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Samenvatting 

In dit onderzoek wordt onderzocht in hoeverre graffiti wordt gebruikt door graffitischrijvers in 

Nederlandse steden om heersende structuren binnen de samenleving aan te vechten. De heersende 

structuren worden in dit onderzoek gerelateerd aan het proces van modernisering, specifiek het proces 

van de toenemende drang naar rationalisering en het kapitalisme. Aldus luidt de leidende vraag binnen 

dit onderzoek: “In hoeverre wordt (illegale) graffiti gebruikt door graffitischrijvers als een verzet op 

modernisering-ontwikkelingen in moderne Nederlandse steden?” 

Middels literatuurstudie en kwalitatieve diepte-interviews met graffitischrijvers is dit 

onderzoek uitgevoerd. Resultaten hebben aangetoond dat enerzijds een groep graffitischrijvers bestaat 

die voornamelijk vanuit individuele motivaties graffiti schrijft: de adrenalinekick, het verkrijgen van 

erkenning en het sociale aspect met andere graffitischrijvers spelen een belangrijke rol. Daarnaast is 

een groep graffitischrijvers waarvan de motivaties verder reiken; motivaties zijn in grote mate 

maatschappijkritisch van aard. Deze groep uit kritiek en (in)direct verzet tegen sub-processen van 

modernisering: rationalisering en het kapitalisme. Verzet op rationalisering wordt bijvoorbeeld geuit 

door het met graffiti ondermijnen van autoritaire orde, regelgeving en gezag. Verzet op het 

kapitalisme wordt bijvoorbeeld geuit door publieke ruimtes te (her)claimen met graffiti; hiermee 

wordt een alternatief beeld gecreëerd die meer representeert dan commercie in vorm van reclame. 

Geconcludeerd kan worden dat een deel van de graffitischrijvers verzet uit op het proces van 

modernisering. De mate waarin, en de manier waarop verschilt per graffitischrijver.  
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1. Introductie 

1.1 Inleiding 

Wandelend door stedelijke gebieden kan het niet genegeerd worden: graffiti. Deze artistieke vorm van 

het illegaal gestileerd schrijven van namen, woorden en het maken van afbeeldingen in de publieke 

ruimte met behulp van graffiti-spuitbussen is een typisch globaal verschijnsel (Ferrell & Weide, 

2010). Vanuit de Verenigde Staten verspreidde zich het gebruik van graffiti vanaf eind jaren '60 

wereldwijd over grotere en kleinere steden (Ferrell, 1995). Publieke en stedelijke ruimtes 

transformeerden in een graffiti-landschap en er ontstond een authentieke subcultuur (Ferrell, 

Hayward, Morrison & Presdee, 2004). Deze subcultuur wordt veelal geassocieerd met rebellie, 

autoritaire ongehoorzaamheid, (politiek) activisme en het betwisten van de dagelijkse gang van zaken 

(Ferrell 1993, 1995; Miller, 2002; Rowe & Hutton, 2012). Hiermee kan gesteld worden dat leden 

binnen deze subcultuur van origine zich in grote mate afzetten tegen de gevestigde maatschappij 

(Ferrell, 1993; Lachmann, 1988). In hoeverre wordt graffiti nog steeds ingezet om de gevestigde 

maatschappij aan te vechten? Dit onderzoek beoogt inzicht te geven in de motivaties die ten grondslag 

liggen aan het schrijven van graffiti in Nederlandse steden. In deze introductie zal allereerst de 

aanleiding voor dit onderzoek nader worden uitgewerkt vanuit een historisch perspectief. Hierna 

wordt kort de theoretische onderbouwing van dit onderzoek geïllustreerd en ten slotte zal dit 

onderzoek in een breder wetenschappelijk- en maatschappelijk kader geplaatst worden.  

Rond de jaren ‘70 in binnenstedelijke getto-gebieden van de Amerikaanse Oostkust werd 

graffiti ingezet door jongeren om hun achtergestelde sociaaleconomische en etnische positie aan te 

vechten. Middels graffiti werd geprobeerd de heersende segregatie te doorbreken (Ferrell, Hayward, 

Morrison, & Presdee, 2004). Ook in andere gebieden vormde graffiti een middel van kritiek en verzet, 

zoals tijdens de studentenrellen van ‘68 in Parijs. Graffiti werd hierbij ingezet als direct propaganda 

en communicatie medium met als doel het aanvechten van het destijds ouderwetse, autoritaire 

onderwijsregime (Ferrell et al., 2004). Deze historische voorbeelden tonen aan dat het gebruik van 

graffiti kan worden opgevat als een vorm van protest tegen opgelegde heersende structuren 

(Lachmann, 1988). Met structuren wordt verwezen naar onder andere vaste patronen, gebruiken, 

overtuigingen en machtsverhoudingen die vanuit macro-level processen zijn ontstaan en de 

samenleving ‘structureren’ (Calhoun, 2012; Carlsnaes, 1992; Sewell & William, 1992). Volgens 

Lachmann (1988) betwisten leden binnen een (deviante) subcultuur de heersende structuur binnen een 

samenleving middels hun specifieke subculturele gebruiken en wijken daarmee af van de heersende 

opvattingen over de werkelijkheid. Het voorbeeld van de jongeren uit de getto-gebieden illustreert dit; 

door het neerzetten van graffiti (her)claimden zij de publieke ruimte en poogden zij te breken met de 

segregatie. De dominerende machtsverhouding vormt in dit voorbeeld de heersende structuur ten 

grondslag aan de segregatie (Ferrell, 1995; Rowe & Hutton, 2012).  

In dit onderzoek wordt onderzocht in hoeverre graffitischrijvers met het gebruik van graffiti 

verzet uiten op heersende structuren binnen de Nederlandse samenleving. Het is belangrijk hierbij te 
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vermelden dat verzet in dit onderzoek breed wordt gedefinieerd. Het kan enerzijds betrekking hebben 

op direct zichtbaar verzet, zoals het schrijven van een gerichte boodschap op een muur. Anderzijds 

kan het betrekking hebben op indirect verzet; verzet is hierbij niet direct zichtbaar maar ingebed in de 

motivaties van de graffitischrijver (Rossano, Rakoczy, & Tomasello, 2011). Daarnaast is het van 

belang bij het bestuderen van de manier waarop graffiti tegenwoordig wordt gebruikt, oog te hebben 

voor de context, tijdsgeest en structuren van de huidige, moderne samenleving. Het proces van 

modernisering staat daarom in dit onderzoek centraal. Dit proces heeft hedendaagse samenlevingen 

immers ingericht en geconstrueerd; onze wetenschap, instituties, bestuur en cultuur stoelen hierop 

(Calhoun, 2011; Giddens, 2013). Vanaf de 18e eeuw is volgens Calhoun (2011) het proces van 

modernisering gaande, waardoor premoderne samenlevingen zijn getransformeerd naar moderne 

samenlevingen (Kellner, 1998; Ritzer, 2011). Bij het bestuderen van heersende structuren binnen de 

huidige maatschappij wordt daarom gebruik gemaakt van theorieën en visies op het proces van 

modernisering.  

Het concept modernisering wordt in dit onderzoek opgedeeld in twee sub-concepten: de drang 

naar rationalisering en het kapitalistisme. Volgens Weber (1927) is modernisering voornamelijk een 

proces van toenemende rationalisering. Rationalisering kan gedefinieerd worden als de groeiende 

mate van gereguleerd, planmatig, instrumenteel, gestandaardiseerd en efficiënt handelen op basis van 

universele wetenschappelijke en technologische kennis (Calhoun, 2012). Het kapitalisme wordt in dit 

onderzoek gedefinieerd als de dominerende drang naar winst (Harvey, 2008) waarbij kwaliteit 

ondergeschikt is aan kwantiteit, en het belang van mensen onderhevig aan het belang van verdiensten 

(Scott, 1998). De kapitalistische mentaliteit is kenmerkend voor gemoderniseerde samenlevingen 

(Giddens, 2013). Deze twee sub-processen van modernisering zijn als leidraad gekozen omdat deze 

studie onderzoekt in hoeverre graffitischrijvers zich verzetten tegen het resultaat van deze twee 

processen. In het theoretisch kader zal dit nader worden toegelicht. Het component ruimte en de 

manier waarop stedelijke en publieke ruimte wordt geproduceerd en betwist, is daarnaast een andere 

leidraad die op verschillende manieren in het onderzoek terugkomt.  

Eerdere studies naar graffiti hebben zich veelal gefocust op een specifieke associatie met 

graffiti: graffiti als legale of illegale praktijk, als kunst of vandalisme, als opwaardering van het 

stedelijk gebied, als subculturele activiteit en als beroep (Halsey & Young, 2002; Ferrell, Hayward, 

Morison, & Presdee, 2004). Met de focus op het proces van modernisering benadert dit onderzoek het 

fenomeen graffiti vanuit een nieuwe invalshoek; dit onderzoek bestudeert de manier waarop graffiti in 

hedendaagse steden gebruikt wordt en hoe dit samenhangt met hedendaagse heersende structuren in 

de context van modernisering. Het draagt hiermee tevens bij aan de bestaande literatuur omtrent 

modernisering. Dit onderzoek raakt daarnaast wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken 

over de manier waarop ontwikkelingen binnen het proces van modernisering de samenleving vormen 

(en structureren), en de capaciteit van mensen om hierop invloed uit te oefenen. Daarnaast staan 
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maatschappelijke vraagstukken centraal met betrekking tot de stedelijke leefomgeving: in hoeverre 

wordt deze als gedeelde ruimte ervaren en wie heeft het recht deze vorm te geven?  

  Kortom: het doel van deze studie is op basis van literatuurstudie en empirisch onderzoek 

inzicht te verkrijgen in de relatie tussen het proces van modernisering en het schrijven van graffiti. 

Hierbij wordt onderzocht in hoeverre het gebruik van graffiti een verzet vormt tegen het proces van 

modernisering. Alvorens het theoretisch kader met de belangrijkste concepten wordt geschetst, zal de 

volgende deelparagraaf gewijd worden aan het definiëren van graffiti, en verschillende vormen van 

graffiti tonen. Het is immers van belang bij het bestuderen van dit fenomeen kennis te hebben van de 

verschillende zichtbare uitingen van graffiti. Hierna zal het theoretisch kader volgen. Na het 

theoretisch kader wordt in de probleemstelling de hoofdvraag van dit onderzoek gedefinieerd. Hierop 

aansluitend wordt in het methodehoofdstuk uiteengezet op welke wijze data is verkregen ter 

ondersteuning voor het beantwoorden van de hoofdvraag. Vervolgens is de data gepresenteerd in het 

resultatenhoofdstuk. In de conclusie worden de resultaten teruggekoppeld aan de theorie en wordt de 

hoofdvraag beantwoord. Tenslotte wordt in de discussie dit onderzoek in een breder wetenschappelijk 

en maatschappelijk kader geplaatst waarna het onderzoeksproces wordt geëvalueerd.  

 

1.2 Graffiti of street-art? 

Bij het bestuderen van graffiti is het van belang de verschillende vormen waarin graffiti tot uiting 

komt van elkaar te onderscheiden. De traditionele vormen van graffiti zijn tags: bijnamen of 

handtekeningen van graffitischrijvers (afbeelding 1), throw-ups: grote, snelle schetsen van tags in 1 of 

2 kleuren (afbeelding 2), en pieces: woorden of beelden in meer dan 2 kleuren (afbeelding 3) 

(Macdonalds, 2001).  

 

 
Afbeelding 1: Tag         Afbeelding 2: Throw-up 
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Afbeelding 3: Piece                     Afbeelding 4: Tekst  

   

 Naast tags, throw-ups en pieces, is graffiti tegenwoordig zichtbaar in de vorm van geschreven 

tekst (afbeelding 4) en in de vorm van muurschilderingen (afbeelding 5). Dit laatste kan eveneens 

geschaard worden onder de term street-art: een verzamelnaam voor zowel legale als illegale  

beeldende kunst gecreëerd in de publieke ruimte (Schacter, 2008; Young, 2010). Het onderscheid 

tussen graffiti en street-art is arbitrair. De distinctie wordt veelal gemaakt met betrekking tot de 

inhoud; graffiti focust op gestileerde namen en woorden, en street-art bestaat uit afbeeldingen 

(McAuliffe, 2012). Deze afbeeldingen worden tegenwoordig erkend als kunstvorm, terwijl graffiti 

wordt gezien als vandalisme en geassocieerd met criminaliteit (McAuliffe, 2013; Rowe & Hutton, 

2012).   

 

 
Afbeelding 5: Muurschildering                          Afbeelding 6: Stencil   

 

Het onderscheid tussen graffiti en street-art dat in dit onderzoek gemaakt wordt, berust op 

basis van materiaal- en techniekkeuze: graffiti wordt gemaakt met een spuitbus of stift, street-art met 

behulp van andere of verschillende materialen en technieken. Voorbeelden hiervan zijn stencils: 

figuren die middels sjablonen en graffiti-spuitbussen worden gemaakt (afbeelding 6) of het plakken 

van stickers en posters (afbeelding 7) in de openbare ruimte (Young, 2010). Toch is in dit onderzoek 

gekozen om street-art als verlengde van graffiti mee te nemen. Naast de arbitraire definities van 
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graffiti en street-art, zijn de meeste street-artists in het verleden actief geweest met graffiti en zijn 

sommige graffitischrijvers eveneens actief met street-art (McAuliffe, 2012).  

 

 
Afbeelding 7: Stickers  
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2. Theoretisch Kader 

In de inleiding is de basis van dit onderzoek uiteengezet. Het vertrekpunt van deze studie ligt in de 

oorsprong van graffiti en het feit dat graffiti historisch veelal is ingezet om opgelegde structuren aan 

te vechten. Dit onderzoek zal inzicht verschaffen in drijfveren van graffitischrijvers in hedendaagse 

Nederlandse steden. Hierbij wordt onderzocht in hoeverre middels graffiti (in)direct verzet wordt 

geuit tegen opgelegde structuren. In dit theoretische deel van het onderzoek wordt een poging gedaan 

de opgelegde heersende structuren te begrijpen aan de hand van het moderniseringsproces. Hiervoor 

is gekozen omdat de structuren binnen moderne samenlevingen stoelen op ontwikkelingen die tijdens 

het proces van modernisering hebben plaatsgevonden (Calhoun 2012; Giddens, 2013). Deze 

ontwikkelingen zullen vervolgens gerelateerd worden aan literatuurstudies omtrent graffiti. Allereerst 

zal de volgende deelparagraaf de handvatten bieden voor het begrijpen van het kernconcept welke ten 

grondslag ligt aan dit gehele onderzoek: modernisering.  

 

2.1 Modernisering - een introductie 

Het proces van modernisering, welke zich ontwikkelde vanaf de 18e eeuw in Europa, kan begrepen 

worden als een complex van samenhangende economische, technologische, sociale en culturele 

ontwikkelingen (Calhoun, 2012). Dit maakt modernisering een multidimensionaal proces. De transitie 

van premoderne naar moderne samenlevingen omvat het ontstaan van een moderne economie, een 

moderne politiek, een modern kennissysteem en moderne relaties en identiteitsvorming. 

Ontwikkelingen die hieraan bijgedragen hebben zijn onder andere technologische vooruitgang en het 

toenemend belang van wetenschap en rationalisering. Ook het ontstaan en de groei van moderne 

natie(staten), industrialisatie, bureaucratisering, urbanisatie, individualisering en het kapitalisme zijn 

cruciaal geweest voor de transitie naar moderne samenlevingen. Het is van belang in te zien dat al 

deze processen in samenhang en wisselwerking met elkaar zijn (Calhoun, 2012). 

De verscheidenheid aan sub-ontwikkelingen binnen het proces van modernisering hebben ons 

gebracht tot de samenleving waarin wij ons nu bevinden, ondanks dat dit stadium wordt betwist 

(leven wij nu in een moderne, hoog-moderne, laat-moderne, of postmoderne samenleving?) (Calhoun, 

2012). Naast het betwistbare stadium van het huidige tijdperk, worden door theoretici uiteenlopende 

opvattingen omtrent dit proces geschetst. Sociale wetenschappers die zich bevinden in de traditie van 

verlichtingsfilosofen gaan bijvoorbeeld uit van een continue vooruitgang van de samenleving 

gedreven door technologie en wetenschap (Calhoun, 2012). Scott (1998) beschrijft (en bekritiseert) 

bijvoorbeeld het grote vertrouwen in de maakbaarheid van de samenleving. Vanuit dit gedachtegoed 

is de samenleving maakbaar volgens een voorgeschreven ideaal, plan of schema. Dit model wordt 

ontworpen door ingenieurs, wetenschappers, stadsplanners en bestuurders, en berust geheel op het 

geloof in technologische en wetenschappelijke kennis en vooruitgang.  

Op het geloof in maakbaarheid en de continue vooruitgang van de samenleving is veel kritiek 

ontstaan. Volgens Scott (1998) zijn de ontworpen schema’s van bovenaf simplistisch en doen deze 



 11 

tekort aan de complexe realiteit. Hij bekritiseert daarmee tevens de staat die tevergeefs de 

werkelijkheid naar zijn hand probeert te zetten. Ook Weber (1952) keert zich af tegen het idee van 

continue vooruitgang; in zijn sterk pessimistische visie op modernisering kaart hij de drastische 

gevolgen aan van de toenemende mate van rationalisering. In Webers (1952) betekenis gaat 

rationalisering in grote mate over bureaucratisering; een organisatiestructuur gekenmerkt door een 

eindeloze stroom aan formele regelgeving (Hoogeboom & Ossenwaarde, 2005). De mens zou 

hierdoor gevangen raken in onvrijheden en rationele structuren, hiervoor gebruikt hij de terminologie 

‘ijzeren kooi’ (Weber, 1952). Vanuit deze overtuiging is modernisering een continu proces wat zich 

steeds dieper wortelt in de maatschappij. Ook Adorno en Horkheimer (1972) benadrukken de donkere 

kanten van modernisering; volgens hen is de logica van modernisering gebaseerd op dominantie en 

onderdrukking. 

Naast denkers die de donkere kanten van modernisering benadrukken, bestaan denkers die 

een volgende periode aanhalen binnen het proces van modernisering (het hoog- of laatmodernisme) of 

die de continue voortzetting van modernisering aanvechten en een nieuwe periode aanhalen (het 

postmodernisme) (Calhoun, 2012; Fornas, 1995; Giddens, 2013). Giddens (2013) ziet het hoog-

modernisme vanaf de 20e eeuw als een wereld van voortdurende reflexiviteit. Dit betekent dat de 

mensheid vertrouwt op abstracte kennissystemen waarvan iedere vorm van kennis potentieel 

onderhevig is aan herziening. Deze visie heeft raakvlakken met een thema wat door veel 

postmodernisten wordt aangehaald, namelijk de kritiek op een zogenaamde eenduidige rationele 

waarheid. Diverse postmodernisten reageren tegen het ideaal dat de wereld gecontroleerd, rationeel 

geordend, en een eenduidige representatie kan zijn. Zij beschouwen de sociale werkelijkheid als 

veranderlijk, chaotisch en gefragmenteerd (Calhoun, 2012; Harvey, 1989).   

