




Neem mij niet
voor lief

Robert Grijsen

Stadsgedichten





Voorwoord

Tussen de rechte lijnen van Dudok, verscheen 3 jaar
geleden een man met een hoed. Hij speelde zijn
gedicht en “de burgemeester zag dat het goed was”.
Robert Grijsen was zijn naam. Hij bracht gewijde
zinnen aan op muren en in de ijle lucht. Digitaal en
fysiek werden woorden, poëtweets, gedichten op
papier en een uitstraling van een stad. De eerste
stadsdichter van Hilversum etste het metrum in de
Hilversumse ziel en bracht daarmee ongemerkt een
theatraal poëtische traditie in onze verhalenfabriek.
In dit voorwoord woorden voor jou, snel weg te
spoelen met jouw beeld van Hilversum.

Een leven is poëzie. Metrum en ritme, vraag en
antwoord, klanken in de ochtendstilte. Zon straat
overgieten coupletten. Eindeloos wederkerend
refrein. Maanlicht breekt door de buis van het beeld.
Ik hou van je beelden en geluid, als regen over mijn
gedicht. Fonkelende waterdruppels vallen stil op mijn
ontvankelijk gezicht. De dag opent zich, de verhalen
mogen naar binnen. In de tuin van het licht.
Een schitterend vergezicht.

Dank je wel, Robert!

Wimar Jaeger
Wethouder Cultuur en Media





2016



Gedicht naar aanleiding van de plannen om het
centrum eens goed aan te pakken. Voorgedragen
tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente
op 12 januari 2016.



dit is het begin: de hemel is vaalgrijs                       
en er gebeurt niets
althans, niets bijzonders
een tak beweegt een beetje in de wind 
een kat ligt te slapen onder een stoel 
op het terras, een kraai loopt rond 
en pikt een kruimel van de grond            
maar dan opeens breekt de zon door 
en wemelt het van de mensen 
het lijkt alsof een hogere macht een lading 
leven in de bleke binnenstad heeft uitgestort
mensen, jong en oud, van heinde en ver
met tassen in hun handen, met portefeuilles
in hun zakken, met zaken in hun gedachten
met ogen die schoonheid willen
met magen die ook wat willen
mensen, eindelijk mensen, en ze blijven 
hangen en maken samen een wolk van…
ik durf het woord bijna niet te bezigen
een wolk van gezelligheid          
er wordt gegeten, gedronken, gelachen, getoost
er wordt gepraat over kleine dingen en grootse 
daden, over de kunst die men zo-even zag                
aan de wand in dat mooie pand verderop
er wordt gefi etst door de straten, zonder haast
er wordt gekuierd, geleund tegen bomen
gekeken naar gevels, naar mediaschermen 
en openlijk of heimelijk naar elkaar                        
en op het centrale plein, net geschrobd, voeren
mannen en vrouwen een vreugdedans uit
een binnenstadballet
de kat slaat het van een afstand gade                
de kraai zoekt z’n toevlucht in het hoge groen
de burgemeester komt de hoek om en ziet  
dat het goed is; van grauwheid, van de oude
lauwheid is geen sprake meer                              
zijn, jouw, mijn, onze binnenstad
heeft een ziel

Binnenstadballet



Ons eigen Metropole Orkest won een Grammy Award.



Hilversum stil?
Welnee.

Er zit muziek in.
Er komt muziek uit.
En overal, van ginds
tot verder tot ver weg,
worden die klanken
opgevangen.

De wereld hoort,
de wereld weet:
daar wordt iets groots
verricht.

Hilversum?
Een metropool.

Tatata



Met enige regelmaat worden er in Hilversum
‘struikelstenen’  geplaatst ter herinnering aan de
nazislachtoff ers die nooit een graf hebben gehad.
De kleine messing tegels komen te liggen in de stoep 
voor het huis waar de mensen destijds woonden. 



twintig namen
twintig levens

twintig leemtes
twintig stiltes

twintig stenen
twintig zielen

die eindelijk
weer thuis zijn



Een heleboel inwoners van Hilversum maken zich
verdienstelijk voor de gemeenschap. Elk jaar wordt
een van hen ingeschreven in het Gulden Boek



Zijn aanwezig, zichtbaar tussen de mensen.
Hebben een stem die door velen wordt gehoord.
Vervullen taken met ongekende veerkracht. 
Houden de armen open en het hoofd koel.

