
Urban interventionsbrengenkleur inhetalledaagsestraatbeeld

zaterdag 1 oktober 201114 weekend

D
e oude zwerfkei stond al
jaren op zijn sokkel aan
de Amsterdamse Over-
toom. Gewoon een onop-
vallend kunstwerk zoals
de meeste steden er tien-
tallen kennen. Totdat het

bakbeest afgelopen april ineens
was voorzien van het gezicht van
Mr. Potato Head, het aardappel-
mannetje uit animatiefilm Toy
Story. De attributen werden snel
verwijderd, maar via foto’s van
voorbijgangers was de missie al ge-
slaagd. De vrolijke aardappelsteen
was een instant internethit.
Urban interventions noemen

kunstkenners ze. Oftewel: kleine
artistieke ingrepen in de openbare
stedelijke ruimte waardoor rond-
slingerende voorwerpen, alle-
daagse hoeken en gaten of andere
omgevingselementen veranderen
in interessante – en vaak krankzin-
nig originele – kunstprojectjes.
,,Mr. Potato Head vond ik ontzet-

tend leuk,’’ lacht Tom Jaspers, ini-
tiatiefnemer achter de Straat-
kunstprijs 2011. ,,Het is een uit-
stekend voorbeeld hoe een saai
straatbeeld in tien tellen in iets
creatiefs wordt omgetoverd.’’

Het publiek mocht afgelopen
weken zelf zijn favoriete straat-
kunst nomineren voor de prijs
in Amsterdam, Groningen en
Brabant. En daaronder zaten

ook verrassend veel ‘stedelijke in-
grepen’. Jaspers: ,,Ik vond het mooi
dat gearriveerde kunstenaars die
projecten van tonnen realiseren het
ineens moesten opnemen tegen ie-
mand die ’s avonds met een pot

Wees alert en je ziet ze. Verkeersborden, putdeksels en
zelfs hondendrollen, gepromoveerd tot kleinschalige
kunstprojectjes in de publieke ruimte.Wie er achter zit,
weet vaak niemand. En zo hoort het ook.
Tekst:Matthijs Meeuwsen

Versier
je stad

verf en zijn kinderen onder een
brug aan de slag gaat. Beide kunst-
vormen werden door het publiek
op hetzelfde niveau geplaatst. Heel
verfrissend.’’
Ook Jaspers zelf erkent een zwak

te hebben voor creatieve uitspat-
tinkjes. ,,Hierachter schuilen kun-
stenaars die geweldig gebruik
maken van de omgeving in een

stad. Hé, daar zit in een scheur in
de muur of het wegdek en daar kan
ik wat mee. Dat vind ik gaaf.’’

VERGAARBAK
Hoewel er zeker nog wel eens een
spuitbus aan te pas komt, zijn
urban interventions de graffiti ver
voorbij. De één gebruikt tegelmo-
zaïekjes, stickers of breigaren, de
ander werkt met uitgeprinte afbeel-
dingen, krijt, stempels of zelfs plan-
tenzaadjes. Het is een vergaarbak
van totaal verschillende kunststro-
mingen (zie kader), bij elkaar ge-
bracht in de straten van de stad.
,,De diversiteit is enorm,’’ weet

ook Siebe Thissen, hoofd kunst en
openbare ruimte aan het Centrum
Beeldende Kunst Rotterdam. ,,Het
zijn verschillende spelvormen in de
publieke ruimte. Een fenomeen dat

decennia terug is ontstaan en in-
middels compleet is losgekomen
van de graffiticultuur.’
Jaspers: ‘Graffiti heeft zich ont-

wikkeld als een ontzettend in zich-
zelf gekeerd wereldje. Alles het
liefst zo onleesbaar en ontoeganke-
lijk mogelijk voor buitenstaanders.
Veel beeldende kunst werkt ook zo.
Het is voor de incrowd – en dikke

pech als je het niet begrijpt. Maar
deze kunstenaars willen juist prik-
kels uitdelen aan iedere voorbijgan-
ger.’’
Thissen: ,,De stad is je canvas, je

decor en het materiaal waarmee je
werkt. Vroeger dacht de gemeente:
zet hier gewoon een kunstwerk
neer en de burger gaat anders naar
de stad kijken. Maar deze gasten
zien de stad als openbare database
vol beeld en informatie. Ze hacken
er op in en willen dereguleren, op
het verkeerde been zetten, dingen
anders laten zien. De openbare
ruimte wordt de ingezonden brie-
venpagina waar mensen – op een
visuele manier – hun overtuiging
kenbaar maken.’’
Zo divers als de verschillende dis-

ciplines, zo divers echter ook de
achterliggende motivaties, erken-

nen beide straatkunstcuratoren.
,,Soms is het puur esthetisch,’’ weet
Thissen. ,,Iemand ziet iets dat de
aandacht trekt en wil daarmee het
straatbeeld verfraaien. Maar vaker
nog is het een kwestie van mind
candy. De makers willen dat voor-
bijgangers stilstaan, al is het maar
voor even, en die plek misschien
wel nooit meer hetzelfde zullen
zien. Daarom heten het ook inter-

