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1. VERSLAG VAN HET BESTUUR OVER 2021 

Evenals 2020 werd 2021 gekenmerkt door de corona-pandemie. Een lockdown in januari, met 
verlenging in februari en maart. Ondanks deze strenge maatregelen bleven de besmettingen stijgen 
met een piek in april. Thuis blijven en thuis werken was de regel en ook de Koepelkathedraal bleef 
bijna een halfjaar gesloten. Daarmee werd het andermaal in meerdere opzichten een teleurstellend 
jaar. Financieel werd voor het tweede achtereenvolgende jaar een exploitatieverlies geleden. Dankzij 
onze fantastische vrijwilligers en een bescheiden buffer konden deze verliezen gelukkig worden 
opgevangen, zodat de noodzakelijke onderhoudswerken aan de Koepelkathedraal gelukkig wel 
volgens plan konden worden uitgevoerd.  
Pas op 5 juni beëindigde het kabinet de lockdown en kon de kathedraal weer open voor het publiek. 
Er waren veel plannen gemaakt voor 2021, maar het merendeel kon maar ten dele doorgaan. Met als 
gevolg te weinig inkomsten, die nodig zijn om de kwaliteit van de zo fraai gerestaureerde 
Koepelkathedraal in stand te houden. Het bestuur van de stichting Kathedrale Basiliek maakte van de 
gelegenheid gebruik om de organisatie na de restauratie nog beter in te richten op de inmiddels 
ingetreden exploitatiefase. Een in 2020 opgestelde business-case vormde de basis voor het beleid, 
maar werd achterhaald door twee jaar corona. Het genereren van inkomsten ten behoeve van de 
instandhouding van de Koepelkathedraal blijft uiteraard het uitgangspunt bij de exploitatieplannen.  
 

Evenementen en activiteiten in 2021  
Met het grote succes van de “Klim naar het licht” in 2019 ( 81.000 betalende bezoekers) in het 
achterhoofd, werden voor 2021 de volgende evenementen en activiteiten geprogrammeerd: 
Kerst in de crypte 2020/2021: een combinatie van een winter-wonderland en honderden kerststallen 
uit de hele wereld. Er bleek hiervoor op voorhand wederom enorme belangstelling van zowel jonge 
gezinnen als ouderen, maar helaas moest het evenement ook dit keer vanwege corona stil worden 
gelegd. De kerstdorpen bleven na de lockdown van december 2020 staan als mogelijk project 
“Winter in de Crypte”,  vervolgens als “Lente in de Crypte”, maar moest uiteindelijk van het 
programma worden afgevoerd omdat nieuwe activiteiten op de rol stonden.  
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− Een herhaling van “Wezens van de kathedraal!”, dat in 2020 vanwege corona maar beperkt te 

zien was geweest, vond plaats van 1 juli  tot en met 24 oktober 2021. Dit omvatte een rondgang 

langs het dak van de straalkapellen met beelden die vanaf de straat nauwelijks te zien zijn en de 

mogelijkheid om 3D-prints van deze wezens in de crypte van heel dichtbij te bekijken. Genoemde 

tentoonstelling werd 2021 opnieuw als “De wezens van de Kathedraal” in de markt gezet, nu met 

de toevoeging “monsterlijk mooi!”. Het project werd, zodra dit mogelijk was, opnieuw onder de 

aandacht van het publiek gebracht via de eigen websites en social media, maar ook op de 

traditionele manier via dagbladen en op billboards in de stad en rondom de Koepelkathedraal. 

Dankzij de inmiddels vertrouwde inschakeling van Evenementenbureau DOSS uit Alkmaar en de 

hulp van Haarlem Marketing kon een groot publiek worden bereikt. Maar ondanks deze 

publiciteit kwamen de bezoekers nog niet in de zo nodige en zeer gewenste aantallen. Aarzeling 

bij de overwegend oudere bezoekers om naar musea te gaan was en is als gevolg van corona nog 

goed merkbaar. Al met al heeft het project budgetneutraal gedraaid, maar helaas niet de 

verwachte extra opbrengsten opgeleverd. 

                           

 

− De expositie over Nederlandse Bijbels werd op 1 juli in de museumruimte in de crypte geopend 

onder de titel: Gelukkig weer thuis - De verloren zoon op bijbel-illustraties. Bijbels zijn er in 

honderden uitvoeringen en talen, met soms prachtige illustraties. Een bijzondere selectie was te 

zien in de expositie in het KathedraalMuseum, onderdeel van de KoepelKathedraal. Er waren 

Nederlandstalige bijbels te zien, inclusief navertellingen, uit de afgelopen vijf eeuwen. Van 17de– 

en 18de-eeuwse Bijbels met prachtige gravures, tot moderne kinderbijbels en Bijbelverhalen in 

stripvorm. In alle bijbels was hetzelfde Bijbelverhaal opengeslagen. 

− Begin juli vond een dansvoorstelling plaats buiten de kathedraal onder de porte cochère, waar 

ook veel bewoners uit de directe omgeving van de kathedraal naar zijn komen kijken. 
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− De opening van de expositie “Geloof in Geluk”, geprogrammeerd door de conservator van de 

Koepelkathedraal Nanine van Smoorenburg, in opdracht van het Bisdom, vond plaats op 27 

augustus 2021 en loopt nog tot 2023; een tour met 25 geluksmomenten, waaraan diverse 

kleinere evenementen gekoppeld zijn. In het middenschip van de kathedraal zijn o.a. 179 sterren 

opgehangen ter herinnering aan de Joodse Haarlemmers, die in 1942 vanaf het rangeerterrein 

aan de Westergracht vlakbij de kathedraal gedeporteerd zijn. 

− De 48e serie orgelconcerten op de zaterdagmiddag vonden plaats in de periode 1 juni tot 1 

oktober en was goed bezocht. 