Worden vanzelf een anker, een baken, een bron.  
Dragen de lichte mantel der bescheidenheid.
Blijven overeind in tijden van regen en tegenwind.
Ontdekken altijd wel ergens een begaanbaar pad. 

Verbinden punten met elkaar, scheppen werelden.   
Hangen onbeschreven blaadjes aan kale takken.
Laten hun sporen achter in de dankbare stad.
Zullen nooit vervagen, zijn onsterfelijk.

Gouden Hilversummers



Twee onderwerpen in één gedicht: V&D failliet
en Koningsdag verregend.



Ik liep door een warenhuis
dat eigenlijk geen warenhuis
meer was. Spookachtig licht,
gebroken glas, alleen maar 
lege schappen. Links van mij 
een geest met een been onder 
zijn arm, rechts nog zo’n wezen 
met een bord: alles moet weg!
Ik dacht: waar is de uitgang?
En meteen stond ik op straat.
Donkere lucht, stevige wind,
striemende regen. Grote plassen
waarin oranje kroontjes dreven.
Geen mens te zien, maar in de
verte riep een mannenstem:
WIN HIER EEN KNUFFELDIER

Rare droom



Ter gelegenheid van de dodenherdenking op 4 mei in 
Theater Gooiland. In zijn toespraak deed burgemeester 
Broertjes de oproep om meer vluchtelingen op te
vangen en te helpen. Het gedicht sloot hierop aan.



in de stilte denk ik na
over wat ik zal zeggen

tegen de man 
die in plaats van zijn huis                            
alleen nog puin zag

tegen de vrouw 
die haar land verliet    
en onderweg
een schoen verloor

tegen het meisje
dat leerde hoe koud
de wereld kan zijn

tegen de jongen
die steeds weer
de vliegtuigen hoort

er komen geen woorden
in mij op, ergens zijn ze
blijven steken, vastgelopen

als ik de man, de vrouw
het meisje, de jongen 
ontmoet

dan zal ik zwijgen                      
en wachten
tot het ongehoorde verhaal
vrijkomt

In de stilte



Supermarkt Jongerius kreeg van Alzheimer Nederland 
de eerste Hilversumse solidarideitssticker vanwege 
klantvriendelijkheid voor dementerenden.



Gewoon, een mevrouw die soms te veel
pakken melk koopt, die soms verloren

in de winkel staat als in een drukke stad 
waar ze nog nooit geweest is, die soms

niet op de naam van iets kan komen, die
altijd gelijk heeft en geen tegenspraak duldt

zo’n mevrouw die zelf de boodschappen doet
met een beetje hulp van een aardige winkelier

Trouwe klant



Het is inmiddels een traditie geworden: de uitreiking 
van de Groene Lintjes, onderscheidingen voor
Hilversummers die zich actief inzetten voor duurzaam-
heid en een beter milieu. Wat heeft de stad zelf over dit 
onderwerp te zeggen?



Woon in mij, werk in mij, leef in mijn ruime hart
en in mijn buitenwijken, slenter eindeloos door mij,                        
maak vrij gebruik van al wat ik te bieden heb, maar

neem mij niet voor lief.

Denk niet: dit is mijn stad en dat is dat. Denk verder, 
laat in uw hoofd een daad ontstaan en voer die  
daad dan uit. Toe, toon initiatief, alleen of samen,

neem mij niet voor lief.

Nu vraagt u zich natuurlijk af waar ik naartoe wil.      
Groen, zeg ik, groen is het sleutelwoord. Hoe groener
u mij kleurt, hoe beter ik mij voel. Grijs is geen optie,  

neem mij niet voor lief.

