
Er is een stilte die anders is
dan stilte was

Het Utrechts Stadsdichtersgilde over 2020



Voor veel Utrechters was 2020 een jaar dat anders liep dan gepland. Dat geldt 
ook voor de dichters van het Utrechts Stadsdichtersgilde. Mooie plannen, 

optredens en samenwerkingsverbanden moesten worden afgezegd of uitgesteld. 
Maar wat overeind bleef was de kerntaak van elke dichter: het schrijven van 

gedichten.

Naast de stadsgedichten heeft het Utrechts Stadsdichtersgilde tien nieuwe 
gedichten geschreven bij het video-jaaroverzicht van de gemeente. Over de 

Singel die weer rond is, over de tramaanslag, over aan- en aftredende 
burgemeesters en over een stilte die, om met gildedichter Els van Stalborch te 

spreken, anders is dan stilte was. 

Ik wens u veel leesplezier en een goed 2021.

Ruben van Gogh, gildemeester Utrechts Stadsdichtersgilde



slingertijd

wie denkt er aan de angst
in het hoofd

van het gele street-viewpoppetje 
wanneer dat, hulpeloos, aan de cursor

      hangt,
   bungelt,

als een pendule
en loslaat,

            valt?

op deze schaal is de stad
volledig ingekleurd blauw,

dat wil zeggen: geopend – 

sta op en 
wandel 

Daniël Vis



18 maart 2020 
I.M. Roos, Rinke, Daniël, Willem

Een enkele meeuw, zeilend
boven Kanaleneiland 
(het dagelijks bestaan wegens omstandigheden dicht). 

Zo, denk je, ziet het eruit, gemis
dat slijt maar niet verdwijnt. 
Een enkele meeuw. 

Hoe stil ook daarboven, je weet
dat hij zichzelf kan horen
(in de wind ritselt zijn verenpak). 

Het is of hij zwijgend met je meebeweegt 
en als je een tijdje niet kijkt
hij weet waar je gaat en je naijlt. 

Onno Kosters



Afscheid van Zanen 

U nam afscheid van deze stad
een stad die wordt herinnerd
door vele bezoekers die haar hebben bezocht, 
deze herinneringen leven voort 
ook de jaren samen met u.

Als je Utrecht eens hebt leren kennen 
wortelt de stad zich in je. 
Hier leven de zielen
omringd door schoonheid 
die de stad karakter schenkt.

Baban Kirkuki



Homo homini virus
 
Gapende straten, pleinen onder streeploze
luchten. Binnenshuis de sfeer benauwd
en los. De kwetsbaren incasseren klappen.
Pandemische porno laat je dromen afblazen
wensen isoleren… Hoe alleen, als wij
ons domweg in de weg zitten? En dat
virus zielsveel van ons lijkt te houden?
 
Jan van der Haar



Voor jou

Er is een stilte die anders is
dan stilte was, voordat de stad
bevroor, er kruipen angst en
eenzaamheid door stegen
en door straten, terrassen
en café’s verlaten, nergens
nog een kinderlach.

Je weet er komt een dag met 
lichte woorden en zonnige taal, 
bange gedachten doven uit,
wrange stilte wordt een verhaal,
dat doorverteld aan kracht verliest. 
Nog even en het is voorbij,
de stad vol leven en ik en jij.

Els van Stalborch



Singel 
Met dank aan Jan Engelman en Marga Klompé 

O singel weer rond
O cirkel weer dicht
O water weer open
Slaap zacht, Catharijnebaan 
die we eindelijk mochten slopen.

Een nazi bedacht het
J. Kuiper volbracht het
De Ranitz verachtte 
de volkswil en dempte de gracht.
Zo begon de lange wacht.

De stad draagt nu een ring.
De allereerste zilverwinde 
zwom reeds de grote kring
en werd goddank niet opgevist; haar staartje
heeft vijftig jaar uitgewist.

Alexis de Roode



Cupfighters

Lieve dochter,

Ik schrijf je, het is winterstop, ik hou het kort.

Je vader en ik zijn niet in vorm omdat FC Utrecht niet heeft 
waargemaakt wat het afgelopen
zomer voor ogen had. Ze zouden de top drie aanvallen,
maar staan nu op de tiende plaats.

Ze missen een spits om doelpunten te scoren en zeven spelers zijn 
niet op het juiste niveau.
Er lopen goede voetballers bij de ploeg maar er is geen eenheid 
binnen het team.
We voelen ons behoorlijk klote en gaan vanavond vroeg naar bed.

De ballen,

ma

Pauline Pisa



Lockdown Utrecht

Wat je laat liggen op braakliggend terrein
groeit tot mos of klaart de lucht
van vliegtuigstrepen
 
je zingt steeds vaker, je handen vouwen
na het wassen
niet in een gebed, maar in kleine vogels
die kwetteren
  
je maakt een tent van karton, je legt je rituelen
in een tipi van crêpepapier, onder een lamp
van geverfde eierdozen
 
de lucht is schoon, de straten verlaten
de hemel was nog nooit zo helder

Hanneke van Eijken



Hartelijk welkom
voor onze nieuwe burgemeester Sharon Dijksma

Hoor de herauten, hoor hun bazuinen schallen
de (verdwenen) poorten van de stad gaan open.
Zie het wapperen van vaandels, wimpels, vlaggen,
het rood-en-wit, de mantel van Sint Maarten.
Wij staan uit volle borst te zingen met z'n allen!

    Utereg me stadsie, daar gebeurt van allerhand...
    zing het mee; eerst uit het hoofd, dan met het hart.
    Neem de 365 treden van de toren, dan komt dit
    lied boven en klinkt de stem van Sharon Dijksma
    luid over Utrecht: Nu ik boven op de Dom sta!

Meezingen is één ding; Utrechter worden iets anders.
Probeer het maar niet, blijf bij u zelf, wees wie u bent,
dan raken we allemaal het snelst aan elkaar gewend.
De rode loper, dwars door heel Utrecht uitgerold, een
hartelijk welkom! Zet de eerste stap, ziet u? Het went

Fred Penninga



Utrecht
januari 2021

Je kunt je onze stad voorstellen
zoals ze ooit was, ooit weer zal zijn;
er tussenin loopt een lijn waarlangs
 
het altijd heden is. Uitgestorven nu.
Maar even verderop golft en deint ze
sierlijk als een glazen draaideur

die mensen welkom heet, een leven
vol beloftes in. Voor altijd,

voor altijd.

Ruben van Gogh
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