                  
 

− Op 7 oktober was de uitreiking van het eerste Kinderboek over de kathedraal met informatie 

over de royaal aanwezige ambachtelijke kunst in de Koepelkathedraal in een spannend 

stripverhaal: “Het mysterie van het steenhouwertje”, getekend en geschreven door de veel 

gelauwerde Haarlemmer Thé Tjong-Khing. Het programma omvatte ook een gesprek van de 

Haarlemse journalist Nuel Gieles met de striptekenaar, het optreden van de Haarlemse 

koorschool, een workshop met Thé Tjong-Khing en het zeer geanimeerde voorlezen van het 
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kinderboek aan schoolklassen én de ouderen door de Haarlemse kleinkunstenaar Erik van 

Muiswinkel. Tot slot was er een spannende speurtocht voor de schoolkinderen door de 

kathedraal, op jacht naar puzzelstukjes van “Het Mysterie van het steenhouwertje”.   

− De overhandiging van het eerste boek werd gecombineerd met een speciaal ouderendag-

programma, met kerkdienst en aansluitend een klassiek harpconcert door Colet Nierop. 

   

             fotografie: Archie Backx 
       

 

− Vanaf eind november was Kerst in de Crypte weer in gereedheid gebracht, hopend op de grote 

aantallen bezoekers, die het winterevenement in 2019 had getrokken. Helaas gooide een niet 

direct verwachte lockdown weer roet in het eten omdat het kabinet op 18 december deze 

andermaal aankondigde. 

Prijsvraag: Sublieme Schoonheid/Sublieme duurzaamheid. 

In 2020 heeft de KoepelKathedraal besloten in te gaan op een verzoek van de Rijksdienst voor 
Cultureel Erfgoed (RCE) om mee te doen aan een onderzoek naar mogelijkheden voor verduurzaming 
van rijksmonumenten. Dit heeft geleid tot een prijsvraag genaamd Sublieme Schoonheid | Sublieme 
Duurzaamheid, uitgeschreven door de RCE en de Rijksbouwmeester Floris van Alkemade. Hieruit  zijn 
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drie ontwerpvoorstellen gekomen om negen iconische kerkgebouwen te verduurzamen. Op 18 juni 
2021 heeft de jury van de prijsvraag drie ontwerpteams geselecteerd, die hun visie mochten gaan 
uitwerken tot schetsontwerpen. Er waren drie thema’s geformuleerd: 
1. Binnenruimte: klimaat, gebruik en comfort. Kerken: Grote Kerk Zwolle, Pieterskerk Leiden, 

Stevenskerk Nijmegen. 
2. Energiekoppelingen: opvang, energieopwekking  en energie-uitwisseling. Kerken: De Aa-kerk 

Groningen, Grote Kerk Naarden, Oude Kerk Amsterdam. 
3. Verbinding met de omgeving: toegankelijkheid en inbedding. Kerken: Kathedrale Basiliek Sint 

Bavo/Koepelkathedraal, St Janskathedraal ’s-Hertogenbosch, Domkerk Utrecht. 
 

 

De presentatie van de plannen vond plaats op 20 oktober bij een bijeenkomst tijdens de Dutch 

Design Week in Eindhoven. Actueler kon haast niet. Terwijl de gasprijs steeg, tot zeg maar ongekende 

hoogte, werden plannen gepresenteerd om negen van de grootste kerken in Nederland te 

verduurzamen. “Sublieme duurzaamheid behelst meer dan energetische oplossingen” opende Floris 

Alkemade, net rijksbouwmeester-af, de bijeenkomst: ‘Verduurzaming gaat vaak over de technische 

vraag, maar het is ook een streven in sociale zin.’ En in esthetische zin. 

De plannen voor een verbeterde verbinding van de Koepelkathedraal met de omgeving, was een van 
de winnaars van de prijsvraag. Fragment uit het tijdschrift: Sublieme Schoonheid, Sublieme 
Duurzaamheid, uitgegeven ter gelegenheid van de prijsvraag: 
“Kerkgebouwen maken als gastvrije ruimtes al eeuwenlang onderdeel uit van een buurt, een stad en 
het publieke domein. Door de tijd heen is deze verbinding vervaagd. De kerk als plek voor 
spiritualiteit en samenkomst is niet meer voor iedereen zo vanzelfsprekend. De drempel is voor velen 
te hoog. Door de kerk naar buiten toe te brengen in de vorm van een tuin kan die verbinding 
opnieuw gestalte krijgen, als een veilige en groene ontmoetingsplek voor de stad, de buurt en de 
gemeenschap, voor arm en rijk, voor verschillende generaties en hun visies op het ‘leven’. De 
buitenruimte rondom de kerken verandert in een tuin met betekenis: een tuin waar de ruimtelijke en 
emotionele ervaringen binnen in het kerkgebouw worden voortgezet. Ontmoeten, ontspannen en 
verwonderen krijgen hier een plek. Mens, plant en dier kunnen hier hun thuis vinden. Kerk en tuin 
gaan een symbiose aan en vormen samen een inspirerende en verwelkomende vrijplaats voor de 
stad. Het interieur resoneert in de tuin. We leren van historische klooster - tuinen en bouwen voort 
op de traditie van geometrische en rustgevende landschapsontwerpen; colonnades van bomen op 
waterdoorlatende stabilisé: eetbare tuin - perken; biodiverse watertuinen. >> Inside Outside ziet het 
als en unieke kans om in de ruimte rondom de kerken een tuin te maken die alles waar de kerk voor 
staat in zich kan hebben: de verhalenverteller, de sociale inclusieve plek, de rustgevende spirituele 
ruimte. Een groene voortzetting van de historische gelaagdheid, van de educatieve inhoud, van het 
ecosysteem. Aura Luz Melis, architect partner. Bij de uitwerking van onze visie ‘Van besloten iconen 
tot verbindende volkspaleizen’ willen we de stadskerken op een sublieme, poëtische een duurzame 
wijze weer verankeren in de omgeving. We gebruiken de tuin als concrete plek om wortel te schieten 
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en de fysieke en sociale verbinding tussen kerk en omgeving te creëren. Door terug te gaan naar de 
intrinsieke kernwaarden van de kerk als gastvrije plek, openbaar forum, spirituele plaats en 
verhalenhuis, transformeren we de kerk met kerktuin tot een open huis voor de stad.”   
 