Ook bestaan hoog- en postmoderne visies waarbij nadruk wordt gelegd op nieuwere moderne 

ontwikkelingen, zoals de ontwikkeling van de informatietechnologie, internationalisering en 

mondialisering. De impact van deze nieuwe ontwikkelingen op de samenleving zou een breekpunt 

vormen met modernisering. De ‘moderne’ wereld is in deze visie getransformeerd naar een 

‘mondiale’ wereld. Geografische scheidslijnen zijn in deze visie onzichtbaar geworden (Ritzer & 

Dean, 2015). Bauman (2013) spreekt bijvoorbeeld over de vloeibare moderniteit; een tijdperk 

gekenmerkt door de toenemende mobiliteit van mensen, informatie en plaatsen.  

 

2.2 Modernisering - positie binnen dit onderzoek 

Zoals in bovenstaande alinea’s beschreven, bestaan verschillende visies op het proces van 

modernisering. Meer overeenstemming bestaat over het beginpunt van modernisering, dan over het 

eindpunt (of het begin van het hoog-, laat- of postmodernisme) (Calhoun, 2012). Dit onderzoek zal 

voortborduren op de kritiek tegen het geloof in een maakbare samenleving van bovenaf (Scott, 1998) 

en het geloof in de continue vooruitgang. Daarmee worden in dit onderzoek de donkere en 

onderdrukkende aspecten van modernisering belicht. De opvatting over modernisering is in dit 
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onderzoek dus enigszins pessimistisch; inzicht zal worden gegeven in hoe ontwikkelingen binnen het 

proces van modernisering heersende structuren hebben gevormd die domineren over de mens en zijn 

leefomgeving.  

Bij het bestuderen van ingebedde structuren is het belangrijk te begrijpen dat structuur 

onlosmakelijk verbonden is met agency; individuele actie (Carlsnaes, 1992). Tussen structuur en 

agency vindt een continue spanning plaats (Ritzer, 1996). Bij het begrijpen van de verhouding tussen 

structuur en agency zal gebruik worden gemaakt van Habermas’ (1987) tweedeling tussen leefwereld 

en systeem (of structuur). De leefwereld is een wereld waarin mensen met elkaar interacteren en 

ageren, agency is hierbij de capaciteit van een actor om dit vrij te kunnen doen. Vanuit micro-level 

interacties van actoren ontstaan vervolgens structuren. De wortels van de leefwereld zijn aldus 

ingebed in de structuren. Desalniettemin veronderstelt Habermas dat structuren in moderne 

samenlevingen de mogelijkheid hebben onafhankelijk door te ontwikkelen en uiteindelijk controle 

kunnen uitoefenen op de leefwereld; structuur domineert dan over agency. In dit onderzoek worden de 

heersende structuren binnen de moderne maatschappij gerelateerd aan het proces van modernisering. 

Onderzocht wordt in hoeverre graffiti gebruikt wordt om deze structuren aan te vechten. Het geeft 

daarmee inzicht in de verhouding tussen structuur en agency: in hoeverre hebben mensen de 

mogelijkheid om verandering teweeg te brengen en structuren te doorbreken of (her)vormen? (Ritzer, 

1996).  

 Naast het normatieve debat omtrent modernisering en de mate waarin het structuren zou 

creëren die domineren over samenleving, is modernisering tevens complex vanwege de 

multidimensionaliteit ervan; de terminologie vormt een abstractie van losse processen die in een web 

met elkaar verweven zijn (Giddens, 2013). Dit maakt het fenomeen lastig te bestuderen. Om 

modernisering werkbaar te maken wordt de terminologie opgesplitst in twee concepten van waaruit 

verder gewerkt kan worden: rationalisering en het kapitalisme. In de volgende paragraaf zal daarom 

het belang van deze concepten voor dit onderzoek worden gepresenteerd vanuit de ruimtelijke 

stedelijke context. Geïllustreerd zal worden hoe deze processen de (re)productie van stedelijke ruimte 

beïnvloeden, waartegen graffiti zich verzet (Halsey & Young, 2006; Rowe & Hutton, 2012).  

 

2.3 Stedelijke ruimte, modernisering en graffiti 

De verspreiding van graffiti vanuit onder andere Parijs, New-York en Philadelphia, heeft ertoe geleid 

dat graffiti een globaal stedelijk verschijnsel is geworden (Brewer, 1992; Dovey, Wollan & 

Woodcock, 2012; Ferrell & Weide, 2010). De stedelijke ruimte is dynamisch, betwistbaar en 

veranderlijk. Graffiti op een specifieke locatie kan opgevat worden als een momentopname binnen 

een sociaal proces. Potentiële graffiti plaatsen worden continu geproduceerd en gereproduceerd. 

Bouwwerkzaamheden zoals het aanleggen van een nieuwe metrolijn, of veiligheidsmaatregelen zoals 

het plaatsen van prikkeldraad, dragen hieraan bij. Ook het verwijderen van graffiti door schoonmakers 

zorgt ervoor dat een spot (plaats) ontstaat die opnieuw bemachtigt kan worden door graffitischrijvers. 
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Ruimtes worden continu ofwel geproduceerd en toegankelijk gemaakt, ofwel minder bereikbaar 

gemaakt. De stad en graffiti zijn dus voortdurend met elkaar in interactie (Ferrell en Weide, 2010).  

         De stad is bovendien de ruimtelijke entiteit waarbinnen dit onderzoek het proces van 

modernisering bestudeert. Rationalisering en het kapitalisme, als kernprocessen van modernisering 

waarop dit onderzoek stoelt, komen tot uiting in de stedelijke ruimte. Zoals in de introductie 

beschreven, kan rationalisering begrepen worden als de toenemende mate van gereguleerd, planmatig, 

instrumenteel, gestandaardiseerd en efficiënt handelen op basis van universele wetenschappelijke en 

technologische kennis (Calhoun, 2012). Volgens Weber (1952; 1968) wordt de samenleving tijdens 

het proces van rationalisering op basis van technologische en wetenschappelijke kennis in 

toenemende mate gesystematiseerd, geordend, beheerst en gecontroleerd, waardoor de mens steeds 

meer gevangen raakt in een web van regels. Graffitischrijvers daarentegen rebelleren tegen autoritaire 

orde, gezag en controle (Ferrell, 1993). In dit onderzoek wordt de invloed van rationalisering daarom 

gespecificeerd in formeel autoritaire macht, bijvoorbeeld van bestuurders, politie of stadsplanners; zij 

ordenen, structureren en disciplineren de stedelijke omgeving en oefenen hier controle op uit (Scott, 

1998; Foucault, 1989; Weber 1952, 1968). Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in de orde die is 

aangebracht bij het vormgeven van publieke ruimte; bestuurders op hoog niveau, stadsplanners, 

ingenieurs en wetenschappers ordenen de stedelijke ruimte. Abstracte en gecalculeerde schema’s, 

ontworpen van bovenaf, vormen hier de basis voor (Scott, 1998). Het schrijven van graffiti kan 

daarom geïnterpreteerd worden als een verzet tegen deze structurerende orde in de stedelijke ruimte.  

 Het kapitalisme, als tweede leidraad binnen het proces van modernisering in dit onderzoek, 

kan omschreven worden als de dominerende drang naar winst (Harvey, 2008) waarbij kwaliteit 

ondergeschikt is aan kwantiteit, en het belang van mensen onderhevig aan het belang van verdiensten 

(Scott, 1998). Deze kapitalistische mentaliteit komt bijvoorbeeld tot uiting bij reclamebureaus: 

volgens veel graffitischrijvers domineren reclames de stedelijke omgeving (Halsey & Pederick, 2010).  

 

“. . . twisted little people . . . go out everyday and deface this great city. Leaving their 

idiotic little scribblings, invading communities and making people feel dirty and used. 

They just take, take, take and they don’t put anything back. They’re mean and selfish 

and they make the world an ugly place to be. We call them advertising agencies…” 

(Sliwa & Cairns, 2007, p. 78).  

 

  Bovenstaande citaat van graffiti/street-art kunstenaar Banksy illustreert de kritiek die tegen 

de reclamebureaus wordt geuit. De kritiek is voornamelijk gericht op het ‘vervuilen’ en ‘lelijk maken’ 

van de stad door de reclames, wat ten koste gaat aan de mensen die er leven. Kritiek op 

reclamebureaus kan daarom herleid worden naar een overkoepelende kritiek op het mechanisme dat 

hieraan ten grondslag: het kapitalisme.  
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In de volgende deelparagrafen zullen rationalisering en het kapitalisme nader worden 

besproken. Allereerst zal de focus worden gelegd op rationalisering; welke wordt uitgesplitst in de 

toenemende structurerende en controlerende macht van autoriteiten op enerzijds de leefomgeving, en 

anderzijds de graffitischrijvers.  

          

 2.4 Graffiti: een verzet tegen autoriteiten 

In de vorige paragraaf zijn de processen welke leidraad vormen voor dit onderzoek geïntroduceerd: 

rationalisering en het kapitalisme. Deze deelparagraaf zal zich toespitsen op het concept 

rationalisering. Geïllustreerd zal worden op welke manier het schrijven van graffiti kan worden 

geïnterpreteerd als een verzet tegen opgelegde heersende structuren van formele autoritaire aard. Het 

is belangrijk hierbij te vermelden dat autoriteiten in dit onderzoek breed worden gedefinieerd: het gaat 

hierbij om politie, justitie, beleidsmakers, gemeente, stadsplanners, politiek, de regering en staat. Deze 

actoren worden samengebundeld onder de noemer autoriteiten omdat dit de voornaamste actoren zijn 

die in de bestaande literatuurstudies worden aangehaald. Daarnaast oefenen ze een formeel autoritaire 

functie uit en zijn deze functies onderling met elkaar verbonden. Autoriteiten oefenen invloed uit op 

de leefomgeving, individuen en groepen (Ferrell, 1995; Ferrell, Hayward, Morrison & Presdee, 2004; 

Rowe & Hutton, 2012). De invloed van autoriteiten hierop zal vervolgens worden gekoppeld aan het 

proces van de toenemende drang naar rationalisering. Dit betekent dat een potentieel verzet tegen 

autoriteiten kan worden geïnterpreteerd als een overkoepelend verzet tegen het proces van 

rationalisering.  

In iedere samenleving worden sociale normen en waarden geconstrueerd, waardoor een 

onderscheid ontstaat tussen wenselijk en onwenselijk sociaal gedrag. Deze sociale structuur wordt in 

sommige gevallen geconcretiseerd in formele regelgeving (Henry & Lanier, 1998; Sutherland, 

Cressey, & Luckenbill, 1992). Graffiti wordt van bovenaf bestempeld als deviant gedrag en 

gecriminaliseerd (Lachmann, 1988). Het gedachtegoed dat individuen binnen een samenleving zich 

behoren te voegen naar een heersende structuur wordt hierbij nagestreefd. Dit kan worden opgevat als 

een vorm van ordening en raakt aan het idee van maakbaarheid; het geloof dat de samenleving naar 

een structurerend ideaal ingericht kan worden (Scott, 1998). Volgens Bauman (1990) zijn moderne 

heersers of autoriteiten, zoals de staat, in eerste instantie wetgevers die chaos verplaatsen voor orde. 

Modernisering is volgens hem de ongeoorloofde poging van de heersers een homogene orde op te 

leggen aan de wereld en deze naar een zogenaamd gewenste ideaal te (her)structureren. In dit 

rationaliseringsproces raakt de mens steeds meer gevangen in de homogene orde, dit drukt Bauman 

(1992, xvii) uit door het proces van modernisering te beschrijven als a long march to prison.  

Volgens Webers (1952) gaat rationalisering in grote mate over bureaucratisering; een 

organisatiestructuur gekenmerkt door een eindeloze stroom aan formele regelgeving. Weber (1952; 

1958; 1968) veronderstelt dat rationalisering, en daarmee bureaucratisering, zou leiden tot een 

samenleving waarin rationele principes steeds meer sectoren van de samenleving domineren. Naast 



 15 

bureaucratie vanuit de staat, overheid en gemeente, zouden rationele principes doorgevoerd worden 

op werk, school en ieder ander facet van de samenleving (Ritzer, 2011). Het uiteindelijke gevolg 

hiervan is een samenleving die volledig bestaat uit gerationaliseerde structuren. Deze structuren 

vormen voor de mens een ‘ijzeren kooi’ waaruit ontsnappen onmogelijk is (Weber, 1952). 

Vanuit de drang van autoriteiten om de samenleving te ordenen of structureren, ontstaat de 

wil om continu controle en discipline uit te oefenen. Disciplinering is een begrip binnen het concept 

rationalisering waarover Foucault (1989, 1979/1991) in het bijzonder veel heeft geschreven. 

Disciplinering kan worden beschouwd als een verzameling technieken die de ordening van een groep 

mensen waarborgt en daar controle op uitoefent. De constante drang naar controle, en angst voor 

chaos is typerend binnen het proces van modernisering. Als gevolg hiervan wordt een samenleving 

gecreëerd waarin ieder mens potentieel in de gaten wordt gehouden (Kellner, 1988).  

Veel graffitischrijvers geven aan een goed gevoel te krijgen van het ‘aantrappen’ tegen het 

systeem door te breken met opgelegde regels. In zekere mate is een continu conflict gaande tussen 

graffitischrijvers en autoriteiten. Autoriteiten proberen graffiti als deviante subcultuur te verwerpen 

middels criminalisering, handhaving en het uitoefenen van controle. Dit laatste gebeurt bijvoorbeeld 

met beveiligingsmaatregelen, zoals camerabewaking. Dit is een voorbeeld van een disciplinerende 

techniek en illustreert de drang naar controle op de graffitischrijvers (Ferrell, 1995). Veel 

graffitischrijvers daarentegen beschouwen deze strijd met autoriteiten als extra motivatie voor het 

schrijven van illegale graffiti. Het is een spel om de politie te snel af te zijn en het verhoogt daarnaast 

de adrenalinekick. Het uitoefenen van controle op de controlerende macht geeft voor veel 

graffitischrijvers een gevoel van macht (Cresswell, 1992; Dickinson, 2008; Ferrell, 1995).  

Naast autoritaire macht vanuit de overheid en politie, wordt formele macht uitgeoefend door 

gemeente en stadsplanners. Gesteld kan worden dat zij grote invloed uitoefenen op de manier waarop 

steden worden ingericht; hoe ruimtes worden ingedeeld en wat voor orde daarin wordt aangebracht. 

Lefebvre (1991) spreekt hierbij van geplande ruimte; ruimte wordt gepland door stadsplanners en 

bureaucraten volgens het heersende discours. Volgens Scott (1998) is het heersende discours binnen 

het proces van modernisering het geloof in continue technologische en wetenschappelijke 

vooruitgang, en deze zou ingezet moeten worden voor de natuur en de mens. Het stedelijk landschap 

wordt hierbij gebruikt als middel om de samenleving naar een structurerend ideaal in te richten.  

Graffiti kan worden opgevat als een verzet tegen de geplande leefomgeving die vanuit 

autoriteiten wordt opgelegd. Door het neerzetten van graffiti breekt het met de opgelegde orde en 

structuur in het stedelijk landschap. In diverse onderzoeken naar graffiti wordt aangegeven dat 

graffitischrijvers kritiek hebben op de manier waarop stadsplanners de leefomgeving vormgeven 

(Sliwa & Cairns, 2007) en de leefomgeving meer kleur en vrolijkheid willen brengen (Rowe & 

Hutton, 2012). Dit raakt de kwestie rondom the right to the city (Lefebvre, 1996, p. 158). Met het 

concept the right to the city pleit Lefebvre voor het herstel van machtsrelaties onderliggend aan de 

productie van stedelijke ruimte. Hij pleit voor een reconstructie waarbij de invloed op de 
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leefomgeving van autoriteiten (staat) en kapitaalbezitters niet de focus vormt. Het recht van de stad 

gaat in zijn visie over de mogelijkheid voor bewoners om de stedelijke ruimte vorm te geven en te 

(her)structureren naar eigen wensen en behoeftes. Dit raakt het vraagstuk omtrent eigenaarschap van 

publieke ruimte. Vanuit het gedachtegoed van the right to the city behoort publieke ruimte aan de 

bewoners (Harvey, 2012; Lefebvre, 1996). 

Op basis van het bovenstaande kan gesteld worden dat graffiti een protest tegen de macht van 

autoriteiten vormt door het breken met autoritaire orde, regelgeving en gezag. Graffiti breekt met de 

opgelegde heersende structuur door het neerzetten van tags, pieces of street-art. Het bezit de potentie 

om ongehoorde stemmen te laten klinken, creëert een alternatief voor hoe de leefomgeving eruit kan 

zien en betwist machtsverhoudingen ten grondslag aan de productie van ruimte. Naast het aanvechten 

van formeel autoritaire macht, kan graffiti tevens worden geïnterpreteerd als een verzet tegen 

economische macht. De volgende deelparagraaf zal hieraan gewijd worden.  

 

2.5 Graffiti: een verzet tegen het kapitalisme 

Zoals in bovenstaande deelparagraaf beschreven, kan graffiti worden beschouwd als een verzet tegen 

formeel autoritaire macht. Daarmee bestaat een grote samenhang met het proces van rationalisering: 

de toenemende drang naar orde, structuur en discipline. Autoriteiten structureren immers de 

leefomgevingen, stellen wet- en regelgeving op en oefenen controle uit. In deze deelparagraaf zal 

graffiti worden gepresenteerd als reactie op economische macht, specifiek het door winst gedreven 

kapitalistische systeem. Hierbij wordt de focus gelegd op het kapitaal als invloedrijke factor voor de 

productie van ruimte.  

De theorie van Lefebvre (1979; 1996) stelt dat tijdens het proces van modernisering een 

ontwikkeling heeft plaatsgevonden waarbij abstract space in grote mate domineert over social space. 

Abstract space kan worden gedefinieerd als gecommodificeerde, gebureaucratiseerde ruimte welke 

wordt gerepresenteerd door een economische en/of een politieke elite (Lefebvre, 1979). Social space 

daarentegen kan gedefinieerd worden als door mens geproduceerde ruimte, de betekenis van deze 

ruimte wordt ontleend aan het sociale gebruik ervan. Bij abstract space, in tegenstelling tot social 

space, is de economische ruilwaarde determinerend voor de betekenis van de ruimte (Lefebvre, 1996). 

Dit volgt de Marxistische traditie waarbij tijdens het proces van modernisering een onderscheid 

ontstaat tussen concrete labor (werk dat gebruikswaarde creëert) en abstract labor (werk dat 

economische ruilwaarde creëert) (Marx, Moore, Aveling & Engels, 1906/2012). Abstract labor krijgt 

steeds meer dominantie gedurende de transitie van premoderne naar moderne samenlevingen. 

