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- Collegebesluit benoeming stadsdichter (2020/881249) d.d. 20 september
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-  ‘Reactie gemeente Haarlem benoeming stadsdichter’ publicatie op
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-  Persbericht ‘Verklaring van het college van Haarlem over de stadsdichter’

dd 25 september
InleidingOp 22 september heeft het college besloten een nieuwe stadsdichter van Haarlem te benoemen. Dit besluit isop 23 september bekend gemaakt. Het college volgde  het advies van de speciaal daartoe ingesteldeonafhankelijke commissie. Na de bekendmaking kwamen echter voor het college tot dan toe onbekendecitaten van de net benoemde stadsdichter naar boven die haaks staan op de waarden waar de gemeenteHaarlem voor staat. De voortgaande uitspraken en twijfel die daardoor mogelijk werd over deondubbelzinnigheid van het afstand nemen ervan, maakten een  geloofwaardige invulling van hetstadsdichterschap onmogelijk. Het college heeft daarom na twee dagen de benoeming ingetrokken.
In deze raadsinformatiebrief geeft het college een overzicht van de werving, benoeming en intrekking van debenoeming  van de stadsdichter, en de afwegingen die zijn gemaakt bij de verschillende stappen in dit proces.
Commissie StadsdichterOp 23 juni jl. heeft het college u met een raadsinformatiebrief geïnformeerd over het voornemen een nieuwestadsdichter te benoemen, de doelstelling en criteria hierbij, en de samenstelling van een onafhankelijkecommissie. De commissie Stadsdichter is specifiek aangesteld voor de werving en benoeming van de nieuwestadsdichter. Gemeente en bibliotheek hebben in goed overleg met de beoogde voorzitter een commissievan deskundige personen samengesteld.

Doelstelling en Criteria
De stadsdichter vangt zo veel mogelijk stadsgeluiden in woorden. Hij is literair ambassadeur, commentator en
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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.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.
In de raadsinformatiebrief is verder nog het volgende aangegeven over de rol van stadsdichter:

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.
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 procedure is in gang gezet waarbij gegadigden aan de commissie Stadsdichter hun interesse kenbaarkonden maken door het inzenden van een gedicht en een sollicitatiebrief. Uit de inzendingen heeft decommissie Stadsdichter een keuze gemaakt en deze met het volgende advies op 20 augustus aan het collegevoorgelegd. Uit het advies van de commissie Stadsdichter:

De commissie heeft de keuze gemaakt het Stadsdichterschap een nieuwe richting te geven, voor een
dichterschap dat open staat, naar buiten kijkt, en dat zich niet beperkt door de traditionele grenzen van het
literaire veld.
De commissie is blij dat ze in de beoogd stadsdichter iemand hebben gevonden die dit ideaal op kwalitatief
hoogstaande manier kan vormgeven, en draagt hem daarom unaniem voor als Stadsdichter voor Haarlem
voor de periode september 2020- september 2022. De liefde voor taal en voor de stad Haarlem spatten van
zijn gedichten af. De beoogd stadsdichter  is bovendien een taalkunstenaar wiens voordracht de kracht van
zijn werk nog vergroot. Hij bereikt daarmee een ander, breder publiek dan zijn voorgangers. De beoogd
stadsdichter geeft een maatschappelijke invulling aan zijn dichterschap en beziet de stad vanuit een relatief
nieuw perspectief. De commissie is ervan overtuigd dat hij Haarlem – héél Haarlem – poëtisch op de kaart zal
zetten.
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Tijdens de commissievergadering, waar ook een ambtenaar bij aanwezig was,  is ook een strafrechtelijke
vervolging van de beoogd stadsdichter besproken nadat een commissielid dit heeft ingebracht.  De
commissie heeft dit feit niet mee laten wegen in hun advies. Er heeft een ambtelijke globale check
plaatsgevonden op internet- waaronder zijn persoonlijke facebookpagina - waarbij enkele heftige uitspraken
van de beoogd stadsdichter zijn aangetroffen.  De uitlatingen hadden met name betrekking op het
antiracisme debat en politiegeweld. Op het Facebook account dat hij bijhoudt onder de artiestennaam
Insayno is deze heftigheid niet terug te vinden.