Projecten 
Ondanks de vanwege corona lastige financiële tijden konden in 2021 toch een aantal projecten 
worden afgerond:  

− Het aanbrengen van een glazen wand tussen de processie-uitgang, in gebruik als horeca-faciliteit, 
en het middenschip alsmede het aanbrengen van verwarming. Doel er van is om geluidsoverlast 
tussen beide ruimtes te beperken en om een aantrekkelijker binnenklimaat voor de horeca te 
bewerkstelligen.  

− Het dichten van een gat in de tuinmuur, ontstaan als toegang tot het bouwterrein tijdens de 
restauratie, door het inpassen van draaibare hekken. 

− Op het verlanglijstje van uit te voeren werkzaamheden, die niet in samenhang met de restauratie 

konden worden gerealiseerd, staan projecten die vanwege een gebrek aan financiële middelen 

vooralsnog niet kunnen worden uitgevoerd, zoals uitbreiding van het KathedraalMuseum met 

een depotruimte in de crypte, de vervanging van de tijdelijke invalide-toegang  door een 

definitieve en het aanbrengen van akoestische voorzieningen ten behoeve van koormuziek. 

 

Bestuur 

Het dagelijks bestuur van de stichting Kathedrale Basiliek kwam in 2021 om de week voltallig bijeen, 

menigmaal online vanwege corona, het algemeen bestuur vijf keer. De gevolgen van de 

coronamaatregelen van de regering waren groot voor de voorgenomen evenementen. Het 

omvormen van de organisatie naar de exploitatiefase stond centraal, waarbij met name de niet 

religie gebonden activiteiten door het dagelijks bestuur opgepakt werden. Continu werd de 

zoektocht naar een kostendekkende exploitatie van de kathedraal centraal gesteld. 

 

In 2021 is afscheid genomen van de voorzitter van de stichting, Wim Eggenkamp,die  meer dan 26 

jaar van zeer grote betekenis voor de Koepelkathedraal is geweest. Zonder hem was de restauratie 

nooit  zo deskundig, grootschalig en kostendekkend  geweest als nu het geval is. Wij zijn hem 

bijzonder veel dank verschuldigd voor zijn tomeloze inzet voor de stichting en daarmee voor de 

Haarlemse kathedraal. Als nieuwe voorzitter van de stichting is in september 2021 Joris Struycken 

toegetreden.  

Op het einde van het verslagjaar was het bestuur als volgt samengesteld: 

− mr. J.G.A. Struycken, voorzitter 

− mevr. ir. B.M.V. Brakel-Uiterwaal, secretaris 

− drs. A.J.M. de Roy van Zuydewijn, penningmeester 

− dr. B. Putter, plebaan 

− J.P. Smit, dagelijks beheer, communicatie en marketing 

− Ing. A.M Demmers, technische zaken en onderhoud 

− drs. A.F.W. Erftemeijer, kunstzaken en Kathedraal Museum 

− C.P. Weijers, Muziekinstituut 

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. 
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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 zangmuziek en 
het daadwerkelijk zingen ook in 2021 opnieuw zeer beperkt werd. De missen waren maar voor een 
zeer beperkt aantal mensen toegankelijk. Dankzij de snel geïnstalleerde apparatuur voor livestreams 
konden de diensten thuis worden gevolgd. 
  
Tenslotte   

2021 was een intensief bestuursjaar, waarin steeds moest worden ingespeeld op de zich 

veranderende situaties ten gevolge van de coronapandemie. Vele inspanningen werden tevergeefs 

verricht, maar zodra het kon, stelde de kathedraal zich open voor het publiek, hoe beperkend de 

mogelijkheden daartoe soms ook waren. Financieel leverde dit alles weinig opbrengsten op, terwijl 

de kosten wel gewoon doorliepen, temeer daar ook geen gebruik gemaakt kon worden van de door 

de overheid ingestelde ondersteuningsregelingen. Al met al was het een verliesgevend jaar. Gelukkig 

heeft het verleden voor enige reserve gezorgd zodat een goede doorstart gemaakt kon worden, 

zodra de omstandigheden dat ook maar enigszins toelieten.  

 

Birgit Brakel-Uiterwaal 
Secretaris Stichting Kathedrale Basiliek St Bavo 
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  secr.   p/a Leidsevaart 146 
 2014 HE Haarlem 
 tel. 06-54280523 
 e-mail: concerten@rkbavo.nl   
 
2. Artistiek verslag Stichting Willibrordusorgel, Haarlem, 2021 
 

Inleiding 
Ondanks de twee maanden latere start vanwege de coronacrisis 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 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.  
Dankzij een flexibele en alerte organisatie kon de wekelijkse serie in 2021 plaatsvinden vanaf de eerste 
zaterdag in juli tot en met de eerste zaterdag in oktober, in het totaal 14 concerten.  
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 grootste historische kerkorgel (en 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 2021 
 

Inleiding 
In 2021 vond de wekelijkse serie Zaterdagmiddagconcerten voor de 48ste maal plaats. I.v.m. de door de 
Stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo verruimde openingstijden van de kathedraal voor bezoekers werd de 
aanvangstijd op verzoek van die Stichting verzet naar 17 uur. Uit de reacties van de concertbezoekers en van 
degenen die dit seizoen wegbleven (via de e-mail) bleek deze late aanvangstijd bezwaarlijk. Het gemiddelde 
aantal bezoekers was bovendien zo'n 15% lager dan in 2020. 
Ook dit seizoen is gebruik gemaakt van het in 2020 opgezette reserveringssysteem voor de concerten i.v.m. de 
overheidsmaatregelen tegen het besmettingsgevaar door COVID-19. Bezoekers konden op drie wijzen 
reserveren: online (via de website KoepelKathedraal.nl van de Stichting Kathedrale Basiliek Sint-Bavo), per 
telefoon op de reserveringslijn of per e-mail. Als een bezoeker niet had kunnen reserveren kon hij/zij zich ook 
nog bij de ingang inschrijven. 
Ook werd van bijna elk concert een audio- en vaak ook een video-opname gemaakt die op het YouTube-kanaal 
'Kathedraal TV' van het Bisdom Haarlem werden geplaatst. Enkele opnames daarvan zijn daar momenteel nog 
te vinden.  
 