Wanneer dit vertaald wordt naar industriële productie, is de producent enkel geïnteresseerd in de 

economische ruilwaarde, oftewel de opbrengst van de productie (Cohen, 1974). Daarnaast gaat de 

consumptie tegenwoordig voorbij aan de behoeften; de mogelijkheid tot consumeren lijkt oneindig 

(Mclntyre, 1992).  
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De ontwikkeling waarbij in de samenleving in steeds grotere mate belang wordt gehecht aan 

de economische ruilwaarde (of dit nu ruimte, arbeid of productie betreft), is een trend binnen het 

proces van modernisering (Giddens, 2013). Afhankelijk van het soort ruimte, betekent dit dat de 

sociale gebruikswaarde en de sociale betekenis van ruimte - social space - van ondergeschikt belang 

wordt; rijke kapitaalbezitters (zoals multinationals) en staatsmachten hebben immers doelen voor 

ogen gerelateerd aan economische belangen. Commodificatie en winst worden als de determinerende 

doeleinden van de leefomgeving beschouwd (Lefebvre, 1996). Als gevolg hiervan wordt de stedelijke 

bevolking beperkt in het construeren van ruimte naar de gebruikersbehoeften en gelimiteerd in de 

betekenisgeving aan ruimte. 

  Graffiti kan worden beschouwd als een poging om abstract space te transformeren naar social 

space; ruimte welke zijn betekenis ontleent aan het sociale gebruik ervan (Lefebvre, 1979; 1996). 

Graffitischrijvers hebben veelal kritiek op het bedrijfseigendom; ze ervaren dat grote ondernemingen 

steeds meer domineren in stedelijke, publieke ruimtes (Docuyanan, 2000). Ook bestaat onder 

graffitischrijvers een grote kritiek op reclamebureaus. Deze worden beschouwd als zelfzuchtige 

instituties die zonder toestemming het stadsbeeld bewerken om hier eigen economische voordeel uit te 

halen (Sliwa & Cairns, 2007). In de kritiek tegen rijke corporaties en reclamebureaus, kan een 

overkoepelende kritiek tegen de materialistische, door massaconsumptie gedreven maatschappij 

herleid worden. Met het schrijven van graffiti wordt een poging gedaan een alternatief te bieden voor 

het stedelijk landschap die meer representeert dan particuliere commercie (Rowe & Hutton, 2012). In 

de poging om middels graffiti ruimte terug te ‘claimen’ en nieuwe betekenis eraan te geven, wordt 

tevens een beroep gedaan op the right to the city (Lefebvre, 1996). Het recht om als bewoner van een 

stad de stedelijke, gedeelde ruimte vorm te geven en te (re)construeren wordt immers opgeëist.  

 Op basis van bovenstaande kan gesteld worden dat graffitischrijvers kritiek uiten op de 

heersende invloed van commercie op de leefomgeving. Deze kritiek kan worden geïnterpreteerd als 

kritiek tegen de overkoepelende modernisering-ontwikkeling hieraan ten grondslag: het kapitalisme. 

Door het schrijven van graffiti wordt vervolgens de leefomgeving her(claimt) en een beroep gedaan 

op the right to the city.  

 

2.6 Individuele motivaties voor graffiti  

Hoewel huidig onderzoek zich richt op de grote maatschappelijke structuren waartegen 

graffitischrijvers zich verzetten in de context van modernisering, is het ook van belang motieven en 

verklaringen voor het gebruik van graffiti op kleinere schaal te bestuderen. Hierover bestaat een 

diversiteit aan studies, die in deze deelparagraaf worden besproken. 

 Halsey en Young (2002) stellen dat in media en politiek de volgende motieven en 

verklaringen voor het schrijven van graffiti worden gegeven: graffitischrijvers zouden zich vervelen 

(mogelijk door de afwezigheid van werk of opleiding), een behoefte voelen aan vandalisme, een 

gebrek hebben aan respect voor andermans eigendom, een beperkte binding hebben met hun sociale 
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omgeving en uit onstabiele of lage-inkomensgezinnen komen. Deze stereotypen zijn volgens Halsey 

en Young (2002) betwistbaar; zij kaarten bijvoorbeeld aan dat het deel van de graffitischrijvers uit 

gebroken of instabiele gezinssituaties gelijk is aan het deel dat uit stabiele gezinnen komt. McDonald 

(1999) toont dat het veronderstelde ‘antisociale’ component van graffiti tevens herzien kan worden; in 

zijn onderzoek was het gebruik van graffiti geen gevolg van conflicten op school, thuis of op het 

werk. Dit impliceert dat de sociale binding van het individu met de omgeving geen verklaring is voor 

het schrijven van graffiti.  

Volgens Halsey en Young (2002) zijn de motivaties (en verklaringen) voor het gebruik van 

graffiti divers. Een tag kan bijvoorbeeld gemaakt worden om zichtbaarheid te genereren in een buurt, 

een politieke tekst kan geschreven worden om een statement te maken en een piece om artisticiteit te 

ontplooien, creativiteit te uiten of kleur te geven aan de omgeving (Rowe & Hutton, 2012). Een 

andere motivatie voor het schrijven van graffiti is de behoefte aan sociale interactie met 

leeftijdsgenoten en vrienden, vanuit eenzelfde redenatie waarom sommige jongeren op een voetbal- of 

hockeyclub zitten (Halsey & Young, 2006). Sommige graffitischrijvers vormen samen een crew, een 

hechte graffiti gemeenschap die onder eenzelfde naam schrijft (Macdonald, 2001).  

Volgens Brewer (1992) is een van de meest invloedrijke waarden verbonden aan graffiti 

schrijven, roem. Roem wordt bepaald door de grootte van het werk, de moeilijkheidsgraad van de 

plaats, de artistieke kwaliteit en techniek, en authenticiteit. Ook andere studies bevestigen roem als 

motivatie voor het schrijven van graffiti (Halsey & Young, 2006; Lachmann, 1988; Rowe & Hutton, 

2012). Roem kan gespecificeerd worden in erkenning, respect, bekendheid en zichtbaarheid bij in 

eerste instantie andere graffitischrijvers maar ook het algemene publiek (Rowe & Hutton, 2012).  

         Naast het verkrijgen van roem, behoort de machtige psychische ervaring bij het schrijven van 

graffiti tot een van de motivaties voor het schrijven van graffiti (Halsey & Young, 2006). Het is de 

activiteit van het schrijven die graffitischrijvers een ‘energieboost’ geeft, wat voornamelijk te maken 

heeft met het illegale aspect van graffiti en de mogelijkheid om opgepakt te worden. Eerdere studies 

naar graffiti beschouwen deze adrenalinekick als een van de oorzaken voor de continue voortzetting 

van de graffiti-cultuur (Cresswell, 1992; Ferrell, 1995).   

         Bovenstaande aspecten kunnen worden ondergebracht tot individuele motivaties voor het 

schrijven van graffiti. De voornaamste individuele motivaties voor het schrijven van graffiti zijn 

samengevat: de interactie met andere graffitischrijvers, artistieke ontplooiing, zichtbaarheid en respect 

genereren onder andere graffitischrijvers en de adrenalinekick. Het is van belang in te zien dat deze 

motivaties met elkaar zijn verbonden en niet los staan van eerder genoemde motivaties uit voorgaande 

deelparagrafen.  
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3. Probleemstelling 

3.1 Onderzoeksvraag  

Het doel van dit onderzoek is op basis van literatuuronderzoek en empirische data de rol van graffiti 

voor graffitischrijvers binnen stedelijke samenlevingen te plaatsen. Oorspronkelijk wordt graffiti 

veelal gebruikt als middel voor protest tegen heersende structuren in de samenleving (Rowe & 

Hutton, 2012). Dit onderzoek beoogt te achterhalen vanuit welke motieven in hedendaagse steden 

graffiti geschreven wordt en in hoeverre hierbij verzet wordt geuit tegen heersende structuren in de 

samenleving.  

Zoals in het theoretische kader uiteengezet, is de aanleiding om te achterhalen in hoeverre 

modernisering-ontwikkelingen een rol spelen bij het schrijven van graffiti; graffiti kan immers 

worden geïnterpreteerd als een verzet tegen het proces van modernisering. Modernisering wordt in dit 

onderzoek vervolgens opgedeeld in twee sub-processen. Allereerst is het proces van de groeiende 

continue drang tot rationalisering beschreven: de toenemende invloed van de ratio op het menselijk 

handelen, welke resulteert in toenemende dwang tot orde, structuur en discipline (Bauman, 1992; 

Calhoun, 2012; Foucault, 1989; Weber, 1952). Daarnaast, en in wisselwerking met rationalisering, 

vormt het kapitalisme als modernisering-ontwikkeling een leidraad binnen dit onderzoek. Het gaat 

hierbij over het kapitalistische gedachtegoed waarbij abstract space in toenemende mate social space 

domineert, en het belang van mensen ondergeschikt is aan het belang van de markt (Lefebvre, 1979; 

1996). Graffiti kan vervolgens worden ingezet om te breken met deze opgelegde structuren. Graffiti 

biedt namelijk de potentie om niet uitgesproken of latente publieke sentimenten ter discussie te stellen 

(Austin, 2010), vecht autoritair gezag en regelgeving aan (Ferrell, 1993), breekt met de geschepte orde 

in het stedelijk landschap, en heeft de potentie om publieke ruimtes te (her)claimen of 

(her)structureren (Ferrell, 1995; Rowe & Hutton, 2012). Het schept daarmee de mogelijkheid om 

machtsverhoudingen te betwisten en chaos te creëren in de heersende ordening, status quo of 

dagelijkse gang van zaken (Campos, 2013; Austin, 2010).   

Om inzicht te verkrijgen in de relatie tussen het gebruik van graffiti en modernisering, is de 

volgende hoofdvraag opgesteld: “In hoeverre wordt (illegale) graffiti gebruikt door graffitischrijvers 

als een verzet op modernisering-ontwikkelingen in moderne Nederlandse steden?” Om de hoofdvraag 

te beantwoorden, is deze uiteengezet in deelvragen, te beginnen met: “Welke motieven spelen een rol 

bij het schrijven van graffiti?”. Hierbij zullen de voornaamste motieven voor het schrijven van graffiti 

onderzocht worden. Vervolgens zullen de beweegredenen, idealen en waardes die graffitischrijvers 

toekennen aan graffiti gekoppeld worden aan ontwikkelingen binnen het proces van modernisering: 

“Hoe verhoudt het gebruik van graffiti zich tot modernisering-ontwikkelingen?”. Hierbij zal de 

eventuele relatie tussen het schrijven van graffiti, en rationalisering en het kapitalisme uiteengezet 

worden. Indien sprake is van een relatie tussen modernisering-ontwikkelingen en het schrijven van 

graffiti, zal onderzocht worden in hoeverre sprake is van een verzet vanuit graffitischrijvers. De 
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laatste deelvraag luidt: “In hoeverre vormt het gebruik van graffiti een vorm van verzet?”. Immers, 

kritiek tegen modernisering-ontwikkelingen hoeft niet automatisch te resulteren in verzet. 

Dit onderzoek draagt bij aan de al bestaande wetenschappelijke studies over graffiti, het leert 

ons meer over de graffiti-subcultuur. Daarnaast kan dit onderzoek worden beschouwd als een casus 

binnen het proces van modernisering; het bestudeert de structuren die vanuit het 

moderniseringsproces tot stand zijn gekomen en de mate waarin deze structuren worden 

aangevochten. Het draagt daarmee bij aan de wetenschappelijke studies rondom modernisering en 

vraagstukken met betrekking tot de invloed van modernisering op samenlevings- en individueel 

niveau. Daarnaast omvat het onderzoek maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken als: 

“Wordt de mens beperkt in zijn vrijheid door een dwingende opgelegde orde en structuur vanuit de 

maatschappij?”, en “Wie heeft het recht de stedelijke leefomgeving te (her)structuren?”. In zekere 

mate is dit tevens een studie naar de manier waarop mensen (in deze casus graffitischrijvers) het 

stedelijk landschap benaderen en in hoeverre zij het vermogen hebben de stedelijke ruimte te 

(re)produceren en (her)structureren naar hun wensen.  

Nauw verbonden met bovenstaande vragen, is het vraagstuk over de potentie en reikwijdte 

van het individu om in te breken op heersende structuren. De frictie tussen structuur en agency is een 

belangrijke onderliggende rode draad van dit onderzoek. Rondom deze concepten is veel discussie 

(wat heeft de overhand en fungeren ze (on)afhankelijk van elkaar?) (Ritzer, 1996). Dit onderzoek 

borduurt voort op de tweedeling van Habermas (1987); hij maakt een onderscheid tussen leefwereld 

en systeem (of structuur). De leefwereld is een wereld waarin individuen interacteren en waar de 

wortels van de structuren worden gevormd. Modernisering, ontstaan vanuit de leefwereld, kan in deze 

context begrepen worden als het overkoepelende proces dat ten grondslag ligt aan het ontstaan van de 

heersende structuren in de ‘moderne’ hedendaagse samenleving. Desondanks kunnen de structuren 

zich uiteindelijk van de leefwereld ontwortelen en steeds meer controle en macht uitoefenen op de 

leefwereld (Habermas, 1987; Ritzer, 1996). In dit onderzoek wordt gepresenteerd dat deze structuren, 

specifiek vanuit het proces van rationalisering en het kapitalisme, invloed uitoefenen op mens en 

leefomgeving.  

De tweedeling tussen structuur en agency zoals bovenstaand beschreven is voor dit onderzoek 

te beperkt. Dit onderzoek vult Habermas’ theorie (1987) aan door een nieuw component toe te voegen 

aan de tweedeling leefwereld (in dit onderzoek vertaald naar agency vanuit de mens) en systeem 

(heersende structuur). Deze tweedeling is voor dit onderzoek te beperkt omdat een belangrijk aspect 

achterwege wordt gelaten: de leefomgeving. Geïnspireerd op Lefebvre (1991), is dit de fysiek 

ruimtelijke dimensie waarbij de leefomgeving in een dynamisch proces wordt geproduceerd en 

gereproduceerd. Omdat in dit onderzoek de invloed van heersende structuren op mens en 

leefomgeving centraal staan, draagt een sociaal-geografisch perspectief met betrekking tot het 

produceren van ruimte bij aan het verbinden van de verschillende componenten uit dit onderzoek. 
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Deze studie kan zodoende in kaart gebracht worden met Figuur 1, die de triade tussen mens, structuur 

en leefomgeving.    

 
Figuur 1. De triade tussen mens, structuur en leefomgeving.  

 

In dit onderzoek is de leefomgeving de publieke ruimte van de stad. De mens - in dit 

onderzoek de graffitischrijver - geeft mede vorm aan de leefomgeving door hierin te participeren. Bij 

de graffitischrijver gebeurt dit fysiek en direct door het neerzetten van graffiti. De mate waarin de 

mens de mogelijkheid heeft om de leefomgeving te construeren staat ter discussie. De leefomgeving 

oefent tevens invloed uit op de mens; de omgeving kan een bepaald gevoel oproepen (‘Ik voel mij 

hier (on)prettig/(on)veilig’) (Lefebvre, 1991). Daarnaast is de mens afhankelijk van de ruimtelijke 

ordening, bijvoorbeeld in het (vrij) bewegen van de ene locatie naar de andere locatie. 

 De structuur - ontstaan vanuit het proces van modernisering - oefent invloed uit op zowel 

mens als leefomgeving. In het theoretische kader is uiteengezet dat door toenemende drang naar 

rationalisering de mens steeds meer wordt beperkt in zijn vrijheden (Bauman, 1992; Weber, 1952). 

Met betrekking tot het kapitalisme is geïllustreerd hoe onder andere kapitalistische doeleinden de 

leefomgeving in grote mate domineren middels reclames (Docuyanan, 2000). Hierbij ontstaat frictie 

tussen structuur en agency; in hoeverre de mens in staat is om open te breken met structuur, deze te 

(her)vormen en invloed uit te oefenen op de leefomgeving, zijn een onbeantwoorde vragen. Daarnaast 

is het interessant de invloed van de leefomgeving op structuur te bestuderen; in hoeverre kunnen 

graffitischrijvers middels het transformeren van de ruimte, invloed uitoefenen op de heersende 

structuren? Dit onderzoek zal aldus pogen inzicht te geven in de relatie tussen mens, structuur en 

leefomgeving.  

 

3.2 Interdisciplinariteit 

De interdisciplinariteit van dit onderzoek komt op verschillende manieren tot uiting. Allereerst is 

modernisering als kernconcept een interdisciplinair fenomeen; het hangt samen met economische, 

technologische, culturele en sociale veranderingen. Eveneens zijn de specificaties van modernisering 

zoals gedefinieerd in dit onderzoek - rationalisering en het kapitalisme -  van interdisciplinaire aard. 

Deze worden bestudeerd met behulp van onder andere klassiek sociologische theorieën en concepten. 

Sociologie vormt als sociale wetenschap een invloedrijke factor binnen dit onderzoek; modernisering 

is een paradigma waar met name veel sociologen verschillende perspectieven op presenteren. Echter, 
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dit onderzoek poogt modernisering eveneens vanuit een sociaal-ruimtelijk perspectief te benaderen. 

De sociologische discipline wordt in dit onderzoek gecombineerd met de sociaal-geografische 

discipline. De productie van ruimte - als een sociaal-geografisch thema - vormt een belangrijke 

leidraad binnen dit onderzoek. Hierbij staat de relatie tussen mens en omgeving centraal in dit 

onderzoek; inzicht zal worden gegeven in de wijze waarop de graffitischrijver de leefomgeving 

beschouwt, hoe hij of zij zich hierin uit en de eventuele invloed van de graffitischrijver op de 

leefomgeving. Daarnaast staan de machtsrelaties tussen de verschillende actoren die invloed 

uitoefenen op de leefomgeving centraal. Door de focus op de machtsverhoudingen ten grondslag aan 

de productie van ruimte, heeft dit onderzoek eveneens raakvlakken met de politicologische discipline. 

Middels de hiervoor besproken triade van mens, structuur en leefomgeving, worden de verschillende 

disciplines met elkaar geïntegreerd.  
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4. Methode  

Voor dit onderzoek is een kwalitatieve methode gekozen aangezien getracht wordt inzicht te geven in 

de belevingswereld van graffitischrijvers (Brymen, 1984). Een kwalitatief onderzoek heeft daarom de 

voorkeur; voor het begrijpen van een dynamische subcultuur die zich in de schaduw afspeelt, is het 

belangrijk dichtbij de graffitischrijvers te komen staan. Het maken van persoonlijk contact met de 

individuele graffitischrijvers is daarom belangrijk. De hoofdvraag die voor dit onderzoek 

geformuleerd is, luidt: “In hoeverre wordt (illegale) graffiti gebruikt door graffitischrijvers als een 

verzet op modernisering-ontwikkelingen in moderne Nederlandse steden?”. Dit onderzoek beoogt 

daarmee inzicht te verschaffen in de drijfveren die ten grondslag liggen aan het gebruik van graffiti. 

