder ‘Publicaties’). Door 
Stichtingsbestuursvoorzitter Wim Eggenkamp en conservator Antoon Erftemeijer, 
ondersteund door Michel Bakker en André Numan, zijn diverse intensieve oriënterende 
gesprekken gevoerd met de heer B. van der Sluis uit Bloemendaal en anderen over een 
eventuele presentatie van een bestaande grote ‘Bible Art’-tententoonstelling (moderne 
bijbelse prenten van Dali, Chagall e.a.) in de kathedraal en het museum, die eerder in Gouda 
te zien is geweest; om diverse, vooral financiële, redenen is uiteindelijk afgezien van deze 
mogelijkheid. 
Door beheerder van het KathedraalMuseum, Isolde Schol, en andere commissieleden 
werden onderhoudswerkzaamheden verricht in het museumgedeelte. Er werd een 
stofzuiger aangeschaft. Het schoonhouden van de ruimte blijft een belangrijk punt van 
aandacht. Ook werd de bergruimte vóór de museumingang door enkele Commissieleden 
gedeeltelijk ontruimd en meer op orde gebracht. Een deel van de museuminboedel (vitrines 
met name) staat gestald in de afgesloten grote bergruimte aan de noordzijde van de 
museumruimte. De twee houten schotten-met-deur voor de twee toegangen van de ruimte 
onder de straalkapellen zijn grijs geschilderd.  
 
Publicaties 
De Commissie verzorgde ter begeleiding van de jaarlijkse manifestatie ‘De Nieuwe Bavo 
bloeit’ een speciale, in kleur gedrukte ‘Bloemen-speurtocht’ voor kinderen, waarvan de 
samenstelling en uitvoering berustte bij Michel Bakker en (qua vormgeving) Fonts & Files. Nu 
het KathedraalMuseum samen met de kathedraal als geheel sinds 2018 onderdeel is van het 
‘Grootste Museum van Nederland’ (het initiatief van het Catharijneconvent), wordt sterk de 
behoefte gevoeld om een compacte gids samen te stellen, aansluitend bij de reeks die de 
Commissie tot op heden het licht heeft laten zien (deeltjes over Dibbets, Bijvoet en 
Andriessen). Voorbereidingen daarvoor zijn in de tweede helft van 2019 getroffen; de 
publicatie wordt verwacht in 2020. André Numan richtte een vitrine in het museum in met 
de belangrijkste publicaties over de kathedraal tot op heden.   
 
Aanwinsten  
Drie koorboeken zijn door Michel Bakker in ontvangst genomen van de congregatie Zusters 
van de Voorzienigheid, vertegenwoordigd door zr. Gertruud Padberg. Een exemplaar van de 
originele blikken spaarpot waarmee bij parochianen om financiële steun voor de 
kathedraalbouw werd gevraagd, tezamen met een rond keramisch doosje-met-deksel met 
een handgeschilderde afbeelding van de kathedraal nog zonder de torens, werden door een 
anonieme schenkster aan de museumconservator overgedragen. 
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Depot 
Ook dit jaar bleef de bijzondere verzameling liturgische en artistieke voorwerpen uit de 
KathedraalMuseum-verzameling in bewaring in het depot van het Noord-Hollands Archief. 
Een kleiner deel (met name papieren archief van de Commissie) blijft vooralsnog in de 
Plebanie.  
 
Bruiklenen 
Dit jaar zijn geen bruiklenen aangevraagd.  
 
Externe contacten 
De voorzitter, en eenmaal in diens plaats de heer A. Numan, bezocht de vergaderingen van 
het Stichtingsbestuur, waaraan ook telkens Ineke Hetem, secretaris van beide gremia, 
deelnam.  
 
Kunstzaken in de kathedraal 
Op initiatief en met financiën van het Kerstmisgilde is in de Kerstkapel een uitvoering in 
houtsnijwerk gerealiseerd naar een bewaard gebleven ontwerp van Han Bijvoet uit 1966, 
door beeldhouwer Maarten Robert. Het kunstwerk toont een engelenfiguur die de ster van 
Bethlehem (de kerstster) verbeeldt. De onthulling vond plaats op 24 maart 2019. 
De beheerder van het KathedraalMuseum Isolde Scholberg van onze Commissie hield 
speciaal zicht op de ontvochtigers van de kazuifel-vitrines, van groot belang om verval van 
deze belangwekkende textilia te voorkomen. 
Hanneke Olyslager faciliteerde een bezoek van onderzoekers van Museum Het 
Catharijneconvent die in opdracht van het bisdom een nieuwe inventarisatie maken van het 
kunstbezit van de kathedraal en van het KathedraalMuseum. 
In hoeverre de Commissie voortaan ook (mede) verantwoordelijkheid zal dragen voor de 
kunstzaken in de Antoniuskerk, nu die met de Kathedraal is ‘gefuseerd’, is vooralsnog 
onduidelijk. 
 
