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Het is een understatement dat 2021 een jaar was 
van uitersten. In het eerste half jaar was er vrijwel 
niets mogelijk vanwege de heersende pandemie. 
Deze periode grepen we aan om toch zoveel mo-
gelijk activiteiten op een aangepaste manier te 
laten plaatsvinden. Ons jaar begon met een bij-
zondere samenwerking tijdens Rotterdam Verlicht! 
onder de noemer HIJS Lights. Wij mochten het 
videoscherm van Rotterdam Ahoy en een speciaal 
geplaatst videoscherm ter hoogte van Rijnhaven 
programmeren met digitaal werk van vijftien kun-
stenaars. Een vernieuwend project, dat mocht 
rekenen op veel media-aandacht. Onze reguliere 
activiteiten vonden in die periode online plaats, in 
de vorm van talloze online artikelen. In totaal ver-
schenen er maar liefst 325 artikelen (achtergron-
den, releases, nieuwsberichten, spotify updates en 
project updates). 139 van deze content ging over 
Rotterdamse makers, initiatieven, evenementen of 
podia. Dit komt neer op 43% van de totale content. 
Dit is ruim meer dan in het jaar ervoor. Toen had-
den 102 van de 260 artikelen (39%) een sterke link 
met Rotterdam. 

Dé Spoken Word podcast van Nederland, Tekstuur 
stond gepland met publiek. Vanwege de pandemie 
kwam dit element in eerste instantie te vervallen, 
maar ging de podcast wel gewoon door. Er ston-
den 12 uiteenlopende woordkunstenaars centraal, 
zowel lokaal als landelijk. De podcast mag rekenen 
op steeds meer aanzien in Nederland en België, 
waarbij gasten zich vereerd voelen als zij een uit-
nodiging ontvangen. Het geeft eens te meer aan 
hoe belangrijk de podcast Tekstuur is voor de spo-
ken word-scene. 

Op educatie-vlak leek het lange tijd een onmoge-
lijke opgave om te programmeren. Met de komst 
van de Corona-versoepelingen, waren we gelukkig 
in staat om snel te schakelen. De uiteenlopende 
activiteiten zorgden voor ruim 1.000 leerlingen 
(waarvan 408 via het Cultuurtraject, in samenwer-
king met KCR). Een resultaat om trots op te zijn. 
Het mag geen verrassing heten dat onze street 
art-activiteiten nagenoeg allemaal hebben plaats-
gevonden. Zonder twijfel was de samenwerking 
met het Eurovisie Songfestival een van de hoog-
tepunten van 2021; #UPStreetRotterdam. Hierbij 

werd er tegenover Ahoy een muurschildering ge-
maakt van Jeangu Macrooy door Rotterdammer 
Tymon de Laat. Het voorplein van datzelfde Ahoy 
was het toneel voor een tijdelijke kunstinstallatie 
genaamd ‘The Embrace’, bestaande uit diverse 
containers. De containers werden beschilderd 
door (inter)nationale kunstenaars en trokken veel 
bekijks in de week van het Eurovisie Songfestival. 
Maar liefst duizenden bezoekers per dag wisten de 
kunstinstallatie te vinden. De street art-activiteiten 
voor het Cultuurplan waren divers en richtten zich 
op alle niveaus van de Rotterdamse kunstenaar. 
We kunnen stellen dat Corona vooral een positief 
effect heeft gehad op het street art-programma. 
De meeste activiteiten vonden online of in de 
buitenlucht plaats, waardoor nagenoeg alles kon 
doorgaan. De Rewriters app werd belangrijker dan 
ooit, omdat het een van de weinige culturele acti-
viteiten was die het hele jaar toegankelijk was. Er 
werden nieuwe routes gerealiseerd in Feijenoord 
en Rotterdam-Noord. En om de app nog inclusie-
ver te maken is er besloten om de app gratis aan 
te bieden. Het aantal actieve gebruikers ging daar-
door in januari met maar liefst 235% omhoog.

Het organiseren van exposities deden we in eer-
ste instantie in de Markthal. Zij mochten net als 
de markt en supermarkten openblijven tijdens de 
lockdown. Onze focus lag hierbij op lokale en vrou-
welijke kunstenaars, wat resulteerde in 4 exposi-
ties (Ilona Bal, Nnamari, Diana Kusuma en Nadia 
van Luijk). Aan het einde van 2021 openden wij 
onze eigen expositieruimte; HIJSkamer in de Delft-
sestraat. Als preview op het nieuwe jaar, werd de 
ruimte geopend met de expositie van Kirsten Spuij-
broek. Het realiseren van muurschilderingen was 
ook dit jaar weer een belangrijke activiteit. Vanuit 
het Cultuurplan waren Rotterdammers Marije 
Maria en Simon Schrikker verantwoordelijk voor 
twee muurschilderingen, die te vinden zijn naast 
het Oogziekenhuis en De Hef. Een nieuwe activiteit 
voor 2021 was de maandelijkse ‘spreekuur’. Ieder-
een met relevante vragen omtrent street art kon 
zich hiervoor opgeven. De gesprekken werden ge-
leid door street art-curator Daniel Claessens. Ieder 
vragenuur leverde gemiddeld 7 gesprekken op met 
uiteenlopende vragen en dito personen. De vragen 
konden gaan over materiaalkeuze, het opbouwen 

van een expositie of het doorlopen van een ver-
gunningstraject. Dit programma-onderdeel onder-
streept dat de street art scene nog jong is en dat er 
nog onvoldoende gebaande paden zijn, waardoor 
er veel onduidelijkheden zijn. Het creëren van ont-
moetingen tussen uiteenlopende kunstenaars, die 
elkaar vaak nog niet kennen is ook een belangrijk 
speerpunt. Deze ontmoetingen komen tot stand bij 
onze Hook Ups en Jams, waarbij er samengewerkt 
wordt aan kunstwerken in de openbare ruimte. 
Een extra meerwaarde aan de openbare ruimte is 
dat geïnteresseerd publiek getuige is van het pro-
ces en het eindresultaat. 

De gevolgen van Corona zorgden er natuurlijk ook 
voor dat bepaalde onderdelen niet of in mindere 
mate konden worden uitgevoerd. Het podcastpro-
gramma Tekstuur ging van opnames met publiek 
naar opnames zonder publiek en de podcast HIJ-
Stakkies bleef beperkt tot 6 afleveringen in plaats 
van 11. Artistiek gezien was het noodzakelijk om 
een panel te formeren op locatie, maar dit lieten 
de maatregelen op dat moment niet toe. Een tech-
nische oplossing die niet de geluidskwaliteit zou 
aantasten was helaas niet voor handen. Ook de ex-
positie Kladmuur in samenwerking met WORM kon 
niet plaatsvinden. De inhoud van de geplande ex-
positie kwam uiteindelijk aanbod in podcastvorm. 

De bovengenoemde activiteiten zijn dan weliswaar 
niet of gedeeltelijk doorgegaan. Daar staat wel te-
genover dat we diverse extra activiteiten hebben 
kunnen realiseren zoals HIJS Lights (tijdens Rotter-
dam Verlicht!) en #UPStreetRotterdam (tijdens het 
Eurovisie Songfestival). Terwijl in 2021 nagenoeg 
de hele sector op slot zat, zijn wij dankbaar en trots 
dat we op een creatieve manier zijn omgegaan met 
de pandemie. Inhoudelijk hebben we prachtige 
activiteiten neergezet die zowel urgent als artistiek 
van hoog niveau waren. De meest grote prestatie 
van 2021 is van financiële aard. Onze DIY (Do It 
Yourself) mentaliteit heeft ervoor gezorgd dat we 
ondanks de zware tijd altijd zijn blijven denken in 
kansen. HIJS is gelukkig niet afhankelijk van kaart-
verkoop en horeca, waardoor er alsnog veel geld 
uit de markt is gehaald. Deze ondernemingsdrang 
heeft naast alle activiteiten een geweldig financieel 
resultaat opgeleverd, waardoor we in 2022 kunnen 
investeren in een nieuw kantoor en audioappa-
ratuur. Wij hopen dat ons enthousiasme van het 
papier spat en dat jullie net zo enthousiast op onze 
activiteiten terugkijken als dat wij dat doen!

