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11 Wellicht de oudste street art in 
Nijmegen en wel van politieke aard: 
het laatste zogeheten ME-mannetje 
uit 1981 ten tijde van de Zeigelhof-
affaire dan wel Piersonrellen. Bleef 
respectvol intact tot juni 2004 een 
jonge generatie krakers bij de ont-
ruiming van de bovenwoning van 
modewinkel Ter Horst van Geel lila 
kopieën aanbracht in de buurt en 
het origineel tegelijk even omkleur-
de. De lila laag is later weer verwij-
derd. In 2008 kende de gemeente-
raad op initiatief van GroenLinks 
aan het ME-mannetje de status van  
monument toe. (tussen de Karren-
gas en Piersonstraat)

12 Hier een verrassend grote 
uitvoering in tapijt van de pijl-in-
pijl, die daar al drie jaar hangt. Al 
jaren is de pijl-in-pijl een bekende 
verschijning in de vorm van een 
sticker waarbij de binnenste te-
gengestelde pijl er handmatig uit 
is gesneden. Erachter schuilt een 
oudgediende van de Nijmeegse 
street art met als pseudoniem het 
getal 103. Oud werk van hem is te 
vinden op fotolog.com/103. Er-
naast hangt een gele jerrycan van 
De Imker. Deze kunstenaar mani-
festeert zich voorts met stickers 
waarmee hij honingraten vormt, 
en met grote gespoten afbeeldin-
gen van een imker. Ook te vinden 
op Facebook onder De-Imker. Als 
derde hangt hier een creatie van de 
Engelsman Tempo33 die een keer 
in Nijmegen op bezoek was. (hoek 
Kerkegasje/ Gruitberg)

13 Wie de uiting ‘meer liefde’ 
is ontgaan, is analfabeet dan wel 
slechtziend. Dat die twee woorden 
reacties oproepen, blijkt uit hetgeen 
anderen er vaak aan toevoegen. 
De student ‘meer liefde’ hanteert 
als pseudoniem Broodzaksluitin-
kje, ontleend aan de witte plastic 
broodzaksluitinkjes welke hij over-
al plakt en onder welke naam net 

als meerliefdeinnijmegen ook een 
Facebookpagina bestaat. (Schevic-
havenstraat)

14 Veelvoorkomend op promi-
nente plekken is TL met zijn le-
vendige tl-buis. ‘Wat doe jij met het 
licht in je ogen’, schreef hier iemand 
poëtisch bij. Van TL zijn ook stic-
kers vergezeld met de tekst ‘brengt 
verlichting’. (Scheidemakershof)

15 Bijna dromerig speels verrijken 
deze figuurtjes het saaie stucwerk 
dat eerder door ontsierende tags 
werd belaagd. (Karrengas)

16 De DAR ontdoet muren alleen 
van graffiti als daarvoor opdracht 
wordt gegeven. Maar soms wil een 
reiniger zelf wel eens creatief uit de 
hoek komen. Door simpel enkele 
letters weg te spuiten ontstaat er 
een andere tekst. Misschien moet 
hiervoor de term delete graffiti wor-
den ingevoerd? (Karrengas)

17 In hoeverre tags, karakteristie-
ke krabbels, als kunstuiting gelden, 
blijft punt van discussie. Doorgaans 
wekken ze louter irritatie op. Door 
de lompe wijze van aanbrengen is 
er vaak eerder sprake van vanda-
lisme. Die puberale aandrang om 
overal tags te plaatsen net zoals 
ongecastreerde krolse katers her en 
der spritsen met hun geurvlaggen, 
heeft ook iets zieligs en meer weg 
van creatieve diarree. (Vlaamsegas)

18 Geheel in de traditie van de 
politieke satire zoals onder meer 
van de Duitser Klaus Staeck, ver-
schenen vorig jaar tijdens de ver-
kiezingscampagne antiposters 
waaronder deze provocerende. 
(Ziekerstraat)

tekst: Max van Wel 
foto’s: Max van Wel

in�beeld

11

1514

17 18

10

1616

12 13


