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Intro



Atilla is al vier jaar fulltime kun-
stenaar en heeft zijn eigen atelier 
in Theaters Tilburg. “Ik leef nu van 
mijn kunst. Ik wil geen subsidiekun-
stenaar blijven, maar je hebt dat 

soms nodig om sommige dingen te 
‘launchen’ en ergens in te investeren. 
Het wordt pas echt interessant bij de 
kunstsales, waarin mijn werk ver-
kocht wordt. Daar kan ik steeds meer 
inkomsten van genereren.” 

Ieder jaar komen er volgens hem 
nieuwe makers in de scene. “Ik hou 
dat heel goed in de gaten. Dan zie 
ik weer iets nieuws op Instagram, 
jonge makers van 17 of 18 jaar. Dat 
vind ik super vet, dat die nieuwe 
generatie opstaat. Op dit moment is 
mijn generatie degene die de meeste 
muurschilderingen maakt in Tilburg. 
Wat voor ons in onze jongere jaren 
miste, was subsidie krijgen om legaal 
muurschilderingen te maken. Wij 
zijn allemaal graffitispuiters, wij zijn 
eigenlijk de ‘OG’ illegale painters. De 
nieuwe generatie kan er daadwer-
kelijk geld mee verdienen, nu dat er 
subsidie gevraagd kan worden. Dat 
is iets heel belangrijks wat aan het 
veranderen is in Tilburg. Ik had niet 

gedacht dat het zo snel zou ge-
beuren, maar Tilburg is daar eindelijk 
goed mee vooruit aan het gaan. Wij 
hebben hier hard voor geknokt en de 
nieuwe generatie plukt daar nu de 
vruchten van, omdat de gemeente 
onze scene heeft leren waarderen.”

Het valt Atilla op dat ‘urban’ de 
nieuwe term is die wordt gebruikt 
voor de scene. “Urban is een woord 
dat bij veel mensen in mijn sector niet 
geliefd is. In Tilburg wordt de term ur-
ban, denk ik, gebruikt om een balletje 
op te gooien, zodat mensen kunnen 
opzoeken wat het is en daarnaartoe 
kunnen werken. Daar heb ik mezelf 
in verdiept toen het woord mij begon 
op te vallen. Ik ben nu eigenlijk een 
‘urban artist’, maar zo voel ik me niet. 
Ik ben gewoon street artist, graffiti 
artist. Ik denk dat ‘urban’ tijdelijk is, 
op een gegeven moment gaan ze het 
een nieuwe naam geven. Het uitein-
delijke doel ervan vind ik goed. Ze 
gebruiken het nu als tool om ergens 
te komen. Als je goed kijkt, is Tilburg 
erg in ontwikkeling en ontstaan er 
veel nieuwe dingen.” 

“In Tilburg is veel mogelijk, maar 
je moet laten zien dat je het wil. 
Je moet niet bang zijn om iets te 
ondernemen, niet bang zijn om te 
falen. Natuurlijk is het handig als je 
bepaalde connecties hebt, maar die 
kun je vinden. Als ik merk dat iemand 
iets nodig heeft, dan faciliteer ik dat. 
Er zijn bijvoorbeeld veel beginnende 

studenten die ook muurschilderingen 
willen maken, maar geen toestem-
ming van de gemeente krijgen omdat 
ze nog geen naam of portfolio 
hebben opgebouwd. Ik ben daarom 
bezig met de gemeente om muren te 
claimen voor mijzelf. Dan ga ik naar 
een pandeigenaar en zeg ik dat ik 
kan zorgen voor een mooi kunstwerk 
op zijn muur. Wij zorgen dan ook dat 
dat wordt bijgewerkt. De eigenaar 
heeft dan nooit meer overlast van 
graffiti bijvoorbeeld, waar al vaak 
klachten over zijn. Ik creëer hiermee 
een soort opstapmodel voor die 
studenten. Dat is een beetje hoe ik 
mezelf nu langzaamaan wil gaan 
positioneren.”