Kom maar met energie uit zon en wind, plant bomen,
leg een moestuin aan tussen het koude steen, plaats 
ledlamp, laadpaal, scheid uw afval zonder omhaal,

neem mij niet voor lief.

Er is zo veel wat u kunt doen. Alles is goed, ik kijk niet
naar de omvang van het plan. Het gaat erom dat u mij
onderhoudt en zuurstof geeft, zodat ik fl ink zal bloeien,     

neem mij niet voor lief.

Ik wil een kerngezonde stad zijn; onder mij een schone
bodem, boven mij een schone lucht. Een stad waarin 
ook later nog de vogels zingen over groen geluk. Dus:

neem mij niet…… u weet het wel.

Neem mij niet voor lief



Veertig kunstenaars zetten twee dagen lang hun
atelierdeuren open. Iedereen kon een kijkje komen 
nemen. Museum Hilversum organiseerde een expositie 
van alle deelnemers.



Muzen genoeg in deze stad.
En ze zingen vol begeestering.      

Niet in het openbaar; wanneer
je over straat loopt, hoor je niets.

Slechts in beslotenheid zijn ze
actief. Alleen de kunstenaar ervaart

de zoete invloed van zo’n magistrale
stem. Steeds weer schept hij 

een gevleugeld kind, dat mettertijd
een eigen weg moet vinden. Zo raakt 

de stad vervuld van creatieve energie,
en dat is voelbaar, zichtbaar. Niemand

kan beweren: hier gebeurt niet veel.
’t Is juist het tegendeel. De muzen 

zingen welhaast onophoudelijk, ze
maken overuren.

Inspiratie



Filmtheater Hilversum heeft een nieuwe medewerker.



Schenkt een drankje in.
Rekent kauwgum af.
Maakt een tafel schoon.
Voert een goed gesprek.
Leert voortdurend bij.
Wil zo verdergaan.
Komt uit Syrië.
Is blij.

Stagiair



Een jeugd in Hilversum en de opmars van de omroepen, 
samengevoegd in een nostalgische ode, ten gehore 
gebracht tijdens de eerste editie van Dudok in Concert.
Het beroemde Raadhuis als decor en een drijvend
podium in de vijver.



hilversum was alles alles was hilversum
hier stond mijn huis hier leerde ik lopen 
hier schaatste ik op straat hier speelde 
ik met vuur hier fi etste ik naar school in 
een geel regenpak hier kende ik de weg
hier trapte ik tegen een bal hier voelde ik
mij soms onzeker dan weer onbevreesd           
hier zat ik vastgekleefd aan de radio hier
kroop ik vol verwachting voor de televisie

swieber met zijn uitgestreken snoet moet
altijd een kopjen kofjen pipo koeien zegt             
de dikke deur het is niet waar ze hebben
kennedy vermoord roept tante nel die op
mij past cassius clay schakelt weer eens
een tegenstander uit wil u een stekkie  
van de fuchsia bonanza batman fl ipper
wat een dolfi jn one giant leap for mankind 
en dan nu terug naar de studio in hilversum

met een hoofd vol beeld en geluid de handen
stevig aan het stuur ging ik door stad en tijd
door tijd en stad langs winkels vijvers bomen
bungalows benzinepompen de sint-vituskerk
de expohal de openbare leeszaal de veneta
ons gebouw het raadhuis waar mijn ouders
elkaar trouw hadden beloofd en het centraal
station waar ik nooit de trein hoefde te nemen
waarom weggaan hilversum was alles

en alles was genoeg

En dan nu terug



Op 17 juli 2016 werd in het Dudokpark het MH17-
monument onthuld. Vijftien bronzen zonnebloemen 
symboliseren de Hilversumse slachtoff ers. Hun namen 
staan gegraveerd in een bankje.