Thematiek 
Al spoedig na de aanvang van de Zaterdagmiddagconcerten 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 kunnen brengen. Dat gebeurde ook in 
de 48ste serie in 2021. In dit seizoen werd aandacht besteed aan een grotere groep organisten: 
- Camille Saint-Saëns - Hendrik Andriessen 
 - Gaston Litaize  - Jean Langlais 
 - Marcel Dupré  - Jeanne Demessieux 
 
Dit leverde een reeks afwisselende concerten op. 
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De concerten 
Het goed bezochte openingsconcert van de 48ste serie, op 3 juli, werd georganiseerd in samenwerking met de 
Andriessen – De Klerk Stichting door titulair-organist Ton van Eck. Daaraan werkte tevens het vocaal ensemble 
EVA mee dat bestaat uit zes professionele zangeressen. Op het programma stonden werken van Hendrik 
Andriessen, Albert de Klerk en Herman Strategier, waaronder twee onbekende wonderschone composities, de 
Mysteria Gaudiosa van Andriessen en de Missa Mater Sanctae Laetitiae van De Klerk.  
Nicolò Sari uit Venetië verzorgde het concert van 10 juli met een gevarieerd programma dat opende met het 
relatief onbekende Poème héroïque van Marcel Dupré en daarnaast werken bevatte van Saint-Saëns, Litaize en 
Langlais. 
Stephan van de Wijgert moest zich op 17 juli om persoonlijke redenen laten vervangen. Dat gebeurde door 
Erik-Jan Eradus, die samen met mezzo-sopraan Eline Welle een programma ten gehore bracht met werken van 
Jean Langlais  waaruit bleek hoe veelzijdig deze componist was.  
24 juli was het Internationaal Orgelfestival te gast met aan de klavieren Thomas Lacôte, organist van de Trinité 
in Parijs die samenwerkte met fluitiste Anne Laberge in een avontuurlijk programma met veel boeiende 
improvisaties. 
Het concert van 31 juli werd verzorgd door Stefan Madrzak organist van de Dom in het Duitse Soest die op 
zeer fraaie wijze een kleurrijk programma vertolkte met werken van Dupré, Saint-Saëns, Litaize en Langlais.  
7 augustus speelde Antonio García uit het Zwitserse Bern met een zo mogelijk nog afwisselender programma 
met meest korte stukken van Litaize, Langlais, Grunenwald, Bruno Rattini, Dupré en Demessieux die werden 
ingekaderd door het Pièce héroïque van César Franck en de 4de Sonate van Josef Rheinberger.  
Op 14 augustus was Dariusz Bąkowski-Kois uit het Poolse Krakau te gast. Hij is een goede bekende in Haarlem 
en voerde op virtuoze wijze een mooi programma uit met onder meer de complete Symphonie romane van 
Charles-Marie Widor en de Passacaglia van Dimitri Shostakowitch.  
Een week later, op 21 augustus, presenteerde zich de nieuwe director of music van de H. Nicolaasbasiliek in 
Amsterdam, Giles Brightwell, met een afwisselend programma, waarin het aandeel Engelse componisten groot 
was. Hij opende met het Pièce d'Orgue van Johann Seb. Bach. De laatste jaren zetten met name buitenlandse 
organisten in toenemende mate werken van de grote Thomascantor op hun programma en zeker na de laatste 
restauratiefase waarin de Mixtuur van het Hoofdwerk zijn oorspronkelijke samenstelling heeft herkregen,  
blijken deze daarop bijzonder goed te klinken. Dat was ook nu het geval.  
Ook Tommy van Doorn, organist van de St.-Petrusbasiliek te Boxtel, concerteerde voor de eerste keer op het 
Willibrordusorgel en wel op 28 augustus. Hij liet een uiterst origineel programma horen met onbekendere 
werken van Dupré en Demessieux en de complete Symphonie dominicale van Léonce de Saint-Martin, de 
opvolger van Louis Vierne als organist van de Notre-Dame in Parijs. Het was de eerste keer dat dit werk op het 
Willibrordusorgel in zijn geheel klonk.  
Petra Veenswijk, die een week later, op 4 september, kwam spelen, heeft al meerdere keren met veel succes 
geconcerteerd op het Willibrordusorgel. Zij had Widors 3de Symfonie op het programma staan alsmede het 
relatief onbekende Evocation van haar vroegere leermeester Jean Langlais. 
Dirk Out, die op 11 september had moeten spelen, moest helaas om gezondheidsredenen verstek laten gaan. 
Hij werd op vaardige wijze vervangen door Willeke Smits, organiste van de Hooglandse Kerk in Leiden, die  
naast de Toccata van de vroegere Antwerpse kathedraalorganist Joseph Callaerts werken had 
geprogrammeerd van Franck, Arvo Pärt, Herman Strategier en Hendrik Andriessen. 
Een week later, op 18 september speelde Janno den Engelsman, organist van het Ibach-orgel in de St.-
Gertrudiskerk in Bergen op Zoom. Op zijn programma stond de complete 2de symfonie van Widor, het Te 
Deum van Langlais en de Prelude in Classic Style van Gordon Young.  
Ook Leon van den Brand moest zich om gezondheidsredenen laten vervangen en dat gebeurde door de jonge 
organist Jan Pieter Lanooy met werken van onder meer Tournemire, (Choral Improvisation sur le "Victimae 
Paschali Laudes") Franck (Deuxième Choral)_, Litaize (Prélude et Danse Fuguée) en Percy Whitlock (twee delen 
uit de Plymouth Suite).   
Vanwege gebrek aan repetitietijd ten gevolge van de overheidsmaatregelen kon geen van de kathedrale koren 
zijn medewerking aan het slotconcert verlenen. Titulair-organist Ton van Eck had gelukkig een beroep kunnen 
doen op violiste Anne van Eck en samen brachten vader en dochter een programma ten gehore met werken 
voor viool en orgel van Saint-Saëns (Prière), Langlais (delen uit de Cinq Pièces) en Rheinberger (drie delen uit 
Sechs Stücke für Violine und Orgel). Met name deze laatste drie maakten veel indruk bij het publiek. Daarnaast 
vertolkte Ton van Eck werken van Litaize, Dupré en Andriessen wiens Sonata da Chiesa al vele jaren niet 
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tijdens de Zaterdagmiddagconcerten had geklonken. Een feestelijk Allegro van Joseph Hector Fiocco voor viool 
en orgel besloot als toegift de 48ste editie van de Zaterdagmiddagconcerten. 
 