Dave Vanderheijden

Directeur Hiphop In Je Smoel
21 februari 2022

Voorwoord
TERUGBLIK
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 1.1 PROFIEL 
Stichting Hiphop In Je Smoel (HIJS) is een multi-
mediaal online- en offline platform gericht op het 
duiden en het delen van kennis over de hiphopcul-
tuur in de volle breedte. Ons platform kenmerkt 
zich door actualiteit en journalistieke diepgang. In 
de afgelopen twintig jaar heeft HIJS zich ontwikkeld 
van online website over hiphop naar een allround 
on- en offline hiphoppodium gericht op talentont-
wikkeling. HIJS biedt een podium voor opkomend 
talent en gevestigde artiesten, met ruimte voor 
alle facetten van de hiphopcultuur zoals graffiti en 
street art, maar ook spoken word, muziekproduc-
tie, DJ’ing en dans. Onze online- en offline activitei-
ten kennen een lokaal, nationaal en internationaal 
bereik. In de planperiode 21-24 zet HIJS zich op-
nieuw in voor het zichtbaar maken van de hiphop-
cultuur in al haar facetten en het stimuleren en 
ontwikkelen van talenten hierbinnen. Vanuit ons 
(inter)nationale netwerk, organisatietalent, kennis 
en expertise dragen we bij aan de internationale 
positie van Rotterdam als cultuurstad. HIJS staat 
voor jong, rauw, divers, vernieuwend, experimen-
teel en eigenwijs. HIJS promoot de hiphopcultuur 
als middel en als doel, als culturele uitlaatklep en 
levensmotto: hiphop in je smoel!

 1.2 VISIE 
HIJS is in Nederland het enige on- en offline hip-
hoppodium dat een plek biedt aan talenten die 
hun eigen koers varen. Onze filosofie sluit naad-
loos aan bij talenten met artistieke kwaliteiten die 
vernieuwend durven te zijn. HIJS heeft een scherp 
oog voor de actualiteit en het vroegtijdig spotten 
van dat nieuwe talent. Hiermee vormen we het 
startpunt waar talenten altijd terecht kunnen, in 
al onze activiteiten. Vasthouden aan een duide-
lijke eigen koers, veel passie en een uitgebreide 
expertise zijn voor HIJS de belangrijkste criteria en 
ingrediënten voor een succesvolle positie in het 
werkveld. Talentontwikkeling realiseren we door 
middel van kennismaken, ontwikkelen, bekwamen 
en excelleren richting een beroepspraktijk. HIJS 
fungeert hierbij als intermediair, facilitator, bemid-
delaar en netwerkorganisatie. De grootste groep 
actieve beoefenaars binnen de hiphopcultuur zijn 
doorgaans autodidact. Het is niet vanzelfspre-
kend dat er binnen deze groep sprake is van een 
kunstvakopleiding. Wel zien we dat er steeds meer 
opleidingen zijn die ‘urban arts’ opnemen in hun 
curriculum, zoals de Fontys Dansacademie (HBO), 
Herman Broodacademie (MBO) en particuliere ini-
tiatieven zoals het HipHopHuis (Rotterdam) en de 

Solid Ground Movement (Amsterdam). De groep 
talentvolle autodidacten is desondanks groot en 
moet vooralsnog gebruikt maken van alternatieven 
talentontwikkelingsprojecten en trajecten buiten 
het reguliere onderwijs om. HIJS erkent deze nood-
zaak en draagt met haar activiteiten bij aan de 
talentontwikkeling van deze groep. De hiphopcul-
tuur is dynamisch en altijd in beweging. Door ver-
anderende behoeften bij makers en publiek krijgt 
onze focus steeds andere accenten: daar waar de 
grootste ontwikkelingen plaatsvinden in het veld, 
verleggen wij onze aandacht, zowel on- als offline. 
De komende vier jaar verwachten wij de grootste 
discipline-ontwikkeling binnen graffiti en street art 
(beeldende kunst) en spoken word. Daar zullen 
wij dan ook een belangrijke ondersteunende rol in 
gaan bieden en bijdragen aan de ontwikkeling van 
talent en de kunstdisciplines zelf.

 1.3 STRATEGIE 
Durven experimenteren met activiteiten die een 
hoge urgentie en actualiteit hebben, oog hebben 
voor hiaten in het culturele veld en het tonen 
van slagkracht kenmerkt HIJS in haar strategie en 
aanpak. Doordat HIJS een platte en flexibele orga-
nisatie is, kan zij dit waarmaken. Geloofwaardig-
heid van de afzender is in de hiphopcultuur van 
essentieel belang, net als de drang om te bewijzen 
en te blijven onderscheiden. Het waarborgen van 
deze geloofwaardigheid, kwaliteit en impact ma-
ken, vormen dan ook een belangrijk onderdeel van 
onze strategie. Talentontwikkeling zit in het DNA 
van HIJS en zoals gezegd treden we hierbij op als 
intermediair, facilitator, bemiddelaar en netwerk-
organisatie.

HIPHOP IN 
JE SMOEL!‘ ‘

01
Profiel 
stichting HIJS
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 1.4 DOELSTELLINGEN 

2021-2024 
In de planperiode 2021-2024 formuleerde HIJS de 
volgende hoofddoelstellingen:
1. HIJS is de aanjager van graffiti en street art in 
Rotterdam 
2. HIJS is het online podium voor spoken word en 
talentontwikkeling 
3. HIJS is het online hiphopplatform voor kennis en 
duiding van de hiphopcultuur 
4. HIJS is cultuureducator op hiphopgebied (bin-
nen- en buitenschools)

 1.5 TOELICHTING OP GE-
MEENTELIJKE BELEIDS-
THEMA’S 

1.5.1 Inclusiviteit 

Activiteiten

Een belangrijk thema, maar voor ons als hip-
hoppartij is dat geen issue. De hiphopcultuur is 
van nature inclusief en dat geldt ook voor alle 
activiteiten die wij ontwikkelen en realiseren. De 
activiteiten zijn laagdrempelig, we sluiten nooit 
iemand buiten en proberen ons programma zo 
toegankelijk mogelijk te maken. Er is in 2021 wel 
bewust gekozen om inhoudelijk meer te focussen 
op vrouwelijke kunstenaars. Dit omdat zij naar ons 
inzien te weinig aan bod komen binnen de street 
art. Het is een positieve ontwikkeling dat er steeds 
meer vrouwen actiever zijn op dit gebied. Wel blijkt 
uit de praktijk dat zij het vaak lastig vinden om hun 
weg te vinden binnen de street art wereld en dat 
willen wij graag veranderen. Dit heeft er toe geleidt 
dat 4 kunstenaars (Illona Bal, Nnamari, Diana Ku-
suma en Nadia van Luijk) een solo-expositie heb-
ben gedaan in de Markthal. De opening van onze 
eigen expositieruimte de HIJSkamer werd ingevuld 
met een solo expositie van Kirsten Spuijbroek. Ten 
slotte was Marije Maria verantwoordelijk voor een 
van de twee muurschilderingen die gepland ston-
den in 2021. Het is reëel om te stellen dat HIJS een 
belangrijke rol heeft gespeeld om vrouwen binnen 
street art een platform te bieden en op weg te hel-
pen met hun carrière. 

Ook op de website boden we in 2021 veel ruimte 
aan vrouwelijke kunstenaars. Veel van de expose-

rende kunstenaars hebben we geïnterviewd over-
hun kunst, beweegredenen en hun visie achter 
de exposities. Van de murals van Marije Maria en 
Marloes de Kiewit in Feijenoord zijn er uitgebreide 
foto- en videoreportages verschenen. Ook werden 
er grote cover-artikelen gemaakt over en met Stu-
dio Yasja, Malu Bekker, Noortje Stortelder en Pritty 
Artistic. Daarnaast kregen ook veel vrouwelijke 
muzikanten de microfoon toegeworpen om vrij te 
spreken. Er was een speciale week waarin er een 
playlist vol vrouwelijke makers centraal stond, er 
was aandacht voor releases en nieuws van onder 
meer S10, Latifah, Ella John en op internationaal 
vlak Eternia, Rapsody, Che Noir en Armani Caesar. 
Daarnaast stonden er ook grote interviews met 
onder meer ENNY en JGrrey als cover-artikel op de 
site. Laatstgenoemde levert een flinke bijdrage aan 
het bespreekbaar maken van het queer zijn in de 
muziekwereld. Ten slotte waren 8 van de 19 gasten 
bij de Tekstuur-podcast vrouw, waardoor we een 
zo’n breed mogelijk spectrum aan woordkunste-
naars konden belichten. 

Organisatie

Ons bestuur is in 2021 veranderd en versterkt met 
drie vrouwelijke bestuursleden. Hierdoor is de man 
/ vrouw-verhouding helemaal in balans. Binnen het 
kernteam is het aantal vrouwen ook toegenomen, 
zowel onze producent als marketeer is vrouw. Als 
het gaat om stagiaires en freelancers zien wij ook 
positieve toename aan vrouwen met verschillende 
etnische achtergronden. 