Samenstelling Commissie 
Antoon Erftemeijer (voorzitter), Ineke Hetem (secretaris), Isolde Scholberg (beheerder), 
André Numan, Michel Bakker, Bart Putter, Willem de Winter, Richard Everard, Hanneke 
Olyslager. 
 
Antoon Erftemeijer,  
voorzitter/conservator Commissie Kunstzaken en KathedraalMuseum, mei 2020 
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VAN DE TITULAIR-ORGANIST



. 
Artistiek jaarverslag 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 2019 plaats 
vanaf de eerste zaterdag in mei tot en met de laatste zaterdag in september.  
Met zijn 79 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 2019 
 
Inleiding 
In 2019 vond voor de wekelijkse serie Zaterdagmiddagconcerten voor de 46ste 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 46ste serie in 2019. In dit seizoen werd 
aandacht besteed aan één thema: 
 
- Eugène Gigout en Charles-Marie Widor, twee Franse, symfonische orgelmeesters 
 
De concerten 
Het openingsconcert van de 46ste serie, tevens donateursconcert, werd op 4 mei gegeven door Dirk 
Out, Jaap Stork, Stephan van de Wijgert en Ton van Eck. Iv.m. met de dodenherdenking die dag 
voerden zij werken uit van o.m. Jehan Alain, Jean Langlais en Bernard Bartelink. Tevens stond dit 
concert in het kader van de herdenking van Leo Dobbe, in leven bestuurslid van de Stichting 
Willibrordusorgel, die decennia lang het gezicht vormde van de Zaterdagmiddagconcerten, maar ook 
logistiek grote verdiensten had voor de serie. Wij zullen zijn sonore stem missen waarmee hij de 
bezoekers en de solisten welkom heette, deze laatsten vaak in hun moedertaal. Hij overleed op 24 
december 2018 na een slopende ziekte. Op 31 december namen we afscheid van hem  in de 
kathedraal en begeleidden we hem naar de begraafplaats achter de St.-Bavo in Heemstede waar hij 
werd bijgezet in het familiegraf. 
Voorafgaand aan dit concert gaf Ton van Eck een lezing met PowerPointpresentatie over 
(orgel)muziek rond de Tweede Wereldoorlog. 
Op 11 mei trad Wilbert Berendsen uit Doesburg op met composities van Andriessen, Gigout, zijn oud-
leermeester Nico Verrips en Maurice Duruflé. 
Op 18 mei concerteerde Wouter van Belle, organist van de St.-Catharinakathedraal, met werken van 
Franck, Gigout, zijn verre voorganger Hendrik Andriessen en van hemzelf. 
Op 25 mei was het de beurt aan de titulair-organist van de St.-Bavokathedraal, Ton van Eck, die, 
samen met de Bavocantorij o.l.v. Sanne Nieuwenhuijsen een uitvoering verzorgde van het Requiem 
van Maurice Duruflé en dit vooraf liet gaan door de Prélude uit de Suite van dezelfde componist. 
Op 1 juni kwam de jonge organist van de St. Willibrordusbasiliek te Hulst concerteren, Marcel 
Mangnus, Met werken van Widor, en Arthur Wills, maar ook van Sietze de Vries en zijn eigen 
Rapsodie op het Zeeuwsvlaamse volkslied. Op 8 juni, daags voor Pinksteren, volgde de Haagse 
organist Bert den Hertog met, heel toepasselijk, een uitvoering van de 7 Méditations sur le Saint-
Esprit van Jeanne Demessieux. 
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15 juni kwam de bijna jaarlijks op het Willibrordusorgel concerterende Tjeerd van der Ploeg met 
werken van Widor (delen uit de Suite Latine), Gigout en Dupré (Trois Hymnes op. 58). 
Op 22 juni volgde, tijdens het vanwege Bavodag naar de avond verplaatste concert , Jaap Stork die 
ook de historische Steinwayvleugel bespeelde. Hij vertolkte composities van Herbert Brewer, 
Maurice Ravel (een bewerking van hemzelf voor orgel van de Pavane pour une infante défunte, en de 
Tombeau de Couperin.  
Die vleugel werd ook gebruik tijdens het concert door organiste Gonny van der Maten, celliste Doris 
Hochscheid en pianist Frans van Ruth op 29 juni die een programma ten gehore brachten met o.m. 
twee nieuwe composities voor deze drie instrumenten van Rick van Veldhuizen en Wouter van Belle. 
 
