
Geachte leden van de commissie  
 
Dank u voor de geboden mogelijkheid om hier ter elfder ure als burger nog een persoonlijk emotioneel pleidooi 
voor het behoud van de Egelantier voor de Haarlemmers te mogen houden en u te wijzen op het belang, de 
schoonheid en de waarde van deze plek.  
 
Het is mijn overtuiging dat het voor een samenleving noodzaak is om historische plekken maar ook de 
geschiedenis en de verhalen van de stad en haar bewoners te beschermen en deze levend te houden en 
blijvend te kunnen vertellen en representeren. Dat is nodig om te weten wie je bent als stad, en wie je bent als 
Haarlemmer. 
 
Ook het geweten van de stad wordt zo gevoed en op peil gehouden. Behoud van erfgoed is dé manier om te 
laten zien dat je oor en oog hebt voor je eigen bijzonderheid. Daar zorg voor dragen straalt af op je bewoners 
en op de sfeer en het karakter van de stad. Het op waarde schatten en delen van je historie geeft een gevoel 
van geborgenheid aan iedere bewoner en geeft mensen vertrouwen in de voortgang der dingen en daarmee in 
de eigen toekomst.  
 
Je kunt niet straffeloos en bij voortduring het karakter en de ziel uit een stad blijven snijden tot je een ontzield 
lichaam overhoud, façades bewoond door anonieme toeristen en ingelijste plaatsjes aan de muur van hoe het 
er ooit was. Dit verontrustend en steeds terugkerend proces van afstand doen en te gelde maken is niet te 
verantwoorden – en al helemaal niet als je het n.b. zelf hebt laten versloffen. 
 
Het is onze plicht om die laatste paar historische plekken die nog van de stad zijn, de gebouwen met karakter, 
niet alleen aan de buitenkant maar ook van binnenuit te koesteren en beschermen en toegankelijk te houden 
voor onze stadsgenoten. Voor onszelf, voor onze kinderen, voor jongeren en andere opgroeiende en zich 
ontwikkelende mensen en zeker ook voor nieuwe Haarlemmers omdat mensen niet zonder verleden de 
toekomst in kunnen gaan. Kies niet voor de vluchtige contacten van het toerisme maar sta voor de langdurige 
en op de toekomst gerichte relatie met je inwoners. Heet ze er welkom en bied ze een plek die zorg en liefde 
voor de stad en haar cultuur uitstraalt. 
 
En laten we onze handen dichtknijpen dat we zulke betrokken cultuurdragers hebben in onze stad die bereid 
zijn om hier inhoudelijk en in goede samenwerking invulling aan te geven. Met hun hulp en insteek, ervaring en 
inzet kunnen de generaties, nieuwe jonge mensen, nieuwe Haarlemmers, oude ingezetenen maar ook 
bezoekers zich inhoudelijk en blijvend ontwikkelen. Alleen zo kunnen we blijven groeien en met trots laten zien 
wie we zijn en wat we echt waard zijn.  
 
We verloren al zovele malen ons eigen erfgoed aan de hoogste bieder. Inmiddels moeten we toch inzien en 
toegeven dat daar alleen maar spijt van komt- en zelfs leegstand en ruzie.  
Cultuur heeft eeuwigheidswaarde en overleeft ons allemaal.  
Laten we ophouden alleen de korte termijn te zien en accepteren dat we slechts voorbijgangers zijn met de 
gewetensvolle taak om het goede en waardevolle door te geven. 
 
 
Ik dank u. 
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