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Afgezet tegen het jaar 2019 was 2020 ten gevolge van de Corona-pandemie een teleurstellend jaar. 
Vele geplande evenementen konden niet, of maar zeer ten dele doorgaan. Publiek kon maar in 
zeer beperkte mate worden toegelaten. Dat had als consequentie, dat nauwelijks geldmiddelen 
beschikbaar kwamen voor het aanbrengen van vele, noodzakelijke voorzieningen. Van de gele-
genheid werd gebruik gemaakt om de organisatie verder in te richten op nu ingetreden exploita-
tiefase en aan het opstellen van een business case om te bezien, hoe de kathedraal in de komende 
jaren kostendekkend in stand gehouden kan worden.

1. Voorgenomen evenementen in 2020

Aangemoedigd door het succes van “De Klim” in 2019 ( 81.000 betalende bezoekers) werden voor 
2020 de volgende evenementen gepland:
-  de Kathedraal in Bloei van 17 t/m 24 april met een speciale ouderendag en een  

symposium onder de titel “Bloemen in de christelijke traditie”
-  75 jaar Bevrijding/oorlog in mijn buurt in samenwerking met Haarlem Bevrijdingspop  

(o.a. tentoonstelling + film)
- “De Wezens van de kathedraal”, van 30 mei tot en met 27 september
-  de 47e serie orgelconcerten op de zaterdagmiddag in de periode 1 mei tot 1 oktober
- tentoonstelling over 675 jaar Mirakel van Amsterdam van oktober tot medio december.

Met name de Kathedraal in Bloei (vorig verslagjaar ruim 6000 bezoekers) en De Wezens van de  
kathedraal (als belangrijkste publiekstrekkend evenement) hadden voor de broodnodige inkomsten 
moeten zorgen. 

In het begin van het verslagjaar zag het er nog zorgeloos uit. Het evenement “Kerst in de crypte”, dat 
plaatsvond van 14 december 2019 tot en met 5 januari 2020, werd door 7500 betalende bezoekers be-

zocht, een tot dan toe nimmer bereikt aantal. Helaas hield het daarmee op. Op 12 maart hield de 
minister-president zijn toespraak over de uitgebroken Corona-crisis en kondigde de eerste zgn. 

intelligente lock-down aan. De daarop volgende maatregelen hielden in, dat alle publiek-
strekkende gebouwen tot 1 juni op slot gingen. De kathedraal kon alleen nog gedurende 

één uur per dag open voor stilte en gebed. Dat betekende, dat de Kathedraal in Bloei 
niet door kon gaan, evenals het project 75 jaar Bevrijding/oorlog in mijn buurt. 

In de zomermaanden werd naast de basisregelingen van 1,5 meter afstand, fre-
quent handen wassen en testen bij verkoudheid, iets meer mogelijk. Musea 
en kerken mochten meer mensen toelaten, wanneer men zich van tevoren 
– liefst online –   had opgegeven en er via tijdslots niet meer dan 30 mensen 

in directe nabijheid van elkaar konden komen. Dankzij de sinds De Klim naar 
het licht aanwezige voorzieningen kon aan deze nadere voorwaarden moeite-

loos worden voldaan. Ook de orgelconcerten konden onder deze voorwaarden vanaf  
1 juli plaatsvinden tot aan het laatst geplande concert op 26 september. In verband met 

het samenvallen van deze serie met het evenement “De Wezens van de kathedraal” werd 
het aanvangstijdstip verschoven van 15.00 naar 16.00 uur. De expositie “De Wezens van de 

kathedraal” is voor het publiek opengegaan van 4 juli tot en met 25 oktober. De tentoonstelling 
over 675 jaar Mirakel van Amsterdam vond plaats in de maanden oktober tot medio december. 
Gedurende die tijd stond achter in de kathedraal bij binnenkomst de lantaarn, die tijdens de jaar-
lijkse Stille Omgang in de Amsterdamse Kalverstraat wordt neergezet ter hoogte van de Heilige 
Stede op de plek, waar het wonder van Amsterdam heeft plaatsgevonden.
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2. De Wezens van de kathedraal 

Het evenement voor het jaar 2020. Na het grote succes van het project “De Klim naar het licht” in 
2019 is nagedacht, of een dergelijk soort evenement niet kon worden herhaald om aan een groot 
publiek bijzondere onderdelen van de kathedraal te laten zien, wat normaal niet kan. Zo werd het 
idee geboren om de vele beelden, die rondom het hoogkoor aan de Leidsevaart aan de buitenzijde 
zijn aangebracht en die vanaf de straat nauwelijks te zien zijn, te gaan ontsluiten. Dat bleek mo-
gelijk door gebruik te maken van de aanwezige traptorens in het hoogkoor om van beneden naar 
boven en vice versa te komen. Aansluitend moesten voorzieningen worden aangebracht om van en 
naar de overdekte omgang rond de absis van de kerk te kunnen komen. Dat vereiste weer de nodige 
vindingrijkheid en tijd om alle vergunningen op tijd binnen te krijgen, zoals de omgevingsver-
gunning en het akkoord op het veiligheidsplan, en om het feitelijk gereed krijgen van allerlei 
aanvullende voorzieningen, zoals aluminiumtrappen en de daarbij behorende leuningen. 
Gelukkig lukte alles net op het nippertje, niet in het minst vanwege de vele relaties, die 
tijdens de restauratie en bij “De Klim naar het licht” met vergunningsverleners en 
bedrijven waren opgebouwd.

Het project werd, zodra dit mogelijk was, volop in de markt gezet, uiteraard 
via de eigen websites en via social media als facebook, Instagram en via 
influencers, maar ook op de traditionele manier via landelijke en regionale 
dagbladen, reclameborden langs de belangrijkste wegen in Haarlem, en ad-
vertenties in de plaatselijke weekbladen. Dankzij de inmiddels vertrouwde en 
zeer gewaardeerde inschakeling van organisatiebureau Doss uit Alkmaar met on-
dersteuning van Gerjon Rooker en Haarlem Marketing kon een groot publiek worden 
bereikt. Maar ondanks deze publiciteit liep het niet storm. Ook wij ondervonden de last, 
dat mensen – en vooral ouderen – niet durfden te komen, zoals ook bij de musea het geval 
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was, ondanks het feit, dat steeds benadrukt werd, dat alles coronaproof was ingericht. Degenen, die 
wel kwamen, waren enthousiast, maar er kwamen niet meer dan 8000 betalende bezoekers, terwijl 
er op 20.000 mensen was gehoopt. Het had als consequentie, dat financieel op dit evenement moest 
worden toegelegd.

Overigens kwamen de bezoekers, nadat zij via de traptoren aan de noordzijde waren afgedaald via 
de Mariakapel in de crypte terecht. Daar stonden de beelden dankzij 3D-prints in verkleinde vorm 
afgebeeld. De beelden waren boven deels alleen van achteren te zien. In de crypte kon men de 
voorzijde van nabij bekijken op verkleinde exemplaren. Eén van de beelden was op ware grootte ge-
kopieerd. Uiteindelijk kwam men in de museumruimte zelf terecht, waar films over de kathedraal 
werden vertoond. 