Tel de bloemen, lees de namen:
vijftien keer een leven stilgezet.   
De een volop in bloei, de ander

nog niet aan ontluiken toe. 
Zo waren ze, zo staan ze nu, 
in dit kleine park in hun eigen 

stad. Dicht bij elkaar, een groep, 
een kring, voor de eeuwigheid          
gesmeed. Op deze plek mogen 

ze blijven, terwijl de fonteinen
hun gang gaan en de klok in de
hoogte verder tikt. Blad tegen

blad brengen ze rust, raken ze
het hart van iedereen die hier 
langskomt. We kunnen naar ze

kijken wanneer we dat willen, 
naar ze luisteren als we daarin 
geloven. De bloemen die ooit                                                    

mensen waren, ze staan er 
voor ons, ze zoeken de zon. 
Niets kan dat nog veranderen.

Monument



Keerpunt Zuid: wooncontainers voor daklozen.



Ik heb een dak
een dak boven
m’n hoofd.

Ik heb een huis
een huis voor mij
alleen.

Ik kan erin
eruit.

Ik woon op stand
in Zuid.

Eigen huis



Geschreven ter gelegenheid van De 12 uur van Centrum 
Hilversum. Een dag vol activiteiten met betrekking tot Hilversum. Een dag vol activiteiten met betrekking tot Hilversum
de vernieuwingen in onze binnenstad. De nadruk lag 
deze keer op het stationsgebied.



Natuurlijk wil de stad geen onbehaaglijke entree.
Al jaren roepen velen: nee, dit plein lijkt nergens op.
Nu gaat het eindelijk op de schop, zoals dat heet.

De plannen zijn doordacht. Er wordt niet plompverloren
wat gesloopt en omgespit, iets neergezet waar geen
muziek in zit, niet weer het oude liedje.

Het toekomstbeeld is uitgetekend. Je ziet een attractief
gebied met winkels, woningen, terrasjes, plekjes
om tot rust te komen en een overvloed aan groen.

Een hele transformatie: van kaal voorportaal naar
prettige verblijfplaats, van verarming naar verademing.
De reiziger en de stedeling zijn hartelijk welkom hier.

Zo’n klus kost tijd, veel tijd. Vijf jaar nog zal het duren
voor het plein er blinkend bij ligt. Dan, ja dan pas
klinkt een waardig lofdicht op wat Hilversum vermag.

Prelude voor het stationsplein



De gemeente waardeert en ondersteunt het werk van
mantelzorgers.



Je komt binnen.
Trekt je jas uit.
Doet je mantel aan.

Kus. Koffi e. Koekje.
Praten. Luisteren.
Flarden van vroeger.

Altijd wel dingen.
Klusjes in huis.
Papierwerk.

Je helpt. Je bent er.
Gaat weg. Komt terug.
Zonder jou geen licht.

Lichtbrenger





2017



Aan het voormalige GAK-gebouw op het Stationsplein, 
ook wel het lelijkste gebouw van Hilversum genoemd, 
werd een spandoek met dit gedicht gehangen.
Een zeer tijdelijke versiering.



ik wacht op de grijper                                         
u wacht met mij mee                                                                                                 
                                                                               
ik weet dat mijn einde                                                                                         
zal leiden tot vreugde                                        

de fanfare zal spelen                                         
de vlag wordt gehesen                                       

weg sta-in-de-weg
weg bron van ellende                                                                                                               

de stad kan weer verder                                    
er komt hier iets nieuws                               

u zult het wel merken                                                                         
het duurt nog wel even                                                                      

maar ’t is onafwendbaar                              
ik koester geen hoop                                       

geteld zijn mijn dagen                                                                              
ik ben rijp 
                       voor de

           s
                     l          
  o                
                                    o    
                          p

Ik wacht



Voorgedragen op de Joodse begraafplaats tijdens
de herdenking van de Februaristaking, die plaatsvond 
in 1941. Ook in Hilversum legden toen veel mensen
het werk neer uit protest tegen de beginnende
Jodenvervolging.



Ze had zwart haar, ze was aardig,
niet vreemd of bijzonder,
gewoon een van ons. 

Ze zat rechts vooraan, lette goed op,
zei niet veel, ook niet weinig,
maakte wel eens een grapje.

Ze was er vandaag niet, haar bankje
was leeg. We keken elkaar aan.
De juf had even geen stem.

Ze komt niet meer, ze moest weg.
We weten niet waarom. 
Niemand begrijpt het.

