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Geacht College, 

Hierbij doe ik u toekomen de brief, die wij heden inzake hetzelfde onderwerp hebben 
toegezonden aan de Raad van de uw Gemeente. Daarin vragen wij een forse financiële 
bijdrage aan de restauratie van deze immense kathedraal. Kortheidshalve verwijzen 
wij u daarnaar. Wij hopen uiteraard, dat u zich daar ook in kan vinden en dat u zult 
willen bewerkstelligen, dat de gevraagde bijdrage ook komt. Wij zullen in de komende 
weken de verschillende partijen gaan benaderen om ons verzoek toe te lichten. 
Ik kan mij voorstellen, dat uw College al dan niet in samenhang hiermee het complex 
zou willen bekijken. In dat geval maken wij graag een nadere afspraak met u. Onder 
aan deze brief staan mijn contactgegevens vermeld. 

Tot nadere informatie gaarne bereid, tekent hoogachtend. 

mr. W.M.N. Eggenkamp, 
voorzitter 

J.C. van Oostzanenlaan 4-6 
2102 AX Heemstede 
Tel.: 023-5292137 of 0653 497194 
Email: wmn@eggenkamp.eu 
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Geacht College, 

Het zal u niet ontgaan zijn, dat sinds enige jaren intensief gewerkt wordt aan de 
restauratie van de Haarlemse kathedraal. Het betreft in veel opzichten een uitzonderlijk 
gebouw. Het blijkt qua volume na de Sint Jan in Den Bosch het grootste kerkgebouw 
van Nederland te zijn ( meer dan 70.000 m3). Het is het enige kerkgebouw in ons land, 
dat als kathedraal is gebouwd en nog als zodanig in gebruik is. Alleen de Domkerk in 
Utrecht werd als zodanig gebouwd, maar deze is sinds de reformatie die niet meer als 
zodanig in gebruik. Verder is de kerk uit architectonisch oogpunt van groot belang. 
Gedurende de bouwtijd van ruim 30 jaar (1895-1930) ontwikkelde de kerk zich van de 
neogotiek (hoogkoor) naar Jugendstil (koepel) en Amsterdamse school (torens). Tijdens 
de restauratie bleek, dat de kerk ook aan het exterieur een bijzondere kleurenpracht 
heeft gehad, die inmiddels grotendeels is teruggebracht. Inmiddels is binnen vakkringen 
duidelijk geworden, dat de kerk behoort tot de top-5 van kerkgebouwen, die in de 
periode 1850-1950 op de wereld zijn gebouwd samen met de Sacré Coeur in Parijs, de 
Sagrada Familia in Barcelona, de Westminster Cathedral in Londen en de 
Koekelbergbasiliek in Brussel. 
Ook het interieur bevat veel kunstwerken, omdat tijdens de bouw vele, toen nog jonge 
kunstenaars bij de aankleding werden betrokken, die later beroemd werden, zoals Jan 
Toorop (tegeltableau s), Mari Andriessen (beeldhouwwerk), Han Bijvoet (glas-in-lood, 
schilderingen, tegeltableau's) en de gebroeders Brom (edelsmeden). Ook de orgels zijn 
van bijzondere kwaliteit. Daarnaast kent de kathedraal sinds 1973 een schatkamer, die 
inmiddels omgevormd is tot KathedraalMuseum, dat onder meer de inventaris bezit 
van de kapel, die koning Lodewijk Napoleon destijds liet aanbrengen in het Paleis op de 
Dam. 
Vanwege het uitzonderlijke belang van deze kerk heeft de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed een besloten een boekwerk (monografie) over dit gebouw en zijn 



ontstaansgeschiedenis uit te geven onder de naam Ad Orientem, dat geschreven wordt door 
mevrouw dr. B.C.M. van Hellenberg Hubar en dat in het voorjaar zal verschijnen en waarvoor de 
gemeente een bijdrage heeft toegezegd. 

De kerk bleek na 100 jaar zeer aan een ingrijpende restauratie toe. Goten en daken lekten, het lood 
van de glas-in-loodramen kon het glas niet meer dragen, al het ijzerwerk roestte en zette daardoor in 
volume tot het drievoudige uit, balken - met name in de kapvoeten - waren verrot en voegen 
dienden vervangen te worden naast heel veel metselwerk. De totale kosten werden door het 
ingeschakelde architectenbureau Van Hoogevest Architecten uit Amersfoort geraamd op afgerond 26 
miljoen euro. Op de eerste hierbij gevoegde bijlage is dit bedrag per fase uitgesplitst. Dit bedrag is 
door de eigen geloofsgemeenschap onmogelijk op te brengen. Voor de instandhouding van dit 
gebouw is naast de parochie een aparte stichting opgericht. Maar noch deze stichting noch de 
parochie heeft enig vermogen. Uit ons hierbij gaande jaarverslag over 2014 kunt u opmaken, dat nu 
zelfs sprake is van een negatief eigen vermogen. Al het geld, wat er was, is in de afgelopen jaren in 
de restauratie gestoken, zoals uit de bijlage van dit jaarverslag blijkt. Van begin af aan is gekeken en 
onderzocht, aan wie wij redelijkerwijs zouden kunnen vragen ons bij deze immense restauratieklus 
te helpen. Daartoe is op 21 maart 2010 een plan opgesteld. Deze "globale investeringsbegroting en 
financieringsplan restauratie Kathedrale Basiliek Sint Bavo te Haarlem" treft u eveneens hierbij aan. 
Daaruit blijkt, dat wij hopen, dat de gemeente voor 3 miljoen euro zou willen bijdragen: 1.5 miljoen 
euro aan de realisering van het KathedraalMuseum en 1.5 miljoen euro aan de eigenlijke restauratie. 
Dat zijn uiteraard forse bedragen. Maar ongebruikelijk zijn deze bedragen bij vergelijkbare projecten 
in gemeenten van dezelfde orde van grootte niet. Zo heeft de gemeente Leiden in de afgelopen jaren 
in totaal 5 miljoen euro ter beschikking gesteld aan de restauratie van de Pieterskerk aldaar hetzij als 
subsidie a fonds perdu hetzij als renteloze lening. De gemeente Delft heeft besloten 3 miljoen euro 
ter beschikking te stellen aan de nu in uitvoering zijnde restauratie van de Nieuwe Kerk, zij het, dat 
vanwege de zeer slechte financiële positie van de gemeente vooralsnog alleen de eerste 1.5 miljoen 
euro is uitbetaald. En de gemeente Den Bosch overtreft beide gemeente voor wat haar bijdrage aan 
de Sint Jan betreft ( 8 miljoen euro). Maar ook de gemeente Haarlem heeft regelmatig aan de 
restauratie en verbouw van kerken bijgedragen. Ik denk daarbij aan de inbouw van 
studentenwoningen in de voormalige H. Hartkerk aan de Kleverlaan en aan deinstandhouding van de 
Oosterkerk aan de Richard Holkade (250.000 euro). 

Qua restauratie hopen wij binnenkort de laatste grote fase in te gaan. De restauratie aan het 
middenschip zal in het voorjaar worden afgerond en onderwijl kan begin 2016 een start gemaakt 
worden met de restauratie van het westfront met de twee torens. Ten opzichte van het bij deze brief 
gevoegde schema lopen wij daar iets op vooruit. Maar daarmee kan niet worden gestart, als de 
dekking niet rond is. De daaraan verbonden kosten zijn geraamd op 4.5 miljoen euro. Hiervan is 
ongeveer 3 miljoen euro toegezegd door het rijk. Bij de provincie loopt een aanvraag voor het 
maximaal mogelijke bedrag van 750.000 euro. En om het restauratieproces niet te onderbreken is 
nog eens 750.000 euro nodig. Onderbreking van het restauratieproces is fataal. Dat leidt alleen maar 
tot onnodige hogere kosten ( bv. afbreken en later weer opbouwen van de bouwplaats). Die 750.000 
euro hebben wij niet in de portemonnee en we zien ook geen mogelijkheden meer dat geld elders 
vandaan te halen. Uiteraard hebben we meer geld nodig, o.a. voor het aanbrengen van de nodige 
installaties, maar de primaire zorg ligt in het voorkomen, dat het restauratieproces stokt. 



Van de in de bijlage genoemde instellingen heeft nagenoeg een ieder het geraamde bedrag 
bijgedragen. Zo geeft het rijk 10 miljoen toegezegd, komt de provincie, indien de nu gevraagde 
750.000 wordt toegekend ook aan de geraamde 3 miljoen euro en ook het Bisdom Haarlem heeft 
inmiddels 3 miljoen euro neergeteld. De eigen parochie is volop bezig om haar miljoen bij te dragen 
en bij de Bankgiroloterij is voor de zevende keer een bijdrage in die orde van grootte gevraagd. 

Vanaf 2009 hebben wij ons regelmatig tot de gemeente gewend. De eerste brief ter zake was debrief 
aan het College van Burgemeester en Wethouders van 24 april 2009. Sindsdien hebben leden van het 
College zich regelmatig op de hoogte laten stellen van de voortgang. En recentelijk hebben wij ons 
bij brief van 10 februari 2014 gewend tot alle politieke partijen, die meededen aan de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2014 en bij brief van 21 april 2014 aan de partijen, die het nieuwe 
college gingen vormen. 
Wij hopen, dat u ons tenminste een bedrag van de meest urgente 750.000 euro wilt toekennen en 
uiteraard zijn wij zeer geholpen met meer en met name met 1.5 miljoen euro. Wij zijn er van 
overtuigd, dat de stad hier veel profijt van kan hebben. Niet alleen is het gebouw een sieraad voor de 
stad en uit oogpunt van marketing en toerisme zeer uit te nutten, maar het gebouw is naast haar 
functie van kathedrale- en parochiekerk ook multi-inzetbaar met name op cultureel gebied. Daarbij 
ware vooral te denken aan grote muziekuitvoeringen, waarbij de drie aanwezige orgels en de 
kathedrale koren van het eigen Muziekinstituut een belangrijke rol kunnen spelen. Maar ook andere 
gebeurtenissen zijn denkbaar. Zo werd in het afgelopen jaar in de kerk de niet-religieuze 
herdenkingsdienst gehouden voor het omgekomen Haarlemse gezin bij de ramp van de MH17. 
Daarnaast hopen wij, dat het nieuwe kathedraalMuseum, dat ondergebracht is inde crypte onder het 
hoogkoor zal uitgroeien tot een voor Haarlem nieuwe publiekstrekker. 

Desgewenst lichten wij deze aanvraag nader voor u toe. Wij nodigen u of één of meer van uw 
commissies graag uit ter plaatse te komen kijken. Dan ziet u ook, wat allemaal al gerealiseerd is en 
tevens wat er nog moet gaan gebeuren. In de komende weken verdwijnt de steiger uit het 
middenschip en kan het interieur weer in zijn geheel worden ervaren. U ziet dan ook de door jan 
Dibbets ontworpen nieuwe ramen in het middenschip. 

In afwachting van uw reactie, tekent hoogachtend namens het bestuur. 

mr. W.M.N. Eggenkamp, 
voorzitter 

N.B. U kunt mij het beste op mijn privé-adres bereiken, maar via de kathedraal, Leidsevaart 146, 
2014 HE Haarlem, kan ook. Mijn adresgegevens zijn: 
J.C. van Oostzanenlaan 4-6 
2102 AX Heemstede 
Tel,: 023-5292137 of 0653 497194 
Email: wmn@eggenkamp.eu 
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KATHEDRALE BASILIEK SINT BAVO TE HAARLEM 
FINANCIEEL OVERZICHT RESTAURATIE 

Restauratiefase jaar van uivoering bedrag bedrag totaal 

UITGEVOERDE WERKEN 

1. Plebanle 2005-2006 € 2.100.000,00 

2. Twee straalkapellen 2005 - 2006 € 175.000,00 

3. Overige straalkapellen 2006 - 2007 € 1.060.000,00 

4. Transepten, koepel en traptorens 2012-2012 € 4.305.000,00 

5. Doopkapel 2012-2012 € 110.000,00 

6. Sacristiegedeelte 2012-2012 € 410.000,00 

7. Casco kathedraal museum 2012-2012 € 1.420.000,00 

subtotaal € 9.580.000,00 

NOG UIT TE VOEREN WERKEN 

8. Koor 2013-2014 € 3.700.000,00 

9. Afbouw kathedraal museum 2013-2014 € 1.600.000,00 

10. Schip 2015-2016 € 4.800.000,00 

11. Westorens met westbouw 2017-2018 € 4.500.000,00 

12. Installaties 2017-2018 € 1.700.000,00 

subtotaal € 16.300.000,00 

Totale restauratiekosten all-ln (inclusief Indexering) € 25.880.000,00 

1 

29 

Stichting 
Kathedrale Basiliek 
Sint Bavo 

KathedraalMuseum Sint Bavo te Haarlem 
Projectplan 



Globale investeringsbegroting en financieringsplan restauratie Kathedrale Basiliek Sint Bavo te Haarlem 

Totale restauratiekosten all-ln conform opgave architect dd 19-09-2009 € 26 miljoen 