De Parijse organist David Cassan speelde een week later, op 6 juli, een gevarieerd programma met 
werken van Mozart, Gigout, Bonnet, Bartók en Dupré 
Op 13 juli zou Matteo Imbruno spelen, maar omdat hij wegens een blessure verhinderd was, werd hij 
vervangen door titulair-organist Ton van Eck die niet alleen het concert, maar ook het programma 
overnam met werken van Provesi, de 6de Sonate van Mendelssohn, het a-moll concert van 
Bach/Vivaldi en Francks derde Choral. 
Op 20 juli speelde Andreas Meisner uit Altenberg een programma met werken van o.a. Bach, Widor 
en de Sonata Eroïca van Joseph Jongen en op 27 juli besloot Ton van Eck de julimaand met de 6de 
symfonie van Widor en de Rhapsodie sur des airs Catalans van Eugène Gigout. . 
De concerten van augustus werden op de 3de van die maand geopend door Jochem Schuurman, 
winnaar van de 2de prijs op het Internationaal César Franck Concours 2017. Hij had werken van 
Franck, Widor, Gigout en Vierne op het programma staan. Op 10 augustus concerteerde Winfried 
Bönig. Organist van de Dom in Keulen met een origineel en contrastrijk programma waarin hij Pièces 
de Fantaisie van Vierne afwisselde met fuga’s van Johann Seb. Bach.  
Op 17 augustus trad Bert van Stam op, die dit concert kreeg aangeboden als winnaar van de 3de prijs 
op het Internationaal César Franck Concours van 2017. Hij had onder meer de Trois Pièces uit 1878 
op zijn programma staan. De uit Esland afkomstige, in Noorwegen werkzame Ines Maidre 
concerteerde een week later, op 24 augustus. Zij bracht een afwissleend programma ten gehore met 
werken van Bach, Gigout en Guilmant, maar ook de Nederlandse première van de 1ste sonate van 
haar landgenoot Alfred Karindi. 
De Utrechtse Domorganist Jan Hage sloot op 31 augustus de maand af met de 7de symfonie van 
Widor, de Toccata van Gigout en twee delen uit Quattro Quadri van Richard Rijnvos, waarvan in het 
voorjaar de première door dezelfde organist werd gegeven op zijn eigen orgel in de Utrechtse 
Domkerk.  
De maand september werd op de 7de geopend door Stephan van de Wijgert die o.m. Widors 4de 
Symfonie en de Pastorale van Franck op fraaie wijze vertolkte. 
Luchtiger van karakter was het programma van het concert op Open Monumentendag (14 
september) waar Dirk Out bewerkingen speelde van de Notenkrakersuite van Tsjaikowski en het 
concert besloot met Gershwins Rhapsody in Blue. 
Helaas bleek Leon van den Brand wegens ziekte verhinderd het concert van 22 september te geven. 
De organisatie wist in zijn plaats Una Cintina te laten spelen die evenals Leon van den Brand had 
voorzien, een slagwerker wist mee te nemen om een uiterst origineel programma uit te voeren. 
Samen met Georgi Tsenov vertolkte zij werken van Jean Baptiste Robin, Tālivaldis Ķeniņš, Egil 
Hovland en Richard Wagner 
Tijdens het slotconcert trad de sopraan Michelle Mallinger op. Samen met titulair-organist Ton van 
Eck vertolkte zij werken van Nieland (Ave Maria), Andriessen (La Vierge à Midi), Van Eck (Prière de 
Saint-Bernard de Clairveaux) en Hakim (Magnificat), die Ton van Eck afwisselde met orgelwekren van 
Widor en Gigout waaronder Widors bekende Toccata die hij voor het eerst tijdens een concert 
uitvoerde in de kathedraal. Samen besloten ze het concert met Les Angélus van Louis Vierne.  
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Ondanks dat de concerten nogal wat te lijden hadden van achtergrondlawaai door het evenement 
Klim naar het Licht viel de publieke belangstelling over het algemeen genomen mee. Een voordeel 
was wel weer dat vele deelnemers van het evenement ook korte of langere tijd bleven luisteren en 
zo in aanraking kwamen met de orgelmuziek. Bij volgende evenementen zullen nog duidelijker 
afspraken gemaakt moeten worden om op zaterdag het bezoek te beëindigen voor de aanvang van 
het concert. Daarbij zal de aanvangstijd van de concerten in de komende jaren als proef worden 
verplaatst naar 16 uur. Al met al kan de Projectgroep artistiek en wat betreft het bezoek terugzien op 
een geslaagde serie. Dit is mede te danken aan de afwisselende en bijzondere programmakeuze en 
het hoge artistieke niveau.  
 
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 46ste serie Zaterdagmiddagconcerten kon mede tot stand komen dankzij financiële steun van  
Cultuurstimuleringsfonds van de Gemeente Haarlem, Bisdom Haarlem – Amsterdam, Stichting HET 
HAARLEMSCHE MUZIEKFONDS, enkele ruimhartige anonieme gevers  en.... de gulle gaven van vele 
bezoekers en van de donateurs. 
 
