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Actueel 

behandelvoorstel: 

Het college stuurt deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de commissie 

ontwikkeling.  

Bijlagen  
Op 1 juli 2020 stopt Willemien Spook als stadsdichter van Haarlem en derhalve zoeken de gemeente Haarlem 

en de Bibliotheek Zuid-Kennemerland een nieuwe stadsdichter. De bibliotheek en gemeente verspreiden eind 

juni een oproep om 3 gedichten, een CV en een korte motivatie in te sturen. Een deskundige commissie 

beoordeelt de ingezonden gedichten en draagt haar advies voor aan het college van burgemeester en 

wethouders. In september benoemt het college de nieuwe stadsdichter en hierna  wordt hij* 

bekendgemaakt. 

De stadsdichter wordt aangesteld voor een periode van 2 jaar, van september 2020 tot en met september 

2022. En schrijft in ieder geval zes stadsgedichten per jaar. Op eigen initiatief, op verzoek van de bibliotheek 

of gemeente, of op verzoek van bedrijven/organisaties of particulieren. De stadsdichter biedt poëtische 

gedachten of levert commentaar bij memorabele of actuele gebeurtenissen in de stad. Hij wordt aangesteld 

door de gemeente, maar is artistiek onafhankelijk. 

Commissie stadsdichter 

De commissie bestaat uit: Jaap Lampe (voorzitter): voormalig directeur Stadsschouwburg en Philharmonie 

Haarlem, Bertram Mourits (hoofd Collecties bij het Literatuurmuseum en freelance redacteur poëzie, Joel 

Labadie-Cortes en Lorenzo Labadie-Cortes van Dos Hermanos (rappers, zij hebben samen 1 stem), Joshua 

Baumgarten (dichter, spoken word-artiest), Martine Haasnoot (docent Nederlands op het Stedelijk 

Gymnasium Haarlem), Asis Aynan (schrijver en docent) en Joni Zwart (literair producent, redacteur, vertaler, 

coach).  

Doelstelling en Criteria 

De stadsdichter vangt zo veel mogelijk stadsgeluiden in woorden. Hij is literair ambassadeur, commentator en 

bruggenbouwer voor de stad en interesseert Haarlemmers op een toegankelijke wijze voor poëzie. Verder 

voldoet hij aan de volgende criteria: 

1. De stadsdichter woont in Haarlem of heeft op een andere wijze aantoonbare binding met Haarlem. 

2. Zijn gedichten getuigen van vakmanschap.  
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3. Hij schrijft stadsgedichten die een breed publiek aanspreken. 

4. De gedichten worden geschreven in de Nederlandse taal. 

5. Hij weet gedichten op een aansprekende manier over het voetlicht te brengen. 

6. Hij is bereid om gedurende twee jaar als stadsdichter van Haarlem op te treden. 

7. Hij is 18 jaar of ouder. 

 

Achtergrond 

Het college hecht grote waarde aan het benoemen van een stadsdichter omdat het belangrijk is dat deze 

literaire kunstvorm zichtbaar en voelbaar is in de stad. De stadsdichter is een ambassadeur voor de literatuur, 

een stimulans voor Haarlemmers, jong en oud, om in contact te komen met gedichten en literatuur. Haarlem 

heeft sinds 2004 een stadsdichter.  

De gemeente Haarlem en Bibliotheek Zuid-Kennemerland hebben besloten om de coördinatie van de 

Haarlemse stadsdichter voortaan bij de Bibliotheek Zuid-Kennemerland neer te leggen. De activiteiten van de 

bibliotheek passen goed bij de rol van de stadsdichter. Bovendien heeft de bibliotheek een wijdverspreid 

netwerk in de stad en staat zij dichtbij de bewoners van Haarlem.  

Voor de benoeming en invulling van het stadsdichterschap gelden geen formele regels. Met de samenstelling 

van een onafhankelijke deskundige benoemingscommissie die een stadsdichter voordraagt aan het college, 

en de genoemde criteria, is er ruimte voor een stadsdichterschap dat een nog breder publiek aanspreekt. 

 

de secretaris                                               de burgemeester 

 

 

 

 

*Omwille van de leesbaarheid is steeds ‘hij’ gebruikt in de tekst. Waar ‘hij’ staat kan uiteraard ook ‘zij’ 

worden gelezen. 

 


