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L De maandelijkse talkshow Stadsleven van Tracy Metz in De
Balie gaat maandag over stadstaal. Vier kunstenaars vertellen
hoe ze met taal vat krijgen op de stad. tekst TRACY METZ

PS7DINSDAG 17 FEBRUARI 2015

Flarden van
zinnen
uit boeken
CityBooks is een residentieproject voor
auteurs, fotografen en videomakers van
Vlaams-Nederlands Huis deBuren. Zij
maken stadsportretten van Europese
steden die gratis op www.citybooks.eu
worden aangeboden als tekst, e-book en
podcast in het Nederlands, Engels en
Frans. Zo zijn er Citybooks gemaakt over
Oostende, Utrecht, Turnhout, Chartres en
Lissabon.

Hoe gebruikt u taal om vat te krijgen 
op de stad?
Willem Bongers-Dek, adjunct-directeur
van DeBuren: “De stad bestaat uit straten,
pleinen en mensen, maar vooral ook uit
dichtregels, flarden van zinnen, herinne-
ringen aan gesprekken. De stad waarin ik
rondloop, is altijd ook de stad die ik ken uit
verhalen van nabije vrienden en boeken
van de verre vrienden die we schrijvers
noemen. Lang voordat ik in Antwerpen
ging wonen, zwierf ik al rond door de be-
zette stad van Paul van Ostaijen, door de
dwaalverlichte straten van Willem Els-
schot en door het multiculturele Borger-
hout van Tom Naegels.”

STADSLEVEN
Journalist Tracy Metz leidt elke maand in
samenwerking met Het Parool en Eye
Film Instituut de live talkshow Stadsleven
in De Balie. Elke maand behandelt ze een
ander thema dat raakt aan het leven in
steden – de helft van de mensheid is
immers nu stedeling – en in Amsterdam
in het bijzonder. Kaartjes € 7,50 via
www.debalie.nl.

Maandag 23 februari is het thema
stadstaal, met o.a. Remco Campert en
Jeroen Henneman over hun gezamenlijke
boek De stad, urban poet en graffiti-
kunstenaar Laser 3.14 over zijn
‘schuttingtaal’ en Margreet Dorleijn,
onderzoeker aan de UvA naar straattaal.
Gustaaf Peek leest zijn verhaal voor
CityBooks voor over Semarang in
Indonesië, Niña Weijers haar verhaal over
het Marineterrein in Amsterdam voor
‘Land tussen de muren’. 

Stadsleven is ook een digitaal magazine
met columns, verhalen, foto’s en filmpjes
over het onderwerp van de maand:
www.stadslevenamsterdam.nl 

Luisteren
naar de stad
In het grote oeuvre van Remco Campert,
die vorige week is bekroond met de Prijs
der Nederlandse Letteren, gaan veel
gedichten over de stad. 

In novembernog verscheen bij
De Harmonie De stad, met een themati-
sche selectie van vijftien van zijn mooiste
stadsgedichten. Kunstenaar Jeroen Hen-
neman maakte er nieuwe prenten bij.

Hoe gebruikt u taal om vat te krijgen 
op de stad?
Remco Campert: “Ik luister naar de stad.
De stad spreekt tot me met zijn
geschiedenis, zijn mensen. Ik praat terug.
Ik ben stadstaal.”

Stad

Je gaf me een stadsplan
Een vochtige kaart.
De zon in mijn nek volg ik je
Rij in taxi’s achter trams aan
Spring voor op een fiets
Val in een goot
Knikker met kinderen
Kijk op
Net als ik win
En zie je gezicht achter een raam
Even maar.

Dan gaan deuren op grendels
Ladders breken
Kinderen lachen
Taxi’s staken
Regen slaat in m’n gezicht
En onachtervolgbaar
Breidt de stad zich uit

Dichterlijke
schuttingtaal
Urban poet Laser 3.14 zet in Amsterdam
met de spuitbus teksten – sons kritische,
soms poëtische – op bouw-schuttingen
(www.laser314.com/). Zijn aanwezigheid
is goed voelbaar: door zijn dichterlijke
‘schuttingtaal’ en door het boek Are you
reading me? bij Uitgeverij Lebowski.
Binnenkort verschijnt zijn dichtbundel
The Hippie Damage. Op straat is zijn werk
overal te zien, maar hij verkoopt ook via
galerie The Garage.

Hoe gebruikt u taal om vat te krijgen 
op de stad?
“Mijn werk geeft mensen gedachten mee
op straat. Mijn teksten spuit ik alleen
maar op schuttingen. Ik ken veel
bouwprojecten in de stad. Soms blijven
die heel lang staan, soms zijn ze snel
weer weg – ik weet nooit hoe snel een
bouwproject weer klaar is.”

“Meestal ga ik er zondagnacht op uit,
dan is het rustig in de stad. Zo’n tekst
staat er in twintig seconden en dan ben ik
weer weg. Ik bereid het voor. Dat
voorkomt ook spelfouten.”

“De meeste teksten die ik op straat
schrijf, zijn regels uit mijn gedichten.
Enkele van de sterkste deel ik met
mensen via de schuttingen. Het gaat
erom dat het iets met mensen doet, dat
het een reactie uitlokt.”

Stads-
enclave 
ontrafeld
‘Het Land binnen de Muren’ is een
project van ontwerper en uitgever Sjoerd
ter Borg over het Marineterrein in
Amsterdam. 

Dit veertien hectaren grote gebied
was eeuwen een geheim. Nu, na meer
dan 350 jaar, is de poort geopend. Vijf
schrijvers – Daan Heerma van Voss,
Gustaaf Peek, Carolina Trujillo, Allard
Schröder en Niña Weijers – mochten het
land binnen de muren betreden. Ze
werden door mariniers en historici
ingeleid in de geschiedenis, de geheime
operaties en de speciale cultuur van deze
stadsenclave. Hun verhalen zijn te lezen
op hetlandbinnendemuren.nl.

Hoe gebruikt u taal om vat te krijgen 
op de stad?
Sjoerd ter Borg: “ De verhalen van de vijf
schrijvers creëren een oneindigheid aan
mogelijkheden om dit stuk stad te
ervaren. Ze laten je voelen wat er is, wat
er is geweest en wat er zou kunnen zijn.
De fictieve wereld zorgt ervoor dat je na
het lezen nooit meer op dezelfde manier
naar deze plek kijkt.”