Andere evenementen 
Het instrument klonk verspreid door het jaar bij diverse excursies en bezoeken zoals tijdens het 
evenement De Nieuwe Bavo Bloeit en bij de bijeenkomst ter gelegenheid van het toekennen van de 
Europa Nostra prijs op 11 oktober.. 
Ook werd de gelegenheid geboden aan organisten uit binnen- en buitenland om het orgel te 
bespelen.  
 
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. 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 die bijna elk concert aanwezig was.  
Gemma Coebergh, Gerard Maters, Stephan v.d. Wijgert en ondergetekende maken deel uit van de 
artistieke commissie. Ondergetekende verzorgde tevens de lay-out van de programma’s en 
toelichtingen die wekelijks werden gedrukt.  
Ton en Jeannette Alders verzorgden de publiciteit voorafgaand aan de serie waaronder het 
bijhouden van het adressenbestand en de verzending van 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. Emmy Schouten vormde daar op kantoor de 
contactpersoon. Zo konden door combinatie van concerten verschillende buitenlandse organisten 
met deling van de kosten worden uitgenodigd. 
Dit was het achtste 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, wanneer nodig, hun diensten als 
registrante. 
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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. 
 
Adema’s Kerkorgelbouw verhielp af en toe belangeloos kleine storingen. 
 
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. 
 
Vieringen  
De titulair-organist van de kathedraal maakt 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 
Mede vanwege het evenement Klim naar het Licht konden dit jaar geen examens plaatsvinden. 
 
Excursies, lessen, opnamen 
Het Willibrordusorgel kreeg tijdens de Open Monumentendagen in september de nodige aandacht, 
mede dankzij het concert op zaterdag 14 september.   
Regelmatig komen vakorganisten studeren op het orgel. 
 
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 
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OVERZICHT
BEZITTINGEN



. 
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 
45.   kelk, pateen en lepel, J.G.J.E. en L.H.M. Brom, 1951 
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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 
84.    Collectie H.A. Bijvoet. 399 documenten (tekeningen) met 5 bijlagen 
85.    processievaandel 'de Hanze' Haarlem 
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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. 
 
Aanwinsten 2019 
118.  400 Kerstgroepen, ontvangen van mevr. N. Möller, afkomstiog uit de nalatenschap van pastoor dr. B.A.M.         
         Peters 
119.  Drie koorboeken, aangeboden door de congregatie van de Zusters van de Voorzieningheid 
120.  Exemplaar van het blikken spaarpot in de vorm van het te bouwen westfront, waarmee geld werd   
         ingezameld voor met name de mannen- en vrouwentoren 
121.  Een rond keramisch doosje met deksel met daarop een handgeschilderde afbeelding van de kathedraal nog   
         zonder de twee torens 
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Bijzondere voorwerpen in bruikleen van de stichting Begijnhof te Amsterdam 
 

- Triptiek met de kruisiging uit het atelier van Jan van Scorel, circa 1550-1575, ontvangen in 2011, thans 
in het KathedraalMuseum 

- Eikenhouten Mariabeeld, circa 1470-1480, ontvangen in 2011, thans in het KathedraalMuseum 
- Schilderij De Calvarieberg uit het atelier van de Antwerpse schilder Gilles Coignet, vervaardigd tussen 

1589en 1593 te Amsterdam, ontvangen in 2015, thans in de spreekkamer – de blauwe kamer - van het 
Bisschopshuis 
 

 
 
 
OVERIGE BEZITTINGEN 
 
        -      Inventaris van de kapel van het voormalige verzorgingshuis Overbos te Heemstede in de stijl van Dom   
               van der Laan, bestaande uit onder meer het betonnen altaar met 3 bijbehorende stoelen, credenstafels,     
               acht zit-/knielbanken, smeedijzeren altaarkruisje + 4 kandelaars, alsmede een geelkoperen staande  
               penkandelaar met 3 klauwpoten, thans voor het merendeel opgesteld in de Lidwinakapel, ontvangen in   
               2012 

- Tweeklaviers Verschuerenorgel, thans in de Lidwinakapel, ontvangen in 2012, eveneens uit de kapel 
van Overbos afkomstig 

- Uitschuifbare tafel met 12 met leer beklede stoelen, ontvangen in 2012 ( thans in de spreekkamer – de 
blauwe kamer – van het Bisschopshuis, ontvangen in 2012 

- Kabinetorgel, geschonken door mgr. drs. J.W.N. Valkestijn, thans op het hoofdkoor, ontvangen in 2011 
- Het 19-eeuwse secretaire-orgel van Knipscheer, in 2017 ontvangen van plebaan H.J. van Ogtrop, thans 

in de bisschoppelijke sacristie 
 
In bruikleen van de zusters van het Heilig Hart van Jezus uit Rosmalen: het secretaire Mennesorgel, ontvangen 
in 2018, thans in de Sacramentskapel 
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