3. Uitgevoerde projecten 

Tintinnabulum en conopeum 
Dankzij een bijdrage van het Sint Jacobs Godshuis en de opbrengst van de Kerkenveiling op 29 no-
vember 2019 konden de twee onderscheidingstekens, behorende bij de door de Paus aan de kathe-
draal verleende titel van Basiliek, worden gerestaureerd door de ons inmiddels wel zeer vertrouwde 
metaal-restaurator Vera Bakker uit Schoonhoven. De titel Basiliek werd in 1948 verleend ter gelegen-
heid van het 50-jarig bestaan van de kerk. Deze voorwerpen staan ter weerszijden van het bisschop-
saltaar, het tintinnabulum ter linkerzijde en het conopeum ter rechterzijde.
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Verlichting in de zijkapellen en in de trapomgang naar het orgel.
Deze voorgenomen verlichting maakte onderdeel uit van het totale verlichtingsplan, dat voor de 
kathedraal was ontworpen door lichtkunstenaar Hans Wolff & partners te Amsterdam. Tot nu toe 
ontbrak het geld daarvoor. Dankzij “De Klim” konden deze onderdelen van het totale plan in het 
verslagjaar worden uitgevoerd. Daarmee zijn de altaren, de kruiswegstaties en de biechtstoelen in 
die ruimten aangelicht, alsmede de beelden, die tussen deze kapellen op de muren aan de midden-
schipzijde zijn aangebracht. Inmiddels is ook het prachtige trapportaal, welke toegang geeft tot 
het Willibrordusorgel schitterend verlicht, een weinig bekende ruimte in de kathedraal van hoge 
architectonische kwaliteit.
Helaas is hiermee nog niet het gehele verlichtingsplan uitgevoerd. Rest nog een betere aanlichting 
onder de orgeltribune alsmede de hoofdverlichting in het middenschip en een betere belichting op 
het suppedaneum onder de koepel. De door de stichting ingeschakelde lichtkunstenaar werkt in-
middels ook aan de binnenverlichting van de Sint Jan in Den Bosch en bezien wordt of beide kerken 
voor wat het middenschip en de ruimte onder de viering/koepel betreft op dezelfde wijze kunnen 
worden aangepakt, hetgeen hopelijk een kostenbesparing kan opleveren.
Waar in ieder geval geen geld voor was, is de verlichting van de buitenzijde van de kathedraal, waar-
voor de eerder genoemde lichtkunstenaar een prachtig plan heeft ontworpen.

4. Nog uit te voeren projecten 

Op het verlanglijstje van uit te voeren werkzaamheden, welke niet in samenhang met  
de restauratie konden worden gerealiseerd, staan nog de volgende projecten:
- uitbreiding van het KathedraalMuseum met depotruimte in de crypte. Sinds jaar 

en dag wordt geprobeerd hier geld voor bijeen te krijgen bij de Bankgiroloterij, 
maar steeds tevergeefs. Zo is op ook de subsidie-aanvraag van 10 september 
2019 weer afwijzend beschikt, hoewel aan alle voorwaarden werd voldaan. 
Op 13 september 2020 is opnieuw een aanvraag ingediend. Het project 
kost zoveel geld dat dit zonder een forse bijdrage van deze loterij  
nauwelijks realiseerbaar is.

-  de vervanging van de tijdelijke invaliden-toegang door een definitieve. 
Daarvoor is reeds een omgevingsvergunning afgegeven. Geprobeerd wordt 
hiervoor nog subsidie te verkrijgen. Mede afhankelijk daarvan kan dit hopelijk in 
het komende verslagjaar tot uitvoering komen.

- aanbrengen van een glazen wand tussen de processie-uitgang en het middenschip.  
Doel er van is om geluidsoverlast tussen beide ruimtes te beperken en om in de  
processie-uitgang een aantrekkelijker binnenklimaat te creëren. De ruimte van de  
processie-uitgang ligt namelijk boven de kelder, waar de verwarmingsketels staan opge-
steld. Daardoor kan de verwarming relatief makkelijk hierop worden aangesloten.

- aanbrengen van draaibare hekken in de tuinmuur op de plek, die toegang gaf tot 
het bouwterrein.

- aanbrengen van akoestische voorzieningen ten behoeve van koormuziek. 
De aanvankelijk ontworpen voorzieningen bleken teveel bezwaren op te 
roepen (te storend qua aanzicht, te moeilijk hanteerbaar). Thans wordt 
onderzocht, of via de methodiek van golfveldsynthese een oplossing kan  
worden gevonden. Daartoe zullen de nodige proeven worden genomen.  
Indien deze methode voor de kathedraal hanteerbaar is – en daar ziet het 
naar uit – zal het zoeken naar geldmiddelen de volgende uitdaging zijn. 
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5. Bestuur 

Het bestuur kwam in 2020 zes maal voltallig bijeen – me-
nigmaal online vanwege Corona – , het dagelijks bestuur 
bijna tweewekelijks. Tal van onderwerpen passeerden de 
revue en met name het opvangen van de gevolgen van de 
Coronamaatregelen van de regering voor de voorgenomen 
evenementen. Daarnaast stond het omvormen van de orga-
nisatie naar de exploitatiefase centraal, waarbij met name 
de regiefunctie van het bestuur voor alle niet-religieuze 
activiteiten consequent aandacht kreeg. Verder werd de 
zoektocht gecontinueerd naar het kostendekkend kunnen 
exploiteren van de kathedraal.

Voor de eerste keer werd in 2020 een begroting opgesteld en 
geaccordeerd voor het jaar 2021. 

Business case
Al vanaf 2017 is – zij het met veel tussenpozen – nagedacht over de opzet en inrichting van het 
kathedrale complex na het gereed komen van de restauratie. Het begon met een notitie van de toen-
malige hulpbisschop, gevolgd door de inschakeling van externe deskundigen, die echter niet tot 
rapportage kwamen. Daarop nam de penningmeester het initiatief met zijn notitie “De Kathedraal 
in Haarlem, Godshuis en Monument”, die tussen medio 2018 en november 2019 naar aanleiding van 
de gevoerde discussies enige malen werd bijgesteld. Daarnaast wilde het bisdom een beter inzicht 
krijgen in de financiële positie van de stichting en de parochie, en in de eventuele toekomstige ex-
ploitatiemogelijkheden, voordat ter zake besluiten zouden kunnen worden genomen. Daartoe scha-
kelde het bisdom in 2019 het adviesbureau Twijnstra en Gudde in, waarbij de stichting overigens 
nauwelijks betrokken werd. Eind 2019 bracht dit bureau zijn eindverslag uit. Het rapport leverde 
niet het beoogde inzicht op en toen dit rapport uiteindelijk ter inzage werd gegeven, konden daar-
over vele kritische vragen worden gesteld. Naar aanleiding van deze rapportage bood de penning-
meester aan zelf een business case te schrijven, omdat het naar zijn oordeel mogelijk moest zijn 
om tot een kostendekkende exploitatie te komen van het kathedrale complex, waarbij haar meest 
belangrijke functie van kathedrale kerk niet in het gedrang zou komen. Deze degelijke studie/busi-
ness case verscheen in oktober 2020.