‘Vroeger werd 
graffiti als ille-
gaal gezien, de 
nieuwe generatie 
heeft meer vrijheid 
gekregen in painten’

Atilla
ATILLA (31) HAD VAN JONGS AF 
AAN DE NATUURLIJKE DRANG OM 
IETS TE CREËREN. HIJ GING OP ZOEK 
NAAR VREEMDE GEBEURTENISSEN, 
PAKTE DINGEN OP STRAAT OM ER 
IETS CREATIEFS VAN TE MAKEN. 
“IK TEKENDE OP DE MUREN VAN 
MIJN OUDERLIJK HUIS, MIJN PA 
WAS BOOS NATUURLIJK”, LACHT 
HIJ. VANAF ZIJN ACHTTIENDE GING 
ATILLA HONDERD PROCENT VOOR 
ZIJN KUNST. “NATUURLIJK WAS DAT 
EEN RISICO. STRAKS KRIJG IK EEN 
ONGELUK EN IETS AAN MIJN HAND 
EN DAN KAN IK NIKS MEER. IK 
DACHT: ‘LEKKER BOEIEND, DAN KAN 
IK MAAR NIKS MEER, MAAR HIER 
WIL IK VOOR GAAN’.”



“Het collectief startte ik vanuit de 
wens en behoefte om dansers, niet 
alleen als dansers maar ook als 
personen, meer zichtbaar te maken 
in Tilburg. Dit bedoel ik niet opperv-
lakkig, van ‘kijk deze dansers eens’; ik 
vind nou eenmaal dat zij een bep-
aalde bekendheid verdienen. Dat we 
aan Tilburg kunnen laten zien dat dit 
mooie mensen zijn, met wie je toffe 
samenwerkingen kan aangaan.”

Het collectief is inmiddels meer dan 
vijftig dansers rijk, maar daar houdt 
het niet op voor Chilton. Hij wil een 
community bouwen in Tilburg, waarin 
zo veel mogelijk leden van onder 
andere de hiphopscene, de Fontys, 
Tilburgse dansscholen en individue-
le makers/zzp’ers met elkaar ver-
bonden worden. “Het danscollectief 
en de community zijn twee verschil-
lende dingen. Het collectief bedient 
de community, door een platform 
te zijn, de dansers een kanaal en 

gelegenheden te bieden om gezien 
te worden. Zo kunnen ze in aanraking 
komen met investeerders en andere 
dansers.”

 “Tilburg heeft veel dans en veel 
urban, dat is duidelijk. Maar bewe-
gingen als deze, die ik wil realiser-
en met D-Crew Dance Collective, 
bestaan hier niet. Er was niemand 
die álle dansers in Tilburg pushte. We 
zijn een stad van makers en onderne-
mers, een rauwe stad met veel ruimte 
voor dit soort initiatieven.” Daarom 
vindt Chilton Tilburg al heel lang een 
echte urbanstad. “Dan heb ik het niet 
alleen over de opleidingen. Er zijn 
ook veel leden van de urban scene 
die niet de reguliere route bewandel-
en en veel te bieden hebben.”

In Tilburg ontstaan steeds meer 
plekken om deze cultuur te stimul-
eren. Zo maakte Ateliers Tilburg het 
onlangs mogelijk voor D-Crew Dance 
Collective om een eigen ruimte te 
bemachtigen. “Daar zijn we heel 
dankbaar voor. Dit soort initiatieven 
maken het makkelijker voor creatiev-
elingen om hun passie te beoefenen 
in onze stad. Het zou nog makkelijker 
worden als gemeentes ook de taal 
leren te spreken van de urbancultuur. 
Net zoals wij in Tilburg vanuit de 
urban scene de taal en doelen van 
de gemeente, culturele instellingen 
en fondsen beter zijn gaan begrijpen. 
Als zij zich omgekeerd steeds meer 
hiervoor openstellen, dan zal de com-
municatie nog sneller gaan. En dat 
doen ze stapsgewijs ook steeds meer 
hoor. Ik heb grote doelen met Tilburg, 
om de stad op de kaart te zetten. We 
hebben veel te bieden. In Nederland, 
maar ook internationaal.”