Reeds uitgevoerde restauraties Plebanle en straalkapellen: 
Ontvangen rijkssubsidie Plebanle en straalkapellen: 
- Ten laste van Bisdom (€2,0 miljoen) + Stichting (€0,6 miljoen) 
Resteert 

€ 3,5 miljoen 
-€0 .9 miljoen 

€ 2,6 miljoen € 2.6 miljoen 
€ 23,4 miljoen 

Te verwachten rijkssubsidie kathedraal 50% van € 20 miljoen 
Resteert aan eigen middelen 

€ 10 miljoen 
€ 13,4 miljoen 

Eventuele bijdragen van derden: 
- Gemeente Haarlem aan restauratie kerkgebouw 
- Gemeente Haarlem aan museum en depots 

€ 1,5 miljoen 
€ 1.5 miljoen 
€ 3,0 miljoen € 3,0 miljoen 

- Provincie Noord-Holland aan restauratie kerkgebouw 
- Provincie Noord-Holland aan museum en depots 

€ 1,5 miljoen 
€ 1.5 miljoen 
€ 3,0 miljoen € 3,0 miljoen 

- Bisdom Haarlem (naast het hierboven genoemde bedrag van €2,0 miljoen) 
- Katholieke fondsen 
- Orden en congregaties 
- Bankgiroloterij 
- Algemene fondsen (zoals VSB, Prins Bernhard Cultuurfonds, TBI) 
- Acties parochie 

€ 1,0 miljoen 
€ 2,0 miljoen 
€ 1,0 miljoen 
€ 1,0 miljoen 
€ 1,5 miljoen 
€ 0.9 miljoen 

€ 13,4 miljoen 

Heemstede, 21 maart 2010 
W.M.N. Eggenkamp 
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JAARVERSLAG 2014 

In 2014 stond de restauratie van het hoogkoor centraal en waren de inspanningen er op 
gericht om de restauratie van het middenschip na de zomerperiode financieel mogelijk te 
maken en deze daadwerkelijk te laten starten. 
In het verslagjaar moesten wij afscheid nemen van de vorige titulair-organist, Bernard 
Bartelink, die op 19 oktober onverwachts overleed. Op 23 augustus vond in de kathedraal 
een indrukwekkende herdenkingsdienst plaats voor het gezin Van Veldhuizen-Marckelbach, 
dat op 17 juli 2014 omkwam tijdens het vliegtuigongeluk met de MH-17 in oostelijk 
Oekraïne. 

1. Restauratie hoogkoor bovengronds 

Vanaf januari 2013 is gewerkt aan de restauratie van het hoogkoor, het oudste gedeelte van 
de kerk, dat dan ook het meest aan restauratie toe was. Deze fase werd financieel in hoge 
mate mogelijk door de rijkssubsidie, die in 2012 door staatssecretaris Halbe Zijlstra werd 
toegezegd voor de restauratie van de gehele kathedraal alsmede door de substantiële 
bijdrage van de Provincie Noord-Holland van 750.000 euro. De beschikking van het rijk kwam 
op 27 februari 2013 af, terwijl de provincie dat al had gedaan op 19 december 2012. 
Vooruitlopend op de beschikking van het rijk was de aannemer al begonnen met het 
plaatsen van het steigerwerk. Het duurde tot aan Pasen 2013, voordat de steigers binnen en 
buiten waren opgebouwd, waarna het hoogkoor binnen met schotten van de rest van de 
kerk werd afgescheiden, een situatie die tot medio juli 2014 duurde. De voortgang van 
restauratie aan de buitenzijde van het hoogkoor, die mede dankzij de zachte winter zeer 
voorspoedig verliep, werd op 13 december 2013 gemarkeerd door de onthulling van de drie 
beelden aan de buitenzijde van de absis van het koor door de hulpbisschop, mgr. dr. J.W.M. 
Hendriks, waarna het steigerwerk in fasen verder kon dalen. Op dat moment waren reeds 
alle bouwkundige gebreken op de bovenste verdiepingen verholpen, zoals de lekkende 
goten, verrotte kapvoeten, versleten leien, verrotte dakkapellen, verroeste stangen, 
weggedrukt metselwerk en uitgevallen voegen. Bij het dalen van het steigerwerk konden de 
schotten, die ter voorkoming van beschadigingen waren geplaatst vóór de al gerestaureerde 
ramen in de zijmuren van de transepten, vóór Pasen 2014 worden weggehaald. Vanaf dat 
moment kwam in de transepten weer licht binnen door deze bijzondere grisaille 
gebrandschilderde ramen. Vervolgens zijn de traptorens aan de buitenzijde in hun 
oorspronkelijke kleuren geverfd, evenals het beeldhouwwerk aan de Mariakapel, waaronder 
het Gouden Huis en de twee poorten van Maria. Vanaf de overzijde van de Leidse Vaart ziet 
men nu, wanneer men zich in de lengterichting van de kathedraal opstelt, de prachtige 
gerestaureerde koepel met het gouden dubbelkruis, daaronder de drie beelden van Mozes, 
Christus en Henoch met hun versierde omlijsting en daaronder weer de Mariakapel met het 
Gouden Huis en de twee poorten van Maria met daarboven in de punt van het dak het 
Mariamonogram. 

Binnen in de kerk werden alle gebrandschilderde ramen uitgenomen en naar de 
restaurateur, Glasatelier Stef Hagemeier BV te Tilburg, gebracht. Daar werden de ramen 
schoongemaakt en werd alle lood vervangen. Binnen en buiten werden de muren 



Buitenkant in de steigers. 
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schoongemaakt, geen overbodige luxe na meer dan 100 jaar vervuiling. Daarna werden de 
voegen in het metselwerk weer blauw geschilderd, niet alleen in het hoogkoor, maar ook in 
de straalkapellen, behalve in de natuurstenenrand aan de onderkant van de absis van het 
koor. Die bleek rood gevoegd te zijn. Verder werden de kleuren langs de ribben en op de 
gewelven bijgewerkt dan wel hersteld. 
Speciale aandacht kregen de twee grote muurschilderingen in de kooromgang. In het 
boogvlak boven de noordelijke kooromgang staat een schildering in olieverf op doek van Jan 
Oosterman, gedateerd 1908, dat de verering van de heilige Drie-eenheid door engelen en 
heiligen weergeeft. Gelet op allerlei referentiegaatjes, die in het doek werden 
waargenomen, kon geconcludeerd worden, dat dit doek oorspronkelijk bedoeld is als een 
ontwerp op ware grootte voor een aan te brengen mozaïek op die plaats. Daar is het echter 
nooit van gekomen. Op het pleisterwerk in het boogvlak boven de zuidelijke kooromgang 
schilderde Han Bijvoet van 1973-1975 de Verschijning op de berg Tabor. Hij stierf echter, 
toen de schildering nog niet af was. Alvorens te schilderen bracht hij met houtskool de 
tekening op het pleisterwerk aan. Als hij ging schilderen, poetste hij de houtskool op het 
betreffende gedeelte weg. Omdat de schildering niet is afgemaakt, bestaat het betreffende 
oppervlak deels uit houtskool - en deels uit geverfde figuren. Bij het herstel van deze 
schildering waren dan ook heel wat technische problemen op te lossen. De zoon van Han 
Bijvoet - Olav Bijvoet - was hierbij betrokken. Op 30 juni jl. overleed hij plotseling. Hij zag de 
restauratie niet voltooid worden. Maar op 23 mei mailde hij nog: "Zondag ontving ik een 
glimp op van de Taborschildering. Het resultaat leek mij heel mooi. Ook verwonderlijk hoe 
mooi de kleur binnen de omgeving leek te passen. Ik wilde u dat even laten weten". Het 
werk werd uitgevoerd door Annemieke Heuft uit Haarlem, die zich voortreffelijk van haar 
taak gekweten heeft. 



Bijzondere aandacht werd besteed aan de terracotta. De techniek daarvoor was in de 
bouwtijd van het hoogkoor nog onvoldoende ontwikkeld, zodat op het werk 1 op de 5 
baksels werd afgekeurd. Dat heeft er toe geleid, dat grote delen van de terracotta in het 
hoogkoor destijds niet geglazuurd zijn. Op sommige plaatsen, waar men wel de beoogde 
glans wilde hebben, heeft men die terracotta toen gevernist. Die vernis is in de loop der tijd 
zeer donker geworden en had dus helemaal niet meer het ooit beoogde glanzende effect. 
Besloten is die vernis er nu af te halen en op die plekken een verfsoort aan te brengen, die 
wel het effect van de glans van de glazuurde terracotta oproept. Grote delen van de 
terracotta waren trouwens helemaal niet geglazuurd. Die zijn ook nu onbewerkt gelaten. 
Een nieuw onderwerp van herstel bleken de verschillende kroonluchters te zijn in de 
bisschoppelijke sacristie, de transepten en straalkapellen. Ook zij hadden de nodige slijtage 
ondergaan. Al snel was duidelijk, dat zij allemaal door kunstenaars ontworpen zijn. Intussen 
zijn al deze kroonluchters gerestaureerd door twee metaalrestauratrices, Vera Bakker uit 
Schoonhoven en Marieke Ensing uit Utrecht. De zilveren kroonluchter in de 
bisschoppelijke sacristie was voor de restauratie helemaal zwart. Nu is de zilverkleur weer 
helemaal terug. De ervaring met deze restauraties maakte, dat nu met bijzondere aandacht 
wordt gekeken naar het tabernakel, de communiebank en de godslampen in de 
sacramentskapel, naar het hek in de Mariakapel en het koorhek rond de bisschopszetel 
alsmede naar de preekstoel. Ook voor deze onderdelen zullen nu restauratieplannen 
worden opgesteld. 
Verder is voor de kerk een nieuw verlichtingsplan opgesteld door Hans Wolff & Partners BV 
uit Amsterdam, die ook verlichtingsplannen heeft ontworpen voor het Mauritshuis in Den 
Haag en het van Goghmuseum in Amsterdam. Een deel daarvan kon nog vóór Kerstmis 2014 
gerealiseerd worden in het hoogkoor. Voor het overige ontbraken de financiële middelen. 
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De restauratie van het hoogkoor werd feestelijk afgesloten tijdens het slotconcert van de 4 1 e 

orgelserie op zaterdag 27 september 2014. Aan dit concert namen ook de koren van het 
Muziekinstituut onder leiding van Sanne Nieuwenhuizen deel. 

2. Afronding vorige (restauratie)fasen 

Uit de vorige (restauratie)fasen, te weten de restauratie van de transepten, koepel, 
sacristieën en doopkapel, alsmede het aanbrengen van de ruimten in de voormalige crypte 
en Bavokelder, was een aantal zaken blijven liggen, die om tal van redenen nog niet konden 
worden uitgevoerd. Zo waren de voegen in de muren van de transepten, grenzend aan het 
hoogkoor, in de onderste drie meter nog niet blauw geschilderd en dat was ook nog niet in 
de doopkapel gedaan. Dat is in de eerste maanden van 2014 geschied. 
Annemieke Heuft restaureerde in het verslagjaar ook de papieren schildering boven de deur 
in de gang naar de parochiesacristie. 
Nadat de steigers rond het hoogkoor waren verwijderd, kon ook de natuurstenenplint 
rondom de parochiesacristie en de buitenmuur van de gang tussen de plebanle en de 
parochiesacristie worden hersteld. Datzelfde gold ook voor de zijtrappen van het 
noorderportaal. 
In de doopkapel is de oorspronkelijke doopvont teruggezet. Vóór de restauratie stond deze 
als wijwatervat achter in de kathedraal. Inmiddels is er ook weer in de doopkapel gedoopt! 
En tenslotte werd in de crypte het nodige werk uitgevoerd in de centrale ruimte voor het 
toekomstig museum. De muren in die ruimte zijn bepleisterd en de wanden dichtgezet. De 
vloerverwarming draait en voor de zekerheid is een tweede pomp geïnstalleerd om 
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Restauratie Middenschip 

overstroming bij hevige wateroverlast te voorkomen. Geprobeerd wordt namelijk om in 
het voorjaar van 2015 de centrale ruimte van het museum klaar te krijgen, zodat het 
museum voor een deel geopend kan worden. 