Schoolklas



Na Schoolklas een tweede gedicht over hetzelfdeSchoolklas een tweede gedicht over hetzelfdeSchoolklas
onderwerp. Wel vanuit een heel ander perspectief.



Zoals een acteur afdaalt in zijn rol, 
zo verplaats ik mij in jou. Ik loop 
onopvallend door de straten van

een stad waar ik niet mag zijn.       
Ik schrik van harde woorden op de
muren, in mijn oren. Moet vluchten,                             

achter mij enkele jongens, knuppel                         
in de hand. Wat is dit voor een
wereld? Dreiging, ontmoediging,

gebedshuis in brand. En nergens 
anders kan ik, nergens anders wil ik
heen. Laat toch het doek niet vallen.

Ik loop behoedzaam in de spotlights,
over een podium waar ik niet mag zijn.                      
Waar je wel mag zijn, roept iemand

in de zaal. En het wordt herhaald, 
herhaald,  herhaald. Allemaal engelen 
met sterke stemmen. Ik recht mijn rug.

Leven of theater



Trieste dag voor veel bewoners van de Bloemenbuurt: 
brand in hun vertrouwde wijkgebouw.



vuur verwoestte
het huis 
van de buurt

witheet
roodgloeiend
zwartgeblakerd

niemand gewond
iedereen radeloos

de dagen hebben
geen kleur meer

De Lelie



Hardlopen in Hilversum. Elk jaar weer een groot festijn.



Zondagochtend vroeg, je ziet jezelf 
al rennen, felgeel shirt, blauw broekje,
helemaal opgenomen in de bonte horde,
onbekenden langs de kant juichen 
je toe, je schiet vooruit, je benen doen 
wat ze moeten doen, je armen werken 
goed mee, zo ga je door, dit houd je vol,
hard, harder, hardst, dwars door je eigen 
stad, waar alles zwaait en draait en zweeft 
en leeft, je haalt de eindstreep met gemak, 
beslist niet uitgeput, je ziet jezelf al staan,
bezweet, voldaan, bos bloemen in de hand, 
een lach op je gezicht, je hebt weer iets
verricht, bedenk je zondagochtend vroeg,
als het startschot nog ver weg is.

City Run



Op 4 mei herdenken we niet alleen de slachtoff ers van
de Tweede Wereldoorlog, maar ook de mensen die
daarna zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredes-
missies. Met die laatste woorden in gedachten ontstond 
een gedicht over een jonge militair uit onze regio.



Haar hand op zijn wang.
Haar laatste woorden:
het ga je goed, laat van je horen,
bel mij.

Haar hand op de kist.
Dat dit moest gebeuren.
Ze kan er met haar hoofd                                                                         
niet bij.

Hij vertrok niet om te vechten
maar om de strijdende partijen             
uit elkaar te houden.

En toch geraakt. In oorlogstijd 
is niemand te vertrouwen. 
Zelfs een blauwhelm kan een              
doelwit zijn.

Nu, jaren later, voelt ze nog de pijn
en stelt ze nog de vraag die verder reikt 
dan één geschiedenis.       

Wat ging er mis?

Haar hand op de kist.                                                                            
Dat dit moest gebeuren.                                         
Ze kan er met haar hoofd
niet bij.   

Haar hand op zijn wang.
Haar laatste woorden:
het ga je goed, laat van je horen,
bel mij.

Moeder en zoon



Geschreven in opdracht van de Morgensterkerk, waar 
een avond werd gehouden rond het thema ‘Ieder voor 
zich en God voor ons allen’. Het gedicht diende als 
afsluiting van een debat over de rol van de kerk in de 
samenleving.



Ik geef het toe: ik kan het niet alleen. 
Ik heb personeel nodig. 

Gelieve te solliciteren, 
u wordt altijd aangenomen. 

Het werk is vrij eenvoudig en valt goed
te combineren met uw gewone bezigheden. 
U deelt zelf uw tijd in.

Taakomschrijving: uw ogen gebruiken.
Zie de mens. En dat is heel wat anders 
dan een blik op iemand werpen.

