
 

Van: Eggenkamp [mailto:wmn@eggenkamp.eu]  

Verzonden: zondag 19 juni 2016 14:17 
 

 
Geachte mevrouw Pohlmann, 
Om de mij toebedeelde 3 minuten spreektijd in de vergadering van donderdag as. zo effectief 
mogelijk te gebruiken, zou het fijn zijn als u onderstaande mail naar de commissieleden zou willen 
verzenden, evenals de bijgaande overzichten, die ik op 19 mei jl. heb laten zien aan de drie 
(schaduw)leden van de commissie, die toen bij de kathedraal op bezoek waren. 
Bij voorbaat hartelijk dank en tot as. donderdag, 
 
Wim Eggenkamp 
 
Van: Eggenkamp [mailto:wmn@eggenkamp.eu]  
Verzonden: woensdag 13 april 2016 21:07 

Aan: 'Heske Pohlmann - Vonk' 
Onderwerp: RE: bezoek cie ontwikkeling aan Haarlemse kathedraal 

 
 
Vanaf het jaar 2000 is volhardend gewerkt om te komen tot de restauratie van de Haarlemse 
kathedraal. Het betreft de op één na grootste kerk van Nederland, gebouwd tussen 1895 en 1930 op 
een breukvlak van 3 architectuurstijlen, te weten de neogotiek, Jugendstil en Amsterdamse School. 
Qua architectuur behoort het tot de top 5 van grote kerkgebouwen, die neergezet zijn in de periode 
1850 -1950. De andere 4 zijn: de Sagrada Familia in Barcelona, de Sacré Coeur in Parijs, de 
Westminster Cathedral in Londen en de Koekelbergbasiliek in Brussel. Aan de verfraaiing van het 
interieur werkten zeer beroemde kunstenaars mee, zoals Jan Toorop, Mari Andriessen, Albert 
Termote, Han Bijvoet en de edelsmedenfamilie Brom uit Utrecht. Bijna elk onderdeel in de 
kathedraal is van museale waarde. 
De totale kosten van de restauratie bedragen 26 miljoen euro. 19 miljoen is er inmiddels uitgegeven. 
Onlangs is opdracht verleend voor het westfront voor een bedrag van 3.750.000 euro. 
Vanaf 2009 is zeer frequent zowel aan de Raad als aan het College van B. en W. om een substantiële 
bijdrage gevraagd. Tot nu toe tevergeefs. Met het einde in zicht is er een urgente behoefte voor 1.5 
miljoen euro. Het westfront kan niet afgebouwd worden, als er binnen afzienbare termijn geen 
750.000 euro er beschikking komt. Het bouwproces moet dan worden gestopt en één toren zal dan 
niet kunnen worden aangepakt. Later aanpakken gaat tonnen extra kosten. 
Geïnventariseerd is, in hoeverre vergelijkbare gemeenten voor soortgelijke projecten in de afgelopen 
jaren hebben bijgedragen of bijdragen. Daaruit blijkt het volgende: 
- gemeente Den Bosch, restauratie Sint Jan. Kosten 52 miljoen euro, bijdrage: 10 miljoen euro 
- gemeente Leiden, restauratie Pieterskerk. Kosten 26 miljoen, bijdrage: 5 miljoen euro 
- gemeente Delft, restauratie Nieuwe kerk. Kosten 11 miljoen, bijdrage 3 miljoen, waarvan 1,5 a 
fonds perdu, en 1,5 miljoen op termijn vanwege de dreigende artikel 12-status 
- gemeente Arnhem, restauratie Eusebiuskerk. Kosten 28 miljoen, bijdrage 5.7 miljoen euro. 
Omdat velen de kerk van binnen niet kennen, nodigen wij u graag uit een kijkje te komen nemen. Het 
interieur is in hoge mate af inclusief de eigentijdse toevoegingen, en u kunt zien, dat men aan het 
westfront begonnen is. Verder laten we u graag het KathedraalMuseum zien en waar en hoe dit 
museum ondergronds kan worden uitgebouwd. Desgewenst lichten we ook onze toekomstplannen 
toe en geven wij u inzicht in de kosten van restauratie en de dekking daarvan. 
Hartelijk welkom op 19 mei van 15.30 tot 16.30 uur. Komt u vooral binnen via de tuin aan het 
Emmaplein achter de bloemkiosk. Daar kunt u makkelijk uw fiets of uw auto stallen. In de plebanie 
geven wij u eerst tekst en uitleg om vervolgens de kathedraal in te gaan. 
Vriendelijke groet, 
 
 
Wim Eggenkamp, 
voorzitter stichting kathedrale Basiliek Sint Bavo 
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Nog uit te voeren werkzaamheden, waarvoor geen dekking aanwezig is: 

- Vrouwentoren aan het westfront                                                                                   750.000 

- Facilitairgebouw aan noordzijde middenschip (o.a. toiletten en garderobe)         400.000 

- Afbouw museum                                                                                                             1.200.000 

- Verwarming in transepten                                                                                                200.000 

- Akoestische voorzieningen (incl. geluid)                                                                        300.000 

- Verlichting middenschip                                                                                                    200.000 

- Herinrichting tuin                                                                                                                250.000 

                                                                                                               totaal                   3.300.000 

 

Mogelijke dekking: 

- gemeente Haarlem                  1.500.000 

- Bankgiroloterij                          1.000.000 

- externe fondsen                          400.000 

- eigen parochie                             400.000        

                                                       3.300.000 

 

Indien de restauratie eindigt op 0, dient jaarlijks 200.000 euro opgebracht/gereserveerd te worden 

om het complex in de staat te houden, waarin het bij restauratie gebracht is. Dit is op te brengen bij: 

- 40.000 betalende bezoekers à 4 euro                     =                160.000 

- BRIM-subsidie voor monumentale kerkgebouwen                   40.000                       

                                                                                          totaal        200.000 

 

NB De Oude Bavo op de Grote Markt had in het afgelopen jaar 100.000 betalende bezoekers. 

 

Haarlem, 

19 mei 2016                                                                         

 

 



Overzicht van de toegezegde bijdragen tot op heden (19 mei 2016) aan de restauratie van de 

kathedraal. 

 

- Rijk (Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed)                                                9.400.000 

- Provincie Noord-Holland                                                                                  2.874.745 

- Bisdom Haarlem                                                                                                 3.000.000 

- Katholieke Fondsen                                                                                           1.234.604 

- Eigen middelen stichting                                                                                      850.000 

- Particulieren                                                                                                           225.353,83 

- Algemene fondsen                                                                                                779.500 

- Parochie                                                                                                                  362.443,00      

                                                                                              Totaal                    18.726.645,80 
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