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Geachte aanwezigen                             
 
Vanaf 1966 woon ik aan de Zaanenlaan in Haarlem-Noord. Dat betekent 52 jaar 
kermis voor de deur en 52 jaar lang de discussie of die kermis daar weg moet of 
niet. 
 
Ik was in de jaren 60/70 een groot tegenstander van de kermis omdat het kortweg 
een ongeorganiseerde bende was. 
Onveilig, met als toppunt een ingestorte Himalaya en goktenten die aan mijn tuinhek 
werden vastgebonden ivm de storm.  De muziek was een dusdanige kolere herrie 
dat ik zelfs een keer burgemeester de Gouw uit zijn bed gebeld heb vanwege het feit 
dat de gemeente maar niet wilde handhaven.  
 
Afijn, in de loop der jaren en in het bijzonder met de komst van coördinator Ed 
Mense (en later met collega Vincent Bouman)  is de kermis een goed georganiseerd, 
gezellig en veilig evenement geworden. Niets op aan te merken!  Zelfs de muziek 
heeft verantwoorde decibellen en gaat stipt op de afgesproken tijd uit. (daar kan 
overigens het zomerfeest te Zaanen nog wat van leren, maar dit ter zijde)  
Wonen aan de Zaanenlaan betekent jaarlijks 2 weken kermis. Dat weet iedereen. Wat 
blijkt uit het gemeentelijk onderzoek? Het merendeel van de bewoners heeft geen 
bezwaar tegen de kermis, ik ook niet!  Waar komt die discussie dan steeds 
vandaan? 
(ik weet het !  ) 
We hebben ineens als opvolger van wijkraad Sterrenbuurt, wijkraad  Planetenbuurt 
met een anti – kermis voorzitter aan het roer. Zij bestoken de gemeente steeds met 
hun kermisklaagliederen over veiligheid, kermis verhuizen en minder attracties. 
En nu komt ineens uit de hoge hoed:  kermis verplaatsen naar het sportveld op de 
Hoek Kleverlaan / Jan Haringstraat. Wat zullen de bewoners daar staan te juichen! 
Niet dus!!  
 

 

De gemeente laat zich wat mij betreft teveel leiden door de kermisklaagzang van een 
wijkraad die slechts een heel klein deel van alle bewoners vertegenwoordigt.  
 
Daarom laat ik nu de andere kant horen. De kermis aan de Zaanenlaan is al 80 jaar 
een begrip in Haarlem en is een unieke familiekermis. Gemeente: Bespaar het geld 
en de moeite om een andere plek te zoeken voor de kermis. Hou na 52 jaar een keer 
op over die kermis!  
De kermisexploitanten en vooral ikzelf en mijn erfgenamen vinden dat de kermis 
lekker voor mijn deur moet blijven staan.  
 


