
Ontplooiing
„Ik heb altijd getekend, als
kind met Oost-Indische
inkt. Mijn vader werkte bij
de PTT. Ook hij kon goed te-
kenen, maar vond dat van-
zelfsprekend. De Kunstaca-
demie was taboe. ‘Te ke n e n
is een hobby, geen vak’, zei
hij. Achteraf is dat een
voordeel geweest, ik leerde
dingen die je niet op school
leert. Ik reisde door Marok-
ko en later Senegal, raakte
gefascineerd door de patro-
nen in Arabische kunst en
architectuur en door de
openheid van de mensen.
De wereld bleek heel an-
ders te zijn dan ik voorge-
schoteld had gekregen. Die
boodschap zit nog steeds in
mijn werk.”

Noodzaak
„In de punkscene herkende
ik mezelf. Er was geen
werk, de bom zou vallen.
We maakten fanzines, ik
opende een underground
galerie. We voelden ons
verlicht, wij begrepen dat
de wereld zou vergaan. Met
dat gevoel maakten we ook
graffiti: dan hadden we in
elk geval ons eigen graf-
schrift geschreven. In 1978
sneed ik mijn eerste sja-
bloon, van Bob Marley. Met
sjablonen kon ik herhalen,
patronen bouwen. Ik ben
trots op mijn werk uit die
tijd, het heeft een magi sche
boodschap. Maatschappij-
kritisch, humoristisch. Van
Agt met apocalyptische tek-
sten, Beatrix met blote bor-
sten. Een uiting van leven,
geen kunst om de kunst.”

Ve r n i e u w i n g
„In 1990 kreeg ik een sti-
pendium. Ik besloot als een
antropoloog Nederland te
gaan bestuderen. Wat is de
Nederlandse cultuur? Die
vraag was toen vernieu-
wend. Ik stapte op de bus
naar Marken en naar de
Keukenhof. Ik zag Neder-
land door de ogen van Ja-
panners, hoe ook wij een
stam zijn met tradities. Van-
af toen ben ik me in Delfts
blauw gaan verdiepen. Ik
maakte Dutch tribal art,
met molens, hunebedden,
Escher. Er werd me natio-
nalisme verweten, anderen
vonden het kitsch. Voor mij
betekende het mijn door-
braak. Niet veel later mocht
ik op Schiphol Terminal
West ‘Hollandi sen’.”
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‘Mijn werk is een pleidooi
voor trots en tolerantie’
Kunstenaar Hugo Kaagman (59) werkte als een
van de eerste graffiti-artiesten met sjablonen en
omarmde later het Delfts blauw.
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St reve n
„Kunst moet de wereld
mooier maken. Dat was
mijn stelregel al in de graffi-
titijd. Ik laat graag equiva-
lenten zien: de piramides
naast de hunebedden, Bob
Marley samen met Johnny
Jordaan, Eschers patronen
tegenover het Moorse Al-
hambra. Door de overeen-
komsten en de verbanden
te tonen, hoop ik het hok-
jesdenken van mensen
open te breken. Veel van
mijn werken zijn een plei-
dooi voor trots en toleran-
tie. De ene cultuur is niet
beter dan de andere, maar
a n de r s . ”

Po l e m  i e k
„Een recente grote op-
dracht was de betegeling
van de Stadshaard in En-
schede, een warmtekracht-
centrale op de locatie van
de vuurwerkramp. Ik heb
gepoogd de canon van En-
schede te maken, met beel-
tenissen van lokaal beken-
de personen, gebouwen en
gebeurtenissen. De Stads-
haard werd door N RC u i t ge -
roepen tot het lelijkste ge-
bouw van Nederland. Ik
kreeg veel kritiek uit PVV-
hoek: de toren is 45 meter,
hoger dan de kerktoren er-
naast. Er werd me verwe-
ten een ‘Delfts blauwe mos-
ke e ’ te hebben geschapen.
Ik schrok van de felheid.
Maar uiteindelijk is het na-
tuurlijk mooi als een pro-
ject spraakmakend is.”

Fr u s t ra t i e
„Ik was een voorloper.
Soms mis ik de erkenning
daarvoor. Marcel Wanders
en Studio Job scoren nu met
voorwerpen met Delfts-
blauwe motieven. Dat zijn
afgeleiden van wat ik heb
ontdekt. Mijn spullen lagen
in 2001 al bij de HEMA. Na
mij is een jonge garde u rb a n
artists opgestaan die veel
werkt met sjablonen, ge-
weldige lui zoals Banksy in
Engeland. De stijl is razend
populair, maar ik tel niet
echt mee in streetartgale-
ries en op festivals. Ik ben
wel blij dat de beweging
doorzet, al houdt graffiti in
Nederland de bijsmaak van
vandalisme. Geen enkel
museum heeft een Banksy
in zijn collectie.”

Pe r s p e c t i e f
„Ik blijf zoeken naar ver-
nieuwing, het experiment.
Ik ben nu bezig met uitsne-
den van Jezus, patronen
met symboliek. Ik ga ook
een Jezusbeeld bespuiten.
Of ik geloof? De mens heeft
God geschapen, dat geloof
ik. Maar ik ga de confronta-
tie aan hoe christelijk ik
kan zijn. Religie en kunst
liggen dichtbij elkaar. Wie
niet gelooft grijpt naar de
kunst, je gaat naar de kerk
of naar een museum. Als ik
op internet lees hoe die
mannen in het zwart in Irak
tekeer gaan, denk ik: mis-
schien dat kunst het ant-
woord is.”
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