3. Restauratie middenschip 

Toen duidelijk werd, dat het hoogkoor nog vóór de bouwvakvakantie kon worden 
opgeleverd, is alles in het werk gesteld om aansluitend het middenschip te kunnen 
aanpakken. Allereerst moest toestemming van de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed 
worden verkregen om met de aannemer één op één te kunnen onderhandelen. Tot nu toe 
waren alle uitgevoerde onderdelen betrokken bij de eerste aanbestedingsprocedure. Verder 
moest op tijd een nieuwe omgevingsvergunning (bouw- en monumentenvergunning) 
worden aangevraagd voor het middenschip en het westfront. En last but not least diende 
dekking gevonden worden voor het eigen aandeel, zijnde 1.750.000 euro. Gelukkig was de 
toezegging van het rijk voor afgerond 3 miljoen euro al binnen. Helaas had de Bankgiroloterij 
voor de vijfde keer op rij een subsidieverzoek afgewezen. Gelukkig was het bisdom bereid 1 
miljoen euro voor deze fase ter beschikking te stellen en bleek ook de provincie Noord-
Holland weer bereid een subsidie van 750.000 euro voor deze fase af te geven. 
Nog vóór de bouwvakvakantie kon met de aannemer overeenstemming worden bereikt, 
hetgeen na deze vakantie schriftelijk werd vastgelegd. Vanaf dat moment is de aannemer 
begonnen de steigers aan de buitenzijde van het schip op te bouwen en na 1 oktober deed 
hij dat in het middenschip. Boven het middenschip legde hij op 20 meter hoogte een 
werkvloer aan. Verder moest het Willibrordusorgel worden ingepakt, nadat eerst de 
allergrootste pijpen waren verwijderd. Dat inpakken gold ook voor alle kwetsbare zaken 
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beneden in het middenschip (banken, communie-banken, mozaïeken van de dierenriem ed.) 
inclusief de zijkapellen. Tegelijkertijd werd het middenschip met een houten schot van de 
rest van de kerk afgescheiden. Door dit alles moest de inrichting van het gerestaureerde deel 
van de kerk geheel gewijzigd worden. De kerkgangers zitten nu op het hoogkoor en in de 
transepten. De priester kijkt nu niet richting middenschip, maar richting hoogkoor. Het had 
uiteraard wel een kleinere kerkruimte tot gevolg, hetgeen betekende, dat met Kerstmis niet 
twee, maar drie nachtmissen moesten worden gehouden en wel om 19.00, 21.00 en 23.00 
uur. 
Ook aan het middenschip bleek na inventarisatie bouwkundig van alles mis: lekkende goten, 
verrotte dakkapellen, verroeste ijzeren stangen, weggedrukt metselwerk en uitgevallen 
voegen. Opvallend was, dat het middenschip bij de bouw aanzienlijk slechter gemetseld 
bleek dan het hoogkoor met alle gevolgen van dien. Ook bleken de dakvoeten in veel 
slechtere staat te verkeren dan voorzien. Dat is pas te constateren, als het dak is open 
gemaakt. Aan de hand van die inventarisatie kon ook bepaald worden, welke stenen, welke 
terracotta in welke hoeveelheden bijbesteld moesten worden. En daar zijn natuurlijk weer 
levertijden aan verbonden. De daadwerkelijk aanpak van al deze problemen kon vervolgens 
in het nieuwe jaar daadwerkelijk geschieden. 
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4. Ramen van Jan Dibbets in het middenschip 

In de afgelopen jaren zijn de nodige inspanningen geleverd om te kijken, of de ramen in het 
middenschip, die vermoedelijk vanwege geldgebrek nimmer gebrandschilderd zijn, niet in 
samenhang met deze restauratie eigentijds ingevuld konden worden. Daarbij speelde 
natuurlijk al snel de vraag, welke kunstenaar hiervoor het meest geschikt zou zijn. Al snel viel 
de naam van Jan Dibbets, o.a. vanwege zijn ramen in de Sint Nicolaasbasiliek in Amsterdam, 
in de Abdij van Egmond, in twee kerken in Zuid-Limburg, maar vooral ook in de kathedraal 
van Blois (Loire) in Frankrijk. Uitgangspunt was, dat de huidige lichtinval zoveel mogelijk 
behouden moest blijven. Gelukkig bleek hij bereid voor de ramen van het middenschip 
ontwerpen te maken, niet in het minst, omdat hij de kerk kende en de architectuur daarvan 
hoog achtte. Jarenlang was hij docent op het Haarlemse Atelier '63 en tijdens de 
lunchpauzes bezocht hij vaak de kathedraal. Hij was bereid om zonder betaling vooraf 
ontwerpen te maken en was zich ook bewust van het feit, dat zijn ontwerpen bij gebrek aan 
geld misschien wel nooit gerealiseerd zouden kunnen worden. Hij is het proces ingegaan 
met een open oog en oor voor de architectuur, de symbolen en de iconografie van de 
kathedraal. Hij heeft inmiddels prachtige ontwerpen gemaakt, die geheel voldoen aan de 
gekozen uitgangspunten. Ook voor deze ontwerpen moest een vergunning worden 
gevraagd. Deze is inmiddels verleend. Daarnaast is een aantal fondsen aangeschreven en is 
het gelukt de nodige gelden voor de realisering van deze ramen bijeen te brengen dankzij 
het Gieskes-Strijbisfonds, het Mondriaanfonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het 
Janivofonds. De ontwerpen zijn inmiddels gepubliceerd in het Haarlems Dagblad en de 
Volkskrant en zijn uiteraard ook aan de parochianen getoond. De opdracht voor het 
vervaardigen van de ramen kon in het verslagjaar aan Glasatelier Stef Hagemeier BV worden 
gegeven. Daardoor kunnen de ramen tijdens de restauratie van het middenschip 
aangebracht worden. 

5. Restauratie Kabinetorgel 

Dit orgel, geschonken door de vroegere magister cantus van de kathedrale koren, mgr. drs. 
J.W.N. Valkestijn MBE, staat op het hoogkoor en wordt met name gebruikt ter begeleiding 
van de koorzang door het Muziekinstituut en voor de begeleiding in kleine diensten, die op 
het hoogkoor plaatsvinden. Geprobeerd is om het orgel tijdens de restauratie van het 
hoogkoor opgeknapt te krijgen. In het vorig jaarverslag is uitgebreid aandacht besteed aan 
de daarvoor noodzakelijke fondsenwerving. Het lukte in het verslagjaar om de laatste 
noodzakelijke subsidie binnen te halen en orgelbouwer, Adema's Kerkorgelbouw BV te 
Hillegom, wist in samenwerking met de titulair-organist, de heer dr. A.A.J.M. van Eek, het 
werk op tijd af te ronden. Tijdens het hiervoor genoemde slotconcert van de 
zaterdagmiddagconcertserie op 27 september zegende de plebaan het orgel in en werd het 
vervolgens in gebruik genomen met een werk van Jan Valkestijn voor orgel en enkele 
mannenstemmen, te weten Variatie 3, 4 en 5 uit Partita diatonica Vater unser in 
Himmerreich. De componist en schenker van het orgel was daarbij aanwezig. 
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6. Bestuur 

Het bestuur kwam in 2014 vijf keer bijeen. Het lukte helaas nog niet te voorzien in de 
vacature van een bestuurslid belast met communicatie- en publiciteitszaken. 
Conform de bepalingen in de statuten is het bestuur zoveel mogelijk samengesteld uit de 
geledingen, die bij de kathedraal betrokken zijn. Elk bestuurslid wordt voor de termijn van 
vier jaar benoemd. Er is geen beperking in het aantal termijnen vastgelegd. Het 
bestuurslidmaatschap eindigt bij het bereiken van de 70-jarige leeftijd. 
In 2014 was het bestuur als volgt samengesteld: 
mr. W.M.N. Eggenkamp, voorzitter, herbenoemd door de bisschop in 2011 
ir. H.R. Duijts, vice-voorzitter, herbenoemd door het parochiebestuur in 2013 
mevr. D.J.M. Hetem, secretaris, herbenoemd door het bestuur in 2014 
R.A. van Bruggen RA RV RCad, penningmeester, herbenoemd door de bisschop in 2012 
H.J. van Ogtrop, plebaan, qualitate qua bestuurslid, tevens namens het kathedrale kapittel 
CP. Weijers, namens het Muziekinstituut, laatstelijk benoemd in 2011 
ir. J.C. Nelis, herbenoemd door het bestuur in 2012 
drs. A.F.W. Erftemeijer, voorzitter van de commissie Kunstzaken en conservator van het 
Kathedraal Museum, herbenoemd door het bestuur in 2011. 

Afgesproken werd, dat zowel de stichting Willibrordusorgel als de Vereniging van Vrienden 
van de Nieuwe Bavo voor de bestuursvergaderingen worden uitgenodigd. Afhankelijk van de 
agenda kunnen zij besluiten al dan niet aan de vergaderingen deel te nemen. Namens de 
Vrienden woonde hun vice-voorzitter, mr. J.A. Alferink, de vergadering op 17 juni bij en 
hun voorzitter, mevr. A. Noordhof, de vergaderingen van 2 september en 18 november. 
Om in aanmerking te komen voor een officiële registratie als museum bij de stichting Het 
Nederlands Museumregister werd in 2011 de stichting Kathedraal museum Sint Bavo te 
Haarlem opgericht. Deze stichting is slapende. Voor registratie bleek men pas in aanmerking 
te kunnen komen, als men daad- werkelijk open is. Het feit, dat het museum al 40 jaar als 
Schatkamer open is geweest, werd niet relevant geacht. De heer Erftemeijer is voorzitter van 
deze stichting, de heer Eggenkamp vice-voorzitter, mevr. Hetem secretaris, de heer van 
Bruggen penningmeester en de heer van Ogtrop bestuurslid qualitate qua. 

7. Orgelmuziek 

Dit jaar vond de 4 1 e orgelserie op zaterdagmiddag plaats. Deze werd gegeven van 3 mei tot 
27 september 2014. In het hierna volgende artistiek Jaarverslag wordt daar nader op 
ingegaan. Bij de aanvang van deze serie kon gememoreerd worden, dat de huidige titulair-
organist, Ton van Eek, 40 jaar geleden, als eerste gastorganist zijn eerste concert op het 
Willibrordusorgel gaf. 
Begon de serie aanvankelijk nog met een met schotten van de rest van de kerk afgescheiden 
koorgedeelt, vanaf juli tot en met het slotconcert kon weer over de gehele kerk worden 
beschikt. 
Het slotconcert werd benut om de restauratie van het hoogkoor feestelijk af te sluiten. 
Tijdens dit concert werden ook de Toccata en het Beati Mortui van Bernard Bartelink in zijn 
aanwezigheid ten gehore gebracht. 
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Overlijden Bernard Bartelink 
Op 19 oktober 2014 overleed op 84-jarige leeftijd onverwacht Bernard Bartelink, titulair-
organist van de kathedraal van 1971 tot en met 1999. Daarnaast was hij jarenlang voorzitter 
van de stichting Willibrordusorgel. 
Bernard Bartelink heeft een enorme bijdrage geleverd aan de muzikale ontwikkeling van de 
Nederlandse kerkmuziek en met name van de orgelmuziek. Hij verzorgde op uitmuntende 
wijze de muziek tijdens de vele vieringen in de kathedraal, veelal in samenspel met de 
kathedrale koren. Zijn uitgebreide repertoire kwam vooral tot uiting in het voor- en naspel 
bij de wekelijkse hoogmis en de bijzondere vieringen. Daarnaast componeerde hij zowel 
orgel- als koormuziek. In vele katholieke kerken worden tot op de dag van vandaag 
melodieën gezongen, die door hem getoonzet zijn. Hij was de drijvende kracht achter de 
voltooiing van het Willibrordusorgel, toen dit in 1971 vanuit de af te breken Willibrorduskerk 
in Amsterdam in de kathedraal werd geplaatst. Daarnaast nam hij het initiatief tot de serie 
zaterdagmiddagconcerten, waarvan hij de 40 e editie in 2013 nog als concerterend musicus 
meemaakte. 
Op 25 oktober werd op indrukwekkende wijze tijdens de requiemmis afscheid van hem 
genomen in de kathedraal, waarbij vier leerlingen van hem, waaronder de huidige titulair-
organist, afwisselend zowel het Willibrordus- als het transeptorgel bespeelden met 
voornamelijk werken van Bernard Bartelink zelf. 

8. Muziekinstituut en Koorschool 

Ook de activiteiten van de Koorschool en het Muziekinstituut gingen ondanks het 
restauratieproces in het afgelopen verslagjaar onverminderd door. Dat gold met name voor 
de verzorging van de erediensten in de kathedraal. 
In de passietijd werkten met name de jongenskoren mee aan verschillende uitvoeringen van 
de Mathaus Passion van J.S. Bach. Zo werd opgetreden met de Amsterdamse Cantorij onder 
leiding van Felix van den Homberg in de dorpskerk van Abcoude en de Dominicuskerk in 
Amsterdam, met het Amsterdam Baroque Orchestra & Choir onder leiding van Ton Koopman 
in het Concertgebouw van Amsterdam en in de Sint Jansbasiliek van Laren, en met de 
Christelijke Oratorium Vereniging (COV) Haarlem onder leiding van Harry Brasser in de 
Haarlemse Philharmonie. 
In de eigen kathedraal bracht de Bavocantorij bij wijze van Passieconcert op zondag 6 april 
een Passie Evensong ten gehore, tijdens welke werken klonken van Mauersberger, Sanders, 
Purcell en Sandström. 
Na de boeteviering op 15 april vond een muzikale avondwake plaats met werken van o.a. 
Verdi, Lotti, Poulenc en Sjostakovits onder leiding van Theo Goedhart. 
Op Goede Vrijdag 18 april werd tijdens de Goede Vrijdagplechtigheden de Johannes Passion 
van Jan Valkestijn uitgevoerd. Aansluitend aan deze dienst werden vanaf 21.00 uur de 
Lamentationes, oftewel de klaagzangen van Jeremia, ook wel de Donkere Metten genoemd, 
gezongen. 
Op de Eerste Paasdag zong het Kathedrale Koor tijdens de pontificale Hoogmis de Missa in D 
van J.Albrechtsberger en het beroemde motet "Ye choirs of new JerusalenV'van Stanford en 
tot slot het Halleluia van Handel. 
Rond Hemelvaart ging het Schoolkoor op tournee naar Limburg en gaf het concerten in de 
Pancratiuskerk in Heerlen en in Pare Imstenrade. Op de daaropvolgende zondag trad het op 
tijdens de hoogmis in de Basiliek van Sint Servaas te Maastricht. 