Het beantwoorden van de hoofdvraag vraagt om interpretatie en aldus een kwalitatieve benadering  

De epistemologie van dit onderzoek is het interpretivisme; in tegenstelling tot exacte 

wetenschappen waarin men de wereld verklaart, is het doel van dit sociale onderzoek om een aspect 

van de wereld te begrijpen. Daarnaast is de overtuiging dat in de poging om de wereld te interpreteren 

en te begrijpen, tevens de wereld (opnieuw) gecreëerd wordt. Zowel sociale fenomenen als 

wetenschappelijke theorieën zijn niet statisch en objectief; deze kunnen continu worden herzien en 

(her)ontwikkeld. Dit maakt het ontologische wereldbeeld wat van toepassing is op dit onderzoek, het 

sociaal-constructivisme (Bryman, 2012). 

Om inzicht te verschaffen in de manier waarop graffitischrijvers graffiti gebruiken, waartoe 

zij gedreven worden en wat dit voor hen betekent, is als onderzoeksdesign gekozen voor een case-

study. Een case-study bestudeert een specifieke case gedetailleerd en intensief (Bryman, 2012). 

Middels de case-study wordt in dit onderzoek inzicht verkregen in de motivaties en belevingswereld 

van graffitischrijvers in Nederlandse steden. Deze data is gegenereerd door semi-gestructureerde 

diepte-interviews met de graffitischrijvers. Voor deze methode is gekozen omdat het hierbij mogelijk 

is door te vragen op specifiek voor dit onderzoek waardevolle aspecten die de respondent aankaart. 

Daarnaast is ervoor gekozen om het interview niet volledig te structureren om vrijheid te geven aan de 

respondent voor het aansnijden van nieuwe aspecten die niet zijn opgenomen in de interviewgids. Zie 

Bijlage 1 voor de operationalisering van de concepten die in de interviews zijn ondervraagd en Bijlage 

2 voor de interviewgids.  

Het is van belang in te zien dat motivaties voor het schrijven van graffiti kunnen verschillen 

per stad, land, individu of crew. Dit onderzoek focust op het gebruik van graffiti in hedendaagse 

Nederlandse steden. Hiervoor is gekozen gezien de moeilijkheidsgraad van het werven van 

respondenten; een stad zou daarom te weinig respondenten opleveren. Bij het analyseren van de data 

zal daarom rekening worden gehouden met eventuele verschillen in motivaties tussen 

graffitischrijvers uit verschillende steden. Daarnaast is ervoor gekozen graffitischrijvers die zowel 

legaal als illegaal graffiti schrijven in dit onderzoek mee te nemen. Er kan namelijk niet uitgesloten 

worden dat graffitischrijvers die legaal graffiti produceren dit niet als verzet gebruiken. Kunst in het 

algemeen wordt immers veelal gebruikt voor het maken van een politiek, sociaal of cultureel 
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statement (Adams, 2002). Verder is ervoor gekozen street-artists tevens mee te nemen in dit 

onderzoek, zoals besproken in de introductie is de scheidslijn tussen graffiti en street-art arbitrair 

(McAuliffe, 2012). Daarnaast zijn meerdere respondenten actief (geweest) met zowel graffiti als 

street-art.  

Respondenten voor dit onderzoek zijn via diverse kanalen benaderd: via social media zoals 

oproepen op Facebook in een exclusieve graffiti pagina, het benaderen van potentiële respondenten op 

graffiti en street-art exposities in Amsterdam en via de sneeuwbal-methode (Bryman, 2012). Via een 

klein vooronderzoek van ruim een half jaar geleden zijn contacten gelegd met graffitischrijvers. Via 

deze contacten zijn andere graffitischrijvers benaderd. Een van de interviews van het vooronderzoek 

is meegenomen in dit onderzoek. Veel van de gestelde vragen uit het vooronderzoek komen overeen 

met de focuspunten van dit onderzoek.  

Met behulp van het programma Atlas-ti is de data geanalyseerd. Allereerst is gebruik gemaakt 

van open codering waarna een codeerschema is opgesteld. De families die hieruit zijn ontstaan, zijn 

vervolgens per code geanalyseerd. Voor inzage in het gegenereerde codeerschema zie Bijlage 3. In 

Bijlage 4 bevindt zich een van de gecodeerde transcripties. De overige transcripten van de interviews 

zijn aanwezig bij de auteur, om de privacy van de respondenten te waarborgen.  

In dit onderzoek is rekening gehouden met ethische kwesties. Uiteraard is het onderzoek 

geheel anoniem en wordt in het resultatenhoofdstuk gebruik gemaakt van pseudoniemen. Ook is 

rekening gehouden met het feit dat graffiti in veel gevallen illegaal plaatsvindt en dat dit mogelijk een 

gevoelig onderwerp kan zijn voor de graffitischrijvers. Omwille hiervan is de geïnterviewde vooraf 

aan het interview benadrukt dat iedere vraag, indien gewenst, geweigerd mag worden. Ook is de 

respondent voor deelname aan het onderzoek in grote lijnen geïnformeerd over het onderwerp van het 

onderzoek (motivaties voor schrijven van (illegale) graffiti). Na het interview is iedere respondent het 

daadwerkelijke doel van dit onderzoek kenbaar gemaakt. De responsen hierop zijn tevens 

meegenomen bij het analyseren van de data.  
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5. Resultaten 

In dit hoofdstuk zullen de resultaten van de afgenomen interviews gepresenteerd worden. Eerst zal 

een algemene beschrijving worden gegeven van het onderzoeksproces en daarna zal kennis gemaakt 

worden met de respondentengroep. Vervolgens zullen de resultaten gepresenteerd worden. Bij het 

presenteren van de resultaten wordt gebruik gemaakt van een tweedeling. Allereerst zullen de 

algemene motivaties voor het schrijven van graffiti beschreven worden, dit zijn motivaties die door 

bijna alle respondenten gedeeld worden. Vervolgens zullen motivaties en idealen die in grotere mate 

samenhangen met kritiek of verzet tegen de gevestigde maatschappij gepresenteerd worden. Deze 

motivaties worden gedeeld door een selecte groep respondenten. Voor deze tweedeling is gekozen 

omdat een duidelijk onderscheid binnen de respondentengroep aanwezig is; er bestaan grote 

verschillen in drijfveren, betekenisgeving aan graffiti en idealen.  

 

5.1 Onderzoeksproces 

Ondanks de diverse pogingen om contact te leggen met graffitischrijvers (zie 4.0 Methode) is dit een 

moeizaam proces geweest. Graffitischrijvers maken namelijk onderdeel uit van een exclusieve groep 

(dit zal nader in dit hoofdstuk besproken worden). Ik heb ervaren dat ‘indringers’ op afstand worden 

gehouden; veel graffitischrijvers zijn schuchter of ietwat wantrouwend vanwege het illegale aspect 

van graffiti en staan daarom niet direct open voor een gesprek hierover. Daarbij bestaat de vrees dat 

hun anonimiteit geschaad wordt. Sommige van de geïnterviewden hebben omwille van deze redenen 

hun echte naam niet gegeven of een aantal vragen onbeantwoord gelaten. Ter bescherming van de 

anonimiteit zullen in de resultaten sommige aspecten of delen van verhalen buiten beschouwing 

worden gelaten. Een deel van de geïnterviewden heeft achteraf gevraagd om inzage in de resultaten 

alvorens deze met derden gedeeld zouden worden. Uiteraard is dit verzoek ingewilligd.  

Vanwege het wantrouwen dat veel graffitischrijvers voelen bij buitenstaanders, is het werven 

van respondenten via directe contactpersonen het meest doeltreffend gebleken, deze contactpersonen 

fungeerden als sleutelfiguur. Vervolgens hebben een aantal respondenten mij gekoppeld aan nieuwe 

respondenten. Omdat verschillende respondenten geholpen hebben bij het benaderen van nieuwe 

respondenten - waardoor een deel van de geïnterviewden elkaar (goed) kent - is bij het analyseren van 

de data rekening gehouden dat dit mogelijk leidt tot een vertekend beeld; niet alle respondenten zijn 

geheel onafhankelijk van elkaar.  

  In totaal zijn 11 interviews afgenomen, deze variëren in tijdsduur van circa drie kwartier tot 

anderhalf uur. Bijna alle interviews zijn afgenomen in een café, enkele interviews zijn bij de 

respondent thuis afgenomen. De interviews vonden overdag plaats. 

 

5.2 Respondentengroep  

Voor dit onderzoek zijn 11 interviews afgenomen met (illegale) graffitischrijvers en/of street-artists 

waarvan 10 mannelijk en 1 vrouwelijk. Volgens de respondentengroep is deze verhouding 
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representatief voor de man-vrouw verhouding bij graffitischrijvers; het merendeel bestaat uit mannen. 

De leeftijd van de respondenten varieert tussen 24 en 50. Van de respondentengroep is bijna iedereen 

tussen het 12e en 16e levensjaar begonnen met graffiti, enkelen pas later, namelijk op 18, 21 of 26 

jarige leeftijd. Vier respondenten zijn woonachtig in Amsterdam, 6 in Nijmegen (of omstreken), en 1 

in Zwolle. Hoewel de graffitischrijvers het meest actief zijn in eigen stad, hebben velen ook hun mark 

achtergelaten in andere steden. 

 Om een helder beeld te krijgen van iedere individuele respondent, zijn ze gecategoriseerd 

naar stad, leeftijd, mate van de intensiteit van graffiti schrijven, mate van illegaliteit, het soort graffiti 

en/of street-art, werksituatie en hoogst genoten opleidingsniveau (zie Bijlage 5). Daarin is onder 

andere zichtbaar dat het verschil tussen laagopgeleid (MBO of lager) en hoogopgeleid (HBO of 

hoger) redelijk gelijk verdeeld is over de respondenten. Het merendeel van de respondenten beoefent 

een creatief beroep, zoals grafisch vormgever, kunstenaar of tatoeëerder.  

Belangrijk te vermelden is dat de indeling legaal of illegaal gebaseerd is op hetgeen waarvan 

de schrijver zegt zich het meest mee te conformeren. De begrippen legaal en illegaal zijn niet altijd 

scherp afgebakend; meerdere schrijvers definiëren zichzelf als illegale schrijver maar maken ook in 

meer of mindere mate gebruik van gedoogde, legale of gesponsorde graffiti. Daarnaast is de grens 

tussen graffiti en street-art betwistbaar; voor een deel van de respondenten zijn het twee aparte 

werelden, voor een ander deel zijn het elkaars verlengden of is het onderscheid niet geheel 

afgebakend. Daarom is tijdens het onderzoeksproces ervoor gekozen street-artists - als een verlengde 

van graffiti -  mee te nemen in de respondentengroep. Street-art wordt hierbij gedefinieerd zoals 

beschreven in de introductie: beeldende (illegale) kunst in de openbare ruimte met behulp van 

materialen die afwijken van de traditionele spuitbus of stift, of waarbij verschillende materialen en 

technieken worden toegepast (Young, 2010).  

 In Bijlage 5 is zichtbaar dat het soort graffiti (of street-art) wat de respondentengroep maakt, 

verschilt. Sommige respondenten schrijven enkel tags, anderen maken daarnaast ook pieces, 

afbeeldingen, teksten/gedichten, stickers, stencils of andere vormen van street-art (zie voor 

afbeeldingen van diverse vormen van graffiti en street-art afbeelding 1 t/m 7 uit de introductie).  

Voor de gehele respondentengroep geldt dat allen actief zijn (geweest) met illegale graffiti. Voor de 

vereenvoudiging zal daarom gesproken worden over ‘graffitischrijvers’ in de resultaten, conclusie en 

discussie, ongeacht of het een graffitischrijver of (in meer of mindere mate) een street-artist betreft. 

 

5.3 Motivaties: algemeen  

De motivaties voor het schrijven van graffiti zijn divers. In deze deelparagraaf worden de algemeen 

gedeelde motivaties en betekenissen die ontleend worden aan graffiti voor de respondenten 

uiteengezet. Voor een kleine meerderheid van de geïnterviewden vormen deze motivaties de 

kernmotivaties voor het schrijven van graffiti.  

 



 27 

5.3.1 Uitlaatklep, expressie en creativiteit 

Voor velen is het schrijven van graffiti een uitlaatklep; een manier om spanning of frustratie af te 

reageren en te ontspannen. “Voor mij is het soms een dwangmatig iets, als ik me slecht voel, dan ga ik 

gewoon schrijven… en ben ik alles kwijt” (Joey, 33). Voor enkele graffitischrijvers geldt dat graffiti 

als een vorm van ‘therapie’ gefungeerd heeft, bijvoorbeeld bij een depressie of relatiebreuk.  

Ook wordt graffiti door velen gebruikt om creativiteit te uiten. Artisticiteit is daarnaast binnen 

de graffiti scene een onderdeel waar veel waarde aan wordt gehecht en waarmee je respect kan 

verkrijgen bij andere graffitischrijvers. “De ‘kunst’ is om onder moeilijke omstandigheden het werk 

zo goed mogelijk neer te zetten”, aldus Vincent (34).  

 Sommige graffitischrijvers hechten een dusdanige waarde aan artistieke uitdaging, 

originaliteit en vernieuwing, dat zij na jarenlang graffiti schrijven een nieuwe uitdaging vonden in 

street-art “...die letters zijn op gegeven moment te beperkend voor mij geworden” aldus Teun (50). 

Inmiddels heeft hij zijn eigen street-art stijl en technieken ontwikkeld. Een side-note hierbij is dat 

street-art niet wordt gewaardeerd onder alle graffitischrijvers. Zowel de definitie als het 

waardeoordeel die aan street-art wordt toegekend verschilt onder de respondenten.   

 Naast het feit dat graffiti een manier is om te ontspannen, frustraties af te reageren en 

creativiteit te uiten, veroorzaakt het illegale aspect van graffiti een adrenalineboost die voor veel 

graffitischrijvers van grote waarde is. De volgende paragraaf zal dit toelichten.  

 

5.3.2 De ‘rush’: adrenaline, illegaliteit en politie  

De kick, spanning en adrenaline vooraf, tijdens en na het neerzetten van illegale graffiti is voor bijna 

alle graffitischrijvers een belangrijk aspect. Enkele graffitischrijvers geven aan soms uit verveling de 

deur uit te gaan met de spuitbussen om spanning of avontuur op te zoeken. Alles rondom de activiteit 

is wat deze spanning veroorzaakt, zoals de voorbereidingen - weten wanneer beveiliging langskomt - , 

de tijdsdruk en het risico om gezien of zelfs opgepakt te worden.  

 

“Het is gewoon een rush, een adrenalinekick, een soort constante staat van alertheid. 

Je moet de straten ownen. Het is een spelletje... met je eigen adrenaline 

huishouding….dan ben je gewoon meester van je omgeving ”(Jones, 25).  

 

Daarnaast geven veel graffitischrijvers aan het ‘kicken’ te vinden om op plaatsen te komen 

waar ‘normale’ mensen niet komen, zoals langs het spoor. Om het eigen werk vervolgens de volgende 

dag terug te zien, geeft de graffitischrijvers ook een kick. Deze adrenalineboost is voor sommigen 

inmiddels een verslaving geworden. Voor velen is daarom het illegale aspect van graffiti belangrijk; 

de meesten pleiten dan ook niet voor legalisering. Aldus zegt Joshua over legale graffiti (27): “het zal 

nooit die satisfaction geven die je krijgt van een trein of een metro’’, waarmee hij bedoelt dat 

risicovolle graffiti meer voldoening geeft.  
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Voor veel graffitischrijvers is het ‘kat-en-muisspel’ met zowel politie als schoonmakers iets 

wat meespeelt bij het schrijven van graffiti, het vormt geen daadwerkelijke motivatie maar maakt het 

‘spel’ extra spannend. Sommige respondenten noemen het ‘kwajongensgedrag’; een drang om de 

grenzen op te zoeken en proberen de autoriteiten te slim of snel af te zijn. Een aantal geïnterviewden 

vertelt daarnaast dat wanneer weer een schoonmaakronde was voltooid, de drang om opnieuw te gaan 

schrijven toenam. De meeste geïnterviewden beschouwen dit spel als vrij onschuldig en niet 

gewelddadig.  

Toch werd een aantal ietwat neerbuigende uitspraken gedaan over de politie tijdens meerdere 

interviews, ondanks dat hieraan toegevoegd werd ‘zij doen ook maar hun werk’. Sommige 

geïnterviewden hebben in het verleden vervelende ervaringen opgedaan met de politie wat hun 

mening over de politie heeft gevormd. Bij een vriend van een respondenten is bijvoorbeeld een huis 

inval gepleegd om de desbetreffende jongen op te pakken voor graffiti.  

 

“De meeste agenten zijn een beetje zielig, triest, hoe ze met mensen in de buurt 

omgingen, ‘t waren gewoon een beetje van die gasten die niet echt iets van hun leven 

hadden gemaakt, dus dan ga je maar bij de politie. Ze zeiden altijd bij mij ‘een echte 

vent wordt geen agent’, of ‘liever een zus als hoer dan een agent als broer’, dat soort 

dingen” (Nathan, 24).  

 

Nathan (24) vertelde dat hij in zijn jongere jaren toen hij veel actiever was met graffiti een 

hekel kreeg aan politieagenten omdat hij een aantal keer was opgepakt. Binnen zijn vriendenkring aan 

graffitischrijvers werd tevens respectloos over de politie gesproken (zie bovenstaande citaat), volgens 

andere respondenten gebeurt dat vaak binnen de graffiti scene. Voor vele graffitischrijvers is de kick 

daarom extra groot bij het neerzetten van graffiti op een politiebureau. Hiermee verkrijg je als 

graffitischrijver veel erkenning binnen de scene en wanneer het lukt is het een overwinning van het 

‘kat-en-muisspel’. De volgende paragraaf zal verder ingaan op erkenning als motivator voor het 

schrijven van graffiti.  

 

5.3.3 Erkenning, respect en zichtbaarheid 

Naast de adrenalinekick en het ‘kat-en-muisspel’, speelt het verkrijgen van erkenning een belangrijke 

rol bij het schrijven van graffiti. Hoewel de meeste graffitischrijvers aangeven dat dit niet het 

voornaamste motief is, spreken meerdere over een algemeen bekend ‘ego-ding’ binnen de graffiti 

scene. Oftewel ‘fame is the game’: zo groot mogelijk en zo veel mogelijk je naam ergens neerzetten 

en daarmee zichtbaarheid en respect genereren binnen de scene. Voor sommige graffitischrijvers is dit 

de sport van graffiti. Dit maakt zichtbaarheid ook een zeer belangrijk aspect, waar de stadsmuren en 

treinsporen het medium voor zijn. Alle respondenten gaven aan dat het fijn is om door medeschrijvers 

gezien te worden en complimenten te krijgen.   
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De erkenning die met graffiti wordt verkregen, is niet van een algemeen publiek maar vanuit 

de graffiti scene. “...het is echt een ding voor ingewijden.” (Luuk, 37). Veel graffitischrijvers geven 

aan zich niet bezig te houden met het algemene publiek aangezien zij graffiti sowieso niet opmerken, 

zich er niet voor interesseren of een aversie tegen graffiti hebben. Daarnaast speelt exclusiviteit een 

belangrijke rol binnen de scene, hier wordt in de volgende paragraaf dieper op ingespeeld.  