1.5.2 Internationalisering 

Onze activiteiten hebben niet alleen nationaal, 
maar ook internationaal impact. Vooral onze street 
art-activiteiten en ons netwerk hebben een inter-
nationale reikwijdte. Ondanks de pandemie zijn 
we in staat geweest om internationale impact te 
hebben. Het project UP Street Rotterdam tijdens 
het Eurovisie Songfestival brachten kunstenaars 
uit Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Spanje, 
Italië en Nederland samen. Zij werkten samen aan 
een tijdelijke kunstinstallatie (The Embrace) op het 
voorplein van Ahoy. In de week van het Eurovisie 
Songfestival waren er dagelijks (inter)nationale 
media te vinden om de voortgang van het project 
vast te leggen, ook werd de kunstinstallatie vaak 
gebruikt als ‘back drop’ voor interviews. Tijdens live 
tv uitzending (maar liefst uitgezonden in 45 landen) 
van de finale kwam The Embrace ook uitvoerig in 
beeld. Voor het project Street Colors Bonaire ver-
trok Rotterdamse kunstenaar Naamlooozz naar 
het eiland voor diverse muurschilderingen en 
workshops voor jongeren. 

Hij was derde en laatste Rotterdamse kunstenaar 
die zijn kennis overbracht aan de lokale bevolking.

Wij ontvingen een uitnodiging van het street art 
festival Lay Up, uit Toulouse (Frankrijk). Dit resul-
teerde in de deelname van Rotterdammers Steven 
Dilk en Said Kinos. Tijdens het festival realiseerde 
zij een muurschildering die toegankelijk was tussen 
22 mei en 31 juli.
Lay Up biedt 1200m2 aan speciaal gemaakte street 
art in Toulouse! (hiphopinjesmoel.com) beelden 
gebruiken
The Embrace gaf kleur aan de entree van Ahoy tij-
dens het Eurovisie Songfestival (hiphopinjesmoel.
com) beelden gebruiken

1.5.3 Interconnectiviteit

We waren tot voornemens om met uiteenlopen-
de Rotterdamse partijen te gaan samenwerken. 
Vanwege Corona bleken de meeste geplande sa-
menwerkingen onhaalbaar, waardoor we dit alleen 
hebben kunnen doen met KCR (Cultuurtraject) en 
WORM (Kladmuur podcast). Uiteindelijk waren de 
Rotterdamse samenwerkingen alsnog erg uiteen-
lopend: Groot Handels Gebouw (Ping Pong, street 
art project), Markthal (locatie voor diverse expo’s), 
POW! WOW! Rotterdam (vragenuur tijdens festival), 
Sneakerness (muurschildering en podcast tijdens 
festival), Eurovisie Songfestival – Open Up to Rot-
terdam (Up Street, muurschildering en kunstinstal-
latie), Winkelcentrum Zuidplein (muurschildering) 
en Cross Comix (muurschildering tijdens festival).

1.5.4 Innovatie

Er was één concreet project dat technisch gezien 
innovatief was, een muurschildering op basis van 
eco-vriendelijke en CO2-besparende verf. Normaal 
gesproken wordt er met spuitbussen of reguliere 
latex gewerkt. Dit is de eerste muurschildering in 
Rotterdam die op deze basis tot stand is gekomen. 
De innovatiekracht van HIJS zat in het programme-
ren van activiteiten tijdens een pandemie. Terwijl 
nagenoeg de hele sector op slot zat, wisten wij ons 
een weg te banen binnen de geldende Coronare-
gels om zoveel mogelijk activiteiten plaats te laten 
vinden. Een van de meest sprekende voorbeelden 
is zonder twijfel het programmeren van exposities 
in de Markthal. In de periode dat de cultuursector 
haar deuren moest sluiten, programmeerden wij 
vier exposities. HIJS bleek daarnaast flexibel en 
daadkrachtig om met activiteiten snel te kunnen 
inspringen op de veranderingen van de Coronare-
gels. Veel activiteiten werden verplaatst naar het 
najaar van 2021, toen er meer toegestaan was. 
Het zorgde voor veel druk op het team, maar de 
eindresultaten mochten er zijn zodat we hier met 
gepaste trots op terugkijken. Met deze manier van 
werken hebben we de schade kunnen beperken en 
de meeste activiteiten kunnen laten doorgaan.
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HIJS richt zich volgens het cultuurplan op de vol-
gende vier pijlers:
1. Online platform Hiphop In Je Smoel (online acti-
viteiten)
2. Rewriters010 (street art)
3. HIJS Poetry (spoken word)
4. Educatie (offline activiteiten)

Hieronder per productie een toelichting op de re-
alisatie in 2021 (en een weergave van het aantal 
presentaties). 

2.1 ONLINE PLATFORM 

HIPHOP IN JE SMOEL 

(HIJS)
Met de vele projecten die HIJS beetpakte in 2021, 
werd het een uitdaging om dat ook allemaal – zo-
veel mogelijk op een journalistieke manier – te 
verslaan op de website.  2021 is dan ook een acht-
baan voor ons geweest. We coverden hiphop in de 
breedste zin van het woord, en daarbij grepen we 
terug naar de basis. Hiphop groeide in de afgelo-
pen decennia uit tot een wereldwijde cultuur, maar 
alle vertakkingen zijn terug te leiden naar de vier 
elementen: rap, dj’ing, breaking en graffiti. 2021 
leek een jaar te worden waarin weer meer mogelijk 

was op live gebied, maar we moesten onze meer-
dere erkennen in de pandemie. Daarom focusten 
we vooral op online content. We blikken terug aan 
de hand van een aantal thema’s.

2.1.1 Rust zacht, hiphophelden

2020 eindigde letterlijk met een dreun. In dat jaar 
moesten we op oudejaarsavond vernemen dat MF 
DOOM eerder in het jaar het leven had gelaten. De 
redactie begon noodgedwongen met een artikel 
in mineur. Het bleek de eerste necrologie in een 
eindeloze serie. Want in 2021 verruilden er veel 
hiphophelden het aardse voor het hiernamaals. 
Ziekte speelde daarbij een grote rol, maar ook mis-
daad en geweld. Feit is dat er een aantal pioniers, 
smaakmakers en vaandeldragers zijn overleden.
De dood werd zodoende een soort onbedoelde 
rode draad door het HIJS-jaar. We herdachten ze 
met muziek, beeld en woord, maar vierden vooral 
hun leven met hun werk. Rust in vrede Double K, 
Ricky Powell, Chick Corea, DMX, Black Rob, Shock 
G, Chi Modu, Gift Of Gab, Biz Markie. Young Dolph 
en afgelopen week nog Drakeo The Ruler.
Naast de dit jaar ontvallen artiesten besteedden 
we ook aandacht aan Feis, Aaliyah, Biggie, Helder-
heid, Pop Smoke, Marvin Gaye, Nipsey Hussle en 
stond de gevierde en legendarische hiphopprodu-
cer J Dilla a.k.a. Jay Dee een hele week in de schijn-
werpers. Daarnaast publiceerden we een playlist 

waarvoor we onze luisteraars vroegen naar welke 
track zij graag op hun begrafenis gedraaid zouden 
willen hebben. De zoektocht naar de ultieme outro 
is hier te vinden.

2.1.2 HIJS going international

Naast de vele interviews die we met artiesten uit 
Nederland hebben gedaan, speelden we ook dit 
jaar weer een rol in de internationale scene. We 
spraken de Londense ENNY over haar single Same 
Old en haar band met Jorja Smith. En Eddie Kaine, 
die vanuit Brooklyn een album dropte met de ge-
vierde en immer anonieme Big Ghost LTD. Of de 
voltallige STIKSTOF-crew in hun studio in Brussel 
over ‘FAMILIE BOVEN ALLES’. Ook het gesprek met 
de mc’s van Death At The Derby, die de voetbal-
cultuur van een land nemen en dat in een track 
verwerken, was een inspirerende. En wat dacht je 
van Jgrrey – ook uit broedplaats Londen -, die zich 
onder vele radars door een weg naar grootsheid 
freestyled?
We kregen de kans om de allereerste hiphopartiest 
ooit te spreken: graffiti-pionier Cornbread deed 
Amsterdam aan en wij blikten met hem terug op 
zijn early days als wall writer. We deden interviews 
met zowel DIKKE als Freddie Konings, die later sa-
men een megaklapper scoorden met Paris Hilton. 
We spraken biograaf Rob Kenner over het boek-
werk dat hij uitbracht over de hustle van Nipsey 
Hussle. Evidence wilde met ons in gesprek over zijn 
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prachtplaat Unlearning, Vol. 1. Samen met Swizz 
Beatz haalden we in een video-call herinneringen 
op aan DMX en het albumproces van EXODUS. 
En in onze POW! WOW! Talks-podcast spraken we 
diverse internationale street artists en curatoren 
over hun werk en werkwijze.