De case formuleert een aantal uitgangspunten en randvoorwaarden, waarover de betrokken 
partijen het eens zouden moeten worden. Deze dienen vervolgens in een tripartite overeen-

komst tussen stichting, bisdom en parochie te worden vastgelegd, welke overeenkomst 
dan de basis vormt voor de samenwerking in de periode 2021-2025. Op het einde van 

die periode kunnen partijen opnieuw in overleg om afspraken te maken voor de 
daarop volgende 5 jaar. Daarbij is een goede organisatie voor elk van de hierbij 

betrokken instellingen essentieel. Daartoe heeft de stichting in de afgelopen 
jaren een aantal stappen gezet.
In deze business case is zorgvuldig gewerkt aan een scenario, waarin het bes-

te van twee wensen samenkomt: de kathedraal als centraal huis van God in 
het bisdom Haarlem-Amsterdam én het behoud van een prachtig monumentaal 

gebouw, dat hiervan getuigt en dat voor een breed publiek het bezoeken waard is.
De komende maanden zijn er op gericht hierover van gedachten te wisselen en tot spoe-

dige besluitvorming hierover te komen.

Begroting
In het kader van de opbouw van de gewenste goede organisatie werd dit verslagjaar voor de eerste 
keer een begroting voor komende jaar gepresenteerd en vastgesteld, nadat in het vorig verslagjaar 
een nieuw geautomatiseerd administratief systeem was ingevoerd. Tot nu toe werd wel per eve-
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nement een gedetailleerde begroting opgesteld, maar niet voor de stichting als geheel. Die deel-
begrotingen waren altijd dusdanig gestructureerd, dat afhankelijk van de zich voordoende omstan-
digheden snel kon worden ingegrepen, zodat grote negatieve financiële gevolgen konden worden 
vermeden. Omdat vanwege Corona het jaar 2021 veel onzekerheden kent, is in de begroting 
uitgegaan van een minimum- en een maximumvariant. Voortaan kunnen, zoals het hoort, 
in het voorjaar de cijfers van het afgelopen jaar worden gepresenteerd en in het najaar 
de begroting voor het daarop volgende jaar met zo nodig halverwege het jaar de half-
jaarcijfers.

Bestuurssamenstelling 
In het verslagjaar hebben wij afscheid genomen van twee bestuursleden, die 
van ongelooflijk groot belang voor de stichting zijn geweest, vooral tijdens 
de restauratie periode. Het zijn Ineke Hetem, de secretaris, en Hendrik Duijts, 
de vice-voorzitter, belast met bouwzaken. Ineke Hetem trad op 29 mei af, Hendrik 
Duijts per 31 december 2020. Ineke Hetem trad in januari 2001 toe tot het bestuur en 
Hendrik Duijts op 1 april 2004. Ineke was derhalve bijna 20 jaar bestuurslid, Hendrik 16 
jaar. Vooral vanwege hun bijdragen aan het bestuur en daarmee aan de stichting hebben 
beiden een koninklijke onderscheiding gekregen in de orde van Oranje Nassau. Wij zijn hen 
bijzonder veel dank verschuldigd voor hun onbaatzuchtige arbeid voor de stichting en daarmee 
voor de Haarlemse kathedraal. Zonder hun inspanningen was de restauratie niet zo succesvol geëin-
digd. Vooral door toedoen van Hendrik Duijts hebben nimmer overschrijdingen van de beschikbare 
budgetten plaatsgevonden, een prestatie van formaat bij een project van 22 miljoen euro. Ineke 
blijft bij de stichting betrokken als secretaris van de commissie Kunstzaken en KathedraalMuseum.
Als opvolger van mevr. Hetem mochten wij op 22 september mevr. Birgit Brakel-Uiterwaal verwel-
komen. Na een korte inwerkperiode bleek zij bereid de functie van secretaris per 1 januari 2021 op 
zich te nemen.
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De heer Anton Demmers vonden wij bereid de plaats van de heer Duijts in te nemen. Hij is al jaren-
lang bij de kathedraal betrokken, in de laatste jaren met name als lid van het Operationele Team 
(OT). Hij zal speciaal belast worden met alle technisch zaken in de kathedraal, alsmede voor de in-
standhouding van het gebouw. In laatste maanden van het jaar is hij door de heer Duijts ingewerkt. 
Wij spreken de hoop uit op een goede samenwerking met hen beiden.
Op het einde van het verslagjaar was het bestuur als volgt samengesteld:
- mr. W.M.N. Eggenkamp, voorzitter, benoemd door de bisschop vanaf 1-6-1999
- mevr. ir. B.M.V. Brakel-Uiterwaal, secretaris, benoemd door het bestuur per 1-1-2021 
- drs. A.J.M. de Roy van Zuydewijn, penningmeester, benoemd door het bestuur per 8-6-2016
- J.P. Smit, benoemd door het bestuur per 1-1-2020, speciaal belast met beheer, communicatie en 

marketing 
- ing. A.M. Demmers, benoemd door het bestuur per 1-1-2021, speciaal belast met de instandhou-

ding van het gebouw
- drs. A.F.W. Erftemeijer, laatstelijk benoemd per 20-6-2018 in de hoedanigheid van voorzitter van 

de commissie Kunstzaken en KathedraalMuseum
- C.P. Weijers, bestuurslid vanaf 1-9-2006, benoemd door het Muziekinstituut, laatstelijk per 1-9-2019.

Elk bestuurslid wordt conform de statuten voor een termijn van vier jaar benoemd. Er is geen beper-
king 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.
Ook in dit verslagjaar werden bestuursleden van de stichting voor onder andere hun activiteiten 
voor de stichting koninklijk onderscheiden in de orde van Oranje Nassau. Het betrof de voorzitter en 
de penningmeester. Buiten het bestuur werd ook titulair-organist, dr. A.A.J.M. van Eck, in deze orde 
onderscheiden. Bij deze onderscheidingen werd stilgestaan tijdens de feestelijke bijeenkomst in de 
kathedraal op 28 augustus, tijdens welke tevens het boek De Koepelkathedraal van Haarlem werd 
gepresenteerd, van de hand van Michel Bakker en Antoon Erftemeijer, beiden lid van de Commissie 
Kunstzaken en KathedraalMuseum. Het werd wederom in voortreffelijke samenwerking met uit-
geverij Spaar en Hout uitgegeven. Dit boekje is vooral bedoeld voor de iets meer geïnteresseerde 
bezoeker van de kathedraal en is tevens in het Engels en in het Duits uitgegeven.
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6. Stadspark

Op 7 februari 2020 bood de Initiatiefgroep voor een stadspark rond de KoepelKathedraal de verken-
ningsschets, zoals opgesteld door het Haarlemse bureau Hosper, bureau voor landschapsarchitec-
tuur en stedebouw, aan het college van Burgemeester en Wethouders aan als afronding van haar 
inspanningen om in overleg met de omliggende buurten tot een concreet voorstel te komen. In de 
daarbij behorende brief werd echter opgemerkt, dat twee initiatiefnemers niet met deze schets te-
vreden waren: de bewoners van het Emmaplein zagen van de beoogde vergroening voor hun deuren 

nauwelijks iets terug en de kathedraal nauwelijks iets van de door haar ingediende randvoorwaar-
den met betrekking tot het parkeren. Deze twee zaken dienen volgens hen bij de verdere plan-
ontwikkeling als eerste ter hand genomen te worden, zo stelden zij in deze brief.