Zie. De mens. Een schepsel zoals u. 
Met wie u kunt praten. Even kort, op straat. 
Of uitgebreid, kopje thee erbij. 

Vaak openbaart zich iets:
een klein probleem, een groot gemis,
een alledaags verlangen.     

Als hulp gewenst is, aarzel dan niet. 
Inspringen, aanpakken, raad geven, licht brengen,
daar bent u voor gemaakt. 

Dus meld u aan, begin meteen. 
Zie en word gezien.

Mijn zegen heeft u.

Oproep van God



Voor een eerste bezoek aan de voedselbank moet vaak 
enige gêne overwonnen worden.



leven met een lege
keukenkast
dat is niet vol
te houden

dus moet je
in de rij gaan staan
voor een pakket

een krat met alles
wat je nodig hebt
en nog iets meer

gered ben je
geroerd door wat je ziet
je kunt de keukenkast
weer vullen

Voedselbank



Tijdens de derde en laatste editie van De 12 uur van 
Centrum Hilversum maakte de gemeente de balans op: Centrum Hilversum maakte de gemeente de balans op: Centrum Hilversum
wat hebben we tot nu toe bereikt?



In Hilversum wordt de laatste tijd het lied van
voortvarendheid gezongen. Achteroverleunen
is passé. Werk aan de winkel – wat vandaag 
bedacht wordt, moet morgen klaar zijn als
het even kan. Het ene opknapplan volgt op het
andere. Er valt veel te veranderen in deze stad. 
Vooral het centrum krijgt een fl inke duw omhoog.
Te lang was het hier dor en droog; gapende leegte,
dito burgers. Stapsgewijs verdwijnt dat plaatje
naar de achtergrond. Wie nu door het stadshart 
loopt, ziet nieuwe namen, nieuwe deuren, nieuwe 
ramen, nieuwe kleuren en een plein dat roept:  
“Ik wil het plein der pleinen zijn.” En op het plein
een hippe hal, waar je een hippe hap kunt eten en
biertjes van het huis bestelt. Terwijl de zaak begint  
te bruisen, dient zich aan de overkant alweer iets
anders aan, het kan niet op. De mensen merken: 
er komt leven in de brouwerij. Scepsis opzij. Een
ongewoon gevoel van trots ontspringt. Ja, ja, het 
wordt nog wel eens wat met Hilversum. Heel goed 
om daarbij stil te staan; glas tegen glas, dat mag.
Een dag om met elkaar te praten over de omvang
van de oogst. Maar dan weer terug naar de creatie, 
de prestatie. ‘t Werk gaat door. Tal van projecten 
staan op stapel. Graafmachines, gretiger dan ooit, 
blijven bedrijvig. Steigers blijven aan gebouwen
kleven. Ondertussen worden straten en stoepen
aangeveegd, komen er bomen bij, verdwijnen er 
drempels, verschijnen er regels op saaie muren,
bereikt de gastvrijheid het plafond. Over een
poosje klopt het hier. Geen mens zoekt dan 
zijn heil nog elders. Het is Hilversum gegund: 
een binnenstad waar je niet buiten kunt.

In Hilversum



Het vooruitzicht van een nieuwe McDonalds aan de
Vreelandseweg – dag en nacht geopend – zorgde voor 
de nodige protesten van bewoners.



Een gedaante doemt op.
Een geest? Een beest?
O nee, een man.
Hij is geel en rood en wit
en groot. Hij lacht zijn tanden 
bloot, zwaait hartelijk.
“Daar ben ik dan,” roept hij
met schelle stem, “ik stil uw
honger, zorg voor voedsel
bij de vleet. Als mijn paleis
hier eenmaal staat, is uw
geluk compleet. Dus laat me
bouwen, laat me bakken.
Loop de deur plat.
EET!”