2.1.3 Veel live in korte tijd

Daarnaast zagen we, in de korte periode dat het 
mogelijk was, ook een aantal internationale acts 
Nederland aandoen. Onze fotografe Gina Saad was 
er als de kippen bij om in de poppodia onder meer 
IAMDDB, Pi’erre Bourne, STIKSTOF, Children Of 
Zeus, en diverse breaking- en andere dansevents 
die Red Bull had neergezet.
Ook vaderlandse acts zagen we gauw, in de tijden 
dat het Kabinet veel te vroeg de maatregelen had 
versoepeld, heel wat plafonds en podia slopen. Het 
optreden van BNNYHUNNA op BIRDfest, Ronnie 
Flex die zijn nieuwe album voorstelde in De Kuip, 
de middagshow van Antoon tijdens het jubile-
um-festival van de Effenaar en de klok rond fees-
ten op Fire Is Gold in Antwerpen; het lijkt allemaal 
alweer een eeuwigheid geleden. Maar inmiddels is 
er groen licht en witte rook. We zien elkaar hopelijk 
in de zomer van 2022!

2.1.4 Terugblik in een terugblik

Ook dit jaar vierden we weer veel jubilea mee: 
Jaap schreef uitgebreid over hoe ATLiens van Out-
kast zowel hém als hiphop 25 jaar geleden heeft 
gevormd, Bowie dook in drie essentiële Noah’s 
Ark-platen in het kader van het 15-jarig jublieum 
van het label. Ook schreven we over 4:21, waar-

voor Method Man eveneens vijftien kaarsjes op 
de taart mocht uitblazen. Tien jaar geleden dropte 
Drake Take Care, waarmee hij het dichtst bij de 
titel ‘klassieker’ kwam. We keken met grote bewon-
dering naar de show die 101 Barz met het Metro-
pole Orkest creëerde voor hun vijftiende verjaar-
dag. En we gooiden een prachtpiece online over 
What’s Going On, de grootste Gaye-klassieker ooit, 
die alweer vijftig jaar bestaat.

2.1.5 Nieuwe kids op de block en acts met ervaring

We horen het en ervaren het: hiphop is a young 
man’s game. We maakten dit jaar kennis met ge-
weldige debuut-projecten en de makers ervan. 
Q’n had met producer Owzy al twee EP’s onder de 
arm, maar spreidde dit jaar zijn vleugels om solo 
aan het werk te gaan. We spraken hem voordat hij 
tekende bij Ares’ 162 Records. Daarnaast coverden 
we de PYKE Mic, waarbij onder meer sor en Frouk-
je letterlijk de spotlights pakten, en later Brohlin 
de bijbehorende contest won. We maakten kennis 
met Doevoe, Tycho Poort, Laylo en Brunzyn, maar 
er keerden ook oude bekenden terug op HIJS.
Zo bracht Rico een plaat uit met de jonge beatma-
ker Guan, die ongetwijfeld tot de hoogtepunten 
van 2021 gerekend mag worden. En was er CHO, 
die met zijn album CHOSEN onder de arm wilde 
praten en later ook de AFAS Live uitverkocht. Aan 
het begin van het jaar spraken we Regga en U-NIQ 
over nieuw werk. Én hadden we het met Bokoes-
am over zijn reggae-EP. Longreads waren er ook 
over M., de Rotterdamse spoken word-artiest die 
een pracht-EP uitbracht met Winterdagen. En over 
Delic, die samen met vrouwlief Huda een nieuw 

album en kunstwerken uitbracht met de titel LONE 
WOLF. Big2 spraken we op grote hoogte; bovenop 
de A’dam Toren gingen we met hem in gesprek 
over New Life. We spraken met veteranen SKAV en 
Dookie die de handen ineen sloegen als sloegen 
als Stallone en Snipes. En Momi ontmoetten we in 
zijn favoriete eetzaak in Rotterdam, om te praten 
over zijn independent moves.
Internationale verrassingen waren er ook; we 
deden verslag, gaven onze mening over- of gin-
gen in gesprek met CHIKA, Baby Keem, Flee Lord 
X DJ Muggs, BERRY, Mach-Hommy, Lloyd Banks, 
Abstract Mindstate en Bryan Mg. Acts waarvoor 
op andere blogs weinig ruimte is, daar zetten wij 
graag de deur voor open. Fat Windjacks weet dat 
maar al te goed; ze kozen ons uit als exclusief me-
dium om uitgebreid te praten over de surprise re-
lease van hun tweede album HOMMAGE. Een eer.

2.1.6 HIJStakkies (podcast)

Het medium podcast heeft een definitieve door-
brak veroorzaakt in het media landschap. Ondanks 
dat HIJS haar eerste voetstappen binnen de pod-
cast wereld zette in 2018, waren de afleveringen 
tot afgelopen jaar van experimentele aard. De in-
houd stond niet van te voren vast, net als de opna-
me locatie en de set up van de opnameapparatuur. 
Voor 2021 lag er een plan waarbij er aan de hand 
van 3 thema’s in totaal 11 afleveringen zouden ver-
schijnen. Het eerste thema beschreef de beginda-
gen van graffiti in Rotterdam. De opnames zouden 
gekoppeld worden aan de expositie Kladmuur die 
in WORM gepland stond. 
Vanwege Corona kon de expositie geen doorgang 
vinden, maar dat gold niet voor de podcast. Met 
WORM als decor, kwamen er gasten aanbod die 
ook een rol zouden hebben in de expositie. Dit 
resulteerde in drie afleveringen waarin graffiti 
pioniers (o.a. Red Rat en CES53)  aan het woord 
kwamen. In het verlengde van de graffiti cultuur 
is de kunststroming street art ontstaan. Voor het 
tweede thema werd er gekozen om de street art 
scene aan het woord te laten. De opnames vonden 
plaats tijden het festival POW! WOW! Rotterdam 
waarbij er ook publiek aanwezig mocht zijn. In drie 
afleveringen kwamen sleutelfiguren uit de (inter)
nationale street art samen om actuele thema’s te 
bespreken. 
Om het jaar af te sluiten zou er met Rotterdamse 
artiesten, kunstenaars en instellingen teruggeke-
ken worden op 2021. Het was belangrijk om dit 
in een panel setting te doen omdat er gediscussi-
eerd zou worden over actuele thema’s binnen de 
hiphopcultuur. De Coronamaatregelen lieten het 
niet toe om zo’n gezelschap als mensen samen te 

brengen en de technische mogelijkheden waren 
ontoereikend om dit op een goede manier te doen. 
Hierdoor kwamen spijtig genoeg de laatste 5 afle-
veringen van HIJStakkies te vervallen. 

2.1.7 Cijfers en slot 

In totaal publiceerden we in 2021 maar liefst 325 
artikelen. Daaronder vallen onder meer 73 diep-
te-interviews; méér dan er weken in het jaar zitten. 
Er waren 79 achtergrondartikelen, een bijna weke-
lijkse Spotify-update, 58 release-updates en talloze 
nieuwsberichten. 
Wederom hadden we in 2021 een sterke focus op 
de lokale hiphop, en dat in de volle breedte. We 
belichtten zowel rappers als producers, versloe-
gen concerten op Rotterdamse bodem en plaats-
ten bij de meeste van onze muziek-updates ook 
songs van Rotterdammers. Daarnaast boden we 
een podium aan Rotterdamse kunstenaars, maar 
ook een Rotterdams podium (expositieruimte of 
outdoor) voor nationale en internationale kunste-
naars van buiten de stad. En daarnaast lieten we 
collega-kunstorganisaties op ons platform aan het 
woord, om de (street) art scene van Rotterdam nog 
breder uit te lichten. 
139 van de 325 artikelen gingen op ons journalis-
tieke platform over Rotterdamse makers, initiatie-
ven, evenementen of podia. Dit komt neer op 43% 
van de totale content. Dit is ruim meer dan in het 
jaar ervoor. Toen hadden 102 van de 260 artikelen 
(39%) een sterke link met Rotterdam. Alle 139 ar-
tikelen met een link naar Rotterdam zijn te vinden 
in de bijlage. Het doel van 42 Rotterdamse items 
werd hiermee ruimschoots overtroffen.
Al met al zijn we trots om een steentje bij te kun-
nen dragen aan het bieden van een podium voor 
Rotterdams talent. Creatievelingen uit de stad kun-
nen, gezien de gestegen cijfers, blijven rekenen op 
exposure voor hun kunst en/of andere uitingen. 
Rotterdam stond centraler dan ooit op de website; 
dat betekent dat de scene nog lang niet is uitge-
bloeid. En zolang wij de stad dankzij dat gegeven 
kunnen blijven plaatsen in de (inter)nationale hip-
hopcontext, blijven we trots. Op de stad en haar 
makers.
HIJS zoomde zodoende meer in en uit dan ooit. We 
kregen verzoeken van internationale PR-agenten 
om grote artiesten te interviewen die zij vertegen-
woordigen, maar gaven net zo goed jong talent 
vanuit NUL TEEN ART de kans om te participeren 
in een internationaal street art-festival. Zo konden 
we hyperlokaal te werk gaan, maar ook wereldwijd 
actief zijn. Die beweeglijkheid biedt ruimte, maar 
tegelijkertijd proberen we altijd bij de kern te blij-
ven: hiphop. If you don’t know, now you know!
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 2.2. REWRITERS010 