Siebe Thissen

‘Een urban intervention grijpt in
in de alledaagsheid in de hoop
dat er even iets anders gebeurt’
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1 HET GATEN-EN-KIEREN-WERK
Bijkans alle interventionsmaken slim gebruik van de omgeving en in deze
categorie betekent dit: vormassociatie. In een scheur in demuur ziet de
maker een bliksemschicht en voegt daaraan zelf een geplakt of getekend
slachtoffertje toe. Ook populair: opmerkelijk gevormde gaten in het
wegdek of afbladderende stukjes pleisterwerk waarvan de context
wordt toegevoegd. Check oakoak.canalblog.com voor demeest
fantastische voorbeelden.

2 HET PUTDEKSEL-PIMPEN
Met een beetje tekentalent verander je ook putdeksels of afvoer-
gleuven naast de stoep in demond van een konijn, de opening van
een broodrooster of – hilarisch – het rokershoestje van een fervente op-
steker. Kijk op 6emeia.com (onder photos) voor fenomenale interventions
van een Braziliaans straatkunstduo.

3 HET VERKEERSBORDEN-BASHEN
Ook verkeersborden en -tekens op het wegdek zijn een populair doelwit.
Geliefd is ondermeer het rode inrijverbodsbordmet de witte balk, waar bij-
voorbeeld eenmannetje op wordt gestift die stiekem de streep steelt.
Andere voorbeelden: in het Haagse Chinatownmaakten demannen
van leemcollectief.nl er een guitige Aziaat van en als ode aan een
overleden bekende boog straatkunstenaar RoseWoods dit voor-
jaar in Antwerpen alle witte balken om tot lachebekjes.

4 DE REVERSE GRAFFITI
Waarommet stift, verf of krijt iets toevoegen aan de openbare
ruimte als je smerigemurenmet een hogedrukspuit ook selec-
tief kunt schoonmaken om vormen te creëren? Omgekeerde
graffiti wordt het genoemd en kunstenaars als de Britse Moose
weten zo letterlijk Mona Lisa’s uit het vuil te spuiten.
Zie: reversegraffitiproject.com

5 HET GUERRILLA GARDENEN
Midden in de nacht in bushokjes, brievenbussen of prullenbakken
stiekem tuintjes aanleggen en bloemen planten. Dit sterke staaltje
eco-graffiti is ook in Nederland flink in opkomst.
Kijk op guerrillagardeners.nl ommee te doen.

6 HET TEGELMOZAÏEKEN
De Franse straatartiest Invader plakt al vijftien jaar tegelmo-
zaïekjes in steden over de hele wereld. Zijn visitekaartje: de
poppetjes van het legendarische computerspelletje Space In-
vaders, die ook in Amsterdam en Rotterdam 51 keer werden ge-
signaleerd (en vaak weer weggehaald).
Kijk op: space-invaders.com

7 DEMINIATUURPOPPETJES
Dat je als argeloze voorbijganger ongemerkt langs een geniaal kunstpro-
jectje kunt fietsen, bewijst Slinkachu: een straatkunstenaar die piep-
kleineminiatuurfiguurtjes bij een alledaags voorwerp op straat zet. Een
dode hommel die door een jager uit de lucht lijkt te zijn geschoten, een
uitbuikendmannetje op de rand van een bierblikje of een skater in de
‘halfpipe’ van eenmandarijnenschil. Zie: slinkachu.com/little-people

8 DE HONDENDROLLENBRIGADE
De Britse Sprinklebrigade gaat een stap verder en werkt enkel
met de uitwerpselen van onze trouwe viervoeters. Zet een
plastic locomotiefje voor een drol en twee wagonnetjes
erachter en je hebt kunst, zo vindt het collectief. Interes-
sant of gewoon onsmakelijk? Oordeel zelf op sprinklebri-
gade.com

9 HETWILDBREIEN
Nog een categorie die snel aan populariteit wint in Neder-
land. Wildbreien bewijst dat ook grootmoeder inmiddels met
open armen wordt ontvangen in de straatkunstscene. Brei vrolijk-
gekleurde kleedjes, sjaaltjes en poppetjes en laat ze in het holst van de
nacht achter om lantaarnpalen, fietsenrekken of spoorbomen. Zie ook het
andere kader.

