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Verklaring van het college van Haarlem over de stadsdichter 

 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem heeft deze week 

bekend gemaakt wie als de nieuwe stadsdichter van Haarlem benoemd is. De keuze voor 

deze stadsdichter is tot stand gekomen na een selectieprocedure door een deskundige en 
onafhankelijke benoemingscommissie. Deze commissie heeft Darryl Danchelo Osenga 

voorgedragen. Het advies is overgenomen door het college. Voor de Benoemingscommissie 

Stadsdichter en het college was, naast zijn kwaliteit als dichter, een overweging dat hiermee 
meer groepen in de stad betrokken kunnen worden en hij een breed en nieuw publiek zou 

kunnen aanspreken.  

 
Het college had niet alleen kennis genomen van de voordracht en het advies, maar ook van 

eerdere uitspraken en acties van Darryl Danchelo Osenga. Hierover heeft het college 

voorafgaand aan de benoeming met hem gesproken. In dit gesprek heeft hij nadrukkelijk 

afstand genomen van zijn eerdere uitspraken. Hierdoor had het college het vertrouwen dat 

Darryl Danchelo Osenga  de functie van stadsdichter zou kunnen vervullen en groepen 
verbinden.   

 

Nadat de benoeming gepubliceerd is, kwamen nieuwe citaten van Darryl Danchelo Osenga 
naar voren die haaks staan op waarden waar de gemeente Haarlem voor staat. De discussie 

rond zijn persoon en zijn standpunten maken volgens het college een geloofwaardige 
invulling van het stadsdichterschap onmogelijk.  

 

Darryl Danchelo Osenga had zich in willen zetten voor de stad. Het college betreurt hoe dit 
proces is verlopen. Achteraf gezien constateert het college dat diepgaander onderzoek op 

zijn plaats was geweest waarmee deze gang van zaken had kunnen worden voorkomen. Het 

college heeft de benoeming inmiddels ingetrokken. In een gesprek met Darryl Danchelo 
Osenga heeft de burgemeester dit besluit toegelicht. Darryl Danchelo Osenga was geraakt  

maar toonde begrip voor het besluit van het college. 
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Voor meer informatie kijk op: www.haarlem.nl 

 
 

http://www.haarlem.nl/