Ten opzichte van 2020 toen de omstandigheden wat betreft de coronacrisis hetzelfde waren, was de publieke 
belangstelling bij de meeste concerten geringer. In combinatie met de signalen die de Stichting Willibrordus-
orgel heeft ontvangen van haar donateurs en van de concertbezoekers kan dit eigenlijk alleen maar op het 
conto worden geschreven van het latere aanvangsuur. Ook de opbrengst van de schaalcollecte bleef achter bij 
die van 2020 (€ 3495,-  i.p.v. € 3980,-) terwijl er één concert meer plaatsvond dan in 2020. Het relatieve 
verschil is dus nog groter. Het publiek toonde zich wel zeer erkentelijk dat de concerten doorgang konden 
vinden en vertaalde dat in gulle bijdragen. 
Daarbij werden ook de enkele opnames van de concerten op het Youtube-kanaal "Kathedraal TV" van het 
Bisdom Haarlem-Amsterdam nog door enkele honderden kijkers bekeken. 
 
Ondanks deze kanttekeningen kan de Projectgroep terugzien op een geslaagde 48ste reeks concerten die enkel 
tot stand kon komen dankzij de extra inspanning die de 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 programmakeuze 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 van het programma komen ook steeds andere toehoorders. 
 

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 48ste 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. 
 
Dankwoord 
Tot slot wil ik, als projectcoördinator, 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 meestal door de vrijwilligers van de Stichting 
Kathedrale Basiliek aan de desk bij de ingang waarbij, af en toe  bestuursleden van de Stichting 
Willibrordusorgel en Bibiana Massaro assistentie verleenden. 
Gemma Coebergh, Gerard Maters, Stephan v.d. Wijgert en ondergetekende maken deel uit van de artistieke 
commissie. Ondergetekende verzorgde de lay-out van de programma’s met toelichting die wekelijks werden 
afgedrukt door koster Hans Tuijn. 
Ton en Jeannette Alders coördineerden 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! 
Daarbij verleenden verschillende vrijwilligers van het secretariaat van de kathedraal hand- en spandiensten.  
De wekelijkse vermelding van de concerten op de facebookpagina van de KoepelKathedraal geschiedde 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 sleutels en deze laatsten 
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zijn vaak ook zeer tolerant geweest wanneer bij het noodgedwongen studeren tijdens de openingstijden ook 
de luidere registers werden gebruikt. 
Het bestuur van de Stichting Kathedrale Basiliek Sint-Bavo stelde het online reserveringssysteem ook ter 
beschikking van de Zaterdagmiddagconcerten waarvoor we hen zeer erkentelijk zijn. 
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 tiende 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 was 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. 
Erik-Jan Eradus wist de video en audio-opnames te combineren tot een synchroon geheel zodat deze, dankzij 
de medewerking van Matthijs Jansen van het Bisdom Haarlem-Amsterdam, op het Youtube-kanaal  
'Kathedraal TV' bekeken konden worden. 
 

Aan allen, die hierboven zijn genoemd, geldt mijn dank als 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  
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, de diverse Hoogfeesten en de diaken- en priesterwijdingen. 
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. Wel is er dit jaar al een examen gereserveerd door het Sweelinck-
conservatorium in Amsterdam in mei 2022. 
 

Excursies, lessen, opnamen 
Het Willibrordusorgel kreeg tijdens de Open Monumentendagen in september de nodige aandacht, mede 
dankzij het concert op zaterdag 11 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, december 2021 

 
 
 

 
Dr. Ton van Eck, projectcoördinator Zaterdagmiddagconcerten en titulair-organist 



Bij bovenstaande tabel kan het volgende worden opgemerkt. 

 
Evenals in 2020 werd de serie van 2021 sterk ingekort vanwege de overheidsmaatregelen ten 
gevolge van de coronacrisis. Het publiek werd alleen toegelaten na reservering per e-mail, 
telefonisch (voicemail) en online. 
 
De serie startte pas in juli, maar kon doorlopen tot de eerste zaterdag in oktober. In het totaal waren 
er 14 concerten. 
Tijdens de serie  bleek dat er voor drie concerten vervanging gezocht te moeten worden, niet alleen 
vanwege corona, maar ook wegens persoonlijke omstandigheden van de betreffende organisten. 
Omdat er altijd wat organisten op een reservelijst staan en dankzij een gestroomlijnde organisatie 
kon dit probleem op soepele wijze worden opgelost. 
De noodgedwongen verplaatsing van de aanvangstijd naar 17 uur werd door lang niet alle bezoekers 
in dank afgenomen. Ook daalde, ten opzichte van 2020 het aantal bezoekers met ca. 15% en 
daarmee ook de publieksinkomsten. 

