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JAARVERSLAG 2021

Presentatie ontwerp
De stichting Het Grote Raam kijkt terug op een veelbewogen 2021, met als hoogtepunt de
presentatie van het ontwerp door de kunstenares Fiona Tan. Dit moment moest uitgesteld
omdat door de coronamaatregelen tot de vakantie geen publieksbijeenkomsten konden
worden georganiseerd. Maar de teleurstelling hierover werd meer dan gecompenseerd voor
het enthousiasme van de bezoekers die avond en in de weken daarna. Veel Alkmaarders
meldden zich als Vriend en nog veel meer als vrijwilliger voor de uitvoering van het project.
Besluitvorming over ontwerp
Daaraan voorafgegaan was een periode van besluitvorming over het ontwerp van de in
2020 gekozen kunstenaar Fiona Tan. Zij toonde rond de jaarwisseling 2020-2021 een eerste
schetsontwerp. De eerste tekeningen werden omgewerkt tot een voorlopig ontwerp,
waarmee de procedure voor de omgevingsvergunning kon worden gestart. In de periode
tot de zomer kwam het definitief ontwerp gereed. Ook kwam een offerte voor het
maakproces beschikbaar.
Vergunningsprocedure en de proef met beschermglas
Inmiddels zijn grote stappen gezet om een monumentenvergunning te verkrijgen bij de
gemeente Alkmaar, die daarover wordt geadviseerd door de Rijksdienst Cultureel Erfgoed.
Inmiddels zijn burgemeester en wethouders, geadviseerd door de welstandscommissie en
de Rijksdienst, in hoofdlijnen akkoord met het ontwerp. Eind 2021 zijn als proef drie typen
beschermglas in het raam zelf geplaatst, die ervoor moeten zorgen dat het kunstwerk straks
geen schade oploopt door storm of vandalisme. Deze proef was voor iedereen te zien. Eind
januari 2022 komen de adviseurs het effect van deze drie glassoorten op het monumentale
gezicht op de Grote Kerk beoordelen. Daarna kan het college de voorlopige vergunning
definitief maken.
Publieksactiviteiten en fondsenwerving
Om middelen te verkrijgen voor de realisatie van het raam zijn in het verslagjaar
fondsenwerving en publieksactiviteiten ingezet. Hieronder volgt een overzicht.
1. Fondsenwerving
In 2021 ontving de stichting twee toekenningbesluiten van het Stimuleringsfonds van de
gemeente Alkmaar van € 150.000 en van het VSBfonds van € 100.000. Aanvragen zijn ook
ingediend bij het Mondriaanfonds en het BPD Cultuurfonds. Verdere aanvragen worden in
2022 ingediend.
2. Vrienden van Het Grote Raam
Al direct na de presentatie meldden zich veel bezoekers van de Grote kerk aan als Vriend
van Het Grote Raam. Dat is doorgegaan tot de start van het volgende project, het schenken
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van panelen of tegels va Het Grote Raam. Dit project heeft als voordeel dat de naam van
het schenken op de website zichtbaar blijft.
3. Schenken van panelen en tegels
Overweldigend was het enthousiasme van de vijftien Alkmaarders die zich hadden
aangemeld als ambassadeurs van Het Grote Raam. Zij zorgen ervoor dat de ruim
tweehonderd panelen van het raam worden geschonken. Al vanaf de presentatie in
september was er veel belangstelling voor deze wijze van schenken, en nadat op de website
het schenken makkelijk werd gemaakt, werden wekelijks panelen verkocht. Panelen kunnen
worden geschonken van € 2000 tot € 15.000. Het duurste paneel in de top van € 15.000 is
al geschonken en één van de twee harten aan weerszijden van € 10.000 ook. Op
www.hetgroteraam.nl is te zien welke panelen en tegels als zijn geschonken en ook door
wie.
Voor de kleinere vlakken van panelen (tegels) is per december een aantrekkelijk
cadeau-actie mogelijk, die veel schenkers trok. Sommige panelen zijn op die wijze al
grotendeels geschonken.
De gedachte in het verslagjaar was om op 30 januari 2022 een benefietmiddag in de Grote
Kerk te organiseren voor grote groep die al een paneel heeft geschonken en voor hen die
dat overwegen. Op die bijeenkomst zou Fiona Tan spreken over de achtergrond van het
ontwerp met voldoende ruimte voor onderlinge uitwisseling in een ontspannen atmosfeer.
Vanwege de coronamaatregelen werd in het verslagjaar deze middag verplaatst naar 27
februari 2022.
4. Zoldertours
Vanaf september meldden zich veel vrijwilligers aan om als gids te fungeren voor de tours
over de geheime zolders van de Grote Kerk. Om die te houden waren investeringen nodig
om te zorgen dat het bezoek veilig kon verlopen. De tours trokken direct al veel
belangstelling, zodat in twee maanden 2700 tickets werden verkocht. Helaas waren die na
medio december niet meer mogelijk door nieuwe coronamaatregelen, waardoor veel
zoldertours moesten worden verzet naar 2022. Vooral voor de tours rond het weekend
meldden meer bezoekers zich aan dan er beschikbare plaatsen waren.
5. Klim naar Het Grote Raam
Voor een andere publieksactiviteit, de Klim naar het Grote Raam, met een spectaculaire
zicht op het manshoge beeld van Laurentius in de top op ooghoogte, werden in 2021 de
voorbereidingen gestart, zodat deze activiteit op 1 mei kan beginnen. Als alles goed
verloopt wordt de op een veilig bezoek aangepast steiger in april 2022 geplaatst.
Bijgewerkt: 27-2-2022
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