10 HET GROTEWERK
Bij het AmsterdamseWeteringcircuit zat vorig jaar winter ineens
een naaktemanmet een handdoek op een stomende generator.
De politie werd platgebeld door verontruste voorbijgangers
waarna ‘de saunaman’ – die een levensechte pop bleek – tussen
de gevonden voorwerpen belandde. Na vele maanden werd hij ge-
veild om diezelfde dag op zijn oude stek terug te keren. Het bleek
een initiatief van Natwerk.nl: een stel creatievelingen dat naast
commerciële promotieopdrachten ook graag het straatbeeld ontre-
gelt (ook Mr. Potatoe Head bleek uiteindelijk van hun hand).

10 x urban
interventions

ventions. Je grijpt in in de alle-
daagsheid en hoopt dat er even iets
anders gebeurt.’’
,,In sommige gevallen zit er toch

ook nog een stukje punkmentaliteit
in,’’ erkent Jaspers. ,,Wát nou regels
in het publieke domein? Ik ben
toch ook publiek? Het tiende merk
mosterd en het twintigste merk
tandpasta krijgt wel de ruimte en
ik niet. Wacht maar.’’

Blijmoedig:
Als je ze een-
maal ziet, blijf
je ze zien. De
zogenoemde
urban interven-
tions zijn ook in
Nederland aan
een opmars
bezig.
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,,En er zit vaak ook een soort kri-
tiek op de stad in,’’ vult Thissen
aan. ,,Ze laten je nadenken of dit
nog wel de stad is die we ons ge-
wenst hadden. Interventions zie je
dan ook het vaakst in steden in
transformatie. Je doet dit minder
snel in een 17de-eeuwse grachten-
gordel, maar het leent zich ideaal
voor wat rommeligere steden.’’
Soms zit er volgens Thissen ook

een politieke boodschap achter. De
herdenkingsmonumentjes voor
Geert Wilders die kunstenaar Jonas
Staal in 2005 op willekeurige plek-
ken in Rotterdam en Den Haag
neerzette bijvoorbeeld. De open-
bare ruimte als plek om het ge-
sprek op gang te brengen en state-
ments te maken.
,,En tenslotte zijn het vaak ook

mensen die gewoon niet willen
wachten tot hun werk in een studio
hangt,’’ besluit Thissen. ,,Soms is
het bijna een soort openbare solli-
citatie; even laten zien hoe goed je
bent als ontwerper. Het is het tes-
ten van je kunst op het publiek. Er
zit zeker een soort ijdelheid en ver-
langen naar bekendheid in. Voor-
bijgangers gaan je beeldmerken
toch herkennen.’’

60-JARIGE BUURVROUW
Omdat het toe-eigenen van de pu-
blieke ruimte nog altijd illegaal is,
werken de urban interventors vrij-
wel zonder uitzondering anoniem
of onder een pseudoniem. Maar

wie zijn dan die mysterieuze ma-
kers?
Thissen: ,,Het is werk zonder af-

zender dus het blijft gissen, maar
volgens mij zijn het vrijwel uitslui-
tend jonge mensen – vaak jongens
– met een beeldende of grafische
achtergrond. Studenten van de
Kunstacademie of het Grafisch Ly-
ceum bijvoorbeeld. Het zijn eenlin-
gen met een beeldfascinatie. Soms
zie je een collectiefje meespelen,
maar er zit geen beweging achter
die de boel initieert. Het is een heel
autonoom ding.’’
Jaspers: ,,De anonimiteit is er bij

gaan horen. Misschien zal het soms
een eenmalige actie van een wille-
keurig iemand zijn, maar eigenlijk
is het niet relevant of het professi-
onele kunstenaars zijn of niet. Je
hoeft niet meer met een spuitbus
overweg te kunnen om het pu-
blieke domein als etalage te be-
schouwen. Dat lokt een nieuwe
groep mensen uit om aan de slag te
gaan. En daarmee wordt het bre-
der, interessanter en vitaler.’’
Siebe Thissen: ,,Toch geloof ik

niet dat er veel vijftigers meedoen.
Hoewel, mijn 60-jarige buurvrouw
is actief als guerrilla gardener. Die
strooit op de gekste plaatsen met
zaadjes om stiekem de prachtigste
stadstuintjes aan te leggen. Je ziet
de voorbijgangers dan denken: hoe
komen die bloemen daar in gods-
naam? Het is een voorbeeld van de
vele lieftallige, kleine kunstinitia-