Besluitvorming college
Nadat de wethouder cultuur hiervan op de hoogte is gesteld, heeft zij hierover in de rondvraag eenmededeling gedaan in de  collegevergadering van 25 augustus. Deze mededeling hield in dat er eenstrafrechtelijke veroordeling van de beoogd stadsdichter naar boven is gekomen. Tevens kwam in het collegeter sprake dat op het internet een uitspraak voorkwam over de vergelijking tussen de Holocaust en deslavernij. Naar aanleiding hiervan zijn op dat moment nog geen conclusies getrokken.
Op 8 september werd in het college opnieuw gesproken over de voordracht. Naar aanleiding hiervan besloothet college een gesprek aan te gaan met de beoogd stadsdichter voordat overgegaan werd op verderebesluitvorming. Het college hecht er waarde aan een kandidaat de kans te geven in een gesprek toelichting ofreflectie te geven op eerder gedane uitspraken en gedragingen.
Namens het college voerden burgemeester Wienen en wethouder Meijs  op 10 september een gesprek metbetrokkene. Uitlatingen van hem in algemene zin in het verleden en een strafrechtelijke veroordeling zijn indit gesprek ter sprake geweest. Betrokkene gaf op voor de burgemeester en de wethouder overtuigendewijze blijk van spijt over zijn strafrechtelijke verleden, lichtte zijn toenmalige drijfveren en motieven toe ennam ondubbelzinnig afstand van eerdere uitlatingen op social media die haaks staan op de verbindende rolvan de stadsdichter.
Op 15 september deelden de burgemeester en de wethouder de uitkomsten van het gesprek met de overigeleden van het college. Het college heeft hierop de afweging gemaakt dat als iemand oprecht spijt betuigt overfouten in het verleden, hij een nieuwe kans mag krijgen. Het college was van oordeel dat de beoogdstadsdichter benoembaar was. Het college besloot de formele benoeming in gang te zetten.
Op 22 september heeft het college besloten tot de benoeming van betrokkene als stadsdichter.  Het collegeheeft ook stil gestaan bij de vraag of het strafrechtelijke verleden en uitlatingen van de beoogd stadsdichterwel of niet actief openbaar moesten worden gemaakt op het moment van bekendmaking van de benoeming.Het college heeft besloten dat niet te doen, omdat de beoogd stadsdichter spijt had betuigd over eerdere
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uitlatingen, daar afstand van had genomen en hij ook aan de strafrechtelijke veroordeling had voldaan. Het isniet aan het college om hierin (opnieuw) rechter te spelen en daarmee de benoeming in dat kader te zetten.
Op 23 september is het besluit bekend gemaakt middels een persbericht. Daarvóór zijn de beoogdstadsdichter en de andere kandidaten op de hoogte gesteld.
Op 24 september ontstond ophef op social media met name over de rap uit 2012 genaamd ‘Zwartebladzijde’. Hierover gaf de stadsdichter een interview aan NH Nieuws waarin hij stelde met deze rapniemand te hebben willen kwetsen. Het college was niet bekend met de feitelijke tekst van de rap en nam erop dat moment voor het eerst kennis van. De burgemeester heeft nog die avond telefonisch overleg gezochtmet betrokkene om twee redenen. De burgemeester vond het afstand nemen van bedoelde tekst in hetinterview niet voldoende duidelijk en wilde het afstand nemen expliciet van betrokkene horen. Betrokkenebood tijdens dit telefoongesprek excuses aan en gaf aan expliciet afstand te nemen van deze tekst en lietopnieuw weten dat het nooit zijn bedoeling was geweest iemand hiermee te kwetsen. Toen hij de rap schreefwilde hij de pijn van het slavernijverleden naar voren brengen en dat hier op scholen weinig aandacht voorwas. Namens het college heeft de burgemeester vervolgens publiekelijk laten weten met een statement dathet bagatelliseren van de Holocaust, zoals in de rap gebeurde, voor de gemeente volstrekt ontoelaatbaar is,maar ook dat de expliciete spijtbetuiging door de stadsdichter voor het college betekent dat hij een nieuwekans verdient.
Ook na plaatsing van dit statement  bleven veel  reacties richting de gemeente komen en kreeg het college op25 september veel nieuwe in het verleden gedane ontoelaatbare uitspraken van de stadsdichter onder ogen.Deze uitspraken waren in eerdere gesprekken met de stadsdichter niet aan de orde geweest. Gelet op de
aard, toon, inhoud en hoeveelheid van deze uitspraken en de doorgaande lijn daarin, was het college van
mening dat een geloofwaardige invulling van de functie stadsdichter niet meer mogelijk was.  Op basis
hiervan heeft het college in een extra collegevergadering besloten de benoeming in te trekken. In een
gesprek met de stadsdichter op 25 september is dit aan hem medegedeeld.
Het college betreurt de gang van zaken. Achteraf gezien en met de wetenschap van nu constateert het
college dat een diepgaander onderzoek op zijn plaats was geweest.
In de verwachting u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd,
Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders,de secretaris                                             de burgemeester
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Het college stuurt deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de commissie
ontwikkeling.

BijlagenOp 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.


