(STREET ART)
De kracht van street art werd wederom in 2021 
onderstreept. In tijden van een pandemie is het 
realiseren van kunst in de openbare ruimte altijd 
mogelijk. Murals worden tenslotte gemaakt in de 
buitenlucht, en ook indoor boden we genoeg ruim-
te om afstand te kunnen bewaren. De Markthal 
veranderde dit jaar in een pop-up galerie voor 
onder meer Ilona Bal, NNAMARI Nadia van Luijk 
en Diana Kusuma. We spraken veel van de kunste-
naars ook voor artikelen, maar deden er nog een 
schepje bovenop; ook Jelmer Noordeman, Malu 
Bekker, Dodici, Pritty Artistic en Noortje Stortelder 
kregen ruimte om hun verhaal te doen op HIJS. 
Met Marije Maria en Simon Schrikker werkten we 
aan nieuwe murals in respectievelijk Feijenoord en 
het centrum. De nieuwe kunstwerken werden toe-
gevoegd aan de street art-app Rewriters010, waar-
bij er 2 nieuwe routes werden gelanceerd: Noord 
en Feijenoord. Om de app nog meer toegankelijk 
te maken is deze sinds december gratis te down-
loaden. 

Met de HIJS HOF Hook-ups kregen oudgedienden 
uit de graff- of street art-scene de kans om aan te 
geven met welke new gen-writer of artist ze zou-
den willen samenwerken. Wij faciliteerden de lo-
catie en de materialen en diverse hook-ups waren 
afgelopen zomer een feit. De collabo’s zijn in foto-

vorm terug te vinden onder het kopje Rewriters op 
de site. Vanuit de graffiti-doelgroep was er tevens 
veel vraag naar de zogenaamde Jams. Bij deze acti-
viteiten komt er een groep kunstenaars samen en 
wordt er gezamenlijk gewerkt aan de hand van een 
thema. Alle belangstellenden werden opgeroepen 
om de dag na realisatie langs te komen, om op 
deze manier te zorgen voor een goede spreiding 
van publiek. De eerste Jam kende het thema Old 
School (alle deelnemende kunstenaars stammen 
uit de periode dat er gesproken wordt over Old 
School) en de tweede Jam betrof het 25-jarig jubile-
um van de Rotterdamse groep KC96 dat leidde tot 
een enorme piece. 

Gedurende het jaar waren er maandelijkse “spree-
kuren”, een nieuwe activiteit waarbij iedereen zijn 
of haar vragen kon stellen op het gebied van street 
art. De gesprekken werden geleid door street art 
curator Daniel Claessens. Ieder vragenuur leverde 
gemiddeld 7 gesprekken op met uiteenlopende 
vragen en dito personen. De vragen konden gaan 
over materiaalkeuze, het opbouwen van een expo-
sitie of het doorlopen van een vergunningstraject. 
Dit programma onderdeel onderstreept dat de 
street art scene nog jong is en dat er nog onvol-
doende gebaande paden zijn, waardoor er veel 
onduidelijkheden zijn. Er is bijvoorbeeld onder 
kunstenaars te weinig bekend over auteursrecht. 
Er werden zodanig veel vragen over dit onderwerp 

gesteld dat er een speciaal vragenuur is ingepland 
met een expert van Pictoright (collectieve be-
heersorganisatie op het gebied van auteursrecht) 
waarbij er ruim 100 mensen online meekeken en 
vragen stelden. Alle spreekuren waren vanwege 
Corona online, op de editie in september na. In 
samenwerking met POW! WOW! Rotterdam vonder 
een fysieke editie plaats in Feijenoord.

Om het jaar af te sluiten openden we ook nog de 
HIJSkamer. Een eigen expositieruimte, waar Kirsten 
Spuijbroek met haar FACSZES als eerste gebruik 
van mocht maken. Aan de Delftsestraat 25, op de 
begane grond van ons kantoorpand, exposeer-
de zij een hele maand lang met haar keramische 
kunst. Ook daarvan verschenen aankondigingen, 
interviews en fotoverslagen. 

 2.3. HIJS POETRY 

(TEKSTUUR)
Met de interviews voor zowel Tekstuur als de 
artikelen hebben we inzicht kunnen geven in de 
processen van makers die niet overal in de spot-
lights staan. We hebben gekozen zoveel mogelijk 
de volledige breedte van het genre te laten zien, 
van hiphop naar dans, naar gebarentaal naar film. 
Spoken word vindt steeds meer de weg naar de 
grote festivals, waar o.a. de artiesten te vinden zijn 
met wie we het afgelopen jaar hebben gewerkt. De 
rol van HIJS is het in beeld brengen van de context 
waarin deze producties tot stand komen. De (film)
festivalbezoeker ziet het eindproduct, HIJS toont de 
hiphopmentaliteit van waaruit deze films en per-
formances ontstaan. We zien dat er mondjesmaat 
wel eens wat in andere media verschijnt, maar HIJS 
onderscheidt zich door dit structureel te doen. 
Het is fantastisch dat het genre zo’n vlucht neemt, 
maar des te belangrijker om daarin te blijven to-
nen van waar het vertrekt.

Inhoudelijk was het een goed jaar met een goede 
balans tussen bekende artiesten en jonger talent. 
Vooral met de interviews over de crossovers tus-
sen spoken word en gebarentaal, muziek en film 
hebben we het brede spectrum van de kunst in 
beeld kunnen brengen. Ook de landelijke dekking 
was goed: we hebben ook artiesten uit bijvoor-
beeld Friesland en Brabant, die voor veel Randste-
delijke organisaties wat minder op de radar zitten, 
een podium kunnen geven. De ambitie is om daar 
verder in te groeien de komende jaren.
De stap om live te gaan met Tekstuur was een min-
der gelukkige. De omstandigheden (Covid) hielpen 
niet mee maar qua vorm miste ook de intimiteit 
die de reguliere afleveringen hebben. Daar zijn we 
na 3 afleveringen dan ook vanaf gestapt en de stu-
dio bleek direct een geschiktere setting: de afleve-
ringen gingen direct meer de diepte in. 