 

5.3.4 Het sociale aspect van graffiti: scene & crew  

De graffiti scene is een wereld waarin de meeste graffitischrijvers elkaar kennen. Teun (50) beschrijft 

het als een netwerk van losse individuen die met elkaar in een web verbonden zijn. Dit reikt buiten de 

grenzen van steden en landen. Veel geïnterviewden hebben tevens hierdoor veel nieuwe vrienden 

gemaakt. Voor sommigen bestaat momenteel letterlijk de gehele vriendenkring uit andere 

(ex)graffitischrijvers.  

Daarnaast maken veel geïnterviewden onderdeel uit van een crew. De geïnterviewden 

beschreven hoe de crew dagen van te voren hun plan voorbereidden om een gigantische piece neer te 

zetten op een trein of metro; er werd vooronderzoek gedaan naar de tijdstippen waarop bewaking 

langs zou komen en soms werden trucs uitgevonden om een beveiligingssystemen te blokkeren. Dit 

gehele proces waarbij gezamenlijk toegewerkt wordt naar het resultaat op een trein of metro is tevens 

een van de factoren die meespeelt bij het schrijven van graffiti.  

Het voornaamste doel van een crew is om zo groot en zo veel mogelijk de crew-naam overal 

neer te zetten. Soms wordt hierbij gepoogd een geheel territorium te claimen; zoals de gehele zijlijn 

van een snelweg. Voor sommigen is de crew meer dan de groep waarmee wordt geschreven onder 

dezelfde naam, het is ook de groep waarmee je gaat stappen, waarmee je verjaardagen viert of 

waarmee je andere interesses deelt. Voor de meeste graffitischrijvers is een crew een hechte groep; 

“dat zijn gewoon broers” aldus Jones (25).  

Als nieuwkomer word je niet direct binnen de scene omarmt of geaccepteerd; wil je deel 

uitmaken van een jam - een sessie waarin een groep een gehele muur gaat schilderen - of crew, dan 

moet je jezelf eerst hebben bewezen, beschrijft Myrthe (29). De graffiti scene wordt door de 

respondenten omschreven als een ‘select groepje’ waar niet zomaar iedereen deel van uit kan maken. 

“Pas wanneer wij jouw naam op iedere straathoek zien staan, dan kunnen we verder praten” (Jones, 

25). Volgens de respondenten kom je voornamelijk via via terecht in een crew; door het schrijven leer 

je namelijk snel anderen kennen die dit ook doen en als zij jou respecteren en een tof persoon vinden, 

introduceren ze je aan andere graffitischrijvers. Het bewustzijn dat je onderdeel uitmaakt van een 

‘select groepje’ geeft voor veel graffitischrijvers een speciaal gevoel; bij sommigen geïnterviewden 

was trots voelbaar aan hun manier van spreken erover.  

Toch bestaan ook graffitischrijvers die zich proberen af te zetten tegen deze scene. Sommige 

respondenten hebben weinig affiniteit met de zogenaamde ‘ongeschreven regels’, bijvoorbeeld met 

betrekking tot waar je wel en niet mag schrijven, en met het ‘ego’ van sommige graffitischrijvers die 
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zichzelf ophemelen ten opzichte van anderen. Veel concurrentie bestaat dan ook tussen de 

graffitischrijvers en crews (hetgeen niet perse negatief is). Volgens Kai (31) is de scene in Amsterdam 

niet altijd vredelievend: als nieuwkomer ben je toy - onervaren en niet gerespecteerd - en wordt nog 

wel eens door andere graffitischrijvers een streep door het werk gezet als uiting van disrespect. 

Volgens Gijs (45) is de scene qua vredelievendheid tegenwoordig zeer gematigd, in het verleden 

hebben vaak gevechten plaatsgevonden tussen graffitischrijvers en crews. Zo’n gevecht kon 

bijvoorbeeld gaan over een graffitischrijver die tegen de ‘afspraken’ in over iemand anders zijn of 

haar werk heen gegaan was.  

 

5.4 Motivaties: afzetten tegen de maatschappij   

 Voor alle graffitischrijvers waarmee gesproken is, spelen de motivaties uit de vorige deelparagrafen 

in meer of mindere mate een rol. Deze motivaties omvatten het zoeken naar spanning en adrenaline, 

het uiten van gevoelens en creativiteit, erkenning vergaren binnen de scene, en het sociale aspect van 

graffiti met vrienden en crew. In de komende paragrafen zullen motivaties, opvattingen en idealen van 

graffitischrijvers worden geïllustreerd die van kracht zijn voor ongeveer de helft van de 

respondentengroep. Voor het andere deel graffitischrijvers vormen voorgaande alinea’s de 

belangrijkste motivaties voor het schrijven van graffiti.  

 

5.4.1 Onderdeel uitmaken van de subcultuur 

Een kleine helft van de respondenten voelt zich sterk onderdeel van de graffiti-subcultuur. Deze 

cultuur wordt door ieder individu ietwat anders geïnterpreteerd. Vaak gaat het over het breken met 

opgelegde regels, opgelegde waarden of tradities en het breken met gehoorzaamheid naar autoriteiten. 

Volgens sommige respondenten is het belangrijk dat groepen in de samenleving bestaan die zich vrij 

maken van opgelegde ordes, onvrijheden en de dagelijkse gang van zaken betwisten. Bij enkele 

respondenten voel je in hun manier van spreken dat ze trots zijn om onderdeel uit te maken van deze 

subcultuur; zij hebben het gevoel onderdeel uit te maken van een grotere counter-beweging waaraan 

zij hun steentje bijgedragen.  

Daarnaast staat het onderscheid tussen de subcultuur en iedereen buiten de subcultuur 

centraal. Dit blijkt allereerst uit het exclusieve karakter van de graffiti scene; exclusiviteit is een 

waarde die haast door alle respondenten wordt aangehaald. Graffiti is iets voor de gemeenschap, niet 

voor de buitenwereld (vandaar de vaak niet leesbare letters waarin graffiti wordt geschreven). Voor 

sommige respondenten is het moeilijk aan een buitenstaander uit te leggen wat de waarde, betekenis 

en motivatie voor graffiti is. “Graffiti, het was gewoon voor ons, dus als ik daarover met anderen 

moet praten, dan is ‘t al heel lastig” antwoordt Luuk (37) wanneer hem de vraag werd gesteld wat 

graffiti voor hem heeft betekend. In sommige interviews was het voelbaar dat ik als onderzoeker, als 

buitenstaander, graffiti niet zal kunnen bevatten of kaderen. Volgens Johan (50) wil de 

graffitischrijver ook helemaal niet ‘gekaderd’ worden door buitenstaanders.  
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Daarnaast gaat de graffiti-subcultuur voor veel geïnterviewden verder dan het onderscheid 

tussen individuen binnen en buiten de subcultuur; een onderscheid heerst tussen subcultuur en 

maatschappij. Dit betekent niet dat graffitischrijvers zich dan ook als buitenstaanders van de 

maatschappij voelen. Wel is sprake van alternatieve opvattingen vanuit de graffitischrijvers die niet 

overeenkomen met de heersende opvattingen binnen de maatschappij. Volgens Myrthe (29) heerst in 

de graffiti scene een gevoel van ‘wij doen ‘t wel op onze eigen manier’. In de volgende deelparagraaf 

zal dit nader worden toegelicht.  

 

5.4.2 Breken met normatieve ‘kaders’ en alternatieve vorm van waarde toekennen  

Meerdere graffitischrijvers waarmee gesproken is, zien graffiti als een middel om te breken met 

sociale opgelegde ‘kaders’. Het kader wat zij daarmee schetsen gaat voornamelijk over het kader 

waarin van ieder individu verwacht wordt dat deze zich netjes aan de regels houdt, elke dag naar werk 

gaat, een goed salaris heeft en “belasting [betaalt], dat soort onzin” (Gijs, 45). Voornamelijk het 

laatste aspect met betrekking tot geld, kaarten meerdere graffitischrijvers aan als een van de 

maatstaven voor hoe ver je in het leven komt. “...dat is een soort ideologie waarin wij leven, en als je 

daar vanaf wijkt wordt al snel gedacht dat je raar bent” zegt Myrthe (29) over het feit dat de norm is 

dat je als mens streeft naar welvarendheid in de vorm van geld. Zij uitte daarnaast haar kritiek op 

uniformiteit; ze ervaart dat tegenwoordig van de mens steeds meer wordt verwacht dat hij of zij zich 

aanpast aan een ‘gemiddelde’. Ze gebruikte hierbij als voorbeeld de uniformen in Engeland: “en dat is 

soms gewoon bijna een beetje angstaanjagend, als alles hetzelfde moet zijn, want mensen zijn niet 

allemaal hetzelfde”.  

De graffiti-subcultuur onderscheidt zich van de maatschappij door opgelegde kaders te 

betwisten en te doorbreken. Voor sommige geïnterviewden is graffiti ‘totale vrijheid’; als 

graffitischrijver doorbreek je met de heersende normen en waarden. Dit kan zowel betrekking hebben 

op criminaliteit - het stelen van graffiti spuitbussen -, als het negeren van de wet die graffiti 

criminaliseert. Veel graffitischrijvers benoemden dat normen en waarden slechts sociaal 

geconstrueerd zijn en daardoor niet heilig.  

In meerdere gesprekken was voelbaar dat graffitischrijvers een alternatieve maatstaf hanteren 

voor hoe ver je in het leven komt. “Ik had misschien meer geld kunnen verdienen als ik me had 

gericht op andere dingen..., maar dat vind ik allemaal niet zo interessant. Ik vind het leuk om hierin 

iets tot stand te brengen” (Vincent, 34). Dit laatste slaat terug op het feit dat meerdere 

graffitischrijvers het belangrijk vinden om onderdeel te zijn van de exclusieve graffiti subcultuur en 

daardoor veel tijd hierin investeren - tijd die tevens besteed had kunnen worden aan werken of 

studeren -. Ook wordt rijkdom door sommige graffitischrijvers ervaren als ‘vrijheid’, bijvoorbeeld 

vrijheid in werk door iets te kunnen doen wat je ambieert of vrijheid door überhaupt ervoor te kiezen 

om je niet aan de opgelegde regels te conformeren. Voor sommige graffitischrijvers is nauw hieraan 
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verbonden de wil om (tijdelijk) te ‘ontsnappen aan de harde realiteit’ van werken en geld verdienen. 

Dit doen de graffitischrijvers door buiten hun betaalde baan, tijd te investeren in illegale graffiti.  

Toch is deze alternatieve maatstaf voor slechts een deel van de geïnterviewden van waarde. 

Andere graffitischrijvers waarmee gesproken is, zien het systeem van geld verdienen als een feit 

waaraan je je nu eenmaal moet conformeren. Sterker, volgens sommigen is het onverstandig te veel 

tijd te investeren in graffiti en zeker wanneer de puberjaren zijn verstreken, aldus Nathan (24):  

“...uiteindelijk ga je er helemaal niks mee bereiken, weet je. Kan je beter focussen op geld verdienen 

of zoiets”. Vanaf zijn 18e is hij sterk gaan minderen met graffiti vanwege het risico op een strafblad. 

Een aantal geïnterviewden, ook op hogere leeftijd, laat zich daarentegen hier niet door tegenhouden. 

Zij conformeren zich niet aan de wet en beschouwen graffiti als een kleine strijd om de ‘beknotting’ 

van bovenaf tegen te gaan. De volgende paragraaf zal dit illustreren.  

 

5.4.3 Strijd autoriteiten: politie, controlerende macht en wetgeving 

Sommige graffitischrijvers benaderen het ‘kat-en-muisspel’ vanuit een breder perspectief. Het is voor 

hen meer dan slechts een ‘spel’ (zie 5.3.2), het gaat namelijk ook over machtsverhoudingen. Volgens 

sommige graffitischrijvers gaat graffiti over het breken met autoriteit en gehoorzaamheid van onder 

andere overheid, politie, belastingdienst en gemeente. Volgens Teun (50) is het een strijd tegen de 

“structurerende klasse… die alles in banen proberen te leiden en houden”. Jones (25) beschouwt 

graffiti als een strijd tegen het ‘systeem’. Volgens hem is het belangrijk de machtsverhoudingen af en 

toe aan de kaak te stellen en stil te staan bij het vraagstuk in hoeverre deze macht legitiem is. Over de 

politie zegt hij bijvoorbeeld:  

 

“Dat is gewoon heerlijk, om een autoriteit te ondermijnen, om te laten zien dat zij ook 

niet baas van de wereld zijn. Er is een jongen, die heeft recht tegenover het 

politiebureau ‘who watches the watchmen’ neergezet, en dat vind ik ook heel sterk, 

van, dat ze ook toch geconfronteerd worden dat ze niet de absolute macht hebben. Dat 

ook zij gecontroleerd moeten worden, en bekeken moeten worden op wat zij doen”. 

 

 Enkele geïnterviewden beschouwt de criminalisering van graffiti als een ‘beknotting van 

bovenaf’. Het gaat hierbij over het bureaucratische, zakelijke systeem waarin steeds meer regels 

worden opgelegd waardoor de mens steeds meer wordt beperkt in vrijheden. Teun (50) noemt een 

voorbeeld waarin hij het verbod bekritiseert op het kopen van land en hier vrij op leven zonder 

elektriciteit en stromend water. Volgens hem worden te veel vrijheden aangetast in wet- en 

regelgeving.  

 Een deel van de graffitischrijvers ervaart een grote mate van controle die op hen wordt 

uitgeoefend en voelen zich in de gaten gehouden en gecontroleerd. Veel graffitischrijvers uiten hun 

kritiek hierop en voelen zich hierdoor beperkt, onvrij of paranoïde. Dit heeft onder andere te maken 
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met camerabewaking en eventuele getraceerde data vanuit internetgebruik, telefoon of pinpas. “Ik 

denk dat we af en toe wel een beetje doorslaan in controle” aldus Max (27). Teun (50) duidt dit aan 

met ‘over-gerationaliseerd’, hiermee bedoelt hij dat alles in een business model gegoten wordt, en je 

als mens wordt gereduceerd tot een nummer in het systeem. Volgens hem is de samenleving 

veranderd naar een wereld vol regels, onvrijheden en waarbij ieder mens wordt gereduceerd tot een 

‘nummer in de statistiek’. Hij vertelt over zijn middelbare school, waarbij de conciërge enkel zijn 

studentennummer kende. Soortgelijke situaties heeft hij vaker ervaren waarbij ‘je als mens niet meer 

meetelt’. Hij probeert als graffitischrijver en street-artist hieruit te ontsnappen. In zijn 

kunstenaarsnaam bijvoorbeeld heeft hij zijn eigen nummer gekozen “ik bepaal zelf wel welk nummer 

ik ben”, aldus Teun (50).  

De toenemende mate waarin de mens tegenwoordig gecontroleerd wordt, heeft ertoe geleid 

dat anonimiteit een dubbele realiteit gekregen heeft; enerzijds wordt de mens gereduceerd tot een 

onpersoonlijk nummer, anderzijds kan dat nummer op ieder moment getraceerd en gecontroleerd 

worden. Myrthe (29) verwondert zich erover dat je pas ergens mag zijn wanneer je een identiteitskaart 

hebt, wanneer je wordt gecontroleerd en erkend als burger “terwijl, we zijn toch allemaal mensen, dat 

is toch raar, dat je gewoon verwijderd kan worden uit een plek?”. Dit voorbeeld illustreert niet alleen 

het standpunt van Teun (50) - mensen zijn een nummer in de statistiek -, maar tevens een nieuw 

probleem met betrekking tot hoe omgegaan wordt met ruimtes waar mensen samen gebruik van 

maken. In de volgende paragraaf zal aandacht worden besteed aan de leefomgeving van de stad en de 

percepties daarop van graffitischrijvers.  

 

5.4.4: Strijd autoriteiten: gemeente, stadsplanners en wetgeving.   

De meeste graffitischrijvers pleiten voor meer vrijheid voor bewoners om vorm te geven aan de 

publieke ruimte van de stad. De mate waarin en concreet op wat voor wijze is voor hen lastig te 

definiëren. De actoren die voornamelijk macht uitoefenen op het vormgeven van de stad zijn volgens 

de graffitischrijvers te reduceren tot stadsplanners en reclamebureaus. Slechts een kleine helft van de 

graffitischrijvers is vanuit deze opvatting hier daadwerkelijk bewust mee bezig bij het maken van 

graffiti. Voor de andere helft staan opvattingen omtrent eigenaarschap van de leefomgeving en 

invloed op de leefomgeving redelijk of geheel los van hun motivatie voor het schrijven van graffiti. 

Daarnaast heeft een aantal respondenten voor dit interview niet of nauwelijks stil gestaan bij 

vraagstukken omtrent de publieke ruimte, en kwam hun mening hierover pas tot stand tijdens het 

gesprek. Daarom zal deze paragraaf zich voornamelijk focussen op de helft van de graffitischrijvers 

met duidelijke opvattingen over het vormgeven van de publieke ruimte.  

  Volgens veel graffitischrijvers is het belangrijk om bij de normen die beleidsmatig worden 

opgesteld met betrekking tot de vormgeving van de stad, vraagtekens te stellen. Het gaat hierbij over 

esthetiek en eigenaarschap van de omgeving. Veel respondenten bekritiseren het ambtelijke systeem 

waarin wordt bepaald hoe de omgeving eruit ziet. De publieke ruimtes worden vaak ‘saai’, 
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‘functioneel’, ‘neutraal’, ‘uniform’, ‘dood’, ‘grijs’ of ‘kleurloos’ gebouwd en vormgegeven. “Als wij 

een grijze muur ergens zien, gaan we erover heen, ja, om het iets kleurrijker te maken” (Joey, 33). 

Voor sommige geïnterviewden vormt de wil om de omgeving op te fleuren een belangrijke motivatie 

voor het schrijven van graffiti; het gaat hier dan voornamelijk over kleurrijke pieces of afbeeldingen. 

Daarnaast geeft een aantal graffitischrijvers aan dat ‘levendigheid’ en ‘chaos’ onderdeel vormen van 

de stedelijke sfeer, waaraan graffiti een positieve bijdrage levert. “Een omgevallen prullenbak, of wat 

vuilniszakken her en der, het is allemaal zo in kaders in Nederland, daar krijg ik af en toe een beetje 

kriebels van, ‘t is allemaal zo geordend” (Kai, 31).  