Chilton

‘Ik wil Tilburg op de 
kaart zetten, ook 
internationaal’

CHILTON (28) STARTTE NA ZIJN 
JARENLANGE PASSIE VOOR DANS, 
IN 2020 HET INITIATIEF D-CREW 
DANCE COLLECTIVE: EEN COLLEC-
TIEF VAN TILBURGSE DANSERS, VAN 
‘STRAATDANSERS’ TOT STUDENTEN 
VAN FONTYS VOOR DE KUNSTEN. 
DE GROEP HELPT ELKAAR BELAN-
GELOOS, WANT BEHALVE DANSERS 
ZIJN SOMMIGE LEDEN OOK 
ONDER ANDERE VIDEOGRAFEN, 
FOTOGRAFEN OF MODELLEN DIE 
SAMEN DINGEN CREËREN. WAAR 
HIJ VROEGER MET ZIJN GROEPEN 
VOORAL MEEDEED AAN DANSWED-
STRIJDEN, ZIJN CHILTONS DOELEN 
MET TILBURGSE DANSERS EEN STUK 
BREDER GEWORDEN.



Khalil merkt dat Go-Britain een 
community heeft opgebouwd, vooral 
online. “Onze Instagrampagina is 
de afgelopen twee jaar gigantisch 
gegroeid. Toen we failliet gingen, 
werden we overspoeld met berichten. 
Dat was voor ons een bevestiging 
dat we veel trouwe klanten heb-
ben. Ik denk dat we het gezicht van 
Tilburg zijn geworden, ook omdat 
we de eerste winkel waren die de 
hiphopcultuur en skatecultuur bedi-
ende. We willen geen standaard win-
kel met paspoppen en kledingrekken, 
we willen sfeer, beleving, vernieu-
wing. Toen we dit concept gingen 
doorvoeren zo’n zes jaar geleden, 
vierden we dat met een optreden van 
Fresku en vijftig paar gratis sneakers. 
Dat was gekkenhuis, echt geweldig.” 

Volgens Khalil heerst in Tilburg een 
hiphopcultuur, waardoor het concept 
werkt. “Tilburg is een studentenstad, 
heeft veel jongeren die dansen en 
rappen. Veel jongeren willen het 
maken hier. Ze zijn bezig met kled-
ing, merken en de laatste trends. Als 
je dat vergelijkt met Eindhoven en 
Breda, dan merk je dat Tilburg meer 
bezig is met de merken die wij ver-
kopen. Hier willen we de lokale held 
zijn. We willen nu eerst de winkel 
weer vol krijgen, omdat we nog aan 
het bouwen zijn sinds het faillisse-
ment, en de grootste webshop in 
headwear worden zoals we vroeger 
altijd waren. Maar daarna ga ik ook 
buiten Nederland kijken. Ik wil met 
ons bedrijf richting de Benelux of 
Duitsland en Europa veroveren. We 
moeten in Nederland geen grote ket-
en worden met veel filialen, we willen 
uniek blijven.”

 “Als Go-Britain zetten we ons in om 
jongeren een kans te geven. Soms 
komen jongeren met een tof pro-
ject bij ons aankloppen waarvoor 
ze bijvoorbeeld vragen om spullen 
in bruikleen, maar ook jongeren die 
hier een video willen schieten of een 
optreden willen geven. Deze jonge 
mensen willen we altijd een kans 
geven en dat zullen we ook blijven 
doen. Waar ik jongeren kan steunen 
om hun doel te bereiken, doe ik dat. 
Ik vind het mooi als ze bij ons komen 
met een plan. Een van onze nieuwste 
samenwerkingen is bijvoorbeeld met 
de Tilburgse dansers van D-Crew 
Dance Collective, zij gebruiken ons 
weleens als decor voor hun video’s. 
Dat vinden wij alleen maar tof.”

Tilburg zou volgens Khalil de aan-
dacht meer op jongeren mogen 

leggen. “Al vind ik dat Tilburg hierin 
al goed op weg is. Maar de ge-
meente mag van mij jongeren nog 
meer betrekken. Jongeren die iets 
willen bereiken in deze scene, op het 
gebied van streetwear, hiphop en 
muziek. Ik merk dat dit steeds beter 
gaat, omdat we het laatste jaar vaak 
worden benaderd voor samenwerkin-
gen met bedrijven en stichtingen. 
Tilburg is ook echt een hiphopstad. 
Je merkt het aan het feit dat we 013 
hebben en festivals als WOO HAH!, 
dat heeft een bepaalde cultuur doen 
ontstaan. Hierin hopen wij ook veel 
bij te dragen. Ik geloof in mezelf en 
in dit team en ik heb veel hoop en 
geduld, dat heeft mij denk ik ook in 
deze positie gebracht. We zijn nog 
jong en kunnen best ver komen met 
de juiste wil, ervaring en kennis.”