Die verdere planontwikkeling kwam gelet op de bij de gemeente gehanteerde inspraak-
verordening nu rechtstreeks onder haar verantwoordelijkheid te liggen. Maar 
daarmee waren de geconstateerde geschilpunten nog niet opgelost. Wel besloot 
de gemeente ondertussen gelet op de haar beschikbare middelen voorals-
nog alleen de ruimte vóór de kathedraal aan het Bisschop Bottemanneplein 
en het aldaar gelegen plantsoen te willen vergroenen. Zij stelde daarvoor  
A 300.000,-- ter beschikking (A 60.000 aan de voorbereiding, en A 240.000,-- 
voor de uitvoering). Aldus besloot de Gemeenteraad op 18 september 2020.

Onderwijl was op initiatief van de stichting KoepelKathedraal het Atelier voor de 
Rijksbouwmeester benaderd met het verzoek te bezien, of zij een oplossing zagen voor de 
gesignaleerde knelpunten. Dat leidde tot de notitie “Inrichting omgeving Bavokathedraal, 
Haarlem, Verkenning planontwikkeling, dd 19 oktober 2020”, opgesteld door landschapsarchi-
tect Ben Kuipers. Daarin werd een sterk pleidooi ontwikkeld om het parkeren te verplaatsen van de 
zuidzijde bij de kathedraal naar de noordzijde. Het verblijfsklimaat in het groen aan de noordzijde 
zal – aldus deze notitie - door de ligging in de wind, in de schaduw van de kathedraal en direct naast 
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het drukke autoverkeer altijd minder aantrekkelijk zijn voor recreatief gebruik, terwijl het meest 
aantrekkelijke verblijfsklimaat zich bevindt aan de zuidzijde van de kerk, op de zon gelegen en in 
de luwte van wind en verkeer. Daarmee kan in sterke mate tegemoet gekomen worden aan de naar 
voren gebrachte knelpunten.

De gemeente wilde zich in dit stadium evenwel alleen concentreren op het gedeelte aan de westzij-
de van de kathedraal en stelde daartoe een projectleider aan om te komen tot een definitief plan, 
dat in 2021 door de gemeenteraad zou moeten worden vastgesteld, waarna aanleg in het voorjaar 
van 2022 daadwerkelijk zou kunnen plaatsvinden. 

7. Orgelmuziek

Verwezen zij naar het artistiek jaarverslag van titulair-organist, dr. A.M.M.J. van Eck, dat na de jaar-
rekening in dit jaarverslag is afgedrukt. Ondanks de Corona-beperkingen kon een groot deel van de 
geplande 47e zaterdagmiddagconcertserie toch worden uitgevoerd en wel van 1 juli tot 1 oktober. 
Met de organisatoren van deze serie werd overeen gekomen de serie een uur later te beginnen om 
te voorkomen, dat de bezoekers van deze concerten en de bezoekers van het evenement “De Wezens 
van de kathedraal” veel hinder van elkaar zouden ondervinden.

In de winter van 2019/2020, maar ook in de winter van 2020/2021 konden de voorgenomen restau-
ratiewerkzaamheden aan het Willibrordusorgel worden gecontinueerd. Het streven is er op gericht 
de restauratie van het gehele orgel in 2023 gereed te hebben. In dat jaar is het 100 jaar geleden 
in de Sint Willibrorduskerk buiten de veste te Amsterdam in gebruik genomen. Het werd in 1971 
in de kathedraal geplaatst, zodat het daar nu al bijna 50 jaar dienst doet. De restauratie van de 
nu aan de orde zijnde onderdelen geschiedt geheel onder verantwoordelijkheid van de stichting 
Willibrordusorgel.
Omdat vanwege de Corona-maatregelen maar zeer beperkt tijdens de godsdienstoefeningen gezon-
gen kon worden, werd het door wijlen mgr. drs. J.W.N. Valkestijn geschonken kabinetorgel op het 
hoogkoor veel intensiever gebruikt. Dat orgel verkeert in uitstekende staat dankzij de restauratie 
van dit instrument in 2014. 

8. Koormuziek 

Het Muziekinstituut en de Koorschool hebben erg veel last van de Coronamaatregelen ondervonden. 
De koorschool moest zich richten op thuisonderwijs, waardoor het onderricht in de koor muziek en 
het daadwerkelijk zingen zeer beperkt werd. De missen waren maar voor een zeer beperkt aantal 

Uitplaatsen van de te restaureren balgen van het orgel
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mensen toegankelijk. Dankzij de snel geïnstalleerde apparatuur voor livestreams konden de dien-
sten thuis worden gevolgd. De koorzang werd verzorgd door een kwartet van de meest ervaren zan-
gers van het kathedrale koor, roulerend uit een poule van 20 zangers. 
Het jaarlijkse Passie- en Kerstconcert kon geen doorgang vinden, maar ook het tournee naar 
Washington en New York niet. Dat was samen met de Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en Jagers’ 
in de meivakantie gepland als eerbetoon aan de veteranen, die 75-jaar geleden Nederland hielpen 
te bevrijden. Ter vervanging werd een gezongen muzikale boodschap vervaardigd, die op 5 mei in 
de Verenigde Staten onder de veteranen werd verspreid door het Departement of Veterans Affairs in 
Washington. Daarnaast werd in december aan deze veteranen een muzikale Kerstgroet gebracht in 
de vorm van een kort concert van ca. 13 minuten.

9. Slotopmerking 

2020 was een intensief bestuursjaar, waarin steeds moest worden ingespeeld op 
de zich veranderende situaties ten gevolge van de Corona-pandemie. Vele in-
spanningen werden tevergeefs verricht, maar zodra het kon, stelde de kathe-
draal zich open voor het publiek, hoe beperkend de mogelijkheden daartoe 
soms ook waren. Financieel leverde dit alles uiteraard een negatief resultaat 
op, temeer daar wij als vrijwilligersorganisatie ook geen gebruik konden maken 
van de door de overheid ingestelde ondersteuningsregelingen. Gelukkig heeft “De 
Klim naar het licht” ons in 2019 voldoende vet op de botten gegeven om een goede 
doorstart te maken, zodra de omstandigheden dat toelaten. 

mr. W.M.N. Eggenkamp,
voorzitter
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Balans 

ACTIVA  31-12-2020  31-12-2019

 €  €

Vaste activa

Kunstvoorwerpen 4.192 4.192

Gebouw 736.345

Inventaris 812.012 94.312

1.552.549 98.504

Vlottende activa

Vorderingen op korte termijn 400.344 388.018

Voorraden 30.885 9.261

Liquide middelen 228.562 535.509

659.791 932.788

2.212.340 1.031.292
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PASSIVA  31-12-2020  31-12-2019

 €  €

Stichtingsvermogen

Stichtingsreserve 119.681 68

Continuïteitsreserve 40.000 40.000

159.681 40.068

Restauratiereserve 200.000 -798.624

Bestemmingsfondsen

KathedraalMuseum fondsen 19.184 20.044

Calamiteitenfonds onderhoud kathedraal 75.000 75.000

94.184 95.044

Vlottende passiva

Overbruggingsfinanciering 1.022.268 1.022.268

Schulden op korte termijn 736.207 672.536

1.758.475 1.694.804

2.212.340 1.031.292
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Staat van baten en lasten 2020