Volgens Myrthe (29) wordt de gehele leefomgeving ingericht en gestructureerd naar een 

neutraal en functioneel ‘gemiddelde’. Hierdoor is de leefomgeving niet representatief voor de 

bevolking. Volgens haar is het de taak van de gemeente om de leefomgeving te spiegelen aan de 

bevolking; diversiteit omarmen en laten zien dat de stad van iedereen is. Ook andere graffitischrijvers 

ervaren dat de stad niet representatief is voor de bevolking. Max (27) bekritiseert het feit dat 

gedoogde en legale graffiti zones bewust buiten het centrum worden gehouden. Myrthe (29) is hier 

nog feller op, volgens haar wordt het ‘weggemoffeld’. Op dit moment ontbreekt volgens haar een 

‘sense of belonging’ van bewoners met de stad. Volgens haar wordt te gemakkelijk en eenzijdig over 

ruimte gedacht. Indien bewoners vrijheid hebben om de eigen leefomgeving mede vorm te geven, 

betoogt ze, voelen bewoners zich mede-eigenaar en mede verantwoordelijk voor de ruimte. Daarnaast 

verwacht ze dat bewoners zich meer met de ruimte verbonden zullen voelen. Volgens Myrthe (29) 

omvat de plek waar je ‘toevallig’ woont meer dan dat; “wonen is ook leven, en leven is weer 

samenleven”. In haar beleving kan tevens het schrijven van een tag - ondanks dat deze vorm van 

graffiti bij het algemene publiek als destructief wordt ervaren - hieraan bijdragen. Volgens Myrthe 

(29) gaat een tag namelijk over je naam, je identiteit en jouw plaats in de ruimte.  

 Veel geïnterviewden uiten daarnaast kritiek op de manier waarop de gemeente omgaat met 

vergunningsaanvragen voor kunst in de omgeving. Volgens de graffitischrijvers word je als 

kunstenaar compleet in banen geleid door procedures en regels waardoor eigen vrijheid zeer beperkt 

is. Ook hier wordt een ‘beknotting’ van bovenaf ervaren. Volgens Luuk (37) is voornamelijk op 

gemeentelijk niveau alles strikt en procedureel vastgesteld waardoor je als publiek bij voorbaat al 

geen invloed kan uitoefenen. Hij bekritiseert onder andere de uniformiteit binnen het stedelijk 

bouwen, waarbij iedere woonwijk volgens dezelfde formule wordt aangemeten.  

Myrthe (29) en Luuk (37) kaarten een nieuw probleem aan binnen de stedelijke planning; het 

ontbreken van de menselijke hand. Hiermee wordt bedoeld dat het onzichtbaar is geworden dat 

mensen objecten, goederen en ruimtes hebben geproduceerd. Luuk (37) pleit voor een samenleving 

waarin de ambacht wordt teruggegeven aan de mens. Volgens hem is vanaf de industriële revolutie de 

ambacht vrijwel verdwenen. Het gevolg hiervan is dat de gehele samenleving ‘copy paste’ wordt 

ingericht, ieder straatje wordt volgens hetzelfde format uiteengetrokken. In zijn street-art verwerkt hij 

deze kritiek op eigen ingenieuze wijze (omwille van anonimiteit wordt dit niet verder toegelicht). 
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Volgens Myrthe (29) zijn het voornamelijk de technologische ontwikkelingen welke ertoe geleid 

hebben dat de menselijke hand compleet is verdwenen. Zij maakt zich zorgen over de consequenties 

daarvan; in haar beleving raakt de mens daardoor vervreemd van zijn omgeving.  

Een gedeelde mening van de respondenten is dat publieke ruimte, een ruimte behoort te zijn 

waar mensen zich vrij mogen uiten, en vrij mogen gaan en staan. Publieke ruimte wordt door de 

meeste graffitischrijvers gedefinieerd als ruimte welke wordt betaald en onderhouden van publiek 

geld. Volgens vele van de geïnterviewden is publieke ruimte tegenwoordig geen publieke ruimte, 

hetgeen onder andere te wijten is aan de beperkte invloed van individuen in het construeren van de 

leefomgeving, de stedelijke planning en regelgeving. Jones (25) kaart aan dat hij zich altijd ‘te gast’ 

heeft gevoeld in een leefomgeving die ook van hem is. Voor hem heeft het schrijven van graffiti ertoe 

geleid dat hij zich meer met zijn stad heeft verbonden; hij wilde van alle vergeten lege straatjes iets 

eigen maken. Bij meerdere geïnterviewden kwam aan het licht dat zij zich verbonden voelen met 

plekken waar zij hun graffiti schreven.  

Enkele geïnterviewden kaarten aan dat je vrij bewegen in de publieke ruimte eveneens niet 

kan. Neem het voorbeeld van het identiteitsdocument, of het feit dat je veelal bordjes tegenkomt met 

‘verboden toegang’. Veel graffitischrijvers ervaren graffiti dan ook als een indirect medium om 

eigenaarschap van de straten te ‘herclaimen’. Voor sommigen vormt graffiti expliciet een counter-

beweging op het ‘te strak reguleren van ruimte’ en het willen ‘aantrappen tegen de functionele, 

neutrale omgeving’. De plaatsen waar door de graffitischrijvers wordt geschreven zijn eveneens 

voornamelijk ruimtes die zij als ‘publiek’ ervaren. Een van de ‘ongeschreven regels’ binnen de scene 

is dat niet wordt geschreven op persoonseigendommen, historische monumenten, scholen en kerken. 

Naast publieke ruimtes zijn commerciële bedrijven een ander target voor graffitischrijvers, de 

volgende paragraaf zal hier verder op inspelen.  

 

5.4.5 Strijd kapitalisme: reclamebureaus en de ‘commerciële’ stad  

In de meeste interviews kwam de bekende tegenstelling terug; ‘waarom mag een reclame wel in de 

publieke ruimte, en mijn graffiti niet?’, met daarbij de kritiek dat commercie voor een groot gedeelte 

de publieke ruimte beïnvloedt, domineert en claimt. De meeste geïnterviewden vinden dit 

problematisch. Sommige geïnterviewden daarentegen namen dit voor lief of zagen er geen probleem 

in. Toch wordt door een kleine helft van de respondenten gerebelleerd tegen deze machtsverhouding 

waarbij geld een dominerende rol speelt in het vormgeven van de leefomgeving (dit is dezelfde groep 

die indirect verzet uit tegen stadsplanners en het recht op de publieke ruimte poogt te herclaimen).  

 De groep met een kritische houding ten aanzien van commercie in de leefomgeving is van 

mening dat publieke ruimte behoort tot de mensen die er leven, commercie doet daarmee een te grote 

inbreuk en claim op de leefomgeving. Het feit dat alles gereduceerd kan worden tot economische 

macht, vinden zij problematisch. “Het wordt weer losgelaten aan de markt, en niet aan de mensen”. 

(Jones, 25). Veel graffitischrijvers vinden het oneerlijk dat reclame legaal is, maar een goede, 
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positieve, inspirerende, grappige boodschap of kleurrijke afbeelding niet. Hiertegen wordt door 

sommigen gerebelleerd, bijvoorbeeld door eigen posters over reclameposters te plakken. Volgens 

velen is de ruimte voor eigen expressie in de stad zeer beperkt.  

Met betrekking tot reclamebureaus, gaat bij sommige graffitischrijvers de kritiek verder dan 

de kwestie rondom geld en eigenaarschap. Sommige geïnterviewden ervaren reclame inhoudelijk als 

bedreigend voor individuen, met bijkomstige negatieve psychologische effecten; “Dat is toch weer 

een soort bedreiging van… ‘je bent niet perfect, koop dit, dan ben je weer blij’, en dat met allemaal 

producten” (Teun, 50). Sommigen waren nog feller in hun uitingen over reclame en spraken in termen 

als ‘fucking walgelijke verzieking’ of ‘brandalism’: vandalisme van merken.  

Het merendeel van de respondenten is het eens over het feit dat de stad commercieel is 

ingericht. Sommigen ervaren dat de stad is ingericht voor een specifieke doelgroep, hetgeen 

raakvlakken heeft met het ‘gemiddelde’ waarover Myrthe (29) sprak. Volgens Vincent (34) is dit 

gemiddelde tegenwoordig in Amsterdam het rijkere segment van de bevolking. Gentrificatie is 

volgens hem een van de oorzaken welke hieraan ten grondslag ligt, wat hem zorgen baart.  

Daarnaast uitten diverse graffitischrijvers hun kritiek op de gevolgen van het kapitalisme en 

industrialisatie. In Jones’ (25) beleving zijn “de goede bedoelingen die er waren [.] verkocht”. Ieder 

aspect in de samenleving is tegenwoordig volgens hem ‘uitgehold’, zo zijn bijvoorbeeld de 

boodschappen twee keer zo duur als waarvoor ze ingekocht zijn. Volgens Luuk (37) heeft 

massaconsumptie ertoe geleid dat alles een eenheidsworst gehalte heeft gekregen met een gebrek aan 

kwaliteit. Dit slaat terug op het eerder genoemde aspect met betrekking tot het gebrek aan ambacht en 

het ontbreken van de menselijke vingerafdruk in de stedelijke omgeving. Ook het ontbreken van de 

menselijke maat is een aspect hiervan. Luuk gebruikt het volgende voorbeeld om dit te illustreren: ‘... 

de auto’s zijn groter geworden’, waarmee hij bedoelt dat je je tegenwoordig niet meer kan verhouden 

tot objecten, hetgeen in zijn ogen een belachelijk commercieel iets is.  

Myrthe (29) ervaart op een soortgelijke manier de hoge bedrijfstorens: “...dan heb je echt het 

gevoel dat je er niet toe doet”, in zekere zin voelt ze daardoor een bepaalde afstand tot deze 

gebouwen. Voor haar is graffiti een middel om iets terug te kunnen zeggen tegen zo’n gebouw. Ze 

heeft daardoor het gevoel dat ze iets ‘toevoegt’ van zichzelf aan een abstract geheel wat van haar 

afstaat.  

Voor veel graffitischrijvers zijn naast publieke ruimtes, commerciële corporaties een mikpunt 

van graffiti. Dit heeft diverse redenen: het is een claim op ruimte, een anti-commercieel statement, 

sommigen hebben het idee dat ze hier geen individu mee schaden, en sommigen zijn van mening dat 

bedrijven genoeg geld hebben. Op dezelfde manier wordt het stelen van spuitbussen of anderzijds 

tevens goedgepraat. Voor veel graffitischrijvers bestaat wel een onderscheid tussen grote corporaties 

en kleine bedrijfjes. Naast de genoemde redenen hiervoor, speelt ook anonimiteit hierin een rol. 

Volgens sommigen leef je tussen de kleine bedrijven “je kent misschien die bakker of die slager wel 

waar je je tag op wilt zetten… maar bij zo’n naamloos groot bedrijf als MacDonalds, ja dat maakt niet 
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uit” (Teun, 50). Hiermee werd bedoeld dat meer sympathie gevoeld wordt bij bedrijven waarvan je de 

desbetreffende eigenaar kent.  

 In meerdere interviews is de wens naar een alternatieve economie voelbaar. Er wordt 

gesproken over het ‘lokaal’ houden van aspecten, het lokaal voorzien in behoeftes van de bevolking, 

en het zelfbeschikkingsrecht van individuen. “Ik denk dat ‘t kapitalisme, als overkoepelend systeem, 

langzaamaan… z’n geloofwaardigheid aan ‘t verliezen is… dit is niet de enige manier hoe je hoeft te 

leven” (Myrthe, 29).   
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6. Conclusie  

Aan de hand van voorgaande resultaten wordt in dit hoofdstuk een antwoord gegeven op de 

hoofdvraag: “In hoeverre wordt (illegale) graffiti gebruikt door graffitischrijvers als een verzet op 

modernisering-ontwikkelingen in moderne Nederlandse steden?”. In de resultaten zijn de voornaamste 

drijfveren en idealen die van invloed zijn bij het schrijven van graffiti geschetst. Motivaties en 

opvattingen over de rol van graffiti in de samenleving verschillen onderling per graffitischrijver. 

Hieruit kan geconcludeerd worden dat graffitischrijvers niet een eenduidige groep of ‘subcultuur’ 

vormen met een eenduidige visie. In onderstaande alinea’s zal dit nader worden toegelicht. 

Vervolgens zullen de motivaties en opvattingen gerelateerd worden aan het proces van modernisering. 

Dit wordt gedaan met behulp van Figuur 2: de triade tussen mens, structuur en leefomgeving. Ten 

slotte wordt aandacht besteed aan in hoeverre uitgesproken kritiek tegen het proces van modernisering 

beschouwd kan worden als verzet in de vorm van graffiti.  

Graffitischrijvers uit dit onderzoek zijn grofweg op te delen in twee groepen. De ene groep 

kenmerkt zich door het uiten van maatschappelijk kritische opvattingen waarbij deze opvattingen een 

motivatie vormen voor hun graffiti gebruik. De andere groep kenmerkt zich door het schrijven van 

graffiti vanuit voornamelijk individuele motivaties. Het is opmerkelijk dat de maatschappijkritische 

graffitischrijvers grotendeels woonachtig zijn in Nijmegen, en de andere graffitischrijvers 

voornamelijk in Amsterdam. Mogelijk verschilt de manier waarop graffiti wordt gebruikt per stad. 

Evenwel kan het verschil in groepen verband houden met opleidingsniveau; de maatschappijkritische 

groep is hoogopgeleid (HBO of WO) en de andere groep grotendeels laagopgeleid (MBO). Het 

opleidingsniveau kan mogelijk verklaren waarom voornamelijk de Nijmeegse graffitischrijvers 

bewust nadenken over de maatschappij en hun positie daarbinnen als graffitischrijver of street-artist.  

Zoals bovenstaand beschreven, wordt een deel van de graffitischrijvers gekenmerkt door het 

schrijven van graffiti vanuit individuele motivaties. Allereerst speelt het verkrijgen van adrenaline en 

spanning een belangrijke rol, wat impliceert dat het illegale aspect van graffiti van grote waarde is 

(Cresswell, 1992; Ferrell, 1995). Een andere motivatie voor het schrijven van graffiti is het uiten van 

creativiteit (Halsey & Young, 2002; Rowe & Hutton, 2012). Ook heeft deze studie ondervonden dat 

voor de meeste graffitischrijvers graffiti een ‘uitlaatklep’ is, een medium om frustraties en gevoelens 

te uiten. Daarnaast speelt het sociale aspect van graffiti met peers of vrienden een belangrijke rol 

(Halsey & Young, 2002; 2006). Alle geïnterviewden hebben in hun vriendennetwerk 

(ex)graffitischrijvers, en velen maken onderdeel uit van crew. Voor veel van de graffitischrijvers geeft 

het een speciaal gevoel om onderdeel uit te maken van een selecte subcultuur of een crew; hiermee 

onderscheid je je van ‘normale’ mensen. Exclusiviteit is een waarde waar de respondenten veel belang 

aan hechten. Daarnaast speelt het verkrijgen van erkenning, respect en zichtbaarheid een belangrijke 

rol en motivator voor het schrijven van graffiti (Rowe & Hutton, 2012).  

Bovenstaande motivaties hebben voornamelijk betrekking op de positieve aspecten van 

graffiti voor het individu: spanning, spel, avontuur, uitlaatklep, creatieve expressie, zichtbaarheid, 
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erkenning, vrienden, crew, het netwerk en exclusiviteit. De meeste van deze motivaties komen 

overeen met de beschreven literatuur. Voor alle graffitischrijvers zijn deze aspecten van waarde bij 

het schrijven van graffiti. Voor een kleine helft van de respondenten spelen daarnaast 

maatschappijkritische motivaties een rol. Het bestuderen van de motivaties en visies van deze groep 

draagt ertoe bij de triade van mens, structuur en leefomgeving te begrijpen (zie Figuur 2). Alvorens 

onderstaande alinea’s dit zal illustreren, wordt eerst aandacht geschonken aan de interdisciplinariteit 

van de triade. 

In de triade tussen mens, structuur en leefomgeving zijn de sociologische en sociaal-

geografische discipline met elkaar geïntegreerd. Deze triade is geïnspireerd op de tweedeling tussen 

structuur en agency. Structuren zijn bestudeerd vanuit het proces van modernisering, dit proces is 

voornamelijk in kaart gebracht middels sociologische denkers en theorieën. De leefomgeving is een 

sociaal-geografisch aspect die wordt aangevuld in de tweedeling tussen structuur en agency. 

Daarnaast kan de triade eveneens vanuit een politicologisch perspectief bestudeerd worden; de 

machtsrelaties die aan de productie van ruimte ten grondslag liggen vormen immers een belangrijk 

onderdeel van de triade. In onderstaande alinea’s zullen de motivaties en opvattingen van 

graffitischrijvers toegepast worden op de triade. Allereerst zal de verhouding tussen structuur en mens 

worden geïllustreerd en in relatie worden gebracht met het proces van rationalisering.  

 

 
Figuur 2. De triade tussen mens, structuur en leefomgeving.  

 

De groep maatschappijkritische graffitischrijvers ervaart een grote mate aan orde, regelgeving 

en controle die wordt opgelegd en uitgeoefend door autoriteiten, wat de samenleving ‘structureert’. 

Enkele respondenten ervaren in de huidige maatschappij een steeds verdere ‘beknotting’ van bovenaf. 

Het gaat hierbij specifiek over de regelgeving vanuit de overheid en gemeente, waardoor vrijheden 

worden aangetast. De criminalisering van vrije expressie (middels graffiti) in de openbare ruimte is 

hier een voorbeeld van. Daarnaast werd bijvoorbeeld kritiek geuit op de wet die het verbod stelt op 

het kopen van land en hier zonder stromend water en elektriciteit op leven. De ‘beknotting’ van 

bovenaf kan gerelateerd worden aan het proces van rationalisering. Volgens Weber (1952) is het 

proces van rationalisering een proces van toenemende bureaucratisering: regels. Hij stelt dat dit proces 

ertoe leidt dat de mens gevangen wordt in bureaucratische systemen, waaruit ontsnappen onmogelijk 

is. Hiervoor gebruikt hij het concept ‘ijzeren kooi’ (1952).  
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Naast de toename aan wet- en regelgeving, wordt de invloed van rationalisering en 

bureaucratisering ervaren in moderne, sociale relaties. Een van de respondenten kaartte aan dat 

mensen tegenwoordig in (bijna) ieder aspect van de samenleving in een bureaucratisch systeem 

gereduceerd worden tot ‘nummers’. Dit ondervond hij in het schoolsysteem; de conciërge was meer 

bekend met de studentennummers dan de voornamen van de leerlingen. Een ander voorbeeld had 

betrekking op het identiteitsbewijs; als individu mag je specifieke ruimtes slechts betreden indien je 

jezelf als burger kan identificeren. Volgens de respondenten telt de mens als individu tegenwoordig 

niet meer mee. Gesteld kan worden dat deze respondenten kritiek uitten op het resultaat van 

rationalisering en bureaucratisering voor sociale relaties, namelijk verontpersoonlijking. Dit kan 

begrepen worden aan de hand van de concepten gemeinschaft (kleinschalige, nauw met elkaar 

verbonden ‘gemeenschappen’) en gesellschaft (grootschalige, marktgeoriënteerde ‘samenlevingen’) 

van socioloog en politicoloog Tönnies (2001). In de transitie naar moderne samenlevingen 

transformeren de traditionele gemeinschaft verbanden naar rationele, zakelijke en anonieme 

gesellschaft relaties (Waters & Waters, 2015).  