Hieronder volgt een overzicht van alle gasten die 
centraal stonden tijdens de podcast afleveringen. 
Het was vooraf de bedoeling om 12 losse afleve-
ringen op te nemen, maar er is gekozen om 8 af-
leveringen op te nemen waarin 14 gasten centraal 
stonden in plaats van 12.
01. Lisette Ma Neza: Won in 2019 twee spoken 
awards, zit consistent op artistiek hoog niveau en 
wordt breed omarmd door festivalboekers en pro-
grammamakers.
02. Justin Samgar: Is oprichter van Spoken Agency 
waarmee hij veel artiesten van werk voorziet, orga-
niseert o.a. het Wilde Woorden festival en brengt 
in 2022 drie EP’s en een aantal video’s uit.
03. Insayno: Zat als rapper al sterk op de inhoud en 
won de afgelopen jaren de nodige poetryslams.
04. Sjaan Flikweert: Won prijzen op internationale 
filmfestivals met haar audiovisuele dichtbundel. Is 
daarnaast al jaren op de Nederlandse podia te vin-
den met zowel dans als spoken word performan-
ces. Is betrokken bij Poetry Circle en stond o.a. op 
de Parade.
05. Danielle Zawadi: Is betrokken bij Poetry Circle 
Den Haag en heeft op haar jonge leeftijd al de no-
dige stukken gepubliceerd. Een frisse stem waar 
we de komende jaren meer van verwachten.
06. Guus van der Steen: Nam deel aan de finalis-
tentour van de Spoken Awards, maakt deel uit van 
de formatie Kern Koppen, schrijft teksten voor Di-
Rect en werkt als acteur. Zijn spoken word perfor-
mances zijn steevast van een hoog niveau.
07. Rodgairo Dalnoot: Werd dit jaar geïnstalleerd 
als stadsdichter van Tilburg. Ook hij won een Spo-
ken Award en nam deel aan de finalistentour. Is 
daarnaast als rapper op het podium te vinden en 
zet zich als jongerenwerker in voor jeugdige rap-
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pers en beatmakers.
08. Manu van Kersbergen: Maakte furore met Neo 
& Manu, bracht in 2008 het album De vloek op de 
overvloed uit, maakt voor Human series waarin 
spoken word-artiesten samenwerken met muzi-
kanten en hij stampte voor het Opera Forward Fes-
tival een spoken word-productie uit de grond.
09. Marrit Jellema: Won een Spoken Award en nam 
deel aan de finalistentour. Bracht haar album Su-
perpersoonlijk uit en zet zich in voor de scene in 
Friesland, waar zij woonachtig is.
10. Onias Landveld: Oud-Stadsdichter van Tilburg, 
won een Spoken Award, tourde met zijn solovoor-
stelling Wortels & Cassave en is momenteel bezig 
het multimediaproject Kunt te lanceren, vanuit zijn 
nieuwe productiehuis Wosu.
11. Amara van der Elst: Werd na haar optreden op 
4 Mei tijdens Dodenherdenking op de nationale tv 
veel gevraagd om op te treden. Ze zit in het tweede 
jaar van Creative Writing Artez en maakt o.a. the-
aterproducties waarin ook haar dansachtergrond 
een rol speelt.
12. Seckou Ouologuem: Voormalig rapper en 
stadsdichter van Antwerpen. Brengt met zijn Wo(o)
rd War collectief rapbattles tussen bijvoorbeeld 
historische figuren het theater in.
13. Monique Hendriks: Won het NK Poetryslam en 
publiceert gedichten onder andere op ViewMaster.
14. Boaz Blume: Lid van de groep Kitchen’s Light, 
waarmee hij gebarentaal poëzie maakt voor dove 
én horende mensen.
Naast de podcastserie Tekstuur werd er ook con-
tent gerealiseerd voor de website. 
Met Sjaan Flikweert  organiseerden we een online 
preview van haar audiovisuele dichtbundel.
Daarnaast spraken we ook Monique Hendriks, 
Manu en Jaimee Brown en bezochten we het spo-
ken  word-festival Tell ‘Em, waar we de diversiteit 
van de scene met eigen oren konden horen. Spo-
ken word kende prachtige ontwikkelingen en het 
was fijn om het te mogen verslaan.

 2.4 CULTUUREDUCATIE 
Hiphop in je Smoel ziet de kracht van educatie. Van 
het kennismaken met de verschillende kunstdisci-
plines van de hiphopcultuur, het bieden van ruim-
te om uit te proberen, ontdekken van nieuwe ta-
lenten en hulp bij deze ontwikkeling. Het afgelopen 
jaar heeft educatie meer aandacht gekregen. Tot 
nu toe was educatie een belangrijke activiteit maar 
die vooral tussen de bedrijven door en op aan-
vraag werd uitgevoerd. Dit jaar is Linda Ammerlaan 
als programmamaker een aantal uur per week 
aan de slag en heeft het team versterking gekre-
gen van afstudeerder Sappho van Kastel. Zij denkt 
mee, ontwikkelt aanbod, geeft workshops en tours. 
Ook is het team van vaste workshopdocenten en 
kunstenaars gegroeid. Gezamenlijk ontwikkelen zij 
aanbod en programma’s. Het team probeert hierbij 
nieuwe technieken uit en verwerkt de actualiteit in 
het programma. De komende jaren willen we hier 
meer op inzetten. Tenslotte heeft HIJS alle kennis 
in huis om in te spelen op trends waardoor ons 
educatie aanbod onderscheidend en spannend is. 
Deze aanpak vergt een nieuwe manier van werken 
en financieren. Er wordt gezocht hoe we dit het 
beste duurzaam kunnen ontwikkelen door een 
stevige basis te maken van het aanbod, het team, 
de publiciteit, samenwerkingspartners en goede 
locaties. 
Via onze tours en workshops heeft HIJS 1.144 jon-
geren in de leeftijd 12 tot en met 25 jaar bereikt. 
Hiervan kwam 68% uit Rotterdam en 31% kwam 
via het stedelijk programma Rotterdams Cultuur-
traject. Het Cultuurtraject biedt scholen van pri-
mair en voortgezet onderwijs een pakket waarbij 
leerlingen het culturele aanbod van de stad leren 
kennen. Via verschillende wegen ontvangt HIJS 
aanvragen. Zo hebben zo’n 200 aankomende leer-
krachten van PABO Hogeschool Rotterdam kennis-
gemaakt met street art door tours in de verschil-
lende wijken te lopen. Ze kregen een uitdagende 
foto-opdracht mee om hen bewust te maken van 
wat hun eigen culturele bagage is. Nieuw dit jaar 
is de samenwerking met Skateland. Op die locatie 
heeft HIJS een sport en cultuurdag ontworpen. 
90 leerlingen uit Brielle maakten in 2 workshops 
kennis met 2 disciplines van sport en cultuur. De 
reacties waren enorm enthousiast en de samen-
werking smaakt naar meer. Als laatste heeft HIJS 
meegedaan aan een televisieprogramma van de 
EO, Drop it. Dit programma gaat over jongeren 
en het groeiende gebruik van wapens. In de loods 
hebben 3 jonge meiden en 3 jongens gezamenlijk 
een muurschildering gemaakt. 
Deze muur stond te pronken in het decor bij de 

onthulling van het kunstwerk van David Bade. 
Ondanks dat educatie geen afrekenbare prestatie 
is, vormt het voor ons een kerntaak. Vandaar de 
opname van onze educatieve activiteiten in het 
jaarverslag.

 2.5 EXTRA ACTIVITEITEN 

(ONDERNEMERSCHAP)
Net als 2020 bleek 2021 een vruchtbaar jaar voor 
tal van extra activiteiten. Ten tijden van een pan-
demie zou een terugval aan extra activiteiten niet 
meer dan logisch zijn, maar het tegendeel bleek 
waar. Zowel vanuit het bedrijfsleven, cultuursec-
tor en onderwijs konden de regulieren activiteiten 
geen doorgang vinden waardoor men opzoek ging 
naar alternatieve programma’s. Vooral de kunst-
vorm street art bleek uitermate geschikt om hier 
invulling aan te geven. Hieronder volgt een een op-
somming van activiteiten die naast ons cultuurplan 
hebben plaatsgevonden.

HIJS Lights

Met de toename van digitale en technologische 
ontwikkelingen binnen de kunst, is er een grote 
groep kunstenaars ontstaan die HIJS tot op heden 
nog geen platform heeft geboden. Het bieden van 
een platform aan kunstenaars is een van onze 
belangrijkste doelstellingen. De komst van het 
nieuwe festival Rotterdam Verlicht bood ons de 
mogelijkheid om Digital Artists een serieus podium 
te bieden. Het project ging van start in 2020, maar 
werd wegens succes verlengd naar 2021. Hierin 
boden we 30 kunstenaars een digitaal podium op 
drie locaties: het Santos gebouw in Katendrecht, 
Paul Krugerstraat en Rotterdam Ahoy. De kunst-
werken waren te zien tussen 18 december 2020 
en 15 februari 2021, wat zorgde voor een enorme 

exposure voor de deelnemende kunstenaars. 
Naast talenvolle kunstenaars was er ook plek voor 
beginners. Ondanks corona werd er een lesmetho-
de gevonden die door Digital Playground werd uit-
gevoerd met leerlingen van het Grafisch Lyceum. 
Het was een succesvolle pilot die we mogelijk gaan 
voortzetten. 

UP Street Rotterdam

En dan was er nog dat mega-project rondom het 
Eurovisie Songfestival. Met #UPStreetRotterdam 
kregen we de kans om de stad te verfraaien als 
Citydresser. Tymon de Laat schilderde een levens-
groot en prachtig portret van de Nederlandse deel-
nemer Jeangu Macrooy recht tegenover Rotterdam 
Ahoy, en naast de ingang verscheen een kunst-in-
stallatie waarbij zes kunstenaars uit de big 5-song-
festivallanden én het gastland ieder een container 
mochten beschilderen. De bezoekerscijfers, In-
sta-likes, talloze berichten in gedrukte media en op 
nationale televisie logen er niet om. Zelf hebben 
we het met zowel interviews met de kunstenaars 
als met foto- en video-registraties vastgelegd.