 2020  2019

 €  €

Baten

Giften, legaat 14.547 132.887

Opbrengst bezoekers kathedraal 12.961 38.817 

Opbrengst winkel en evenementen -74.213 220.595

Overige opbrengsten 263 1.972

-46.442 394.271

Lasten

Rentelasten 12.000 11.993

Verzekeringen 2.111 1.570

Onderhoud kathedraal 67.648 69.665

Marketing, beheer en administratie 46.316 27.613

Museum 249 3.266

Personeel 32.479 -

Afschrijvingen 148.305 8.881

Overige kosten 1.870 2.558

Totaal lasten 310.978 125.546

Saldo exploitatie -357.420 268.725

Af: naar continuïteitsreserve -40.000

Af: legaat naar calamiteitenfonds onderhoud -75.000

Bij: Herwaardering vaste activa 1.475.658

Af: Overgebracht naar restauratiefonds -998.625 153.725

Toegevoegd aan stichtingsreserve 119.613 0
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Algemene toelichtingen

De stichting heeft statutair ten doel:
1 De instandhouding van het gebouw Kathedraal en aanhorigheden;
2 Het doen functioneren van het gebouw als kathedrale kerk ten behoeve van bisdom en parochie;
3 Het gebruik van het gebouw voor bestemmingen, welke met de onder 2 genoemde functie ver-

enigbaar zijn.

Eigen vermogen, reserves en bestemmingsfondsen
Het eigen vermogen van de stichting bestaat uit het stichtingskapitaal en de reserves. Baten en las-
ten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Tot en met 2019 waren alle ac-
tiviteiten van de stichting gericht op realisatie van de restauratie en bestonden deze reserves uit het 
zogenoemde restauratiefonds, waarbij de exploitatieresultaten te allen tijde werden toegevoegd aan 
of ten laste gebracht van dit fonds. Vanaf 2020 is het financiële verslag meer in overeenstemming 
met het statutaire doel gericht op de instandhouding van de Kathedraal, waarbij het jaarlijkse resul-
taat wordt toegevoegd aan het stichtingsvermogen. Ten behoeve van toekomstige instandhouding, 
waarbij grotere investeringen nodig zijn, is het restauratiefonds omgezet in een restauratiereserve. 
Batige saldi die in het verleden zijn behaald voor activiteiten, andere dan restauraties, blijven voor 
deze activiteiten bestemd en zijn ongewijzigd opgenomen in bestemmingsfondsen. Rechten op sub-
sidies uit hoofde van verrichte restauraties en onderhoud worden pas in de jaarrekening verwerkt 
wanneer deze subsidies tot uitkering zijn gekomen.

Waarderingsgrondslagen
Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De materiële vaste activa bestaan uit 
kunstvoorwerpen en niet door de overheid gesubsidieerde zelfstandige investeringen in gebouw en 
inventaris die tijdens en na de restauratie zijn gedaan. 
De investeringen worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs verminderd met de cumulatieve afschrij-
vingen De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur. Zij worden 
berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs. Er wordt afgeschreven vanaf 
het moment van ingebruikneming. De investeringen in gebouwen worden afgeschreven in 30 jaar, 
de inventaris wordt afgeschreven in resp. 5 jaar (apparatuur) of 10 jaar (meubels, inventaris aan 
gebouw)
De vorderingen en liquide middelen worden opgenomen tegen nominale waarde.
Voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.

Personeel
In het boekjaar was één personeelslid met een tijdelijk contract op parttime basis in dienst van de 
stichting.

ANBI-status
Door de belastingdienst is de stichting aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI).

Kamer van Koophandel
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41223403, RSIN nummer 
006738217. 

BTW
De stichting is BTW-plichtig onder registratienummer NL006738217B02

Bestuur
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
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Toelichting op de balans

Activa 31-12-2020 31-12-2019

Kunstvoorwerpen 4.192 4.192

Investeringen gebouw 885.197

Afschrijvingen -148.852

736.345 - 

De investeringen in gebouwen omvatten niet door de overheid gesubsidieerde zelfstandige investeringen 
die tijdens de restauratie tot en met 2018 zijn gedaan: toiletgebouw, glas in lood-ramen, voorzetramen, 
koperen goten. De afschrijvingstermijn is 30 jaar.

Inventaris 1.225.223 101.193

Nog niet opgeleverd 16.731

Afschrijvingen -429.942 8.881

812.012 94.312

De investeringen in inventaris omvatten niet door de overheid gesubsidieerde zelfstandige investeringen 
die tijdens en na de restauratie tot en met 2020 zijn gedaan.
-  Inventaris apparatuur: AED’s, horeca apparatuur, kassasysteem, koffiemachines.  

Afschrijvingstermijn 5 jaar.
-  Inventaris meubels en gebouw: winkelmeubels, loopbruggen, uitkijkpunten, kroonluchters, verlichting, 

verwarmingsinstallatie, pompputten. Afschrijvingstermijn 10 jaar.
Aanschaffingen 2020: loopbrug straalkapellen, radiatoren processiekapel en kroonluchters zijkapellen.

Vorderingen op korte termijn

Bisdom inzake restauratie plebanie 20.493 20.493

Parochie inzake verwarming 354.054 354.054

Debiteuren 902 7.758

Overige vorderingen 24.895 5.713

400.344 388.018

Voorraden 30.885 9.261

Liquide middelen

Kas entree 15 104

ABN Amro 88.104 343.491

ING Bank 120.155 171.633

ING Bank - spaarrekening 20.288 20.280

228.562 535.508
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Passiva 31-12-2020 31-12-2019

Stichtingsvermogen

Stichtingsreserve 68 68

Continuïteitsreserve 40.000 40.000

Resultaat 2020 119.613

159.681 40.068

De continuïteitsreserve is in 2019 opgebouwd conform de richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen. Zij 
is bestemd 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. In de toekomst kan de reserve verder 
worden uitgebouwd tot maximaal 1,5x de jaarlijkse vaste lasten van de stichting.

Restauratiereserve 

Saldo 31-12-2019 -798.624

Activering investeringen in gebouw (t/m 2019) 765.852

Activering inventaris (t/m 2018) 709.806

Exploitatie 2020 -357.420

Toegevoegd aan stichtingsreserve -119.613

Saldo 31-12-2020 200.000 -798.624

Via het restauratiefonds zijn alle restauraties vanaf 20 februari 1971 tot en met 31 december 2019 
gefinancierd. 
Alle restauratiewerken zijn na goedkeuring door het Bisdom uitgevoerd in goed overleg met de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de provincie Noord-Holland en het gemeentebestuur van 
Haarlem.
Per 31-12-2020 is het restauratiefonds omgezet in een restauratiereserve, bestemd voor toekomstige grote 
restauratiewerkzaamheden.

Bestemmingsfondsen

KathedraalMuseum fondsen 

Fonds KathedraalMuseum en vitrines 9.978 9.978

Algemeen KathedraalMuseumfonds 10.066 10.906

Af: Bewaargeving Noord-Hollands archief -860 -840

19.184 20.044

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 2

Calamiteitenfonds onderhoud kathedraal 75.000 75.000
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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.