  Naast kritiek op rationalisering en bureaucratisering in vorm van regelgeving en met 

betrekking tot sociale relaties, werd kritiek geuit tegen de disciplinerende technieken die worden 

ingezet ter controle van wet- en regelgeving. Disciplinering kan worden beschouwd als een 

verzameling technieken die de ordening van een groep mensen waarborgt en daar controle op 

uitoefent (Foucault, 1989; 1979/1991). Als gevolg hiervan wordt een samenleving gecreëerd waarin 

ieder mens potentieel in de gaten wordt gehouden (Kellner, 1988). Meerdere graffitischrijvers voelen 

zich bedreigd door alle middelen waarmee tegenwoordig controle wordt uitgeoefend. Dit reikt verder 

dan de voornaamste middelen waarbij controle wordt uitgeoefend op graffitischrijvers, zoals 

camerabewaking en security. Volgens velen komt individuele privacy tegenwoordig in het geding 

vanwege traceringsmogelijkheden van digitale data.  

 Bovenstaande alinea’s hebben de kritiek van graffitischrijvers op regelgeving, controlerende 

technieken en moderne sociale relaties beschreven en hoe deze aspecten zich verhouden tot het proces 

van rationalisering. Gesteld kan worden dat deze kritiekpunten geïnterpreteerd kunnen worden als een 

overkoepelende kritiek op het proces van rationalisering. Voor een gedeelte van de graffitischrijvers 

geldt dat zij zich hiertegen (in)direct verzetten. Door het uiten van dit verzet reageert de 

graffitischrijver (de mens) op de heersende structuren (dit betreft dus de relatie tussen mens en 

structuur, zie Figuur 2). Voor diverse graffitischrijvers vormt graffiti bijvoorbeeld een middel om te 

breken met de opgelegde regelgeving. Graffiti wordt ervaren als ‘totale vrijheid’; het ondermijnt 

immers regelgeving en gehoorzaamheid (Ferrell, 1993). Veel van de graffitischrijvers laten zich 

daarnaast niet weerhouden door controlerende technieken. Ook gebruikt een van de respondenten een 

nummer in zijn street-art/graffiti-naam onder het motto: ‘ik bepaal zelf wel welk nummer ik ben’. 

Gesteld kan worden dat op deze verschillende manieren graffitischrijvers de opgelegde structuren 
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ondermijnen. Hierbij is in zekere mate sprake van agency vanuit de mens; het vermogen om te 

reageren op de heersende structuur.  

 Naast orde, regelgeving en controle die wordt opgelegd en uitgeoefend door autoriteiten op de 

mens, ervaren graffitischrijvers tevens dat de leefomgeving in grote mate wordt geordend en 

gecontroleerd. Volgens de graffitischrijvers zijn de voornaamste actoren die invloed uitoefenen op de 

leefomgeving reclamebureaus en stadsplanners. Dit betreft dus de relatie tussen structuur en 

leefomgeving. Over het algemeen bekritiseren graffitischrijvers de door stadsplanners geplande 

leefomgeving (Rowe & Hutton, 2012; Sliwa & Cairns, 2007); deze is in de interviews vaak aangeduid 

als grijs, saai en functioneel. Enkele respondenten kaartten de massaproductie aan die indringt in de 

stedelijke bouw; bij de huidige, moderne manier van bouwen, welke berust op een hoge mate van 

technologische kennis, ontbreekt ambacht. Dit heeft raakvlakken met de theorie van Scott (1998); 

technologische en wetenschappelijke progressie wordt ingezet om de leefomgeving te structureren. 

Woonwijken krijgen hierdoor volgens enkele respondenten een uniform en neutraal karakter. Tevens 

wordt kritiek geuit op het publiek waarvoor het stadscentrum door autoriteiten (stadsplanners) wordt 

ingericht; dit is volgens enkele respondenten een ‘gemiddelde’ -het rijke deel van de bevolking- , 

hetgeen niet representatief is voor de bewoners. Ook hier wordt een structurerend ideaal van 

stadsplanners ervaren (Scott, 1988); de leefomgeving wordt ingericht voor het ‘gewenste’ publiek. In 

zekere zin wordt ervaren dat een ‘homogene orde’ (Bauman, 1992) wordt opgelegd; van iedereen die 

afwijkt van dit gemiddelde wordt verwacht zich aan te passen, verschillen tussen mensen worden 

ontkent.  

 Naast de kritiek op de geplande leefomgeving die wordt opgelegd vanuit autoriteiten, wordt 

door veel respondenten kritiek geuit op de invloed van reclamebureaus en rijke corporaties op de 

leefomgeving. Dit betreft dus de relatie tussen structuur en leefomgeving vanuit de invloed van het 

kapitalisme. Volgens veel respondenten heeft commercie een te grote invloed op de stedelijke 

leefomgeving (Lefebvre, 1996). Gesteld kan worden dat graffitischrijvers een te grote dominantie van 

abstract spaces in de stedelijke omgeving ervaren (Lefebvre, 1979). Het gaat hierbij zowel om 

gebureaucratiseerde ruimtes, zoals bedrijfs- en overheidsgebouwen, als om reclames. Veel 

respondenten pleiten voor minder reclames, meer cultuur en meer expressie vanuit de bewoners van 

een stad. Aldus ervaren zij in de huidige maatschappij een rangorde waarbij het belang van bewoners 

ondergeschikt is aan het belang van verdiensten. Dit is een kenmerkend principe binnen het 

kapitalisme (Scott, 1998).  

 Vanuit de kritiek op stadsplanners en reclamebureaus, ontstaat de motivatie voor sommige 

graffitischrijvers de leefomgeving te (her)claimen. Een aantal graffitischrijvers ziet het neerzetten van 

een graffiti als uiting van publiek eigenaarschap. Volgens vele respondenten is publieke ruimte 

tegenwoordig geen publieke ruimte omdat deze in handen is van ofwel overheid, gemeente en 

stadsplanners, ofwel rijke corporaties en reclamebureaus. Graffitischrijvers betwisten de 

machtsrelaties die ten grondslag liggen aan de productie van ruimte. Sommige graffitischrijvers 
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hebben zich in het verleden ‘te gast’ gevoeld in een omgeving die ook hen toebehoort. Met het 

betwisten van deze machtsrelaties, doen de graffitischrijvers indirect een beroep op the right to the 

city (Lefebvre, 1996). Daarnaast zorgde het schrijven van graffiti voor veel respondenten voor 

persoonlijke binding met de omgeving. Door het schrijven van graffiti op een muur werd opnieuw 

betekenis aan deze muur ontleend; ruimte werd dus getransformeerd naar social space. De mening 

verschilt bij de respondenten in hoeverre zij agency hebben om de leefomgeving te (re)construeren. 

Wel is iedereen het eens dat op kleine schaal graffiti verandering teweeg brengt; het kan kleur brengen 

aan een muur of de dagelijkse herhaling doorbreken, ‘even iets anders dan reclame’ (Rowe & Hutton, 

2012). Voor sommige respondenten is dit een intrinsieke motivatie. In zekere mate kan dus gesteld 

worden dat graffitischrijvers de structuur die is aangebracht in het stedelijk landschap doorbreken en 

machtsverhoudingen die hieraan ten grondslag liggen betwisten middels het schrijven van graffiti.  

 Naast de invloed van het kapitalisme als overkoepelend systeem op de leefomgeving, ervaart 

tevens een klein deel van de respondenten de invloed van het kapitalisme op de mens. Het betreft hier 

dus de relatie tussen structuur vanuit het kapitalisme en de mens. Kritiek wordt bijvoorbeeld geuit op 

het kapitalistische systeem waarbij de mens wordt verleid om dingen te kopen die de mens in wezen 

niet nodig heeft; abstract labor heeft hierbij hegemonie over concrete labor (Marx, Moore, Aveling 

& Engels, 1906/2012). Ook is aangekaart dat de ‘menselijke maat’ is verdwenen; als mens kun je je 

tegenwoordig niet meer verhouden tot hetgeen wat geproduceerd wordt. Gesteld kan worden dat het 

product abstract is geworden, de mens is vervreemd ervan geraakt. Als voorbeeld hiervan wordt 

genoemd: ‘de auto’s worden steeds groter’. Dit is dus een overkoepelende kritiek tegen het 

massaconsumptie gedreven kapitalisme (Rowe & Hutton, 2012). Ten slotte wordt kritiek geuit op de 

waarde die aan geld wordt ontleend in de maatschappij. Volgens meerdere respondenten is welvaart in 

de vorm van geld het dominerende discours in de huidige samenleving. Eveneens is de heersende 

maatstaf voor ‘hoe ver je in het leven komt’ gebaseerd op carrière en inkomsten. De respondenten 

ervaren een druk vanuit de maatschappij waarbij van het individu verwacht wordt rationele keuzes te 

maken ten gunste van een enkel doel; geld verdienen.  

 Enkele geïnterviewden proberen de heersende structuur waarin geld centraal staat, te 

doorbreken door een alternatieve vorm van waardetoekenning te hanteren. Sommige respondenten 

vinden wat zij opbouwen met graffiti van grotere waarde dan een maatschappelijke carrière. Voor 

anderen is graffiti een manier om even te ‘ontsnappen’ aan de harde realiteit, waarin geld verdienen 

en werken nu eenmaal noodzakelijk zijn. Enkele geïnterviewden pleiten voor een alternatieve 

economie die afstand doet van het kapitalisme. Deze alternatieve economie is gebaseerd op ambacht 

en productie op kleine en lokale schaal. Een geïnterviewde pleit hier letterlijk voor door middel van 

zijn/haar street-art.  

 Samenvattend kan gesteld worden dat in zekere mate sprake is van kritiek en verzet bij 

graffitischrijvers tegen processen van modernisering. Echter, dit betreft een specifieke groep binnen 

de graffiti-subcultuur; de maatschappijkritische graffitischrijvers. Deze groep is zich sterk bewust van 
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de heersende structuren binnen de samenleving en vindt het belangrijk om machtsverhoudingen 

tussen bevolking en kapitaal, en bevolking en overheid of regelgeving aan de kaak te stellen. Middels 

graffiti uiten zij hun verzet tegen het kapitalisme en rationalisering, hoe indirect dan ook. Dit wordt 

bijvoorbeeld gedaan door het ondermijnen van gezag en regelgeving. Ook wordt dit gedaan door het 

neerzetten van graffiti op publieke ruimtes of rijke corporaties, hetgeen de eigenaarschap van de 

ruimte betwist en een beroep doet op the right to the city. Sommige respondenten zijn directer in hun 

verzet, bijvoorbeeld door het plakken van stickers over reclames heen. De mate waarin de 

maatschappelijke kritiek zich daadwerkelijk uit als verzet, verschilt aldus sterk per graffitischrijver.  
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7. Discussie  

In dit onderzoek is gepresenteerd dat de graffiti-subcultuur deels kan worden geïnterpreteerd als een 

subcultuur die zich verzet tegen modernisering-ontwikkelingen. Specifiek is in dit onderzoek 

geïllustreerd dat graffitischrijvers kritiek en verzet uiten tegen het proces van rationalisering en het 

kapitalisme middels het schrijven van graffiti.  

 Dit onderzoek draagt bij aan de al bestaande wetenschappelijke literatuur over de graffiti-

subcultuur en discussies omtrent het concept modernisering. Daarnaast draagt dit onderzoek bij aan de 

wetenschappelijke vraagstukken omtrent agency en structuur middels de triade van structuur, mens en 

leefomgeving. Dit onderzoek pleit middels de geïntroduceerde triade voor een benadering waarbij 

aandacht wordt geschonken aan de leefomgeving. Onder de respondenten bestaat verdeeldheid over 

de mate waarin graffitischrijvers de mogelijkheid hebben structuur en leefomgeving te veranderen. 

Wel bestaat enige consensus over het feit dat meerdere kleine verzetsbewegingen iets teweeg kunnen 

brengen in de maatschappij. Graffiti biedt bijvoorbeeld een alternatieve benadering voor het 

toekennen van waarde en (her)claimt de publieke ruimte.  

Naast de wetenschappelijke bijdrage van dit onderzoek, zijn ook maatschappelijke inzichten 

verschaft. Dit onderzoek heeft inzicht gegeven in maatschappelijke vraagstukken met betrekking tot 

het vormgeven van de stedelijke omgeving, eigenaarschap en sociale binding met de ruimte en 

bewoners van een stad. Gesteld kan worden dat de drang naar rationalisering en het kapitalisme ertoe 

leidt dat mensen vervreemd raken van elkaar en van de stedelijke omgeving. Uit de interviews is naar 

voren gekomen dat het bureaucratische systeem waarin de mens gereduceerd wordt tot een ‘nummer’ 

indringt op het persoonlijke leven en de relaties tussen mensen. 

 Ondanks de bevindingen omtrent modernisering-ontwikkelingen, specifiek rationalisering en 

het kapitalisme, kunnen enkele kanttekeningen gemaakt worden omtrent de validiteit van de 

bevindingen. Allereerst is de respondentengroep niet geheel representatief voor de populatie 

graffitischrijvers in Nederlandse steden. Niet alle steden zijn immers meegenomen in dit onderzoek. 

Dit betekent dat nieuwe onderzoeken in andere steden gewenst zijn. Eveneens kan de 

respondentengroep een vertekend beeld schetsen omdat niet alle respondenten onafhankelijk van 

elkaar zijn; een aantal van de Amsterdamse graffitischrijvers kent elkaar of zaten in dezelfde crew, en 

een aantal van de Nijmeegse graffitischrijvers kent elkaar eveneens. Opmerkelijk is dat met name de 

Nijmeegse graffitischrijvers zeer maatschappijkritisch georiënteerd zijn. Het is onduidelijk of hierbij 

het verschil in woonplaats een rol speelt, het verschil in opleidingsniveau, of dat de graffitischrijvers 

elkaar onderling hebben beïnvloed. Een andere kanttekening kan gemaakt worden met betrekking tot 

leeftijd; twee respondenten wijken sterk af van de gemiddelde leeftijd (33 jaar) binnen de 

respondentengroep: Teun (50) en Gijs (45). Beiden hebben in het interview aangegeven dat zij pas op 

latere leeftijd begrepen waarom zij op jongere leeftijd gemotiveerd waren voor het schrijven van 

graffiti. Dit kan betekenen dat zij door hun zelfreflecterende vermogen ietwat afwijken van de 
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respondentengroep. Daarom zou het interessant kunnen zijn een longitudinaal onderzoek te 

verrichten; in hoeverre veranderen de motivaties van graffitischrijvers over de tijd? 

 Naast een longitudinaal onderzoek, zou een vervolgonderzoek zich kunnen focussen op de 

relatie tussen sociale binding met ruimte en individuen, publiek eigenaarschap en vormgeving van 

ruimte. Volgens veel respondenten wordt publieke ruimte niet ervaren als ‘publiekelijk’. Graffiti 

wordt hierbij gebruikt als middel om abstract space te transformeren naar social space (Lefebvre, 

1979; 1996). Veel respondenten voelen zich verbonden met stedelijke ruimtes waar zij hun mark 

hebben achtergelaten. Daarnaast gebruiken sommige graffitischrijvers graffiti als een middel om 

eigenaarschap aan de kaak te stellen. In principe claimen zij hun stukje publieke ruimte met het 

neerzetten van een tag, piece of anderzijds. Een aantal respondenten pleit in zekere zin voor the right 

of the city (Lefebvre, 1996); de mogelijkheid van bewoners om vorm te geven aan de eigen 

leefomgeving. In een vervolgonderzoek zou het daarom interessant zijn om te bestuderen op welke 

manier the right to the city gepraktiseerd kan worden. Een experiment zou bijvoorbeeld gedaan 

kunnen worden in een buurthuis of stadsplein waarbij vrijheid of beslissingsrecht gegeven wordt aan 

bewoners om de ruimte vorm te geven en construeren. Hierbij kan getoetst worden in hoeverre het 

vergroten van the right to the city een positief effect heeft op de sociale binding met ruimte en tussen 

bewoners, en het verantwoordelijkheidsgevoel voor deze ruimte. Indien dit het geval is, zou een 

beleidsmatige overweging met betrekking tot de regelgeving omtrent het vormgeven van de publieke 

ruimte gewenst zijn.  
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8. Reflectie 

Het onderzoeksproces is mijn inziens redelijk volgens plan verlopen. Ik wist vrijwel direct aan het 

begin van het semester waarover ik deze thesis wilde gaan schrijven en wat hierbij van mij verwacht 

zou worden. Toch waren er enkele knelpunten die tijdens het onderzoeksproces ontstonden. Allereerst 

had ik moeite met de afbakening van het onderwerp en de theorie; het oorspronkelijke idee was om in 

deze thesis te presenteren op welke manier graffiti een verzet zou vormen tegen modernisering, en hoe 

graffiti vervolgens geïllustreerd kan worden als kenmerkend postmodernistisch fenomeen. Vanwege 

de complexiteit van modernisering en postmoderniteit heb ik ervoor gekozen om dit laatste aspect 

buiten beschouwing te laten.  

In deze thesis is voor mij de grootste uitdaging geweest om de grote, abstracte, theoretische 

processen waarop dit onderwerp stoelt, te definiëren, verantwoorden en concretiseren. Aan het begin 

van het traject ben ik optimistisch en creatief te werk gegaan; in mijn hoofd werd al vrij snel een web 

van theorieën, concepten en associaties gevormd. Dit voelde voor mij als een knutselwerk waarbij ik 

ieder touwtje probeerde te knopen aan een ander touwtje. Ik heb mezelf tijdens dit abstracte denkwerk 

vaak de vraag gesteld hoe ver de vrijheid van een ‘wetenschapper’ reikt met het leggen van 

verbanden. Tijdens het schrijfproces waarin ik deze verbanden op papier heb gezet, ben ik vaak 

gestruikeld bij het concretiseren. Meer dan in ieder ander geschreven onderzoek, essay of opdracht 

gedurende de bachelor ASW is het tijdens de scriptie van uitermate belang om als ‘wetenschapper’ 

specifieke keuzes te verantwoorden en te verdedigen.  

Naast het theoretische aspect van deze scriptie heb ik ontzettend veel plezier beleefd bij het 

spreken met de respondenten. Een aantal graffitischrijvers heeft mij tot nieuwe inzichten gebracht, 

waardoor ik op een nieuwe manier over publieke ruimte ben gaan nadenken. Voornamelijk de relatie 

tussen het vormgeven van publieke ruimte, publiek eigenaarschap en sociale binding met ruimte en 

bewoners intrigeert me. Wellicht dat deze thema’s zullen terugkeren in mijn masterscriptie. 
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10. Bijlagen 

10.1 Bijlage 1: Operationaliseringstabel  

A. Beweegredenen graffitischrijvers - individuele motivaties/verklaringen: 

Individuele motivaties/verklaringen + Directe 
Sociale Omgeving 

INDICATOREN: 
- Gebrek bindingen met sociale kringen: familie 
(opvoeding), school, werk, vrienden 
- Gezinssituatie  
- Gebrek aan respect voor andermans bezit 
- Verveling 
- Sociale interactie met peers 
- Roem: erkenning, respect, bekendheid, 
zichtbaarheid 
- Artisticiteit/creativiteit (kleur aan omgeving) 
- Adrenalinekick (spanning + illegaliteit)  

 

 B. Beweegredenen graffitischrijvers - verzet op modernisering: 

B.1.  

