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Complexomschrijving
Complexomschrijving
Het complex van de kathedrale basiliek St. Bavo, gebouwd in 1895-1930 naar ontwerp van J.Th.J. Cuypers, bestaat
uit de volgende samenstellende onderdelen:
1. BASILIEK ST. BAVO, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 19555.
2. PASTORIEGEDEELTE, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 395828.
3. SACRISTIEGEDEELTE, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 395833.
De bijgebouwen, deel uitmakend van de naar het integrale ontwerp van J.Th.J. Cuypers uitgevoerde kathedrale
basiliek St. Bavo, waren in oorsprong bestemd tot pastorie, en bisschoppelijke en parochiale sacristie, en zijn
grotendeels omheind door een bijbehorend voetinghek rondom de pastorie- en kerktuin.
De in baksteen onder samenstel van leien zadel-, schild- en kegeldaken opgetrokken bijgebouwen bevinden zich aan
de zuidoostzijde van de basiliek en zijn verschillend van hoogte, vorm en plattegrond; in- en uitwendig sluiten zij
echter zowel in architectonisch als bouwtechnisch opzicht volledig aan op de basiliek.
Bijgebouwen met bijbehorende onderdelen en omringend hekwerk, functioneel, bouwkundig en architectonisch deel
uitmakend van de kathedrale basiliek St. Bavo en als zodanig van algemeen belang wegens architectuur- en
cultuurhistorische waarde.
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Monumentnummer*: 19555
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

31 augustus 1976

Kadaster deel/nr:

5279/65
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Haarlem

I
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Haarlem

I

3485

Rijksmonumentomschrijving**
KATHEDRALE BASILIEK van St. Bavo. 1895-1930, J.TH.J. Cuypers. Koor 1895-1898, transept, kruisingstoren en
schip 1902-1906, westtorens 1927-1930. Driebeukige kruisbasiliek met koepel en twee westtorens, kapellen langs
de zijbeuken, een doopkapel aan het zuidelijke transept, en straalkapellen rond de kooromgang. Markeert de
overgang van de neogotiek naar een nieuwe kerkelijke bouwkunst. Eclectisch bouwwerk met motieven, ontleend aan
de romaanse bouwkunst, de vroege Franse gotiek, Moorse en Assyrische versieringsvormen, Berlage, de Art
Nouveau en De Bazel. Decoratie en aankleding o.a. door F.W. Mengelberg, J.P. Maas, Mari Andriessen
(beeldhouwers), Jan Toorop en Han Bijvoet (tegeltableaus), Jan Eloy en Leo Brom (edelsmeden), Jules Dobbelaere,
Dom Jac. van der Meij en Han Bijvoet (glazeniers). Van oorsprong orgel met drie klavieren en vrij pedaal, in 1923
gemaakt door de Gebr. Adema te Amsterdam voor de RK Willibrordus buiten de Veste in Amsterdam. In 1971
overgeplaatst naar Haarlem. Nadien uitgebreid met een vierde klavier door de fa. Schreurs te Amsterdam.
Mechanisch torenuurwerk. Beschermenswaardige orgelkas, als interieuronderdeel ontworpen door Cuypers, van het
transeptorgel gemaakt door de firma Adema in 1907. Het instrument zelf is, vanwege de vele wijzigingen, niet
beschermenswaardig.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Religieuze gebouwen

Kerk en kerkonderdeel

Kerk
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Monumentnummer*: 395828
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

22 januari 1991

Kadaster deel/nr:

10364/5
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Rijksmonumentomschrijving**
Het onderkelderde PASTORIEGEDEELTE telt twee bouwlagen en een kapverdieping en wordt gemarkeerd door een
ronde hoektoren met kegelvormige spits, natuurstenen banden, siermetselwerk en gekoppelde, verdiepte
vensterpartijen. De hoofdingang bevindt zich in de portiek met stoep aan de Leidsevaart; het rechtergedeelte van de
voorgevel wordt afgesloten door een topgevel (evenals de zijgevels), waarnaast de door een houten luifel overdekte
kelderingang. Aan de zuidzijde is een terras met twee stoepen aangebracht tussen twee uitbouwen, waarvan de
zuidwestelijke grenst aan een serrepartij. Inwendig glas-in-loodvensters, vermoedelijk naar ontwerp van J.W. Le
Nobel.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Religieuze gebouwen

Kerkelijke dienstwoning
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Monumentnummer*: 395833
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

22 januari 1991

Kadaster deel/nr:

10364/5
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Rijksmonumentomschrijving**
Het teruggerooide, door middel van een gang met het pastoriegedeelte geintegreerde SACRISTIEGEDEELTE bestaand uit een bouwlaag en een kapverdieping en in oorsprong een afzonderlijke ruimte voor bisschoppelijke en
parochiale sacristie - bevat links twee topgevels en rechts een haaks daarop staand bouwvolume met zijingang en
stoep, alle onder zadeldaken. De thans tot schatkamer ingerichte bisschoppelijke sacristieruimte bevat ondermeer
groenmarmeren zuilen, een deur met siersmeedwerk, en een lichtkroon uit de bouwtijd.
Aansluitend de ronde zuidoostelijke traptoren en de huidige sacristieruimte.
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