  ZATERDAGMIDDAGCONCERTEN 2021, aanvang 17 uur  

  
Datum Solist 

medewerkenden of 

bijzonderheden 
Programma 

          

2101 

3 juli  Ton van Eck Vocaal ensemble EVA 

Hendrik Andriessen, Albert de Klerk 

Concert in samenwerking met de 

Andriessen / De Klerk Stichting 

2102 
10 juli  Nicolò Sari (Venetië, IT)   

Bach, Rinck, Franck, Gigout, Saint 

Saens, Petrali, Bossi 

2103 17 juli  Erik Jan Eradus Eline Welle, sopraan Werken van Jean Langlais 

2104 24 juli 

16 uur! 

Thomas Lacôte (Parijs, F) 
Anne Laberge, 

dwarsfluit 

Concert in samenwerking met het 

Internationaal Orgelfestival 

2105    31 juli Stefan Madrzak  (Soest, D)   Dupré, Litaize, Saint-Saëns, Langlais 

2106 

  7 aug Antonio García (Bern, CH)   

Franck, Litaize, Langlais, Grunenwald, 

Bruno Rattini, Dupré, Demessieux, 

Rheinberger 

2107 
14 aug Dariusz Bąkowski-Kois (Krakau, PL)   

Widor (Symphonie Romane), 

Shostakowitch (Passacaglia) 

2108 21 aug  Giles Brightwell (Amsterdam)   Bach, Engelse componisten 

2109 
 28 aug Tommy van Doorn (Boxtel)   

L. de Saint-Martin ( Symphonie 

dominicale), Dupré, Demessieux 

2110 
  4 sep Petra Veenswijk (Delft)   

Widor (Symf. III), J. Demessieux, 

G.Litaize, J. Langlais 

2111 
11 sept Willeke Smits   

Callaerts, Franck, Andriessen, Pärt 

Strategier 

2112 
18 sept  

Janno den Engelsman (Bergen op 

Zoom) 
  Widor (symf 2), Langlais, Young 

2113 25 sept Jan Pieter Lanooy   Tournemire, Franck, Litaize, Whitlock 

2114 
2 okt Ton van Eck Anne van Eck, viool 

Rheinberger, Langlais, Saint-Saëns, 

Litaize, Dupré, Andriessen 

     



Jaarverslag 2021 van de Commissie Kunstzaken en 

KathedraalMuseum van de Kathedrale Basiliek Sint Bavo te 

Haarlem (‘KoepelKathedraal Haarlem’)  

De Commissie Kunstzaken en KathedraalMuseum heeft in 

2021 tweemaal plenair vergaderd: op 29 januari en op 23 

september. De vergaderingen zijn genotuleerd door Ineke 

Hetem. Tevens vonden diverse niet-plenaire overleggen 

plaats m.b.t lopende museum- en kunstzaken. De voorzitter 

nam daarnaast deel aan de vergaderingen van het bestuur 

van de Stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo.  

Bezoek: In het jaar 2021 waren opnieuw de gevolgen van het 

coronavirus merkbaar, wat heeft geleid tot noodgedwongen 

sluiting voor ‘cultuurbezoekers’ van museum en kathedraal 

gedurende de eerste weken van het jaar. Het aantal 

bezoekers dat de KoepelKathedraal na heropening wist te 

vinden was zoals in de gehele cultuursector in 2021 nog niet 

op het oude niveau van voor de pandemie.  

Tentoonstelling: de tentoonstelling ‘Gelukkig weer thuis. De 

verloren zoon op Bijbelillustraties’, met bruiklenen van het 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap te Haarlem, was in 

2020 al ingericht in het KathedraalMuseum. Deze expositie 

bleef ook in 2021 te bezichtigen. Ook werd een presentatie 

over de restauratie op nieuwe staande panelen opgesteld. 

Opnieuw werd een deel van de museumzaal ten behoeve van 

het evenement ‘Wezens van de kathedraal’ vanaf de maand 

juni ingericht, met een daar bij aansluitende filmprojectie van 

‘De Wezens, Monsterlijk mooi’ op een groot scherm. 

Voorbereidingen werden getroffen voor het vernieuwen van 



de tekstborden bij de vaste collectie van de kathedraal, die in 

de nieuwe huisstijl worden uitgevoerd. 

Nieuwe kunst in de KoepelKathedraal: De voorzitter van de 

kunstcommissie is nauw betrokken geweest bij de  uitvoering 

van een tweetal bewaard gebleven ontwerpen van Jan 

Toorop voor twee sets ramen in de Aloysiuskapel. Een en 

ander op initiatief van Wim Eggenkamp in overleg met 

glazenier Hagemeijer (Tilburg). Dankzij de gulle schenking van 

een anonieme mecenas is de realisatie mogelijk geworden. 

Tevens werd meegewerkt aan de inhoudelijke voorbereiding 

van nieuwe mozaïeken van Gijs Frieling, voor het westportaal, 

eveneens mogelijk geworden dankzij een particuliere 

sponsor. Hiervoor werd in een grote groep gebrainstormd, 

waarna de voorzitter van de kunstcommissie namens deze 

commissie enkele malen nader met Gijs Frieling en Hans 

Vermeulen over de artistieke realisatie van de gekozen 

thematiek heeft overlegd, een en ander in goede harmonie 

en leidend tot vernieuwde ontwerpen. Een deel van de 



museumruimte werd aangeboden voor de toekomstige 

uitvoering van de mozaïeken. 

Aanwinsten: De voor ‘Wezens van de kathedraal’ 

vervaardigde 3d-prints van de ‘wezens’ (een grootformaat en 

circa 12 kleinformaat) maken inmiddels deel uit van de 

collectie van het KathedraalMuseum.  

Restauratie: Het bestuur van de Stichting Kathedrale Basiliek 

Sint Bavo heeft de restauratie van het grote Hanze-vaandel 

laten uitvoeren door het ‘Noordelijk Atelier 

Textielrestauratie’ in Rasquert (Groningen) van Anne Marieke 

Millenaar. Totale kosten ca. 7.500 euro. Het vaandel maakt 

nu in gerestaureerde staat deel uit van de kunstcollectie.  