Diverse nieuwe murals

Op 5 verschillende plekken in Rotterdam versche-
nen er nieuwe murals. Naast De Hef verscheen 
er een tijdelijke co2 besparende muurschildering 
van Marloes de Kiewit. In Crooswijk werd de eerste 
mural van de Motivational Quote Road gereali-
seerd door Tom Kraanen. En in samenwerking met 
Cross Comix werd de ingang van het Vroesenpark 
verfraaid. Het winkelcentrum Zuidplein kreeg een 
interactieve muurschildering van Dodici. En in de 
binnenruimte van het Timmerhuis was een bouw-
keet het decor voor Rotterdammer Chris Versteeg. 
De laatste mural van het jaar is te vinden in een 
sporthal aan de Engelsestraat, door de kunstenaar 
Dilk.
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 3.1 TOELICHTING OP DE 

PRESTATIES 2021 

In het jaarplan 2021 hebben we een andere telling 
gebruikt. In de aanloop naar de vaststelling en het 
jaarverslag 2021 hebben wij besloten om de telling 
aan te houden die we ook in eerdere Cultuurplan 
periodes hebben gebruik. Dit is ook met onze ac-
counthouder besproken. Zoals je kunt zien in tabel 
3.2. is de inhoudelijke samenstelling van de activi-
teiten ongeveer hetzelfde gebleven. 

Tabel 3.1

Hieronder gespecificeerd per onderdeel van HIJS 
binnen het Cultuurplan 2021

1Cultuureducatie is geen kernactiviteit van HIJS; daarom is 

deze prestatie niet afrekenbaar en wordt deze niet meegere-

kend als aantal presentaties.

03
Prestaties en 
publieksbereik

Totaal Jaarplan 
2021

Jaarverslag 
2021

Aantal producties 70 4

>Waarvan in Rotterdam 70 4

Aantal presentaties 0 107

>Waarvan in Rotterdam 0 107

Onderdeel Ingediend Jaarplan 
2021

Gerealiseerd 2021 Opmerkingen

STREET ART

Rewriters vragenuren 12 10

Muurschilderingen 2 2

Wisselende exposities 6 6 5 DIY en 1 HIJSkamer

Battles en Jams 6 6 2 Jams gecanceld ivm Corona, maar extra 
Hook -Up uitgevoerd en een jam gespon-
sord.

ONLINE PLATFORM

Rotterdamse items 42 63 Zie de bijlage voor het complete overzicht 
(rest in buiten CP)

HIJStakkies (podcast) 11 6 5 afleveringen moeten cancelen vanwege 
Corona

SPOKEN WORD

Tekstuur live 6 3 In totaal stonden er 12 artiesten centraal, 
volgens afspraak

Tekstuur online 6 5

12Achtergrondartikelen
Spoken Word

4 6

EDUCATIE1

95 107

Zoals afgesproken met de gemeente Rotterdam 
maakt HIJS onderscheidt in het aantal te realiseren 
producties en daarbinnen het aantal presentaties. 
Zoals gezegd vallen onder producties de verschil-
lende pijlers van de activiteiten van HIJS: Street 
art, het online platform, Spoken Word en Educatie. 
Hoewel educatie geen kernactiviteit is van HIJS (en 

daarom niet afrekenbaar), vinden wij educatie te 
belangrijk om niet onder de producties te laten val-
len. Onder presentaties scharen we alle activiteiten 
die onder één van de producties vallen, bijvoor-
beeld het aantal gerealiseerde muurschilderingen, 
aantal offline activiteiten of het aantal online items 
op onze website.
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Hieronder gespecificeerd de activiteiten van HIJS 
buiten het Cultuurplan 2021

Onderdeel Inhoud Kunstenaars

Sneakerness Tijdelijke mural Durksone, TRUSME, Tuigoma en FLOES

Groot Handelsgebouw tij-
dens Dutch Design Week

Live art op 20 tafeltennis-
tafels

Reinier Landwehr, Naomi King, Kloes, Don Slizerone, Ard 
Doko, Roland de Keizer, Janneke Wing, Eveline Schram, 
Lotte Prins, Florian Baltus, Oyekan Design, Helmar Barba-
ra, Floor Milou, Offlines, Susan de Boer, Studio Kabowski, 
Marloes de Kiewit, Erwtje, Melcher Oosterman en Laura 
Ketting

UP Street Rotterdam The Embrace, kunstinstal-
latie AHOY parkeerplaats

Maga, Loic Monde, Base23, Studio Yasja, David Puck en 
Luogo Comune

Mural, Jeangu Macrooy Tymon de Laat

Aftelklok ESF OX-Alien

Old School Jam Wallspot Graffiti 010, Eras, Jize, Sism, Zombie, Sicaz, Dizl, Ces53, Dilk, 
Surch, Blis, Daire, Meaner, Kinos, Shek, Fase, Joset, Abele 
en Enak

HIJS LIGHTS 2020/2021 Digital Art Tuig Oma, Mr June, Eveline Schram, Rauwkost Collective, 
Xaviera Altena, Jelmer Noordeman, Nina Fernande, Daan 
Botlek, Shinyoung Kim en Naamlooozz

EXPO Preview UP Street Rotter-
dam in de Markthal

Studio Yasja

Lay – UP Toulouse Kunstenaarsuitwisseling DILK en Said Kinos

Extra muur Hefhuis Muurschildering Marloes de Kiewit

Extra muur Delft Muurschildering Micha de Bie

Gymzaal Muurschildering Dilk

Schilderij Kanteen25 Florian Baltus

Street Colours, Bonaire Kunstenaarsuitwisseling Naamlooozz

Winkelcentrum Zuidplein Muurschildering Dodici

Motivational Quote Road, 
Crooswijk

Muurschildering Tom Kraanen

Cross Comic X Rewriters Muurschildering Meaner en Turmoil

Bouwkeet Timmerhuis Muurschildering Chris Versteeg

 3.2 PUBLIEKSBEREIK 
De stijging in activiteiten, zowel on- als offline 
hebben ervoor gezorgd dat ons bereik nog steeds 
groeiende is. We splitsen ons bereik uit via onze 
vier pijlers: Online Platform, Educatie, Street Art

Online platform

Totale bezoekersaantal (kliks): 285.581
Afkomstig Nederland: 204.217 (71,51%)
Afkomstig Rotterdam: 41.633 (14,58%)
Afkomstig overig: 39.731 (13,91%)

Het totale bezoekersaantal (kliks) is in 2021 geste-
gen met 30,68% ten opzichte van vorig jaar. Daarbij 
zijn er in totaal 325 artikelen verschenen waarvan 
139 artikelen gingen over Rotterdamse makers, 
initiatieven, evenementen of podia. ‘Rotterdamse’ 
content beslaat dit jaar 42,77% van de totale con-
tent op ons journalistieke platform. Ook hierin is 
er een groei ten opzichte van het jaar 2020. Toen 
hadden 102 van de 260 artikelen (39,23%) een ster-
ke link met Rotterdam.

Educatie

Totale deelnemers losse aanvragen: 792
Totale deelnemers via Cultuurtraject KCR: 408
Totale deelnemers WIRED Rotterdam: 352
Het beoogde bereik van 900 deelnemers is hierbij 
ruimschoots behaald ondanks dat de beoogde ver-
deling anders ligt.

Street-art (Rewriters)

Totaal deelnemers vragenuren: 62

Veel street art activiteiten zijn nauwelijks te meten 
omdat de kunstwerken zich in de openbare ruimte 
bevinden en er geen modellen beschikbaar zijn 
om het aantal voorbijgangers te meten en hun 
persoonlijke gegevens. Om mee te doen aan het 
maandelijks vragenuur was een aanmelding nodig, 
vandaar dat deze gegevens wel bekend zijn. Met 
ingang van 2022 gaan we nog meer energie steken 
en het meten van publieksbereik bij fysieke activi-
teiten.

Podcast (Tekstuur)

Totaal aantal streams: 857
Totaal aantal downloads: 149
Totaal aantal views: 41
Totaal: 1047

Podcast (HIJStakkies)

Totaal aantal streams: 790 
Totaal aantal downloads: 109
Totaal aantal views: 68
Totaal: 967

Downloads Rewriters010 app

Totaal aantal downloads: 4.458
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 4.1 PERSONEEL 
HIJS bestaat uit een klein kernteam van freelancers 
met elk een eigen expertisegebied. Doordat het 
team klein is, is de wendbaarheid en flexibiliteit 
van de organisatie groot. Op die manier is de or-
ganisatie in staat om snel in te springen op actuele 
zaken. HIJS kent een artistiek en zakelijk directeur 
die fulltime actief is voor de organisatie. Daarnaast 
werkt HIJS jaarlijks met vijf stagiaires en tien vrij-
willigers. De stichting onderschrijft de Fair Practice 
Code en is door de ophoging van de bijdrage met 
ingang van Cultuurplan 21-24 in staat om alle me-
dewerkers/ kunstenaars te betalen conform de 
gedragscode. 