Big Mac



Veel Hilversummers doen aan amateurkunst. In de 
maand juni is dat goed te merken. Dan is de hele stad 
hun podium en kunnen ze volop laten zien wat ze in
huis hebben.



hoor!
er wordt naar je
gefl oten

kijk uit!
blazers bij
de boom

let op!
overstekende
tutu’s

blijf af!
doek is pas
geverfd

opzij!
kolonne
komedianten

achter je!
strijkers met
een stok

wacht!
tot het koor
is uitgezongen

voorzichtig!
kunststof
op het gras

attentie!
er nadert
een gedicht

Kunststof



Op 6 juli 2017 werd Pieter Broertjes opnieuw
geïnstalleerd als burgemeester.



De ambtsketen verandert 
niet van nek. De eerste 

burger blijft de eerste burger;
het raadhuis blijft zijn plek.

Hij mag nog zes jaar door de
gangen lopen, plannen maken,

handen schudden, sans gêne 
zeggen waar het op staat. 

Ooit vreemde eend, nu niet
meer weg te denken, vindt

de raad. Dus kan hij afronden
wat hij begon. In zomerlicht

wordt hij zo goed als nieuw.
Klaar voor de stadse strijd.

Tweede termijn



Voor de tiende keer de Open Studiodagen op hetOpen Studiodagen op hetOpen Studiodagen
Mediapark, met daaraan gekoppeld de Dutch Media 
Week. Een mediagedicht mocht niet ontbreken.Week. Een mediagedicht mocht niet ontbreken.Week



raak hem aan en er rolt een gedicht uit

kant en klaar, de zinnen mooi
onder elkaar

tegelijkertijd te zien
op alle denkbare schermen
te horen op de radio                      

ook heel bijzonder: de koptelefoons 
bij bankjes her en der
  
en als het donkert een projectie
op pleinen en gevels

poëzie ver van verheven
toegankelijk voor iedereen

een fi jn gedicht, een vilein gedicht
een klein gedicht over iets persoonlijks

of een stadsgedicht over hoe we hier
wonen, de aanraker bepaalt

de dichter heeft meerkeuzetoetsen
                                    
zo zou het kunnen zijn
in de toekomst die nabij is

Dichter in de mediastad



Naar aanleiding van de vredesweek. Voorgedragen 
in de bibliotheek, voorafgaand aan de Walk of Peace
langs bijzondere plekken in het centrum van Hilversum



stad in mijn hoofd, ik heb een stad in mijn hoofd,
een stad waar je ontspannen over straat loopt,                                      
waar geen mens wordt uitgescholden of beroofd                            
of aangekeken met een blik van wie ben jij nou       
wat kom jij hier doen; stad in mijn hoofd, rustige                           
stad, waar niemand auto’s in brand steekt,  
niemand stenen door een ruit gooit, niemand 
schreeuwt tegen degene met het andere gezicht;
stad in mijn hoofd, veilige stad, waar nooit de
noodklok wordt geluid, waar ‘t kwaad niet morrelt 
aan de deuren, iedereen slaapt zonder zorgen,                          
niets om waakzaam voor te zijn – er vliegen duiven                   
door de stad, sneeuwwitte duiven door die stad 
van mij, als je hier woont dan ben je vrij, dan mag
je doen en laten wat je wilt, zolang je al je naasten
respecteert, verdraagzaamheid maakt het verschil;
stad in mijn hoofd, waar elke dag door kinderen 
de vrede wordt getekend: lieve dieren, pappa’s en                                
mamma’s die lachen, roze bloemen langs het paadje 
naar het huis, het groenste gras, de blauwste lucht,                 
altijd een zon erbij, en op geen enkel vel papier een             
rode traan uit een groot oog, niet hier, in deze stad, 
stad in mijn hoofd

Vrede



Gedicht over iets waar duizenden Hilversummers
mee kampen.



Straatnaamborden lezen? Lukt niet.
Formulier invullen? Groot probleem.
Bijsluiter begrijpen? Uitgesloten.
Treintijden bekijken? Zware taak.
Pinnen in een winkel? Ingewikkeld.
Rekenen? Gaat ook niet goed.
Ansichtkaart schrijven? Erg lastig.
Koken volgens recept? Onhaalbaar.