"13 



Op 27 september nam het Kathedrale koor deel aan het slotconcert van de jaarlijkse 
orgelserie, tijdens welke onder meer het Requiem van Fauré werd uitgevoerd. 
De Bavocantorij ging van 11 tot 16 oktober op tournee naar Engeland en trad op in de 
kathedralen van Wakefield, Harrogate (Ripon) en York alsmede in Ampleforth Abbey. 
Van 28-30 oktober kwam het Göttinger Knabenchor hier op bezoek. Dit koor gaf op 28 
oktober's avonds een concert in de kathedraal. 
Op 6 december gaf het Schoolkoor (groep 7 en 8) samen met de senioren medewerking aan 
de uitvoering van de Saint Nicolas Cantata van Britten door het Koninklijke Christelijke 
Oratorium Vereniging Amsterdam in het Concertgebouw van de hoofdstad. 
Op 14 december vond voor het jaarlijkse Kerstconcert plaats met werken van o.m. David 
Willcocks en een arrangement van Ton van Eek en op dinsdag 23 december voor de 23 s t e 

keer het Festival of Nine Lessons and Carols, een viering met lezingen, beginnend met een 
jong koorlid, en eindigend met de laatste lezing door de bisschop, welke steeds afgewisseld 
werden met fraaie gezangen. 

9. Openstelling kathedraal; gewelventochten 

De belangstelling voor de kathedraal neemt jaarlijks behoorlijk toe mede dankzij of 
misschien ondanks de restauratie van het gebouw, waardoor het in restauratie zijnde 
gedeelte voor het publiek is afgesloten. De kerk is buiten de erediensten van 1 april tot 1 
oktober van maandag tot en met vrijdag geopend van 10 tot 16 uur en wanneer er 
orgelconcerten plaatsvinden ook op zaterdagmiddag van 14.30 tot 17.00 uur. In het 
verslagjaar kwamen 30% meer bezoekers naar de kathedraal, zo telde de voor de 
openstelling onmisbare Kathedraalwacht. Rondleidingen en gewelventochten hielpen daar 
ook aan mee. In het verslagjaar vonden de gewelventochten plaats op 11 mei, 29 juni en 14 
september. In totaal deden 198 personen daar aan deel. Deze gewelftochten worden sinds 
het eeuwfeest van de kathedraal in 1998 gehouden. Sindsdien hebben 7178 mensen de 
torens en gewelven bezocht. 
Tot slot zij nog de herdenkingsdienst op 23 augustus genoemd voor het bij het 
vliegtuigongeluk van de MH17 omgekomen Haarlemse gezin Van Veldhuizen-Marckelbach, 
waarvoor 1200 mensen in de kathedraal kwamen. 

10. Slotopmerking 

Met de oplevering van het hoogkoor is de restauratie van de kerk de helft gepasseerd. Op 
het einde van het verslagjaar stond het middenschip geheel in de steigers. Dit gedeelte van 
de kerk wordt, als de planning wordt gehaald, vóór Pasen 2016 opgeleverd. Daarna volgt nog 
het westfront met de twee torens. Als op tijd voldoende geld bijeen kan worden gebracht, 
kan de restauratie eind 2017 voltooid zijn. Dat vergt nog wel enorme inspanningen van 
velen, terwijl dan ook alle zeilen bijgesteld moeten zijn om de nodige financiën bijeen te 
brengen. Maar als dit lukt, beschikt Haarlem over een schitterende kathedraal, dat zijn 
weerga niet kent en dat zich kan meten met de Sagrada Familia te Barcelona, de Sacré Coeur 
in Parijs, de Westminster Cathedral in Londen en de Koekelbergbasiliek in Brussel. 

mr. W.M.N. Eggenkamp, 
voorzitter 
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Commissie Kunstzaken en KathedraalMuseum 

De naam van de commissie is gewijzigd in Commissie Kunstzaken en KathedraalMuseum. De 
Commissie heeft in 2014 drie maal vergaderd en wel op 16 januari, 11 september en 20 
november 2014. Daarnaast vond diverse malen overleg in kleiner verband plaats, o.a. met 
de heer Wim Eggenkamp, voorzitter van de Stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo en met de 
heer Louis Gerdessen projectleider restauratie van architectenbureau Hoogevest 
Architecten. 

KathedraalMuseum 
Het jaar 2014 stond voor de Commissie Kunstzaken en KathedraalMuseum in hoofdzaak in 
het teken van de voorbereiding het nieuwe KathedraalMuseum. Over de verschillende 
inrichtingsconcepten is intensief gesproken. 
Uiteindelijk is een inrichtingsconcept uitgewerkt voor de opening van de 'zuilenzaal', het 
hart van het KathedraalMuseum. De opening van deze Zuilenzaal is gepland eind maart 
2015. Voor deze datum moet het caso gereed zijn, de wanden zijn gestukt en moeten 
vloerverwarming en spotverlichting zijn aangebracht. 
In september 2014 zegde de provincie Noord-Holland een bedrag van 20.000 euro toe in het 
kader van een speciale regeling ter gelegenheid van de opening van de nieuwe vleugel van 
het Provinciehuis en het 200-jarig bestaan van het koninkrijk voor de 'Lodewijk Napoleon-
kapel'. Deze bijdrage maakte het mogelijk om de nisvitrines van de Zuilenzaal te bouwen. In 
deze vitrines zullen de inventarisonderdelen uit de kapel van koning Lodewijk Napoleon 
zoals die ooit was ingericht in het Koninklijk Paleis op de Dam in Amsterdam tentoon worden 
gesteld. 
Over de inrichting van de eerste tentoonstelling is in 2014 diverse malen overleg gevoerd in 
het "tentoonstellingsteam" in samenspraak met het architectenbureau voor de restauratie 
van de kerk, van Hoogevest Architecten te Amersfoort. Dit team dat bestaat uit de heren 
André Numan, Michel Bakker en John Hamers en mevrouw Hanneke Olyslager, ondersteund 
door de heer Paul Geel, (Bisdom Haarlem-Amsterdam) die de vormgeving zal verzorgen. 
Voor de komende openstelling van het museumgedeelte, in combinatie met het geheel 
gerestaureerde oostelijke deel van de kathedraal, zal een vrijwilligerspool onontbeerlijk zijn; 
een basis voor deze pool bestaat reeds in de groep personen die zorgdraagt voor de 
openstelling van de kathedraal in de zomermaanden (Kerkwacht). 

Depots 
In het depot van het Noord-Hollands Archief ligt het grootste deel van onze kunstschatten. 
In 2014 is enkele keren een bezoek gebracht aan dit depot om aanwinsten toe te voegen 
dan wel bruiklenen op te halen. Daarnaast liggen ook kunstvoorwerpen op de zolder van de 
plebanie. Deze objecten zijn in speciaal daartoe aangeschafte stellingen en dozen 
opgeborgen en verblijven daar onder redelijk goede omstandigheden. 
Tijdens een inspectie van de textilia in de grote vitrines in de kooromgang constateerde 
mevrouw Lugtigheid van de Universiteit van Amsterdam bij enkele textilia schimmelvorming. 
De omstandigheden in de vitrines worden sindsdien nog beter in de gaten gehouden. Naar 
aanleiding van de inspectie is de ophanging van de koorkap van het Keizerstel verbeterd 
(minder plooien). 
Een eerder door vocht aangetast kazuifel is voor korte tijd afgestaan aan de Opleiding 
Conservering en Restauratie van Cultureel Erfgoed van de Universiteit van Amsterdam. Zij 
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zullen onderzoek doen naar de kleurstof in de rode voering van het kazuifel. Nader dient 
bezien te worden of genoemd kazuifel en een dalmatiek, dat ook doorvocht is aangetast, 
nog gerestaureerd kunnen worden. 

Aanwinsten 
Het door een particulier, mevr. dr. Eveline Verheggen, aangeboden grote vaandel van de 
voormalige 'Hanze, afdeling Haarlem' naar ontwerp van Han Bijvoet is aangekocht voor een 
bedrag van 800 euro. Dit vaandel behoeft enige restauratie. Voor deze restauratie zijn 
offertes ingewonnen. Daar de geoffreerde bedragen uitkomen op ca. 4.000 a 6.000 euro, is 
restauratie vooralsnog niet mogelijk. 
In de loop van 2014 zijn enkele kleine liturgische objecten en een aquarel gemaakt door 
Pierre en Joseph Cuypers voorstellende de kathedraal (1927) aan de Stichting geschonken. 
Monseigneur Van der Zalm liet een kelk, pateen en 2 lepeltjes (1950) aan de Stichting na. 

Afstoting 
Een paar door vocht beschadigde textilia (van geringe kunsthistorische betekenis) konden 
niet meer worden gereinigd en moesten helaas worden vernietigd. 

Externe contacten 
De commissievoorzitter bezocht de meeste vergaderingen van het Stichtingsbestuur alsook 
van de Klankbordgroep Restauratie St. Bavo; aan de vergaderingen van de Klankbordgroep 
nam ook de beheerder de heer A. Numan deel. Verder is contact gelegd met verzekeraar 
Donatus over de verzekering van nieuwe werken. Ook is overleg gevoerd met de dames 
Kiers en Veis Heijn over het behoud van kunstvoorwerpen uit te sluiten kerken en kloosters 
in Noord-Holland. Mevrouw de Kruijf, verbonden aan het museum Catharijneconvent in 
Utrecht, is op dit punt momenteel contactpersoon. 
Een bezoek is gebracht aan het Bisschopshuis, waar de kunstvoorwerpen zijn bezien. 
Mogelijk worden deze op termijn in bruikleen gegeven aan het KathedraalMuseum. 

Kunstzaken in de kathedraal 
Diverse malen is met de kunstenaar Jan Dibbets en anderen gesproken over een ontwerp 
voor glas-in-loodramen in het schip van de kathedraal. De productie bij Glasatelier Stef 
Hagemeijer in Tilburg is inmiddels opgestart. Verder is in diverse klankbordgroep
vergaderingen overlegd over aspecten van de restauratie, met name gericht op herstel van 
(deels) verdwenen kleuraccenten op (vooral) de buitenkant van de kathedraal. 
De nieuwe verlichting in de Kathedraal heeft het zicht op tal van artistieke scheppingen 
aanzienlijk verbeterd. Diverse sculpturen, altaren e.d. zijn gereinigd. 
Kunsthistorica mevrouw dr. B. van Hellenberg Hubar bereidt een nieuwe studie voor over 
iconografische en andere achtergronden van het kathedraalontwerp. 

Commissie-samenstelling 
De Commissie Kunstzaken en KathedraalMuseum bestond in 2014 uit de volgende personen: 
de heren Antoon Erftemeijer (voorzitter/conservator), André Numan (beheerder), Hein Jan 
van Ogtrop, John Hamers, Richard Everard en Willem de Winter en de dames Ineke Hetem 
(secretaris), Hanneke Olyslager, Elsa Ploeger en Warda Zetteler. De heer Michel Bakker heeft 
zich als nieuw lid bij de commissie gevoegd. 

Antoon Erftemeijer (voorzitter) 



Ik 
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Artistiek verslag Stichting Willibrordusorgel, Haarlem 

Inleiding 

De landelijk bekende serie Zaterdagmiddagconcerten heeft ook het afgelopen seizoen een 
belangrijke bijdrage geleverd aan de muziek- en orgelcultuur in ons land door de grote 
gevarieerdheid van de programma's. Daarbij wordt in hoge mate rekening gehouden met 
het laatromantische, symfonisch georiënteerde karakter van het van rijkswege beschermde, 
monumentale Willibrordusorgel, dat in Nederland een unieke plaats inneemt, niet alleen 
vanwege zijn omvang, maar ook vanwege zijn speciale klankkarakter. De wekelijkse serie 
vond in 2014 plaats vanaf de eerste zaterdag in mei tot en met de laatste zaterdag in 
september. Ondanks de afsluiting van het hoogkoor van de kathedraal tot en met eind juli 
en de daarmee gepaard gaande ongemakken, bleek het orgel nog steeds goed bruikbaar en 
was ook de akoestiek nog altijd acceptabel. 
Met zijn 81 reële registers (in tegenstelling tot bij de meeste andere orgels uit deze periode, 
met name de grotere, zijn er geen transmissies) is het Willibrordusorgel het 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 20 s t e 

eeuw. 