Grootste Museum van Nederland / Museumkaart:  Ook dit 

jaar was de KoepelKathedraal/KathedraalMuseum weer 

onderdeel van het ‘Grootste Museum van Nederland’. In 

vervolg op het overleg dat in 2020 is gevoerd door de 

voorzitter, André Numan en Wim Eggenkamp met een 

delegatie van de Sint Jan te Gouda, is de opzet voor een 

nieuw collectieplan en collectiebeleid  gemaakt. De door de 

Sint Jan in Gouda begane weg dient tot voorbeeld voor 

aansluiting van ook onze KoepelKathedraal bij de 

Museumregistratie.  De mede dankzij advies van Michel 

Bakker aan de Vriendenkring van de Nieuwe Bavo en de 

Historische Vereniging Haerlem gerealiseerde, geïllustreerde 

speurtocht rond het thema ‘Ambachten’ voor jongeren, een 

en ander in de huisstijl van de eerdere speurtocht ‘Bloemen 

in de kathedraal’ (vormgeving Fonts + Files).  



Herinventarisatie: In het najaar van 2021 is Hanneke 

Olyslager samen met Ingrid Henkemans van de Afdeling 

Erfgoed in Kerken en kloosters van Museum Het 

Catharijneconvent, bezig geweest met de herinventarisatie 

van de collectie van het KathedraalMuseum. De inventarisatie 

is in december afgerond en wordt door Ingrid verwerkt in de 

database van Het Catharijneconvent.  

Depot: Ook dit jaar bleef de bijzondere collectie liturgische en 

artistieke voorwerpen van het KathedraalMuseum in 

bewaring in een depot elders. Het papieren archief van de 

Commissie en diverse andere objecten blijven vooralsnog in 

de Plebanie.  

Afscheid: In september werd afscheid genomen van Richard 

Everard. In 2003 trad Richard toe tot de commissie, als 

conservator en voorzitter, daarin Paul Stuyt opvolgend. Tot 

2009 leidde hij de commissie, toen hij het stokje overdroeg 

aan Antoon Erftemeijer. Sindsdien bleef Richard echter 

betrokken lid van de commissie en leverde nog vele praktisch 

en inhoudelijke bijdragen van belang. Bij zijn afscheid droeg 

hij zijn archief over aan het zittende bestuur. 

Samenstelling Commissie Kunstzaken en KathedraalMuseum:  

Antoon Erftemeijer (voorzitter/conservator), Ineke Hetem 

(secretaris), Isolde Scholberg (beheerder), André Numan, 

Michel Bakker, Bart Putter/Johannes van Voorst tot 

Voorst/Teun Warnaar, Willem de Winter, Richard Everard (tot 

september 2021), Hanneke Olyslager.  

Antoon Erftemeijer, voorzitter/conservator Commissie 

Kunstzaken en KathedraalMuseum. 30.9.2022 
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2. 

BALANS per 31 december 2021 
 

A C T I V A            31-12-2021            31-12-2020 
            €            € 
Vaste activa   
   
Kunstvoorwerpen 5.392 4.192 
Gebouw 706.839 736.345 
Inventaris 701.787 812.012 
 ─────────── ─────────── 

 1.414.018 1.552.549 
   
Vorderingen op langere termijn   
Parochie Sint Bavo 354.054 354.054 
   
Vlottende activa   
   
Vorderingen op korte termijn 19.483 46.290 
Voorraden 38.474 30.885 
Liquide middelen 161.794 228.562 
 ─────────── ─────────── 

 219.751 305.737 
   
 ─────────── ─────────── 

 1.987.823 2.212.340 
 ═══════════ ═══════════ 

 
P A S S I VA    
   
Stichtingsvermogen   
   
Stichtingsreserve  131.136 319.681 
Continuïteitsreserve 40.000 40.000 
 ─────────── ─────────── 

 171.136 359.681  
 

 

Bestemmingsfondsen   
   
KathedraalMuseum fondsen  18.324 19.184 
Calamiteitenfonds onderhoud kathedraal 75.000 75.000 
 ─────────── ─────────── 

 93.324 94.184 
   
Schulden op lange termijn   
Financiering Restauratie Koepelkathedraal 1.022.268 1.022.268 
Financiering restauratie Plebanie 644.846 665.339 
 ─────────── ─────────── 

 1.667.114 1.687.607 
   
Vlottende passiva   
   
Schulden op korte termijn  56.249 70.868 
    

─────────── ─────────── 

 1.987.823 2.212.340 
 ═══════════ ═══════════ 

   



3. 
 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021 
 
 

 
                  2021                  2020 
                  €                  € 
B A T E N   
   
Giften, subsidies, sponsoring  82.643 14.547 
Opbrengst bezoekers kathedraal  45.225                 -66.732                 
Opbrengst winkel 8.927 5.480 
Overige opbrengsten  73 263 
 ─────────── ───────────  

136.868 -46.442 
   
   
L A S T E N   
   
Rentelasten 11.925 12.000 
Verzekeringen 5.888 2.111 
Onderhoud kathedraal incl. museum 60.993 67.897 
Marketing, beheer en administratie 50.264 46.316 
Personeel 36.041 32.479 
Afschrijvingen 160.243 148.305 
Overige kosten 59 1.870 
 ─────────── ─────────── 

Totaal lasten 325.413 310.978 
   
   
Saldo exploitatie, toegevoegd aan stichtingsreserve -188.545 -357.420 
 
 

═══════════ ═══════════ 

 
  



4. 
ALGEMENE TOELICHTING 

 
 

Doel van de stichting 
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 verenigbaar zijn. 
 
Eigen vermogen, reserves en bestemmingsfondsen 
Het eigen vermogen van de stichting bestaat uit het stichtingskapitaal en de reserves. Baten en lasten worden 
toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Tot en met 2019 waren alle activiteiten 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 resultaat wordt toegevoegd aan het stichtingsvermogen, dat geheel bestemd is 
voor toekomstige restauraties.  
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 subsidies 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 afschrijvingen 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. 
  