tieven die in een stad kunnen ont-
staan.’’
Vaak zijn ze echter maar een kort

leven beschoren. Jaspers geeft een
voorbeeld. ,,In Amsterdam maakte
een kunstenaar prachtige wonink-
jes op elektriciteitskastjes en drem-
pels. Dan stond er ineens een mi-
nuscuul deurtje langs de stoep-
rand, met gordijntjes, een brieven-
busje, deurmatje en bel. Fantas-

tisch! Maar dat spul werd meteen
weggehaald want de schoonmaak-
wagens hadden er zogenaamd last
van.’’
,,Het is tijdelijk, maar dat maakt

de makers helemaal niet uit,’’ legt
Thissen uit. ,,De kunst begint op
straat, maar verplaatst zich na een
korte levensduur naar het internet.
Er worden filmpjes op Youtube
gezet of foto’s verspreid. De kunst
wordt met de hele wereld gedeeld
en die wereld neemt op haar beurt
de ideeën over. Iets wat vandaag in
Toronto, Chicago, Peking of Oslo
ontstaat, kan morgen zomaar op

een Rotterdamse muur verschij-
nen.’’
Toch wordt het voor straatkun-

stenaars een steeds grotere uitda-
ging om een goede plek te vinden,
weet Thissen. ,,Het wordt moeilij-
ker in een stad die verder aange-
harkt, opgeruimd en georganiseerd
wordt. Steeds meer woningen
komen in particuliere handen en
de verenigingen van eigenaren vin-

den het nou eenmaal niet leuk als
je aan hun gevels zit. Deze kunst-
vorm gedijt het best in straten die
niet helemaal pico bello zijn. En of
je het dan kunst noemt of vanda-
lisme: het maakt niet uit. We hoe-
ven dit niet toe te juichen of af te
vallen. Het gebeurt toch wel.’’
Jaspers: ,,Hoe meer je een stad

en de kunst in een keurslijf perst,
hoe vrijer die zich zal proberen te
manifesteren. De neiging om jezelf
uit te drukken blijft. Die hadden we
al toen we nog in berenvellen lie-
pen en tekenden op de muren van
de grot.’’ !

,,Ik ben nu zes jaar actief met wildbreien, of
zoals ik zelf zeg: knit tagging of yarn bombing.
Soms doe ik het spontaan, alleen en onvoor-
bereid; soms in een groep want ik geef ook
breiles en wildbreien is de perfectemanier
om op een jonge, eigenwijze manier kennis te
makenmet het oude ambacht. Het punkas-
pect spreekt mij erg aan. Het gevoel van: ja
doewie, ik doe het lekker toch gewoon.
,,Laatst heb ik ’s nachts weer drie nieuwe yarn
bombs opgehangen. Dat de politie danmet
drie wagens langsrijdt maakt het extra span-
nend en tof; niet omdat ik bang ben voor con-
frontatie, maar omdat ik wil dat ze het laten
hangen. Een vanmijn werken heeft meer dan

een jaar pal voor de Rotterdamse schouw-
burg gehangen, maar deze hielden het min-
der lang vol. De leukste (een gebreid manne-
tje) was al na een paar dagen weg, de subtiel-
ste heeft een paar weken gehangen om een
verkeerspaaltje, en de laatste (een echte
kleurenbommet borduursels en linten) hangt
er nog half, maar is voor de rest in de fik ge-
stoken.
,,Dat vind ik helemaal niet erg. Ik vind het leuk
om dagelijks langsmijn werkjes te rijden en
te zien wat er is gebeurd. Die laatste hing bij-
voorbeeld eerst hoog in een paal, toen laag,
weer hoog, opgefrommeld en weer rechtge-
trokken. Ik werk anoniem dus de reacties lees

ik af aan dat soort
dingen. Laatst
plaatste een vrien-
din een foto van een
vanmijn yarn bombs
op Facebook, zonder te
weten dat ik er achter zat.
Daar doe ik het voor. Een glim-
lachje extra in je dag.’’

Geïnspireerd?
Kijk op sasknitsitagain.blogspot.com voor
workshops wildbreien ofmeer informatie.

Wildbreister
SaskiadeFeijter (35)

TomJaspers

‘Je hoeft niet meer met een spuitbus
overweg te kunnen om het publieke
domein als etalage te beschouwen’

Nachtwerk: Eenmooi voor-
beeld van ‘reverse gra!ti’, of-

tewel het zo schoonspuiten
van een smerigemuur dat een

afbeelding ontstaat.