De serie Zaterdagmiddagconcerten 2014 
Inleiding 
De wekelijkse serie Zaterdagmiddagconcerten is van start gegaan in 1974. Al gauw kregen de 
jaarlijkse series bepaalde thema's toebedeeld. Daarbij kwam veel hedendaags en minder 
bekend ouder repertoire aan bod. Het bleek een beproefde formule om steeds afwisselende 
programma's ten gehore te brengen. Dat gebeurde ook in de 41ste serie in 2014. In dit 
seizoen werd aandacht besteed aan twee thema's: 
- twee muzikale vormen die met name in het orgelrepertoire een grote rol spelen: Fantasie 
en Variatie, en 

- muziek met betrekking tot de Eerste Wereldoorlog 

De concerten 

Tijdens de meeste concerten klonken zowel een fantasie als een variatiewerk, of tenminste 
een van beide. Dit gaf de programma's een opmerkelijke afwisseling. 
Het openingsconcert van de 41ste serie werd op 3 mei gegeven door Ton van Eek die daarbij 
niet alleen herdacht dat de serie 40 jaar tevoren startte maar tevens dat hij toen als eerste 
gastorganist optrad. Zijn programma was geheel gewijd aan composities rond de Eerste 
Wereldoorlog van Albert Alain, Joseph Boulnois, Paul de Maleingreau, Charles Villiers 
Stanford en René Vierne. 
Op 10 mei volgde Dirk Out met muziek van Franck, Roger-Ducasse (Pastorale), en Guy 
Bovet. Stephan van de Wijgert speelde op 17 mei een programma in samenwerking met 
schilderes Ingrid Jansen die tijdens zijn spel schilderde. Hij voerde werken uit van Hakim, 
Franck (Prière), Mozart (Fantasie in f-moll en Franz Liszt (Ad nos). Op 
24 mei vertolkte Joachim Vogelsanger, organist van de St. Johanniskirche in het Duitse 
Lüneburg muziek van onder meer Petr Eben, César Franck en de Nederlander Gerard Bunk 
die in Dortmund werkzaam was. 
Het laatste concert in mei werd verzorgd door Eberhard Lauer, die in de St. Mariendom in 



Hamburg werkzaam is. Met werken van Mendelssohn (Sonate VI met de variaties over Vater 
unser in Himmelreich), Franck (Fantaisie en la) en Reger (Choralfantasie über "Wie schön 
leuchtet den Morgenstern") stond diens programma geheel in het teken van de thematiek 
van dit seizoen. 
Op 7 juni was het de beurt aan Bert van Stam, winnaar van de tweede prijs van het 
Internationaal César Franck Concours 2013. Op zijn programma stonden onder meer een 
eigen bewerking van de Symfonietta van Leos Janacek 
en de Sonata eroica van Joseph Jongen. Een week later concerteerde een regelmatig 
terugkerende gast in de kathedraal, Jaap Stork, zowel op orgel als op piano. Zijn programma 
stond ook in het kader van de oorlog 1914-1918 met werken van Hendrik Andriessen (Fête 
Dieu), Louis Vierne (Solitude), Debussy (Berceuse héroïque en Maurice Ravel (delen uit Le 
Tombeau de Couperin). 
Het openingsconcert van de Internationale Orgelzomer werd op 21 juni gegeven door de 
Duitse organist Wolfram Syré met een afwisselend programma dat werken bevatte van de 
concertgever zelf, Alfred Hollins (Concert Ouverture) en Pietro Yon (Sonata 3). De werken 
van Hollins en Yon waren nog niet eerder gespeeld in de voorafgaande series. Het volgende 
concert werd gegeven door Albert-Jan Roelofs, co-titulair organist van de kathedraal, op 
orgel en klavecimbel. Hieraan verleende Martin Stadler zijn medewerking, die zowel 
barokhobo als blokfluit speelde. Met name dit laatste instrument klonk prachtig in de 
kathedraal. Op hun programma stond muziek van Johann Seb. Bach centraal, wiens 
orgelwerken overigens opmerkelijk goed klonken op het Willibrordusorgel, maar er werden 
ook werken van De Grigny en Frescobaldi uitgevoerd. 
Het eerste concert van de julimaand, op 5 juli, werd gegeven door Mattias Wager, organist 
van de kathedraal van Stockholm. Ook hij liet de thematiek van het jaar de leidraad zijn voor 
zijn programma met voor ons onbekende werken van Hilding Rosenberg (Fantasia e fuga) en 
Gustaf Bjarnegard (Tva Swedish folk songs from Dalecarlia), maar ook met Bachs bekende 
Fantasia in g BWV 542 in een arrangement van Karl Straube en Variations on "America" van 
Charles Ives. 
Het concert vanl2 juli was tevens het openingsconcert van het Internationaal Orgelfestival 
dat zich grotendeels rond het orgel van de oude Bavo afspeelt. Solist was Louis Robilliard uit 
Lyon met werken van Franck, Fauré, Liszt en Rachmaninow. Een week later concerteerde 
Jürgen Essl uit Stuttgart met composities van Franck, Tournemire en hemzelf en op 26 juli 
vond het slotconcert van het Internationaal Orgelfestival plaats wederom plaats in de 
nieuwe Bavo. Dit werd gegeven door Bernhard Haas die de wereldpremière vertolkte van 
These lividflames van de Franse componist Hugues Dufourt. 
Ook in augustus zette de Internationale Orgelzomer zich voort met op 2 augustus de Franse 
organist Jean Pierre Griveau uit Orléans die, naast eigen werk, composities vertolkte van 
Théodore Dubois, Maurice Duruflé en Felix Mendelssohn. Een week later was het de beurt 
aan de Pool Wladyslaw Szymariski uit Mikotów die met een bijzonder programma kwam met 
veel Poolse muziek van Zeienski, Gorski en hemzelf, maar ook werken uit de Duitse 
romantiek van Ernst Kohier en August Gottfried Ritter (Sonate nr. 2). 
Op 16 augustus vertolkte Tjeerd van der Ploeg uit Schagen de weinig gespeelde, 
monumentale Symfonie nr. 7 van Widor en Souvenir et Carillon op. 27 van Marcel Dupré. 
De van origine Belgische organiste Pascale van Coppenolle die werkzaam is in het Zwitserse 
Biel voerde op 23 augustus een programma uit met werken van Olivier Messiaen 
(l'Ascension) en Franz Liszt (Weinen, Klagen), die een zeer modern werk van de Zwitserse 
componist Urs Schneider (Mechanismen) omkaderden. Het laatste concert van augustus 
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werd gegeven door Thomas Lennartz, organist van de Hofkirche te Dresden met werken van 
Markus Karas (*1963), Robert M. Helmschrott (*1938, Fantasie "Dans la lumière"), Edward 
Elgar (1857-1934) en een indrukwekkende improvisatie. De eveneens in Duitsland werkzame 
Eiko Maria Yoshimura (Dom te St. Blasien) verzorgde het concert van 6 september. Zij 
speelde onder meer de 3de sonate van Ritter en sloot haar concert af met een 
indrukwekkende vertolking van de Ad nos fantasie van Liszt, met prachtige mezzoforte 
registraties. Het concert van 13 september had een luchtig tintje in verband met Open 
Monumentendag. Samen met acteur Stef Feld, die de Nederlandse vertaling van de tekst van 
Jean de Brunhoff voordroeg en daarbij acteerde, speelde Ton van Eek een door hem 
gemaakte orgelbewerking van de pianomuziek bij "De geschiedenis van het olifantje Babar" 
gecomponeerd door Francis Poulenc. Een week later speelden organiste Gonny van der 
Maten en paukenist Jos Glaap de Passacaglia van Henk Badings. Daarnaast vertolkte de 
organiste solo La Vie Intérieure van Jean Yves Daniel-Lesur en Aspetti di H.F.A.(1990) van 
Jurriaan Andriessen dat voor het laatst inl991 in de kathedraal had geklonken. De paukenist 
speelde solo "Manner mit Zukunft gestalten Metall" van Arend Weitzel. 
Het slotconcert werd traditiegetrouw gegeven door titulair-organist Ton van Eek en het 
Kathedrale Koor St. Bavo o.l.v. magistra cantus Sanne Nieuwenhuijsen. Dit concert was het 
eerste "Bartelinkconcert" dat op 13 april 2013 was aangeboden aan honorair-titulair 
organist Bernard Bartelink, bij zijn afscheid van het concertpodium. Ton van Eek opende het 
concert met de Toccata van Bartelink en de Bavocantorij zong zijn Beati mortui met 
orgelbegeleiding als opmaat van het Requiem van Gabriel Fauré waarmee het voltallige 
Kathedrale Koor op indrukwekkende wijze de 41ste serie Zaterdagmiddagconcerten besloot. 
Niemand kon toen nog bevroeden dat slechts vier weken later wederom het Beati Mortui 
van Bartelink in de kathedraal zou klinken, maar dan bij diens uitvaart. 

Hoewel de Projectgroep kan terugzien op een geslaagd 4 1 s t e seizoen, geeft deze er zich 
rekenschap van dat de jaarlijks te leveren inspanning om publiek te blijven trekken en 
boeien, onverminderd zal moeten blijven. Dankzij de originele en afwisselende 
programmakeuze en het hoge artistieke niveau is de Projectgroep daar tot op heden in 
geslaagd. 

Evenals in voorafgaande jaren waren de concerten op de zaterdagmiddag gratis toegankelijk. Hiertoe 
is destijds besloten omdat ook de gemeentelijke orgelconcerten in de oude Bavo gratis toegankelijk 
zijn. 

De 4 r t e serie Zaterdagmiddagconcerten en de INTERNATIONALE ORGELZOMER konden mede tot stand 
komen dankzij financiële steun van: 
- Cultuurstimuleringsfonds van de Gemeente Haarlem 
- Het Haarlemsche Muziekfonds, 
- de Stichting Jacob Godshuis 
- Bisdom Haarlem - Amsterdam 
- enkele ruimhartige anonieme gevers 
- en.... de gulle gaven van vele bezoekers. 

Andere evenementen 
Op de vrijdag 12 september, daags voor de Open Monumentendagen, vonden drie 
voorstellingen plaats van Babar voor leerlingen van basisscholen uit Haarlem. Deze werden 
in het totaal door zo'n 600 kinderen bezocht! 
Opmerkelijk was hoe stil en aandachtig de kinderen luisterden naar acteur Fred Rosenhart. 



Op 11 oktober vond een Open Orgeldag plaats. Na aanmelding werd aan amateurorganisten 
de mogelijkheid geboden het Willibrordusorgel tegen een vergoeding gedurende een half 
uur te bespelen. De belangstelling was zo groot dat de oorspronkelijke vier uur die hiervoor 
was uitgetrokken verlengd moest worden. 
De kwaliteit van de bespelers liep, zoals was te verwachten, uiteen, maar was over het 
algemeen bevredigend met een enkele uitschieter tot zeer goed. 
Zowel de organisatoren (Leo Dobbe, Stephan v.d. Wijgert en Ton van Eek) als de deelnemers 
konden met voldoening terugzien op deze dag. 

Dankwoord 
Tot slot wil ik, als artistiek coördinator, op de eerste plaats mijn bijzondere waardering en 
dank uitspreken jegens Leo Dobbe die, evenals in vorige jaren, op vrijwillige basis de 
zakelijke en logistieke leiding van de serie voor zijn rekening heeft genomen. Hierbij heeft hij 
zich op uitstekende wijze van zijn taak gekweten en daarmee in hoge mate bijgedragen aan 
het succes van deze concertreeks. Wat de verwelkoming van de bezoekers bij de ingang 
betreft werd hij daarin trouw bijgestaan door Joop Wortelboer. Samen met Gemma 
Coebergh, Gerard Maters, Stephan v.d. Wijgert en ondergetekende maakt Leo Dobbe deel 
uit van de artistieke commissie. Gerard Maters verzorgde de lay-out van de programma's die 
wekelijks werden gedrukt door Jacques Ooms. Ton en Jeannette Alders verzorgden de 
publiciteit voorafgaand aan de serie waaronder het bijhouden van het adressenbestand en 
de verzending van raambiljetten en folders aan zo'n 450 adressen in het hele land! Ook 
jegens hen wil ik namens de Projectgroep mijn bijzondere erkentelijkheid betuigen. 
De samenwerking met de orgelcommissie van De Duif in Amsterdam (onder auspiciën van 
Stadsherstel Amsterdam) was voortreffelijk. Zo konden door combinatie van concerten 
verschillende buitenlandse organisten met deling van de kosten worden uitgenodigd. 
Dit was het derde 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 verleende Naoko Shimizu vaak haar diensten als registrante, een functie die 
ook Hannah Muis af en toe tijdens de concertserie bekleedde. 

Hen allen geldt mijn dank als artistiek coördinator van de concerten voor de vele 
inspanningen die zij zich hebben getroost om concertserie en open dag tot een succes te 
maken. 

Vieringen 
Ook nadat de restauratie van het hoogkoor was voltooid en het Transeptorgel weer kon 
worden gebruikt voor de begeleiding van de koren van het Muziekinstituut Sint-Bavo, 
maakte de titulair-organist van de kathedraal regelmatig gebruik van het Willibrordusorgel 
bij het voor en/of naspel van de zondagse Hoogmis om 10 uur. Vooral de naspelen trekken 
de aandacht van veel kerkbezoekers die blijven luisteren en vaak door applaus na afloop blijk 
geven van hun waardering. Bij de uitvaart van Bernard Bartelink, op 25 oktober, klonk het 
Willibrordusorgel voorlopig voor het laatst in het openbaar. 
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Examens 
Het afgelopen jaar vonden weer examens van het Rotterdams Conservatorium plaats op het 
Willibrordusorgel. Tevens werd een aantal voorbereidende lessen voor deze examens op het 
orgel gegeven zodat de kandidaten goed voorbereid hun examen konden afleggen. 