5. 
 
 

TOELICHTING OP DE BALANS 
 
Activa 31-12-2021 31-12-2020 

   

Kunstvoorwerpen 5.392 4.192 
   

Investeringen gebouw 885.197 885.197 

Afschrijvingen -178.358 -148.852 
 ─────────── ─────────── 

 706.839 736.345 

   
De investeringen in gebouwen omvatten niet door de overheid gesubsidieerde zelfstandige investeringen in de 
kathedraal tijdens en na de restauratie: toiletgebouw, glas in lood-ramen, voorzetramen, koperen goten.  De 
afschrijvingstermijn is 30 jaar. 

 
Inventaris 1.262.465 1.225.223 
Nog niet opgeleverd  16.731 
Afschrijvingen -560.678 -429.942 
 ─────────── ─────────── 
 701.787 812.012 

   

De investeringen in inventaris omvatten niet door de overheid gesubsidieerde zelfstandige investeringen die tijdens en 
na de restauratie 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. 

 
Vorderingen op langere termijn   
Parochie inzake verwarming 354.054 354.054 
   
De vernieuwing van de verwarmingsinstallatie in de kathedraal, ten tijde van de restauratie is voorgefinancierd door de 
stichting bij gebrek aan middelen bij de parochie. 

 
Vorderingen op korte termijn   
Debiteuren 1.602 902 
Overige vorderingen 17.881 24.895 
 ─────────── ─────────── 
 19.483 25.797 
   

Voorraden 38.474 30.885 
   
Liquide middelen   
Kas entree   15 
ABN Amro 30.596 88.104 
ING Bank 110.910 120.155 
ING Bank - spaarrekening 20.288 20.288 
 ─────────── ─────────── 

 161.794 228.562 
   
   
   
   
   
   
   



6. 
   
   
   
   
Passiva 31-12-2021 31-12-2020 
   
Stichtingsvermogen   
Stichtingskapitaal 68 68 
Stichtingsreserve 319.613 677.033 
Continuïteitsreserve 40.000 40.000 
Resultaat boekjaar -188.545 -357.420 
 ─────────── ─────────── 

 171.136 359.681 
   

Via de restauratiereserve, in het verleden restauratiefonds genaamd, 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. 
De restauratiereserve is bestemd voor toekomstige grote, niet-subsidiabele restauratiewerkzaamheden. 
 
Het totaalbedrag van de restauraties van 1971 tot en met 2019 bedraagt €  24.211.338 
 
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. 

 

Bestemmingsfondsen   
   
KathedraalMuseum fondsen    
Fonds KathedraalMuseum en vitrines 9.978 9.978 
Algemeen KathedraalMuseumfonds 9.206 10.066 
Af: Bewaargeving Noord-Hollands archief -860 -860 
 ─────────── ─────────── 

 18.324 19.184 
   
De kosten voor verhuizing en tijdelijke opslag van bezittingen van het museum worden ten laste gebracht van het 
Algemeen KathedraalMuseumfonds. 

Calamiteitenfonds onderhoud kathedraal 75.000 75.000 
   
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. 

 
   
Schulden op langere 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 
Bisdom Haarlem-Amsterdam inzake plebanie 644.846 644.846 
 ─────────── ─────────── 

 1.667.114 1.667.114 



7. 

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 en zijn niet op korte 
termijn te voorzien. 
 
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. 
 
Voor de restauratie van de plebanie in de jaren 2005 tot en met 2009 heeft de stichting een vergoeding van het 
Bisdom Haarlem-Amsterdam ontvangen. Na verrekening van de facturen en de subsidie van het NRF resteert een 
door de stichting op termijn terug te betalen bedrag . 

  

Schulden op korte termijn   
Te betalen facturen en vooruitbetaalde tickets 53.210 67.443 
Te betalen salarisadministratie 3.039 3.424 
 ─────────── ─────────── 

 56.249 70.867 
   
   

 
 

 
 

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
 
Baten                  2021          2020 

                                       
Giften, subsidies, sponsoring   
Giften 34.796 4.600 
Subsidies, sponsoring 45.000  
Eenmalige donaties via donatiezuil en giftboxen  2.847 9.947 
 ─────────── ─────────── 

             82.643             14.547 
   
Opbrengst bezoekers kathedraal   
Opbrengst entreegelden incl. torenbeklimmingen 97.144 72.574 
Opbrengst rondleidingen en workshops 1.571 8.540 
Kosten evenementen -44.763 -133.786 
Kosten openstelling -8.727 -14.060 
 ─────────── ─────────── 

 45.225 -66.732 
   
Opbrengst winkel en catering   
Opbrengst winkel 4.852 2.228 
Opbrengst catering 4.075 3.252 
 ─────────── ─────────── 

 8.927 5.480 
   
Overige opbrengsten 73 263 
   
 ═══════════ ═══════════ 

Totaal baten               136.868                         -46.442           
 
 
 
 



8. 
Lasten         2021      2020 

   
Rentelasten 11.925 12.000 
   
Verzekeringen   5.888   2.111 
   
Onderhoud kathedraal   
Schoonmaakkosten 12.279   5.256   
Onderhoud kathedraal incl. museum 31.708   40.738   
Onderhoud orgels 1.692   1.827   
Onderhoud inventaris 7.884 4.992 
Restauratiekosten 7.430  15.084 
 ─────────── ─────────── 

 60.993                 67.897                 
   
Marketing, beheer en administratie   
Marketing/promotiekosten   27.859 34.321 
Drukwerk, folders 3.592 1.988 
Communicatie en website 13.908 4.804 
Kantoor / administratiekosten 3.087   3.708 
Abonnementen / contributies 1.818 1.495 
 ─────────── ─────────── 

                 50.264                 46.316 
   
Personeelskosten 36.041 32.479 
   
Afschrijvingen 160.243 148.305 

   
Overige kosten 59  1.870  
 ═══════════ ═══════════ 

Totaal lasten 325.412 310.978 
   

 