Overbruggingsfinanciering, aflossing op termijn

St. Bonifacius stichting 600.000 600.000

St. Fonds Kerkenbouw 1997 45.378 45.378

St. Fonds Kerkenbouw 1999 226.890 226.890

St. Fonds Kerkenbouw 2008 150.000 150.000

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 Bonifatius stichting een overbruggingskrediet verstrekt van € 600.000. De rente 
bedraagt 2%. Ook hier is afgesproken en in 2021 nogmaals bevestigd dat aflossingen naar vermogen mogen 
plaatsvinden.

Schulden op korte termijn

Bisdom inzake plebanie 665.339 665.339

Te betalen facturen 67.443 7.197

Te betalen salarisadministratie 3.424

736.207 672.536
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Toelichting op de staat van  
baten en lasten
Baten  2020 2019

Giften

Prijs Europa Nostra  10.000

Periodieke giften 4.600 18.000

Legaat 75.000

Eenmalige donaties via rekening, cementmolen en collectes 9.947 29.887

 14.547 132.887

Opbrengst bezoekers kathedraal

Opbrengst entreegelden 15.228 15.018

Kosten openstelling -14.060

Opbrengst rondleidingen 8.540

Opbrengst catering 3.252 23.799

 12.961 38.817

Opbrengst winkel en evenementen 220.595

Opbrengst winkel 2.228

Opbrengst Wezens van de Kathedraal 49.118 

Opbrengst Kerst in de Crypte 8.228

Kosten evenementen -133.787

-74.213 220.595

Overige opbrengsten 263 1.885

Totaal baten  -46.442 394.271
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Lasten 2020 2019

Rentelasten 12.000 11.993

Verzekeringen  2.111  1.571

Onderhoud kathedraal

Schoonmaakkosten 5.256  8.700

Onderhoud kathedraal 40.489  51.779

Onderhoud orgels 1.827  9.185

Onderhoud inventaris 4.992

Restauratiekosten 15.084

67.648  69.664

Marketing, beheer en administratie

Marketing/promotiekosten 34.320  8.020

Drukwerk, folders, website 1.988 13.189

Website 4.804

Accountantskosten   2.225

Kantoor / administratiekosten  3.708  4.179

Abonnementen / contributies 1.495

 46.315 27.613

Museum 248 3.266

Personeelskosten 32.478 -

Afschrijvingen 148.305  8.881

Overige kosten 1.870 2.558

Totaal lasten 310.978 125.546

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 17 juni 2021

voorzitter mr. W.M.N. Eggenkamp
secretaris mevr. ir. B.M.V. Brakel-Uiterwaal
penningmeester drs. A.J.M. de Roy van Zuydewijn
 lid drs. A.F.W. Erftemeijer
lid C.P. Weijers
lid J.P. Smit
lid ing. A.M. Demmers
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Restauraties 1971-2019

1971-2019 Totaal restauraties tot en met 2018 € 24.211.338

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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De Commissie Kunstzaken en KathedraalMuseum heeft in 2020 tweemaal plenair vergaderd: op 
29 januari en op 16 september. De vergaderingen zijn genotuleerd door Ineke Hetem. De voor-
zitter nam daarnaast deel aan de vergaderingen van het bestuur van de Stichting Kathedrale 
Basiliek Sint Bavo. Ineke Hetem trad in 2020 af als secretaris van dit stichtingsbestuur, maar blijft 
lid/secretaris van de Commissie Kunstzaken en KathedraalMuseum.

KathedraalMuseum

Het jaar 2020 stond in het teken van het coronavirus, wat heeft geleid tot noodgedwongen slui-
ting voor ‘cultuurbezoekers’ van museum en kathedraal gedurende een groot deel van het jaar. De 
tentoonstelling ‘150 jaar kathedraal’ met de verzameling ansichtkaarten, en de banieren-presenta-
tie over de restauratie van de kathedraal, bleven nog tot juli staan (rond de kerst/nieuwjaarsperio-
de tegelijk met een kerstgroepen-evenement in vooral de ruimte onder de kapellenkrans), terwijl 
een deel van de museumzaal ten behoeve van het evenement ‘Wezens van de kathedraal’ vanaf de 
maand juli was ingericht met een daar bij aansluitende filmprojectie op een groot scherm. Vanaf 
10 oktober was de museumzaal, op een van de twee grote wandvitrines na, geheel ter beschikking 
gesteld van het Genootschap van de Stille Omgang dat er een expositie inrichtte, in vitrines en op 
alle staanders, over de geschiedenis van de ‘Stille Omgang’ in Amsterdam – alles zoveel mogelijk in 
de huisstijl van het KathedraalMuseum (vormgeving Fonts & Files). De inhoud van de vrijgemaakte 
wandvitrine werd tijdelijk ondergebracht in de Bisschoppelijke Sacristie. Eerste voorbereidingen 
zijn door de commissie getroffen voor een expositie over geïllustreerde Bijbels, waarvoor onder 
meer met het Bijbelgenootschap (Zijlweg) oriënterend contact is gelegd.

Kunst in de kathedraal

Informele voorbereidingen zijn getroffen voor een mogelijke uitvoering van bewaard gebleven ont-
werpen van Jan Toorop voor twee sets ramen in de Aloysiuskapel, een en ander op initiatief van Wim 
Eggenkamp in overleg met glazenier Hagemeier (Tilburg), waarbij ook onze commissie (vooralsnog 
in de persoon van de voorzitter) betrokken zal zijn. 

Aanwinsten

De voor ‘De Wezens van de kathedraal’ ver-
vaardigde 3d-prints van de ‘wezens’ (een 
grootformaat en circa 12 kleinformaat) wor-
den toegevoegd aan de collectie van het 
KathedraalMuseum.
De voorzitter is met Wim Eggenkamp op ver-
zoek gaan praten met vertegenwoordigers van 
de te sluiten Mariakerk in Haarlem-Noord; 
een 17de-eeuws schilderij met Sint Bavo, en 
een stenen beeld van Sint Bavo (firma Maas), 
zouden een aanwinst kunnen zijn voor het 
KathedraalMuseum.
Drie ingebonden jaargangen ‘Sint Bavo’ zijn 
binnengekomen t.a.v. de voorzitter.
Een monstrans van de Oud-Katholieke kerk, bij 
ons in bruikleen, is op verzoek van de eigenaar 
aan deze teruggegeven.
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Publicaties

De commissie heeft een nieuwe, rijk geïllustreerde gids samen-
gesteld over de KoepelKathedraal, waarin alle basisgegevens ten 
behoeve van bezoekers en kerkgidsen zijn samengevat. Fonts 
+ Files/Uitgeverij Loutje (Haarlem) verzorgde de opmaak en het 
drukwerk. De gids verscheen in het Nederlands, het Engels en het 
Duits (112 pag.). Auteurs Michel Bakker en Antoon Erftemeijer. 
Qua formaat en vormgeving is aansluiting gezocht bij de vorige 
drie publicaties van de commissie (over Dibbets, Andriessen en 
Bijvoet).

Archief

Secretaris Ineke Hetem heeft archieven van de Commissie en van 
de Stichting Kathedrale Basiliek tot en met 2000 overgedragen aan René van Paradijs, die ze met de 
reeds in de kathedraal liggende dossiers zal samenvoegen met de secretariaatsdossiers.