Excursies, lessen, opnamen 
Ook in 2014 vonden er enkele excursies plaats, dit keer echter voor wat kleinere groepen. 
Het Willibrordusorgel kreeg tijdens de Open Monumentendagen in september de nodige 
aandacht, mede dankzij de hieroven genoemde uitvoering van Babar. 
Regelmatig kwamen vakorganisten studeren op het orgel. 
Titulair-organist Ton van Eek maakte begin oktober nog opnamen voor een CD met muziek 
rond de Eerste Wereldoorlog die in de loop van 2015 zal worden uitgebracht.. 

Besluit 
Het Willibrordusorgel vervult zijn belangrijke rol in de nationale en internationale 
orgelcultuur mede dankzij de groeiende herwaardering voor de (laat)romantische, 20 s t e en 
voor de 21 s t e - eeuwse orgelmuziek waarvoor het instrument specifieke eigenschappen bezit. 
Het bevestigt daarmee zijn bijzondere en unieke rol in de muziekwereld. 

Dr.Ton van Eek, artistiek coördinator Zaterdagmiddagconcerten en titulair-organist. 



Stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo 
Haarlem 

BALANS PER 

ACTIVA 31-12-2014 
€ 

31-12-2013 
€ 

VASTE ACTIVA 

Materiële vaste activa 
Kunstvoorwerpen 

VLOTTENDE ACTIVA 

Vorderingen op korte termijn 
Liquide middelen 

Som der vlottende activa 

4.192 

104.460 
2.167.018 

2.271.478 

3.418 

21.206 
1.780.360 

1.801.566 

TOTAAL 2.275.670 1.804.984 
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31 DECEMBER 2014 

P A S S I VA 31-12-2014 
€ 

31-12-2013 
€ 

EIGEN VERMOGEN 

Stichtingskapitaal 

Bestemmingsfondsen 
Restauratiefonds 
Kathedraal Museumfondsen 
Evenementenfonds 
Fonds César Franck Concours 

VLOTTENDE PASSIVA 

Overbruggingsfinanciering 
Schulden op korte termijn 

Som der vlottende passiva 

68 

542.057 
28.220 
10.748 
3.641 

584.666 

1.022.268 
668.668 

1.690.936 

68 

63.234 
30.386 
10.748 
3.641 

108.009 

1.022.268 
674.639 

1.696.907 

TOTAAL 2.275.670 1.804.984 
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Stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo 
Haarlem 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014 

BATEN 
Giften 
Saldo Kathedraal Museum 
Rente (last)/ baten 

Som der baten 

LASTEN 
Diverse lasten 

Som der lasten 

Voordelig saldo, overgebracht naar het Restauratiefonds 

2014 2013 
€ € 

14493 4.009 
1448 -300 

471 15.986 

16.412 19.695 

4.207 4.110 

4.207 4.110 

12.205 15.585 



Stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo 
Haarlem 

ALGEMENE TOELICHTINGEN 

Doel van de stichting 
De stichting heeft ten doel: 
1. De instandhouding van het gebouw Kathedraal en aanhorigheden; 
2. Het doen functioneren van het gebouw als kathedrale kerk; 

3. Het gebruik van het gebouw voor bestemmingen, welke met de onder 2 genoemde functie verenigbaar zijn. 

De stichting heeft niet de eigendom van het gebouw, de pastorie, aanhorigheden of de orgels. 
Eigen vermogen en bestemmingsfondsen 
Het eigen vermogen van de stichting bestaat uit het stichtingskapitaal. 
Batige saldi die in het verleden zijn behaald met activiteiten, andere dan restauraties, blijven voor deze activiteiten 
bestemd en worden opgenomen in bestemmingsfondsen. Alle overige nettobaten, met inbegrip van de fondsen 
waaraan geen bijzondere bestemming meer wordt toegekend, zijn bestemd voor het groot onderhoud en de 
restauratie van het gebouw Kathedraal en aanhorigheden; deze baten worden derhalve aan het Restauratiefonds 
toegevoegd. 

Waarderingsgrondslagen 
Activa en passiva worden gewaardeerd op nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar 
waarop zij betrekking hebben. Rechten op subsidies uit hoofde van verrichte restauraties en onderhoud worden 
echter pas in de jaarrekening verwerkt wanneer deze subsidies tot uitkering zijn gekomen. 
De bouwkundige staat van het gebouw is zodanig dat in de naaste toekomst aanzienlijke bedragen aan restauratie 
dienen te worden besteed. De hieruit voortvloeiende latente verplichtingen zijn niet in de jaarrekening vermeld. 

ANBI-status 

Door de belastingdienst zijn wij aangemerkt als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

Dit heeft de volgende voordelen: 
Een ANBI kan een vrijstelling van schenkings- of successierecht krijgen voor schenkingen en erfenissen die zij 
ontvangt. 
Particulieren kunnen een giftenaftrek krijgen voor de inkomstenbelasting als zij giften doen aan een ANBI. Dat geldt 
ook voor de vennootschapsbelasting. 
Kamer van koophandel 

Wij zijn ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 41223403. 

Bestuur 
De bestuursleden ontvangen geen bestuursvergoeding. 
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Stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo 
Haarlem 

TOELICHTING OP DE BALANS 

31-12-2014 
€ 

31-12-2013 
€ 

Vorderingen op korte termijn 
Parochie in rekening-courant 
Vooruitbetaalde kosten 
Rente bank 
Bisdom inzake restauratiekosten Plebanie 

82.379 
1.588 

20.493 

104.460 

713 
20.493 

21.206 

Liquide middelen 
ABN AMRO Bank 
ABN AMRO Bank, César Franck Concours 
ABN AMRO Bank, Spaarrekening 
ING Bank 
Van Lanschot Spaarrekening 
Van Lanschot Betaalrekening 

Bestemmingsfondsen 

Restauratiefonds 
Saldo per 1 januari 

Bij: batig saldo exploitatierekening boekjaar 
subsidie Nationaal Restauratie Fonds wegens gepleegd 
onderhoud en overige subsidies 

Af: uitgevoerde restauraties boekjaar (zie het financieel 
overzicht op bladzijde 31-32) 

Saldo per 31 december 

32.149 
3.684 

770.935 
49.718 

1.094.758 
215.774 

2.167.018 

63.234 

12.205 

3.719.271 

3.794.710 

3.252.653 

542.057 

72.939 
3.684 

24.715 
369.271 

1.305.045 
4.706 

1.780.360 

-625.703 

15.585 

3.557.230 

2.947.112 

2.883.878 

63.234 

Alle restauratiewerken worden na goedkeuring door het Bisdom uitgevoerd in goed overleg met de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed en het gemeentebestuur van Haarlem. 
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Het parochiebestuur van Sint Bavo heeft enkele jaren geleden toegezegd jaarlijks € 22.689 voor onderhoud van 
de kathedraal uit te trekken. Indien zijn eigen uitgaven voor onderhoud lager uitkomen dan € 22.689 zal het 
parochiebestuur het verschil tot maximaal € 11.345 afdragen aan de stichting. De penningmeester van het 
parochiebestuur heeft medegedeeld dat de ten laste van dit bestuur komende onderhoudskosten in 1991 tot en 
met 2008 jaarlijks meer dan € 22.689 bedroegen; om deze reden zijn in deze jaren geen bijdragen van het 
parochiebestuur ontvangen. 

Het met ingang van het jaar 1998 door de parochie bestede onderhoud wordt geacht te zijn begrepen in het door 
de stichting in uitvoering genomen onderhoudsplan 1998/2008. De subsidieaanvragen betreffende genoemd 
onderhoud zijn door de stichting ingediend, waarna verrekening met de parochie heeft plaatsgevonden. Naar 
verwachting heeft dit voor de stichting geen financiële gevolgen; daarom zijn de desbetreffende onderhoudskosten 
niet in deze jaarrekening opgenomen. 

31-12-2014 31-12-2013 
€ € 

Schatkamerfondsen 
Samenstelling per 31 december: 
Fonds Herinrichting schatkamer en vitrines 11.642 11.642 
Algemeen schatkamerfonds 16.578 18.744 

Totaal schatkamerfondsen per 31 december 28.220 30.386 

De kosten voor verhuizing/tijdelijke opslag van het museum worden sinds 2010 ten laste gebracht van het 
schatkamerfonds. 

Voor een lijst met kunstbezittingen zie bijlage 2. 
In de bestuursvergadering van 10 oktober 2006 is besloten om een ontvangen legaat ad € 25.000 toe te voegen 
aan het algemeen schatkamerfonds. 

In 2014 is via een veiling het Haarlems Vaandel Die Hanze aangeschaft ad € 774. 

Evenementenfonds 
Het Evenementenfonds is voor een deel ontstaan uit de geaccumuleerde opbrengsten minus kosten van series 
orgelconcerten. Het fonds is bestemd voor toekomstige evenementen. 
Onder de diverse kosten is een vergoeding begrepen voor het gebruik van de kathedraal en het orgel, die naar het 
oordeel van het bestuur van de stichting niet hoger kan zijn dan een sluitende exploitatie van de serie 
orgelconcerten toelaat. 
In 2012 is besloten dat met ingang van de nieuwe concertserie de exploitatie door de Stichting Willibrordusorgel 
wordt voortgezet. Met ingang van deze datum is de reserve bevroren. 

Fonds César Franck Concours 
In 2013 heeft er een César Franck Concours plaatsgevonden. 

In 2012 is besloten dat met ingang van het nieuwe concours de exploitatie wordt voortgezet door de Stichting 
Willibrordusorgel. Met ingang van deze datum zijn het banksaldo en de reserve bevroren. 
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Schulden op korte termijn 

Overbruggingsfinanciering 
Doorde Stichting Fonds voor Kerkenbouw in het R.K. Bisdom Haarlem 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 daarnaast door de Sint Bonifaciusstichting een overbruggingskrediet verstrekt van € 600.000. De rente 
bedraagt 2%. Een aflossingsschema is niet overeengekomen; aflossingen zullen naar vermogen plaatsvinden. 

Schulden op korte termijn 
R/c Vrienden van Kathedrale Basiliek 
Bisdom inzake restauratiekosten plebanie 
Parochie in rekening-courant 

31-12-2014 
€ 

3.329 
665.339 

668.668 

31-12-2013 
€ 

3.295 
665.339 

6.005 

674.639 
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

2014 2013 
€ € 

Giften 
Ontvangen in het boekjaar 14493 4.009 

Het aantal giften in 2014 was 212 (2013: 192); dit betekent een gemiddeld bedrag per gift van € 68,36 
(2013: €20,88). 

2014 2013 
€ € 

Saldo Kathedraal Musem 
Opbrengsten: 
•entreegelden 1.837 1.660 
•verkoop kaarten etc. 1.086 

2.923 1.660 

•verzekeringen 1.475 1.520 
•inkopen — 440 

1.475 1.960 

Saldo baten minus lasten 1.448 -300 

Diverse lasten minus baten 
Rouwadvertenties 993 
Sponsorkosten 1.012 1.643 
Representatiekosten 119 551 
Drukwerk 1.495 1.691 
Porti, secretariaats- en diverse kosten 588 225 

4.207 4.110 
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Stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo 
Haarlem 

BIJLAGE 1: FINANCIEEL OVERZICHT RESTAURATIEFONDS SINDS DE OPRICHTING D.D. 20 FEBRUAR11971 

€ € 
Saldi exploitatierekeningen 1971 t/m 2013 663.121 
Bij: voordelig saldo 2014 12.205 

Voordelige saldi exploitatierekeningen 1971 t/m 2014, excl. bijzondere baten 675.326 
Bij: ontvangen subsidies: 

Ministerie CRM/WVC 209.271 
Gemeente Haarlem/Nationaal Restauratiefonds t/m 2012 3.811.092 
Provinciaal bestuur van Noord-Holland t/m 2012 1.171.899 
Afrekening 10-jarig onderhoudsplan 54.694 
Straalkapellen 2013 29.537 
Provinciaal bestuur van Noord-Holland 2013 en 2014 600.000 
Nationaal Restauratiefonds 2013 en 2014 5.820.912 

bijzondere baten: 
Vrijval verplichtingen 35.805 
Gift (1985) 45.378 
Bijdrage Fonds Kerkenbouw Bisdom Haarlem 
in vernieuwing elektrische installatie (1994) 90.756 
Stichting Katholieke Noden, restauratie torens (2001) 45.378 
Prins Bernhard Cultuurfonds, idem (2001) 22.689 
Nalatenschap (2003 en slotuitkering 2004 en 2014) 384.601 
Prins Bernhard Cultuurfonds restauraties 2006 en 2014 68.000 
SKAN Fonds (2009 en 2011) 235.000 
Codde en Van Beresteijn (2010 t/m 2014) 283.711 
Sint Jacobs Godshuis (2010 t/m 2016) 500.000 
Stichting Benevolentia (2010 en 2011) 100.000 
Particulieren (2010 en 2012) 20.000 
Sint Joseph Stichting (2010) 20.000 
Stichting Zabawas 2011, 2013 en 2014 85.000 
VSB fonds 2011,2012 300.000 
Katholieke Stichting ter bevordering Welzijn 33.333 
Parochie St. Bavo 2011 en 2012 29.419 
Adrianusstichting 2012 10.000 
J.C. Ruigrok Stichting 2012 10.000 
Anoniem 2013 en 2014 100.000 
Bijdragen kabinetorgel 21.465 
Bijdrage kerstkapel 11.648 
Gieskens Strijbis Fonds 106.013 
Mondriaanfonds 45.973 
Janivo 10.000 