Modernisering 

Een specificatie 

van 

modernisering: 

  

  

Rationalisering 

Een specificatie van 

rationalisering: 

  

  

  

De macht van 

autoriteiten - drang 

naar orde, structuur, 

regelgeving, 

disciplinering.  

INDICATOREN: 

- Het willen ondermijnen van 

autoritaire macht (politie te snel af 

zijn).   

- Breken met met opgelegde regels 

(zoals illegaliteit graffiti). 

- Het willen ondermijnen van 

machtsmiddelen (camerabewaking, 

etc). 

- Breken met de opgelegde 

stedelijke orde ‘ de stad is saai, 

kleurloos, recht en geordend’. 

- Breken met de geplande ruimte 

van de stad; hoe het eruit ziet + voor 

wie het is ingericht. 

- Abstract space willen 

transformeren naar social space. 

- Het idee dat politiek 

corrupt/oneerlijk is - slecht 

vertrouwen in autoriteiten - 

maatschappelijke kritieken tegen het 

systeem. 
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B.2. 

Modernisering 

Een specificatie 

van 

modernisering: 

  

Kapitalisme 

Een specificatie van 

kapitalisme: 

De economische macht 

van het kapitalistische 

systeem, en de 

kapitalistische 

mentaliteit. 

INDICATOREN: 

- Kritiek op bedrijfseigendom 

- Kritiek op grote corporaties 

- Kritiek op abstract space, en de wil 

om dit te transformeren naar social 

space. 

- Kritiek reclamebureaus 

- Kritiek materialistische, 

consumptie gedreven maatschappij 
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10.2 Bijlage 2: Interviewguide  

 

Introductie:  

- Wie ben je - waar kom je vandaan - leeftijd - hoogst behaalde opleiding-  wat doe je in het 

dagelijks leven?  

- Wanneer ben je begonnen met graffiti? 

- Hoe lang ben/was je actief - hoe vaak?  

- Wat voor graffiti ( teksten, afbeeldingen, plaatjes, stickers, street-art? ) -  boodschap? Legaal 

vs illegaal? 

 

Motivaties algemeen: 

- Waarom ben je begonnen met graffiti?  

- Waarom specifiek graffiti ? Welk aspect daaraan vind je interessant?  

- Wat betekent graffiti voor jou? (is het bijvoorbeeld een manier om je te uiten, zie je graffiti 

als kunst net zoals een schilderij, of is er een verschil? - of is het net zoiets als voetbal, de een 

voetbal de ander graffiti).  

- En nu? Zijn je motivaties voor graffiti verandert over de tijd? 

- Hoe voelt het om illegaal graffiti neer te zetten? 

- Heb je een specifiek doel voor ogen met het neerzetten van graffiti? (Wil je bijvoorbeeld een 

boodschap overdragen, wil je mensen iets vertellen of laten zien over jezelf of iets in het 

algemeen?)  

- Vind je dat graffiti een ‘waarde’ ‘betekenis ‘ heeft in het algemeen? Zo ja wat? 

- Voor wie zet je graffiti neer? (voor jezelf, voor anderen die het kunnen zien, andere 

graffitischrijvers) En waarom?  

- Krijg je vaak reacties op je werk? 

- Ben je je ervan bewust dat anderen jouw werk zien?  

- Was/is erkenning / roem belangrijk voor je? 

  

Sociale omgeving:  

- Hoe reageerde je omgeving daarop? (aangemoedigd, afgeraden, afgekeurd) 

- → Ouders, vrienden? Hoe in het algemeen de band?  

- Uit wat voor gezin kom je? opvoeding?  

- Wisten mensen het op school ook (of werk)? Hoe was het vroeger op school? Was je een 

goede leerling?  

- Deed je graffiti alleen - of met vrienden , leerde je er nieuwe mensen (vrienden) mee kennen? 

( crew, scene )  
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Locatie, omgeving & stad: 

- Op welke plaatsen zet je het liefst graffiti neer? En waarom specifiek deze plaatsen? 

- Is er voor jou een verschil tussen een kunstwerk thuis maken op papier bijvoorbeeld, of buiten 

in de publieke ruimte?  

- Als je je een plek inbeeld waar je onlangs graffiti hebt neergezet, wat gebeurt er met zo’n plek 

nadat jij je werk daar hebt neergezet? (social space).  

- Voegt graffiti iets toe aan de leefomgeving/ruimte? Zo ja, wat?  

- Invloed op omgeving door graffiti? 

- Invloed op omgeving algemeen van bewoners - gewenst ongewenst?  

- Beschrijf jouw ideale stad; als jij de hele stad mocht inrichten - hoe zou deze eruit komen te 

zien (qua manier waarop bijvoorbeeld de bebouwde omgeving eruit ziet met wegen, en rijen 

huizen, winkelcentra, faciliteiten etc..)  

- Jouw ideale stad: voor wie is deze ingericht? (dus qua sociale huurwoningen, grote gebouwen 

etc. )  

- Voldoet de stad naar jouw wensen? Kan je je er uiten?  

- Wanneer is voor jou een bepaalde ruimte (dat kan een straat zijn, of een gebouw of iets 

anders) van grote sociale waarde? Heb je bepaalde ruimtes in de stad waar je woont die voor 

jou belangrijk zijn? (social space - abstract space).  

- Regelgeving op straat, wat wel/niet mag, hoe je je moet gedragen? 

- Voel je je op straat snel ‘in de gaten gehouden’? Of gecontroleerd ?  

 

Verzet Kapitalisme:  

- Van wie is publieke ruimte - wie zou dat moeten inrichten?  

- Vind je dat veel ruimtes op straat in beslag worden genomen / wordt er veel ruimte geclaimd, 

door bijvoorbeeld commerciële corporaties? Als je om je heen kijkt heb je van alles en nog 

wat op straat; winkelcentra, reclameborden.. , er wordt maar gebouwd en gebouwd, en 

reclame gemaakt…  

- Stad commercieel? Reclame?  

 

Verzet - Autoriteiten; politie:  

- Hoe sta je er tegenover dat graffiti verboden is?  

- En wat vind je ervan dat graffiti vaak van de muren wordt afgehaald ?  

- Ben je ooit in aanraking geweest met politie? Laat je je hierdoor terug houden?  

- Hoe sta je tegenover politie?  

- Zoek je juist naar locaties waar de pakkans minder groot is? Of is dit onbelangrijk ?  

- Gebruik je graffiti ook wel eens als verzet of protest?  

- Maak je wel eens politiek activistische graffiti?  
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Graffiti vs street-art + commerciele graff. :  

- Je kan wel zeggen dat graffiti opeens een goed is geworden wat je kan ‘kopen’ en ‘verkopen’. 

Wat vind je daarvan?  

- Indien geen legale verkoop schrijver; Heb je als ambitie om je graffiti werk te verkopen?  

- Zie je graffiti als middel voor advertentie? 

- Wat vind je ervan dat dat tegenwoordig regelmatig gebeurt - vb nike ( heeft bij muur naast 

winkel afbeelding met graffiti nike schoen) ? 

- Wat vind je van graffiti die opeens transformeert naar ‘massa consumptie ‘ bv kledingmerken 

die de tag van iemand gaan gebruiken.  

- Wat vind je van gesponsorde graffiti?  

- Citaat van Banksy : They just take, take, take and they don’t put anything back. They’re mean 

and selfish and they make the world an ugly place to be. We call them advertising agencies 

and town planners. Anderzijds , ironisch, is de hele stad volgeplakt met advertenties van zijn 

werk?  

 

Rest: 

- reflectie doel onderzoek 

- nog iets toevoegen/corrigeren? 
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10.3 Bijlage 3: Codeerschema  

 

Families: Codes: 

Algemeen - Begintijd graffiti (13-0) 
- Beroep (14-0) 
- Leeftijd (11-0) 
- Opvoeding/gezinssituatie (7-0) 
- Politieke overtuiging (2-0) 
- Schoolsituatie (1-0) 
- Soort graffiti wat je maakt (36-0) 
- Trigger om ooit te beginnen (28-0) 
- Woonplaats (9-0) 

Binding mensen met 
elkaar + ruimte 

- Abstract space (1-0) 
- Anonimiteit (8-0) 
- Binding gemeente - burgers (3-0) 
- Binding met ruimte door eigen graffiti (16-0) 
- Diversiteit in ruimte (7-0) 
- Eigenaarschap publieke ruimte iedereen (4-0) 
- Identiteitsdrang (8-0) 
- Inrichten op gemiddelde (1-0) 
- Mensen zijn nummers (7-0) 
- Ongehoorde stemmen (1-0) 
- Rationalisering (8-0) 
- Representatie (6-0) 
- Ruimte claimen door eigen graffiti (24-0) 
- Sociale binding stad (6-0) 
- Verontpersoonlijking (9-0) 

Erkenning - respect - 
zichtbaarheid 

- Ego-ding (7-0) 
- Erkenning (22-0) 
- Identiteitsdrang (8-0) 
- ‘Ik was hier’ (4-0) 
- Leuk om jezelf te zien (3-0) 
- Reclame voor jezelf (11-0) 
- Zichtbaarheid (41-0) 

Familie + Vrienden 
buiten graffiti  

- (in)directe sociale druk  (2-0) 
- Familie reactie/ontmoediging (20-0) 
- Openheid naar vrienden t.a.v. illegale graffiti (8-0) 
- Opvoeding/gezinssituatie (7-0) 
- Vrienden binnen graffiti (5-0) 
- Vrienden buiten graffiti  (2-0) 
- Vrienden reactie/ontmoediging (1-0) 

Gesponsorde Graffiti  - Gesponsorde graffiti/geld verdienen met graffiti (33-0) 
- Graffiti (op straat) ongewaardeerd (5-0) 
- Sell-out (2-0) 

Illegaal v.s. legaal - Criminaliteit (15-0) 
- Illegale aspect (on)belangrijk (25-0) 
- Legale graffiti (17-0) 
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- Schade (9-0) 
- Spanning/kick/adrenaline (6-0) 
- Vandalisme (6-0) 

Invloed leefomgeving - Abstract Space (1-0) 
- Binding met ruimte door eigen graffiti (16-0) 
- Bureaucratische ruimte (4-0) 
- Diversiteit in ruimte (7-0) 
- Eigenaarschap publieke ruimte iedereen (4-0) 
- Hoeft niet netjes/chaos mag (6-0) 
- Iets moois/geks/inspirerend/kleurrijk willen neerzetten (14-0) 
- Inrichten op gemiddelde (1-0) 
- Invloed leefomgeving (31-0) 
- Kleur door graffiti (14-0) 
- Levendigheid door graffiti (4-0) 
- Meer gehoor burgers omgeving (4-0) 
- Meer kunst/kleur/cultuur in omgeving (14-0) 
- Mens is onvrij in vormgeven omgeving (5-0) 
- Orde is goed (1-0) 
- Publieke ruimte (7-0) 
- Representatie (6-0) 
- Ruimte claimen door graffiti (24-0) 
- Ruimte voor expressie (3-0) 
- Saai/grijs/netjes/geordend (20-0) 
- Wel/niet stimuleren/reguleren meer invloed omgeving (20-0) 
- Wel/niet wenselijk kunstenaars meer opdrachten (5-0) 

Kapitalisme  - Ambacht (3-0) 
- Anti-commercieel (8-0) 
- Commercie buit graffiti uit (7-0) 
- Commercie draagt ook bij aan leven stad (1-0) 
- Dure woningen (1-0) 
- Geld dominerend voor leefomgeving (17-0) 
- Invloed geld v.s. Mens (7-0) 
- Kapitalisme (6-0) 
- Menselijke maat is weg (1-0) 
- Onderscheid in ruimtes waar wel/niet (25-0) 
- Overdaad aan stimuli (2-0) 
- Reclame (36-0) 
- Stad is commercieel (3-0) 
- Uniformiteit (6-0) 

Kunst graffiti - Acceptatie graffiti (11-0) 
- Culturele meerwaarde (3-0) 
- Definitie graffiti (15-0) 
- Frictie waarde kunst-museum vs kunst-straat (1-0) 
- Graffiti (op straat) ondergewaardeerd (5-0) 
- Kunstwereld hypocriet (2-0) 
- Street-art mening (8-0) 
- Tag al dan niet mooi/waardevol (7-0) 

Motivaties algemeen - Alles rondom de activiteit triggert (8-0) 
- Alles wat met graffiti te maken heeft triggert (4-0) 
- Creatieve uitdaging (1-0) 
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- Doel graffiti (3-0) 
- Eigen expressie/creativiteit (12-0) 
- Esthetiek (2-0) 
- Gewenning (2-0) 
- Graffiti voor jezelf (2-0) 
- Iets moois/geks/inspirerend/kleurrijk willen neerzetten (14-0) 
- Jouw ding aan de wereld willen laten zien (2-0) 
- Kennis over stad door graffiti (4-0) 
- Mensen laten glimlachen (6-0) 
- Mensen laten nadenken (4-0) 
- Moeilijk te bedenken waarom je dat doet (4-0) 
- Motivaties vroeger (6-0) 
- Nabestaan (1-0) 
- Oefenen (1-0) 
- Oerdrift (3-0) 
- Ontspanning (3-0) 
- Tevreden gevoel (2-0) 
- Uitlaatklep (8-0) 
- Vermoeiend (1-0) 
- Vernieuwing belangrijk (7-0) 
- Verslaving (3-0) 
- Verveling (1-0) 
- Vrijheid (4-0) 

Opgelegde normatieve 
kaders 

- Alternatieve manier van waardetoekennen (8-0) 
- Graffiti wijkt af van kaders (3-0) 
- Inrichten op gemiddelde (1-0) 
- Kader opgelegd waar je in moet passen (11-0) 
- Normen/wetten betwisten (17-0) 
- Poging van buitenaf om graffiti te onderdrukken (1-0) 
- Rol van graffiti voor maatschappij (positief) (1-0) 

Scene - (In)directe sociale druk (2-0) 
- Aangemoedigd/ontmoedigd schrijvers (1-0) 
- Concurrentie schrijvers (4-0) 
- Criminaliteit (15-0) 
- Exclusiviteit (19-0) 
- Graffiti netwerk (19-0) 
- Hierarchie (12-0) 
- Meer individueel dan crew tegenwoordig (2-0) 
- Regels scene (7-0) 
- Samen/alleen graffiti (7-0) 
- Sociale aspect van graffiti belangrijk (16-0) 
- Vertrouwen in andere schrijvers (1-0) 
- Vredelievendheid scene (6-0) 
- Vrienden binnen graffiti (5-0) 
- Wel/niet in crew zitten (6-0) 

Strijd Autoriteiten - Afweging risico/oplevering (1-0) 
- Al dan niet politieke boodschappen (1-0) 
- Autoriteiten luisteren niet (1-0) 
- Beknopt in regels (16-0) 
- Betwisten machtsverhoudingen (3-0) 
- Binding gemeente-burgers (3-0) 
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- Controlerende macht (25-0) 
- Er staat meer op ‘t spel (7-0) 
- Geen toestemming (1-0) 
- Graffiti is ontembaar (7-0) 
- Kat en muisspel (5-0) 
- Minderen door politie/controle (3-0) 
- Normen/wetten betwisten (17-0) 
- Ongehoorde stemmen (1-0) 
- Poging van buitenaf om graffiti te onderdrukken (1-0) 
- Politie (13-0) 
- Politie vermijden (4-0) 
- Representatie (6-0) 
- Stadsplanners (15-0) 
- Strijd autoriteiten (13-0) 
- Strijd systeem (5-0) 
- Te strenge consequenties (6-0) 
- Verzet gevestigde orde (4-0) 
- Volwassenheid (11-0) 
- Vrijheid (4-0) 

Subcultuur - Graffiti is ontembaar (7-0) 
- Onderdeel van subcultuur (6-0) 
- Subcultuur (26-0) 
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10.4 Gecodeerd interview 

Op aanvraag bij de auteur.  

 

10.5 Bijlage 5: Respondentengroep 

 

Naam: Stad:  Leef-
tijd 

Intensiteit + 
vorm graffiti   

Huidig soort 
graffiti/street-art 

Werk-situatie Hoogst 
behaald 
niveau 
opleiding 

Kai Amsterdam 31 actief illegaal 
graffitischrijver 

Tags grafisch 
vormgever 

MBO 

Nathan Amsterdam 24 minder actief 
illegaal 
graffitischrijver 

Tags + pieces recruiter MBO 

Joshua Amsterdam 27 actief illegaal 
graffitischrijver 

Tags + pieces horeca VMBO 

Gijs Amsterdam 45 voormalig actief 
illegaal 
graffitischrijver 
 
Minder actief 
illegale street-
artist 
 
actief legale 
street-artist 

Tags + pieces + 
afbeeldingen 
 
 
Objecten (zoals 
posters) in de 
openbare ruimte 
plakken 
 
Schilderingen  

kunstenaar HBO 

Teun Nijmegen 50 voormalig actief 
illegaal 
graffitischrijver 
 
minder actief 
illegaal street-
artist 

Tags + pieces  
 
 
Abstracte 
muurschilderingn 
(m.b.v. diverse 
technieken) 

kunstenaar/w
erkloos 

HBO 

Myrte Nijmegen 29 actief illegaal 
graffiti 
schrijfster 

Tags, 
teksten/gedichten,   
Afbeeldingen, 
stencils 

student WO 

Max Nijmegen 27 actief illegaal 
graffitischrijver 
+ street-artist  

Tags + stickers.  medewerker 
binnen een 
sociale sector 

HBO 

Jones Nijmegen 25 actief illegaal 
graffitischrijver 

Tags, 
symbolen/figuren, 
teksten (soms 
citaten van 

werkloos WO 
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filosofen) 

Luuk (nabij) 
Nijmegen 

37 voormalig actief 
illegaal 
graffitischrijver 
 
actief illegaal 
street-artist 

Tags + Pieces  
 
 
Abstracte 
muurschilderinge
n + stencils.  

kunstenaar HBO 

Joey (nabij) 
Nijmegen 

33 minder actief 
illegaal 
graffitischrijver 
 
actief legale 
graffiti 
kunstenaar 

Tags & pieces  
 
 
 
Fotorealistische 
schilderingen  

kunstenaar + 
tatoeëerder  

MBO 

Vincent Zwolle 34 actief illegaal 
graffitischrijver  

Tags  tekstschrijver  WO 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

    

    

   

 

 