 4.2 BESTUUR STICHTING 
HIJS 
Stichting HIJS onderschrijft de Governance Code 
Cultuur. De Fair Practice Code en de Code Diver-
siteit & Inclusie. HIJS kent een bestuursmodel 
waarin het bestuurlijke proces in handen is van het 
bestuur. Het bestuur draagt de eindverantwoorde-
lijkheid, maar heeft de voorbereiding en uitvoering 
van het artistieke en zakelijke beleid gedelegeerd 
aan de directeur, Dave Vanderheijden. Deze is ook 
volledig gevolmachtigd. 

In 2021 vergaderde het bestuur vier keer. In de 
eerste vergadering van het jaar keurde het bestuur 
het jaarverslag 2020 en het jaarplan 2021 goed. In 
elke vergadering wordt de financiële situatie be-
sproken. De bespreking wordt voorbereid door de 
directeur en de penningmeester.
Zoals gerapporteerd in het HIJS jaarverslag 2020 
zijn in 2020 een nieuwe voorzitter, een nieuwe 
penningmeester en een extra bestuurslid met 
expertise over de hiphopcultuur benoemd. Bij de 
werving was de toepassing van de Code Diversi-
teit & inclusie een belangrijk aandachtspunt. Per 
1 maart 2020 zijn de nieuwe bestuursleden aan-
getreden. In 2021 zijn er wederom twee nieuwe 
bestuursleden toegetreden tot het bestuur. Ener-
zijds om de afgetreden secretaris Rogier Bennink 
te vervangen en anderzijds om de expertise en 
diversiteit van het bestuur te vergroten. Hierdoor 
is er ook een gelijke man/vrouw verhouding in het 
bestuur. 
De jaarlijkse zelfevaluatie met het nieuwe bestuur 
zal vanwege de wisseling in de samenstelling in het 
bestuur in de eerste helft 2022 plaatsvinden.
Vanuit haar rol als werkgever is besloten dat de di-
recteur met ingang van de nieuwe cultuurplanperi-
ode (2021-2024) in dienst treedt bij Stichting HIJS. 

04
Organisatie en 
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 4.3 FINANCIËLE ADMI-
NISTRATIE 

De controle van de financiële administratie en 
opstelling van de definitieve jaarrekening wordt 
uitgevoerd door administratie- en belastingkantoor 
Force Finance. De controle op de prestaties is in 
handen van accountantsbureau Berghout & Mas

Rooster van aftreden Stichting HIJS 2021

Tabel 4.2.1

Nevenfuncties bestuur Stichting HIJS 2021

Tabel 4.2.2

Naam Functie Maatschappelijke functie 1e termijn 2e termijn

Debora Lootsma Voorzitter Afgetreden 29-02-2020

Marcel van der Aa Penningmeester Afgetreden 29-02-2020

Özgur Eylen Voorzitter Kanteen25 01-03-2020 01-03-2024

Dave de Held Penningmeester Rabobank 01-03-2020 01-03-2024

Rogier Bennink Secretaris Afgetreden 31-07-2021

Mart Bechtold Bestuurslid Cultureel ondernemer 01-11-2015 18-11-2019

Conchitta Bottse Bestuurslid Paard Den Haag 01-06-2020

Joan Biekman Bestuurslid Adviseur Cultuurparticipatie 
Centrum & Laak, Expertise 
Urban

01-08-2021 01-08-2025

Nancy Hoffman – van 
Laak

Secretaris Cultureel producent 01-08-2021 01-08-2025

Naam Nevenfunctie

Özgur Eylen Geen

Dave de Held - Technisch voorzitter wijkraad Katendrecht-Wilhelminaplein
- Voorzitter Stichting Mentorproject Rotterdamse Douwers
- Voorzitter Stichting Ronde van Katendrecht

Rogier Bennink Geen

Mart Bechtold Eigenaar La Luna Kunst- en werkwinkel

Conchitta Bottse - Productiemanager ADE Beats 
- Tourmanager Shirma Rouse 
- Algemeen bestuurslid Stichting Popunie
- Algemeen bestuurslid Stichting GUAP
- Algemeen bestuurslid Stichting Clubhopping The Hague

Joan Biekman - Jongeren ambassadeursgroep van de Nederlandse Vrouwenraad 
- Initiatiefnemer Inspire To Move Up

Nancy Hoffman – van Laak - Bestuur theatergroep Macabre
- Directeur stichting Creative Action Now (CAN).
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 4.4 CULTUREEL ONDER-
NEMERSCHAP 
Naast de Cultuurplanactiviteiten voert HIJS als ja-
ren extra projecten en activiteiten uit die urgent 
zijn binnen de hiphopcultuur. Hiervoor heeft de 
stichting succesvol externe financiering (sponso-
ring en fondsen) weten te verwerven. Ook steunt 
HIJS-kunstenaars en externe projecten door mid-
del van mankracht, kennisdeling of sponsoring in 
materiaal. 
Een van deze activiteiten was POW! WOW! Rotter-
dam. De eerste 3 edities viel het street art festival 
POW! WOW! Rotterdam onder stichting HIJS. (Ech-
ter viel formeel buiten de cultuurplan activiteiten). 
Het street art festival droeg goed bij aan de doelen 
van de stichting. Door het succes en de groei van 
POW! WOW! Rotterdam is besloten om het festival 
te verzelfstandigen in een eigen stichting. Hiermee 
wordt ook het financiële risico gescheiden. De twee 
stichtingen zijn nog steeds aan elkaar verbonden.
Daarnaast voert HIJS-activiteiten uit die extra (com-
merciële) inkomsten genereren en zo bijdragen 
aan een gezonde financieringsmix. Onder deze 
activiteiten vallen voornamelijk muurschilderingen 
voor particulieren en ondernemers en street art 
wandeltours. Een overzicht van alle activiteiten die 
HIJS naast de cultuurplanactiviteiten heeft uitge-
voerd in 2021 staat in paragraaf 3.2. Bij alle activi-
teiten houdt HIJS het fair pay principe in acht. 

 4.5 MARKETING EN 

COMMUNICATIE 
Activiteiten op gebied van marketing en commu-
nicatie vindt vooral online plaats, via de website 
en onze socials. Op die manier bereiken we onze 
doelgroepen maximaal, met minimale kosten. 
Daarnaast beschikt het team en het bestuur over 
een goed netwerk in de stad. Bij projecten en even-
ts waar we over een groter budget beschikken, 

kiezen we ervoor om van betaalde Facebook en 
Instagram campagnes gebruik te maken om ons 
bereik te vergroten. Daarnaast beschikken we over 
korte lijnen met de pers en hanteren we een effec-
tieve perslijst. 
De socials van HIJSlive zijn komen te vervallen van-
wege de terugloop van fysieke activiteiten tijdens 
de pandemie. Daarnaast bleeft de groei van deze 
kanalen ook achterwege. In 2020 stonden de kana-
len van POW! WOW! Rotterdam ook hieronder ver-
meld. Inmiddels is POW! WOW! Rotterdam een 
zelfstandige organisatie geworden waardoor het 
geen activiteit van HIJS meer is.

Het onderstaande overzicht laat zien dat onze 
doelgroep minder actief is op Facebook of hun 
account zelfs verwijderd. Dit zien we ook duidelijk 
terug aan onze HIJS-facebookpagina. Het Rewri-
ters010 kanaal op facebook steeg wel licht en dat 
komt omdat deze doelgroep gemiddeld genomen 
iets ouder is. Eenzelfde soort ontwikkeling zien we 
terug op Twitter, waar een serieuze groei achter-
wege blijft. We kunnen stellen dat Instagram onze 
belangrijkste social is en waarschijnlijk blijft.

4.5.1 Toelichting op jaarrekening 

Stichting HIJS heeft het jaar 2021 positief afgeslo-
ten met een bedrag van € 41.129. 
Met alle cultuurplan activiteiten zijn we binnen 
het begrote budget gebleven. Daarnaast is er ook 
in 2021 een toename van werk in opdracht en 
commerciële opdrachten 2021 voor Stichting HIJS 
geweest. Tijdens de Coronapandemie was het wel 
mogelijk om buiten (onder andere) muurschilde-
ringen uit te voeren en is de vraag toegenomen. 

De opgebouwde reserves zorgen voor een gezond 
eigen vermogen van de stichting om mogelijke 
tegenslagen in de toekomst op te vangen. Daar-
naast wordt geïnvesteerd in de vernieuwing van 
het platform HIJS en de professionalisering van de 
podcast.

Productie Platform Volgers 2020 Volgers 2021

Hiphop In Je Smoel Facebook 6119 6089

Instagram 6948 8876

Twitter 5998 5977

Rewriters010 Facebook 2349 2497

Instagram 4455 5371

Twitter 558 598

Tabel 4.5

WWW.HIPHOPINJESMOEL.COM

INFO@HIPHOPINJESMOEL.COM

25/3/2022

24 25