11.697.405 

2.614.169 

14.986.900 
Af: uitgevoerde restauratie- en herstelwerkzaamheden 1971/2014 14.444.843 

Saldo restauratiefonds per 31 december 2014 (naar balans) 542.057 
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Specificaties restauraties 
1971/1977 Dakbedekking, Stam 

Aannemer Van Boheemen 
Schilder Kenselaar 
Architect Lourijsen 
Glazenier Balendong 
Diversen 
Ontvangen uitkering stormschade 
Bouwbureau Bisdom Haarlem 

1980/1981 

1983 

1984 

1985 

Vervangen glas in lood panelen in torens, 
Van Boheemen 
Beglazing torens, Bogtman 
Architect Lourijsen 
Advies in verband met roestend kettinganker in koepel 

Werkzaamheden in buitenomgang en langs koepel
lichaam, verwijderen roestend kettinganker, vernieuwen 
hemelwaterafvoer, repareren onderzijde betonvloer, 
Van Boheemen 
Herstel horizontale voegen aan buitenzijde koepel 
Vergaarbakken en afvoeren kleine toren 
Architect Lourijsen 

Reparatie betonwerk onderzijde vloeren beide 
torens, Van Boheemen 
Vervanging standconstructie van kruis op kapel 
(in eigen beheer) 
Architect Lourijsen 

Dakwerkzaamheden en divers loodgieterswerk Pastorie, 
Schols & Kensen 
Architect Lourijsen 

70.808 
28.375 
8.263 

17.918 
3.060 
1.747 

-13.033 
2.239 

59.495 

26.425 
5.262 
1.606 

41.288 
3.660 
2.955 
3.790 

30.672 

3.405 
1.890 

20.633 
1.882 

119.377 

92.788 

51.693 

35.967 

22.515 

Transporteren 322.340 

Jy Lj (i- yS f~_ •£ 
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Transport 

1986 

1987 

1989 

1990 

1991 

Restauratie lei-, lood- en zinkwerk 1e en 2e fase 
Dakbedekking kerk, Toorenburg B.V. 
Architect Lourijsen 
Assistentie Toorenburg door v.d. Velden, incl. Hout 
Dakbeschot (eigen beheer) 
Herstel metselwerk pilaren, Van Boheemen 

Architect Lourijsen 

Architect Lourijsen 

93.984 
5.050 

2.870 
815 

3.954 

2.474 

Kettingankers toren ca., Van Boheemen 1.958 
Aankoop leien, Toorenburg 17.456 
Fase 3a dakbedekking, Toorenburg 29.072 
Architectenhonorarium fasen 3 en 4, Lourijsen 2.090 
Herstel gootbodems, Van Boheemen 455 
2e termijn fase 4, Toorenburg 18.265 
Herstel kappen noord-oostzijde, Van Boheemen 10.151 
Meerwerk, Toorenburg 1.699 

Architect Lourijsen 8.090 
Reparatie lei- en loodwerk, Toorenburg 484 
Reparatie dak Van Boheemen 4.583 
Lei- en loodwerk fase 3,1e termijn, 
Toorenburg B.V. 26.887 
Zwambehandeling, Van Lierop en zn. 516 
Vormbakstenen, Van Boheemen 960 
Tochtschotten orgel 316 

€ 

322.340 

102.719 

3.954 

429.013 

2.474 

81.146 

41.836 

Transporteren 554.469 
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Transport 554.469 

1992 Van Boheemen B.V., herstel kapconstructies, 25.684 
fase 3 en 4 
Toorenburg B.V., leiwerk fase 3 15.699 
Toorenburg B.V., vernieuwen roevendak, fase 4 17.140 
Toorenburg B.V., coaten zinkwerk, fase 3a 1.084 
Toorenburg B.V., loodgieterswerkzaamheden, 3.412 

aanvullend 
Van Boheemen B.V., herstel houtwerk rondom koepel 
Westgevel 5.666 
Heringa en Wuthrich B.V., controle bliksembeveiliging 251 

1993 Toorenburg B.V. 13.649 
Architect Lourijsen 3.612 
Heringa en Wuthrich B.V., bliksemafleider 10.843 

1994 Van Harten-Krouwels, elektrische installatie 
(inclusief betalingen 1998) 103.425 
Architect Lourijsen, inzake restauratie pinakel en 
elektrische installatie 1.434 
Architect Lourijsen, inzake BROM-regeling 14.270 
Heringa en Wuthrich B.V., bliksembeveiliging 1.021 

telefooninstallatie 
Van Boheemen, pinakel Noordgevel 29.551 
Van Lierop, impregneren hout dak 2.378 

68.936 

28.104 

651.509 

152.079 

Transporteren 803.588 



Transport 

1995 

1996 

Van Boheemen, kapconstructie dakvlak 14 
Van Boheemen, vernieuwen balustradestangen en 
betonwerk in Noorder- en Zuidertoren 
Van Boheemen, diversen 
Toorenburg, dakwerk 
Toorenburg, dakwerk 
Toorenburg, dakwerk en loden plat bijkeuken 
Toorenburg, dakwerk parochie 
Van Harten-Krouwels, triforium-verlichting 
Van Harten-Krouwels, openbare verlichting doorril 
Architect Lourijsen, inzake opgaande penanten 
hoofdtorens en dakvlak 
Schildersbedrijf 'Heiloo', buitenschilderwerk pastorie 
Energiebedrijf Haarlem, verplaatsen O.V.-kast 

10.002 

6.580 
40 

9.155 
411 
442 

2.042 
1.419 

525 

2.176 
7.761 

430 

Glasbedrijf Brabant, koepel 79.210 
Rijs Schilderwerken, koepel 15.176 

Totaal koepel 94.386 
Van Boheemen, kozijnen/daken pastorie 4.826 
Van Boheemen, luik zuidertoren 1.217 
Van Boheemen, stoel Angelustoren 3.428 
Van Boheemen, dakvlak noordzijde 157 
Toorenburg 2.858 
Toorenburg, vrouwentoren 100 
AKS Dufek, hijsluik schilderwerk koepel 608 
Heringa & Wuthrich, bliksembeveiliging 287 
Architect Lourijssen 4.310 
Architect Lourijssen, inzake schilderwerk 2.011 
Architect Lourijssen, inzake koepel 1.409 

€ 

803.588 

40.983 

115.597 

Transporteren 960.168 
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Transport 960.168 

1997 Elderhorst, Angelusklok 1.806 
Toorenburg, koperen torenafdekkingen 3.253 
AKS Dufek, inzake schilderwerk koepel 2.734 
Bogtman glazeniers, venstergroepen kapel zw gevel 2.913 
Heringa & Wuthrich, bliksembeveiliging 3.093 

39 

1998 Multitechniek, Tankinstallatie CV. 23.424 
A.K.S., schilderen hekwerk 9.980 
J.A. Bakker, architect, kosten onderhoudsplan 9.278 
Bogtman Glazenier, herstel glas-in-loodpaneel 1.621 
Van Harten-Krouwels, verlichting cv-installatie 782 

1999 Holleman Santpoort, noord-en zuidtoren, westgevel 133.298 
Van Boheemen, kettingankers torens 13.445 
J.A. Bakker, architect, kosten onderhoudsplan 18.171 
Bogtman Glazenier, herstel glas-in-loodramen 6.258 
Lourijsen, architectkosten inzake Angelustoren 2.288 

2000 Holleman Santpoort, noord-en zuidtoren, westgevel 166.176 
J.A. Bakker architect, noord- en zuidtoren, westgevel 19.624 
Bogtman Glazenier, herstel glas-in-loodramen 10.246 
Toorenburg leidekkers, roevendak, hemelafvoerpijpen 10.775 
A.K.S. Dufek, schilderen hekwerk 2.173 

13.799 

45.085 

173.460 

208.994 

Transporteren 1.401.506 



Transport 1.401.506 

2001 Jobse loodgieter, noodherstel goten kerk en pastorie 10.155 
J.A. Bakker architect, kosten tekenwerk 1.485 
Van Hoogevest Architecten, bouwtechnische opname en 
rapportage 38.598 
Van Hoogevest Architecten, begroting restauratieplan 9.099 
Toorenburg leidekkers, reparatie leiwerk 2.606 
Huybens aannemingsbedrijf, rioleringswerkzaamheden 2.724 
Schildersbedrijf Heiloo, schilderen dakkapellen 2.412 
KOG, RVS gaas ramen boven westportaal 1.664 
Elderhorst, reparatie klok en wijzers torens 1.791 
Bouwonderneming Luiten, renovatie toiletgroep portaal 10.570 
KOG, renovatie toiletgroep portaal 1.846 

2002 Drainage en aanleg riolering: 
Huybens Aannemingsbedrijf 47.519 
Van Hoogevest Architecten, begeleiding 4.232 
Gemeente Haarlem, bestrating 246 

51.997 

Brandwerende voorzieningen en vluchtwegen: 
Bouwonderneming Luiten 10.712 
Krouwels Electrotechniek, vluchtwegsignalering 3.641 
Monumentenwacht N-H, inspectie 938 

15.291 

Renovatie toiletgroep: 
Bouwonderneming Luiten 4.591 
KOG 2.609 

7.200 

82.950 

Transporteren 74.488 1.484.456 
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Transport 74.488 1.484.456 
Overige werkzaamheden: 
Holleman Santpoort, deuren noordportaal 17.893 
Jobse leidekkers, lood- en leireparatie kapellenkrans 872 
Jobse leidekkers, reparatie stormschade 771 

19.536 

Totaal 2002 94.024 

2003 Luiten, klokkenstoelen N-Z torens 55.072 
Elderhorst, luidklokken N-Z torens 18.939 
Jobse leidekkers, dakvlakken, lei- en gootreparatie 13.251 
Plagen Preventie Dienst, vogelwering galmgaten 3.820 
KOG, zaagmachine 1.436 
Luiten, herstel scharnieren deuren 54 

Totaal 2003 92.572 

2004 Monumentenwacht N-H, inspectie 1.560 
Everts, uitwateringen vervangen 2.114 
Everts, regenpijpen vervangen 4.383 
Everts, koperen gotenherstel 259 

Totaal 2004 8.316 

2005 Onderhoudswerkzaamheden: 
Everts, dakwerkzaamheden 6.717 
Monumentenwacht N-H, bereikbaarheid kathedraal 276 

6.993 

Straalkapellen: 
AbmaUrsem 115.561 
Heringa & Wuthrich, reparatie blikseminrichting 3.841 
Van Hoogevest Architecten 5.950 

125.352 

Transporteren 132.345 1.679.368 
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Transport 132.345 1.679.368 

Straalkapellen vervolg: 
Van Hoogevest Architecten, planontwikkeling 11.900 

Kleurenonderzoek: 
144.245 

St. Rest. atelier Limburg 5.992 
Katherine Kolff 13.717 
Van Hoogevest Architecten, planontwikkeling 5.950 

25.659 

2006 Onderhoudswerkzaamheden: 
Van Hoogevest Architecten, begeleiding, 
10-jarig onderhoudsplan 3.652 
Abma Ursem, 3 termijnen 10-jarig onderhoudsplan 47.600 
Heringa & Wuthrich, nieuwe bliksemafleiders 2.046 
Everts, toiletborstel, wandmodel 420 
Engelberts, ladderhaken grote dak 24.224 
Engelberts, ladderconstructie dakkapellen 5.236 

83.178 

Hoogkoor: 
Van Hoogevest Architecten, 4 termijnen 89.250 

planvoorbereiding 
Van Hoogevest Architecten, opname bestaande toestand 3.972 
DWA, inventarisatie bestaande toestand 3.217 
Protekta 3.986 
De Prouw constructies 2.653 

103.078 

169.904 

Transporteren 186.256 1.849.272 
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Transport 
Straalkapellen 1efase: 
Van Hoogevest Architecten, 3e termijn 
Abma Ursem, 3 termijnen 
Abma Ursem, opleveringstermijn 
Abma Ursem, onderhoudstermijn 

Straalkapellen, 2e fase: 
Van Hoogevest Architecten, termijnen planvoorbereiding 
Abma Ursem, termijnnota's 

Kleurenonderzoek: 
Van Hoogevest Architecten, 3 termijnen 
Hoogstraten, termijnen 
Tjade Petri, zijdebehang 

186.256 

13.178 
23.112 
15.408 
15.407 

67.105 

95.200 
671.606 

766.806 

16.476 
126.977 

2.950 

146.403 

€ 

1.849.272 

1.166.573 
2007 Onderhoudswerkzaamheden: 