Laaggeletterdheid? Moeilijk woord.

Zorgelijk



Ter ere van het 225-jarig bestaan van de oude begraaf-
plaats ‘Gedenkt te sterven’, thans in gebruik als stads-
tuin, beheerd door Stichting De Hof. Een plaquette met 
het gedicht siert een van de zuilen.



Ontdek vandaag of morgen de verborgen
begraafplaats. Ga door het hek naar binnen.

Laat de stadsgeluiden voor wat ze zijn. Zeg
zachtjes: het is rustig hier – en het is rustig.                              

Dwaal rond, zie de zerken links en rechts,                    
de kleine monumenten, de dodenlantaarn.

Voel hoe eeuwen samensmelten tot een 
onbestemde tijd. Sta stil tussen de beuken, 

de machtige wachters die zo veel hebben 
meegemaakt, die zo vertrouwd zijn met 

verdriet om wat is kwijtgeraakt. Bedenk
dat je sterfelijk bent, dat je ooit moet gaan.                   

Ooit, later, maar nu nog niet. Loop langzaam 
over het pad, naar het hek waar je begon.          

Leg je hand op de oude koele muur, zeg                      
zachtjes dat je terugkomt, en verlaat deze              

plek, deze tuin van iedereen. Vervolg je weg. 
Word weer deel van de stad. Leef.

Gedenkt te sterven



De gemeente liet weten het fi etsparkeerprobleem
te gaan oplossen.



fi etsen kijken in het centrum

nieuwe fi etsen, oude fi etsen
fi etsen die haast geen fi ets
meer zijn

malle fi etsen, gevallen fi etsen
verliefde fi etsen – innig verstrengeld

zielige fi etsen zonder zadel
diervriendelijke fi etsen
met een duif op het stuur

fi etsen geplaatst tegen puien
tegen ruiten, tegen bankjes
tegen wat dan ook

fi etsen te over, een machtig gezicht
het is bijna kunst

Uitje



Speciaal geschreven voor de nieuwe inwoners
van Hilversum, die waren uitgenodigd voor een
informatieve welkomstavond in het Raadhuis.



Op een dag word je wakker in de stad van
verhalen – huis dat nog naar verf ruikt, 
vloer die nog moet wennen aan je voeten.

Je weet wat je te doen staat: stappen
zetten, op onderzoek uitgaan, 
zien wat er allemaal voorhanden is.

Je komt een heel eind, zonder te verdwalen;         
overal wegwijzers die aanspreekbaar zijn,              
op elke vraag een antwoord.  

Langzaamaan raak je vertrouwd met                                    
de mensen en gebouwen. Je vindt je draai, 
bent op je plaats, de grond voelt goed.

Nieuw hier, zei je in het begin.
Nu denk je: misschien word ik hier wel oud.

Nieuw hier



De laatste poëtische tweet van het jaar.



ik wandel door de stad
het jaar is oud en stram

de middag lijkt voorbij
de mensen ogen moe

ze gaan nog niet naar huis
hun tassen zijn niet vol

ze moeten nog zo veel
het is de tijd die dringt

de drukte overheerst
de drukte van de dag

alleen het zangkoor weet:
’t gaat om de stille nacht

die stilte neem ik mee
het lied blijft in mijn hoofd

ik moet nu even niets
ik wandel door de stad

Dag en nacht
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Colofon



In januari 2016 werd Robert Grijsen
de eerste stadsdichter van Hilversum.
Twee jaar lang schreef hij poëzie naar
aanleiding van bijzondere gebeurtenissen,
zoals de onthulling van het MH17-monument,
het Dudokconcert, de bijeenkomst voor
nieuwe inwoners en het 225-jarig bestaan
van de oudste Hilversumse begraafplaats.

Ook op Twitter liet hij zich niet onbetuigd.
Wekelijks postte hij een ‘poëtische tweet’:
een kort gedicht, gerelateerd aan de
actualiteit.

Alle stadsgedichten van Robert Grijsen 
en een keuze uit de tweets zijn in deze
bundel samengebracht.

Hilversum als inspiratiebron
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