Restauratie

Het bestuur van de Stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo heeft financiën aangeboord voor de res-
tauratie van het grote Hanze-vaandel van Han Bijvoet; de opdracht gaat naar het ‘Noordelijk Atelier 
Textielrestauratie’ in Rasquert (Groningen) van Anne Marieke Millenaar. Totale kosten ca. 7500 euro. 

Grootste Museum van Nederland / Museumkaart
Ook dit jaar was de KoepelKathedraal/KathedraalMuseum weer onderdeel van het ‘Grootste Museum 
van Nederland’. Overleg is gevoerd door de voorzitter, André Numan en Wim Eggenkamp met een 
delegatie van de Sint Jan te Gouda, die aansluiting heeft gevonden bij de landelijke Museumkaart. 
De door hen begane weg tot deze aansluiting zal door ons worden gevolgd, in de hoop op toekom-
stige aansluiting van ook onze KoepelKathedraal bij de Museumkaart. Onze commissie zal de beno-
digde stukken in orde trachten te maken.

Educatie

Michel Bakker adviseerde de Vriendenkring van de Nieuwe Bavo en de Historische Vereniging Haerlem 
bij het samenstellen van een gedrukte, geïllustreerde speurtocht rond het thema ‘Ambachten’ voor 
jongeren, een en ander in de stijl van de eerdere speurtocht ‘Bloemen in de kathedraal’ (vormgeving 
Fonts + Files). 

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 klei-
ner deel (met name papieren archief van de Commissie) blijft vooralsnog in de Plebanie. 

Samenstelling Commissie

Antoon Erftemeijer (voorzitter), Ineke Hetem (secretaris), Isolde Scholberg (beheerder), André 
Numan, Michel Bakker, Bart Putter/Johannes van Voorst tot Voorst/Teun Warnaar, Willem de Winter, 
Richard Everard, Hanneke Olyslager.

Antoon Erftemeijer, voorzitter/conservator Commissie Kunstzaken en KathedraalMuseum, maart 2021
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Inleiding

Ondanks de twee maanden latere start vanwege de corona-crisis heeft de landelijk bekende serie 
Zaterdagmiddagconcerten 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 karak-
ter van het van rijkswege beschermde, monumentale Willibrordusorgel, dat in Nederland een unie-
ke plaats inneemt, niet alleen vanwege zijn omvang, maar ook vanwege zijn speciale klankkarakter. 
Dankzij een flexibele en alerte organisatie kon de wekelijkse serie in 2020 plaatsvinden vanaf de 
eerste zaterdag in juli 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 histori-
sche 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 2020

Inleiding
In 2020 vond voor de wekelijkse serie Zaterdagmiddagconcerten voor de 47ste maal plaats. I.v.m. de 
gewijzigde bezoektijden van de kathedraal werd de aanvangstijd verzet naar 16 uur. Dit bleek voor 
de bezoekers geen bezwaar en bevorderde de rust tijdens de concerten.
I.v.m. overheidsmaatregelen tegen het besmettingsgevaar was er voor de concerten een reserverings-
systeem opgezet. Bezoekers konden op drie wijzen reserveren: online, per telefoon of per e-mail. Als 
een bezoeker niet had kunnen reserveren kon hij/zij zich ook nog bij de ingang inschrijven.
Ook werd van elk concert een video en audio-opname gemaakt die op het youtube-kanaal ‘Kathedraal 
TV’ van het Bisdom Haarlem werden geplaatst. De opnames van de laatste vier concerten zijn daar 
momenteel nog te vinden. 

Thematiek
Al spoedig na de aanvang van de Zaterdagmiddagconcerten kregen de jaarlijkse series bepaalde the-
ma’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 kunnen brengen. 
Dat gebeurde ook in de 47ste serie in 2020. In dit seizoen werd aandacht besteed aan twee organisten:

- Louis Vierne en Charles Tournemire twee Franse grootmeesters van het symfonische.orgel

De concerten
Het openingsconcert van de 47ste serie werd op 4 juli mei gegeven door Jörg Hannes Hahn 
uit Stuttgart-Cannstatt . Hij vertolkte werken van Bach, Vierne en Liszt. Die daarmee ook de 
Internationale Orgelzomer opende.
Jaap Zwart verzorgde het concert van 11 juli met o.m. de 3de Symfonie van Louis Vierne op het 
programma.
Titulair-organist Ton van Eck speelde op 18 juli een heel programma gewijd aan Vierne met diens 
drie kwartier durende 5de symfonie, zijn Stèle pour un enfant défunt en het bekende Carillon de 
Westminster. 
25 juli was het de beurt aan Matteo Imbruno die als ‘hoofdschotel’ Liszts Fantasie en Fuga over ‘Ad 
nos’ had staan.
Het concert van 1 augustus werd verzorgd door het Nederlands-Japanse duo Jean-Pierre Steijvers 
(uit Roermond) en Hiroko Inoue (Osaka), Als duo vertolkten ze bewerkingen van orkestwerken van 
Bach en Rachmaninov en een Sonate voor orgel vierhandig van Gustav Merkel, voor twee orgels een 
Esquisse Gothique (Veni Creator) van Jean Langlais, en daarnaast solowerken van Tariverdiev en 
Vierne.
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8 augustus was het de beurt van Willem Hörmann uit Den Bosch die, naast enkele muzikale pa-
reltjes van Vierne en Tournemire, de volledige uitvoering van de 6de Symfonie van Charles-Marie 
Widor op het programma had staan. 
Op 15 augustus was Tobias Horn uit Stuttgart te gast. Hij is een goede bekende in Haarlem en bracht 
op schitterende wijze een mooi programma ten gehore waarbij hij ook aandacht gaf aan het ker-
kelijk feest van die dag: Maria ten Hemelopneming. Op schitterende wijze vertolkte hij werken van 
Bach en de complete aflevering van L’Orgue mystique van Tournemire gewijd aan dit feest. 
Een week later, op 22 augustus, was het de beurt aan Stefano Pellini uit het Italiaanse Modena die 
een luchtiger programma met veel kortere werken ten gehore bracht waarvan een aantal van eigen 
bodem van o.m. Resphigi, Bossi en Berzolla.
Zijn landgenoot Nicolò Sari moest, mede vanwege beperkende maatregelen in Italië vanwege de 
coronabesmettingen, zijn concert op 29 augustus op het laatste moment afzeggen en werd vervan-
gen door Ton van Eck die onder het motto ‘Donker en licht’ een programma ten gehore bracht met 
werken van o.m. Sweelinck (Christe qui est lux et dies), Richard Hol (Aus Dunkel zum Licht), Jean 
Langlais (Incantation pour un Jour Saint), Sigfrid Karg-Elert (Clair de lune) en Olivier Messiaen (Joie 
et clarté des corps glorieux).
Marc Fitze uit het Zwitserse Bern had ook al eens eerder met veel succes geconcerteerd op het 
Willibrordusorgel. Hij had Vierne’s 2de Symfonie op het programma staan en verraste zijn toehoor-
ders met het eerste deel van Beethovens vijfde Symfonie en een deel van een Symfonie van zijn 
landgenoot Hans-Peter Graf, wiens stijl aansluit bij die van Vierne.
Op de eerste van de Open Monumentendagen, zaterdag 12 september, concerteerde Stephan van 
de Wijgert in een wat korter concert dan gebruikelijk zodat dit ook voor de bezoekers van de Open 
Monumentendag aantrekkelijk was. Met een sprankelende Fantasie van Mozart, een prachtig 
Troisième Choral van Franck en een overrompelende Finale uit de 6de Symfonie van Vierne had hij 
veel succes bij een groter publiek dan gemiddeld.
Een week later, op 19 september speelde Tjeerd van der Ploeg, ook een regelmatig terugkerende gas-
torganist. Op zijn programma stond Pageant of autumn van Leo Sowerby, dat hij hoogstwaarschijn-
lijk als eerste Nederlandse organist op zijn repertoire heeft genomen, een vijftal Pièces de Fantaisie 
van Vierne en een complete uitvoering van de laatste aflevering van L’Orgue mystique van Charles 
Tournemire.
Bij het slotconcert, traditioneel gegeven door de vaste bespeler van het Willibrordusorgel, Ton van 
Eck, traden tevens de trompettisten Maarten Elzinga en Arthur Kerklaan op. Samen vertolkten ze 
drie 20ste-eeuwse werken voor 2 trompetten en orgel van Samuel Ducommun, John Linton Gardner 
en Jean Langlais, terwijl Ton van Eck vier van de zes delen van Vierne’s eerste symfonie voor zijn 
rekening nam.