Abma Ursem, termijn onderhoud 
Abma Ursem, onderhoud divers 
Heeringa Wuttrich, herstel bliksembeveiliging 
Engelberts, lei-loodwerk daken 
Engelberts, ladderhaken en veiligheidsharnassen 
Multitechniek, vervangen oliepomp en expansie 
Van Santen transport, hijswerk Emmaplein 
Repstone, betonvloeren 
AKS schilderwerken 

11.900 
10.835 
9.487 

14.631 
4.117 
4.297 

571 
44.756 
15.731 

116.325 

Transporteren 116.325 3.015.845 
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Transport 

Hoogkoor: 
Van Hoogevest Architecten, subsidieaanvraag en 
planvoorbereiding 
De Prouw constructies, advies bouwconstructie 
Gemeente Haarlem, leges bouwvergunning 

Straalkapellen 1efase 
Abma Ursem: eindafrekening 1 e fase 

Straalkapellen 2e fase 
Van Hoogevest Architecten, 3 termijnen 
Abma Ursem, 2 termijnen 
Engelberts, reparatie 
Bloem, voorzetbeglazing 
Krouwels, inspectieverlichting 

Kleurenonderzoek: 
Abma Ursem, eindafrekening 
Hoogstraten Haarzuilens 
Bureau voor Bouwhistorie 

€ 

116.325 

26.312 
1.349 

11.675 

39.336 

6.787 

16.749 
80.547 
5.605 

25.585 
5.132 

133.618 

6.456 
4.113 

743 

11.312 

€ 

3.015.845 

Koor, kapellen, sacristie: 
IECRT, plannen 9.341 

316.719 

Transporteren 3.332.564 
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Transport 

2008 Onderhoudswerkzaamheden: 
Engelberts, herstelwerkzaamheden 
Engelsberts, idem 
Van Hoogevest Architecten, onderhoudsbegeleiding 
Multitechniek, vervangen oliepomp 
Huybens, herstel buitenterrein 

Straalkapellen, 2e fase: 
Bloem, beglazing 

Kleurenonderzoek/plebanie: 
De Jong Schilderwerken, schilderwerk en behang plebanie 
Hamilton, reproductie van Zwiers wallpaper 
DHL, behang Thailand 
J. van der Plas, schilderlijsten 

Schatkamer/hoogkoor/sacristie: 
Van Hoogevest Architecten, 7 termijnnota's 
De Prouw, onderzoek/advies bouwconstructie 
Gemeente Haarlem, monumentenvergunning dwangbevel 

33.760 
26.025 
2.056 
4.986 
1.726 

68.553 

12.005 

12.226 
1.716 
187 
189 

14.318 

29.883 
1.692 

284 

31.859 

€ 

3.332.564 

126.735 

Transporteren 3.459.299 
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Transport 3.459.299 

2009 Onderhoudswerkzaamheden: 
Zsuz Van Ruyven beglazing 7.600 

Straalkapellen, 2e fase: 
Engelberts 9.198 
Tadema, eindafrekening 53.595 
Tadema, eindafrekening 7.003 
Bloem Glazeniers 4.684 

74.480 

Schatkamer/hoogkoor/sacristie: 
De Prouw, diverse nota's 11.171 
Van Hoogevest, diverse nota's 82.110 
Eijkelkamp 202 
Fugro 13.173 
De Jong 220 

106.876 

Transepten: 
Mammoet 8.006 
Dekker Engineering 954 
Van Hoogevest, diverse nota's 65.450 

74.410 

Koor/kapellen: 
Van Hoogevest, diverse nota's 11.900 
DWA, diverse nota's 11.658 
Fugro, fundering graven 10.710 
Dekker Engineering 2.159 
De Prouw 1.072 

37.499 
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Transporteren 3.760.164 



Transport 3.760.164 

2010 Schatkamer/hoogkoor/sacristie: 
De Prouw, diverse nota's 5.508 
Van Hoogevest, diverse nota's 9.520 
Fugro, creditnota -1.936 
DWA 2.537 
Argos asbestinventarisatie 1.607 

17.236 

Transepten: 
Dekker Engineering, diverse nota's 2.956 
Van Hoogevest 5.950 

8.906 

Koor/kapellen: 
Dekker Engineering 1.467 
Van Hoogevest 3.570 

5.037 

Onderhoudswerkzaamheden: 
Elderhorst, luidklokkeninstallatie 1.332 
Felix, smeedijzeren hekwerk 6.468 
Monumentenwacht 43 
Nicolaï, onderzoek monumentenvergunning 812 
Van Hoogevest, kopieerkosten project 845 
Gemeente Haarlem, leges bouwvergunning 18.288 
Gemeente Haarlem, leges monumentenvergunning 12.552 
Gemeente Haarlem, leges sloopvergunning 696 

41.036 

72.215 

Transporteren 3.832.379 
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Transport 3.832.379 

2011 Schatkamer/hoogkoor/sacristie: 
De Prouw, diverse nota's 5.246 
APS Milieu, diverse nota's 5.056 
Van Eijk, asbest 24.000 
Argos, diverse nota's 990 
DWA, ontwerp souterrain 15.208 
Multitechniek, ketelhuis werkzaamheden 5.938 
Multitechniek, verdeelstation leidingen 65.450 
Liander, aansluiting gas 11.529 
Fugro 690 
BAM, De Schakel termijnnota 85.680 
Van Hoogevest, diverse nota's 23.800 

243.587 

Transepten: 
BAM, De Schakel, 7 termijnnota's 833.000 
De Prouw, diverse nota's 3.690 
Subsidie loonkosten -2.346 
De Fabryck, bouwtechnisch onderzoek, diverse nota's 23.740 
Judith Bohan, kleuronderzoek 8.903 
Dekker, constructeur 6.256 
Stork 2.243 
Van Hoogevest, diverse nota's 256.870 

1.132.356 

Koor: 
Van Hoogevest 5.950 

Onderhoud: 
Abonnement monumentenwacht 42 
Multitechniek, spiralen onder knielbank 1.220 

1.262 

1.383.155 

Transporteren 5.215.534 
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Transport 5.215.534 

2012 Doopkapel: 
BAM, termijnnota 35.700 

Sacristie: 
Van Hoogevest: diverse nota's 29.750 
BAM, termijnnota's 119.000 

148.750 

Museum: 
BAM, termijnnota's 431.566 
Van Hoogevest, diverse nota's 41.750 
De Prouw, diverse nota's 12.592 
Multitechniek, diverse nota's 115.721 
Argos 377 
DWA 8.598 
Visser elektrotechniek 2.967 

613.571 

Transepten: 
BAM, diverse termijnnota's 2.023.000 
Van Hoogevest, diverse nota's 204.665 
Bonan 12.951 
APS Milieu 1.065 
De Prouw 1.059 
St Fundeon/ St. Rest. opleidingen -6.217 
Davique 35.241 
Fugro 6.366 
Adema 8.134 
H&W installaties 1.535 
Multitechniek 6.958 

2.294.757 

Totaal restauraties 2012 3.092.778 

Transporteren 8.308.312 
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Transport 

2013 Hoogkoor: 
BAM, termijnnota's 
Van Hoogevest, diverse nota's 
Van Hellenberg Hubar, klankbordoverleg 
Res nova 

1.210.000 
158.789 

8.039 
6.037 

1.382.865 

€ 

8.308.312 

Transepten: 
BAM, termijnnota's 
BAM, einde onderhoudstermijn 
BAM, termijn plus verrekening stelposten 
Stichting Fundeon / Stichting Rest. Opleidingen 
Van Hoogevest, diverse nota's 
De Fabrijk 

478.000 
121.000 
75.832 
-3.706 
51.051 
7.200 

729.377 

Kleuronderzoek/schilderen: 
Judith Bonan, diverse nota's 
BAM, schilderen natuursteen 
BAM, nota schilderen blauwe voegen 

Sacristie: 
Van Hoogevest, nota 
BAM, termijnnota 
BAM, verrekenposten 
BAM, einde onderhoudsperiode 

24.315 
36.986 
28.368 

89.669 

10.088 
60.500 
43.651 
39.978 

154.217 

Transporteren 2.356.128 8.308.312 
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Transport 2.356.128 8.308.312 

Doopkapel'. 
BAM, termijnnota 36.300 
BAM, einde onderhoudsperiode 18.658 
Van Hoogevest, voorschotnota 7.579 

t i e- % i ~; « 1 

62.537 

Orgel: 
Adema, diverse nota's 24.905 

Museum: 
BAM, diverse nota's 352.004 
Multitechniek 16.022 
Van Hoogevest, nota's 44.751 
Desque 27.531 

440.308 

Totaal restauraties 2013 2.883.878 

Transporteren 11.192.190 



Transport 

2014 

11.192.190 

Hoogkoor: 
Van Hoogevest nota's 256.756 
BAM, diverse nota's 1.982.545 
Van Hellenberg Hubar 31.431 
Retour dubbele betaling -12.363 
Heuft, onderzoek; restauratie schilderij 6.322 
Marieke Ensing, kroonluchters 22.405 
Vera Bakker, kroonluchters 14.823 
Elmers, verlichting 16.374 
Q-cat, verlichting 9.276 
Judith Bohan, verf 1.258 
Lasbedrijf Tier, vervoer kroonluchters 1.016 
Folkers, onderzoekskosten 1.101 
Hans Wolff, lichtontwerp 13.008 
Nederlof 834 

2.344.786 

Schip: 
BAM, diverse nota's 365.899 
Gemeente Haarlem, omgevingsvergunning 1.526 
Prouw, onderzoek gebreken 1.923 
Rockview, onderzoek gesteente 3.248 
Hoogevest, nota's 48.400 
Fugro, deformatiemeting 1.899 
Multitechniek 11.905 
Vera Bakker, kroonluchters 8.384 
Marieke Ensing, kroonluchters 1.722 
Lasbedrijf Tier, vervoer kroonluchters 2.033 

446.939 

Transporteren 2.791.725 11.192.190 
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Transport 2.791.725 11.192.190 

Museum: 
Multitechniek, nota's 60.079 
Hoogevest, nota's 25.547 
BAM, nota's 195.809 
Prouw, diversen 1.581 

53 

283.016 

Glas-in-loodramen Dibbets: 
Glasatelier Hagemeier 1 e termijn 30.250 
Dibbets 1 e deel honorarium 75.000 

105.250 

Doopkapel: 
Adema, restauratie kabinetsorgel, nota's 35.263 

Kleur: 
BAM, blauwe voeg 8.921 
Heuft, restauratie schilderijen 6.231 
Rijksdienst, kleurhistorisch onderzoek 1.120 
Judith Bohan, kleurenonderzoek 21.127 

37.399 

Totaal restauraties 2014 3.252.653 

14.444.843 



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 
Van Hoogevest Architecten 
Buro voor Bouwhistorie 
Abma Ursem B.V. 
Kuypers Installatietechniek 
Axess liften 
Adviesburo Croes 
DWA 
Europa liften 
Nuon 
Tjade Petri 
Hamilton Wallpapers 

Af: ontvangen subsidie NRF in 2006/2008 

Nevenpanelen 
Termijnen bouwuitvoering 
Notitie interieur 
Termijnnota's 
Termijnnota's en meerwerk 
Termijnnota's lift 
Advisering constructie plebanie 
Begeleiding uitvoering 
Aanneemsom 
Aanlegkosten aansluiting plebanie 
Behang plebanie 
Behang 

Ontvangen van Bisdom Haarlem in 2005, 2006 en 2007 

Schuld aan Bisdom Haarlem per 31 december 2014 

11.568 
79.306 
2.641 

857.604 
378.184 
39.934 
8.892 
7.586 
11.275 
1.990 
2.983 
2.098 

1.404.061 
194.332 

1.209.729 
1.875.068 
665.339 
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BIJLAGE 2: KUNSTBEZITTINGEN 

SCHATKAMER KATHEDRALE BASILIEK SINT BAVO TE HAARLEM 

Voorwerpen in eigendom 

1. ampullenblad, H. van Es, 1798 
2. ciborie, G. Pauw, 1637 
3. vier kandelaars, P. Ebbekin 1,1660 
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, 1 e 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, 1 e helft 20e eeuw 
28. Corpus Christi, P. Ebbekin 1,1649 
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 
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35. ziekendoosje, buitenland, 4e kwart 19e eeuw 
36. ziekendoosje, W. Baksteen en CJ. 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, 'Scènes 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, 1 e 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 
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 CH. 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) 
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77. twee klavier Verschueren-orgel. Herkomst Stichting St. Jacob 
78. zilveren doosje met 5 relikwieën van heiligen (incl. echtheidsverklaringen), verguld (?) Herkomst: 

Bavostichting te Heemstede 
79. zilveren zalfdoosje, maker. J. zn. Hemmes, Emmen/Coevorden, 1899-1926. Datum: voor 1906. Herkomst: 

Bavostichting te Heemstede 
80. verguld zilveren pateen, 2x, jaarletter X= 1882, maker: Mrt. W. Baksteen en Middendo. Herkomst: 

Bavostichting te Heemstede 
81. aquarel met Kathedrale Basiliek St. Bavo, signatuur: St. Bavo Haarlem, october 1927 architecten Jos. en 

Pierre Cuypers. Herkomst: Schenking van kapelaan P.J.C. Boilerman (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 

58 


