Jaarverslag 2016 Vriendenkring van De Nieuwe Bavo te Haarlem.
Het jaar 2016 was het zevende jaar van het bestaan van de Vereniging. De Vereniging is in
2009 opgericht vanuit het idee dat de Nieuwe Bavo een plek is van grote cultuurhistorische
waarde. Het doel van de vereniging was en is om hiervoor aandacht te genereren. Ook in
2016 is dat weer aandachtspunt geweest.
Omdat de restauratie binnen alle organisaties van de Nieuwe Bavo grote aandacht vroeg en
kreeg, besloot het bestuur slechts enkele avonden te organiseren.
In het voorjaar sprak Erik Sengers, werkzaam in het bisdom Haarlem-Amsterdam, over
bisschop Joannes Aengenent. Op grond van eigen archiefonderzoek beschreef Erik Sengers
hoe Aengenent, afkomstig uit een zeer eenvoudig milieu, hoogleraar werd op het seminarie
Warmond en zich als publicist mengde in debatten over o.a. de organisatie van arbeiders,
oorlog en vrede, en het vrouwenvraagstuk. Via de Katholiekendagen en de Katholieke
Sociale Actie, waarvan hij bestuurder was, had Aengenent grote invloed op de katholieke
sociale beweging. Toen hij in 1928 bisschop van Haarlem werd, stimuleerde hij het religieuze
leven en hervormde het jeugdwerk. Hij was een van de bouwbisschoppen. In november
1928 legde hij de eerste steen.
In juni heeft Hugo Kolstee aandacht besteed aan basilieken in Nederland. Hugo Kolstee
(1942) studeerde enige jaren bouwkunde en heeft als arts gewerkt in Nederland en in het
buitenland. Hij voer ook regelmatig als scheepsarts op grote zeilschepen o.a. naar Antarctica.
Toen hij bij 'toeval' in een basiliek kwam, ging er een wereld voor hem open en besloot hij
vanwege zijn interesse voor bouwkunde en geschiedenis ze allemaal te bezoeken, te
fotograferen en hun wetenswaardigheden te verzamelen.'
Ton van Eck, statutair organist van de Nieuwe Bavo, heeft op beide avonden zijn virtuositeit
laten horen.
Het Bestuur heeft daarnaast met Pierre Cuypers, de kleinzoon van de architect van de
Nieuwe Bavo Jos Cuypers, een aantal van de gebouwen van zijn grootvader bekeken die in
de directe omgeving staan. Te noemen zijn: St Antonius van Paduakerk, Aerdenhout 1922,
Raadhuis Heemstede, 1906, OLVH Kerk, Heemstede 1925-1927, Algemene Begraafplaats
Heemstede 1927. Opmerkelijk was steeds de lichtval en de kleuren.
Zoals elk jaar was de Vriendenkring in 2016 medeverantwoordelijk voor de open
monumentendagen. Daarnaast was de Nieuwe Bavo voor de tweede maal onderdeel van de
jaarlijkse Bloemencorso. Dat betekende extra inspanningen voor de Vriendenkring.
Ook was de Vriendenkring betrokken bij de gewelventochten. Aan elke tocht namen ruim
100 personen deel.
Ten slotte, zoals steeds de laatste jaren is veel aandacht besteed aan de decoratie van de
Doopkapel. Het leidde tot een artikel in het blad De Nieuwe Bavo, onder de titel De
Doopkapel van de Nieuwe Bavo in oude luister.
Het bestuur kwam in 2016 vijfmaal bijeen.
Het ledental blijft stabiel rond 300.
Getekend te Haarlem op 15 mei 2017.