Ondanks de coronacrisis viel de publieke belangstelling over het algemeen niet tegen. Uiteindelijk 
bleef de opbrengst van de collecte, hoewel in absolute zin vele lager dan in vorige jaren vanwege het 
geringe aantal concerten (13 i.p.v. 22), in relatieve zin zeker niet achter. Het publiek toonde zich zeer 
erkentelijk dat de concerten doorgang vonden en vertaalde dat in gulle bijdragen.

Ook de opnames van de concerten op het youtube kanaal “Kathedraal TV” van het Bisdom Haarlem-
Amsterdam werden nog door enkele honderden kijkers bekeken.

Al met al kan de Projectgroep terugzien op een geslaagde 47ste reeks concerten, die enkel tot stand 
kon komen dankzij de extra inspanning die vele vrijwilligers hebben geleverd. De Projectgroep blijft 
zich er rekenschap van geven dat de jaarlijks te leveren inspanning om publiek te blijven trekken 
en boeien, onverminderd zal moeten blijven. Dankzij de afwisselende en bijzondere programma-
keuze en het hoge artistieke niveau is de Projectgroep daar tot op heden in geslaagd. Er worden 
weliswaar geen grote drommen publiek getrokken, maar de trouwe bezoekers blijven komen naar 
de Zaterdagmiddagconcerten en door de diversiteit komen ook steeds andere toehoorders.
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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 47ste 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.

Andere evenementen
Het instrument klonk verspreid door het jaar bij diverse liturgische vieringen, maar verder waren 
er geen evenementen.

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 de vrijwilligers van de Stichting 
Kathedrale Basiliek aan de desk bij de ingang waarbij ik met name wil noemen Boeddhi Kooge, Jan 
v.d. Voort en Johanna Hulshof, die daarbij trouw werden bijgestaan door Joop Wortelboer.
Gemma Coebergh, Gerard Maters, Stephan v.d. Wijgert en ondergetekende maken deel uit van de 
artistieke commissie. Ondergetekende verzorgde de nieuwe lay-out van de programma’s en toelich-
tingen die wekelijks werden gedrukt door koster Hans Tuijn.
Ton en Jeannette Alders coördineerden de publiciteit voorafgaand aan de serie waaronder het bij-
houden van het adressenbestand en de verzending van raambiljetten en folders aan zo’n 450 adres-
sen in het hele land! Daarbij verleenden verschillende vrijwilligers van het secretariaat van de ka-
thedraal hand- en spandiensten. 
De wekelijkse vermelding van de concerten op de facebookpagina van de KoepelKathedraal ge-
schiedde door Maarten Kools en Paul Vetter.
Ook jegens hen allen wil ik namens de Projectgroep mijn bijzondere erkentelijkheid betuigen.

Karine Smit zorgde ervoor dat de studietijden goed in de agenda van de kathedraal kwamen te 
staan. De vrijwilligers van het secretariaat en de kerkwachten overhandigden de organisten de sleu-
tels en deze laatsten zijn vaak ook zeer tolerant geweest wanneer bij het studeren ook de luide 
registers werden gebruikt.

De samenwerking met de orgelcommissie van De Duif in Amsterdam (onder auspiciën van 
Stadsherstel Amsterdam) was voortreffelijk. Emmy Schouten vormde daar op kantoor de contactper-
soon. Zo konden door combinatie van concerten verschillende buitenlandse organisten met deling 
van de kosten worden uitgenodigd.
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Dit was het negende 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 zorgvul-
dige afwikkeling van de financiën en het aanleveren van het financiële jaarverslag.
Bij de concerten waren Naoko Shimizu en Hannah Muis ‘stand by’ als registrante.
Ook de ploeg stemmers van de tongwerken onder de bezielende en betrokken leiding van Maarten 
de Wit zorgde er wekelijks voor dat de tongwerken mooi op stemming stonden.

Aan allen, die hierboven zijn genoemd, geldt mijn dank als artistiek coördinator van de concerten 
voor de vele inspanningen die zij zich hebben getroost om de concertserie tot een succes te maken.

Overige bespelingen
Dit jaar waren er vanwege de beperkingen door het coronavirus geen andere bespelingen buiten de 
liturgie.

Vieringen 
Nadat de restauratie van het interieur van het schip was voltooid, maakte de titulair-organist van de 
kathedraal regelmatig gebruik van het Willibrordusorgel bij het voor- en/of naspel van de zondagse 
Hoogmis om 10 uur en de diverse Hoogfeesten. Vooral de naspelen trekken de aandacht van veel 
kerkbezoekers die blijven luisteren en vaak door applaus na afloop blijk geven van hun waardering.

Examens
Dit jaar vonden er geen examens plaats.

Excursies, lessen, opnamen
Het Willibrordusorgel kreeg tijdens de Open Monumentendagen in september de nodige aandacht, 
mede dankzij het concert op zaterdag 12 september. 
Van de gelegenheid die werd geboden aan professionele organisten uit binnen- en buitenland om 
het orgel te bespelen, werd af en toe gebruik gemaakt. 

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.

Haarlem, januari 2021

Dr. Ton van Eck, artistiek coördinator Zaterdagmiddagconcerten en titulair-organist
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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
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
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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, afkomstig uit de kapel van het 

bejaardencentrum Overbos, thans in de Lidwinakapel
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 archi-

tecten 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
86. ciborie, Janssen 1906. Herkomst: Bavostichting te Heemstede
87. vergulde kelk, de Ruijter 1901. Herkomst: Bavostichting te Heemstede
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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 nieu-

we 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, waar-
naar zes kinderen Vermij zijn vernoemd. Ontvangen van de heer K. Vermij.

Aanwinsten 2019
118. 400 Kerstgroepen, ontvangen van mevr. N. Möller, afkomstig 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 1589 en 1593 te Amsterdam, ontvangen in 2015, thans in de spreekkamer – de blauwe ka-
mer - 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 stoe-
len, 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

- Met 3d-printer vervaardigde exemplaren van de “Wezens van de kathedraal”, zijnde afdrukken 
van de beeltenissen rond de kooromgang, één op grootformaat en 12 op kleinformaat.

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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