Khalil

‘We willen Til-
burgse jongeren 
helpen die iets in 
deze scene willen 
bereiken’ 

KLEDINGWINKEL GO-BRITAIN ZAT 
IN 2020 IN FAILLISSEMENT TOEN 
KHALIL (35) BESLOOT HET BEDRIJF 
OVER TE NEMEN. “MET ÉÉN FILIAAL 
IN NEDERLAND GING HET NIET 
GOED, MAAR IN TILBURG WAS ER 
EIGENLIJK NIETS AAN DE HAND. 
DAAROM WILDE IK HIERMEE DOOR 
EN NAM IK GO-BRITAIN OVER. DIT 
TEAM WERKT AL TIEN JAAR SAMEN 
EN WIJ ZIJN AL DERTIG JAAR HIER 
EEN BEGRIP. HET CONCEPT PAST 
BIJ TILBURG. HET ENIGE WAAR IK 
ZORGEN OM HAD, WAS DE CORO-
NACRISIS. IK DACHT: VIER WEKEN 
GESLOTEN ZIJN, DAT OVERBRUGGEN 
WE WEL. UITEINDELIJK WERDEN 
DAT BIJNA VIJF MAANDEN, MAAR 
DIE TIJD MAAKTE ONS GELUKKIG 
WEL CREATIEF EN WE KONDEN ON-
LINE NOG VEEL DOEN. ZO HEBBEN 
WE HET OVERLEEFD.”



“101Barz, daar begon het, want op 
mijn vijftiende kreeg ik een miljoen 
views na mijn rapsessie”, vertelt 
Mijndert met een glimlach, zichtbaar 
nog steeds onder de indruk van de 
onverwachte blow-up. “Dat leidde 
tot boekingen, optredens en touren 
met bekende rappers. Ook hier in 013 
heb ik veel opgetreden, dus ze kend-
en me al. Ik ging veel om met Tim en 
we wilden iets ondernemen. Toen 
kwamen we uit op een clubnacht 
voor de hiphopcultuur. Dat werd later 
‘Gaande’.”

Vanaf maart 2021 kreeg Mijndert ook 
een steeds grotere rol in de market-
ing van WOO HAH! en beslist hij over 
de grote communicatielijnen. “We be-
gonnen op de Spoorzone en breidden 
toen uit naar de Beekse Bergen. Bijna 
25 procent van de 38.000 bezoekers 
komt uit het buitenland. Ik denk dat 
WOO HAH! groot is geworden omdat 
we goed hebben geconstateerd dat 
hiphop een dominante muziekstro-

ming is in Nederland. We waren er 
op het juiste moment. Er waren nog 
geen soortgelijke festivals, althans 
niet in Nederland, die bijvoorbeeld 
een Soundcloud-rapper als hoof-
dact op een groot podium program-
meerden. Wij waren de eersten die 
dat aandurfden en hadden dat goed 
ingeschat. Toen is dat balletje gaan 
rollen.”

Zijn concept Gaande stopte in 2020, 
met nog één keer een groot hiphop-
feest in 013 met Britse dj/producer 
Troyboi op het podium. “Ondanks 
het succes bleek Gaande in Tilburg 
toch een te smalle sound te hebben. 
Het was moeilijk om deze kleine 
doelgroep te bundelen, allemaal in 
onze grote zaal te krijgen. Gaande 
had een geluid dat niet voor iedereen 
was; niet iedereen houdt van mosh-
pits, bijvoorbeeld. Daarnaast was ik 
26 jaar en Tim al in de 30, dus waren 
we misschien ook niet meer zo ‘in 
touch’ met de scene. Ik hoop nu dat 
jonge mensen opstaan en initiatief 
nemen om dit soort concepten levend 
te houden. Wij zullen hier zeker de 
eerste stappen weer in gaan zetten, 
zodra het nachtleven weer mag be-
ginnen. Als iemand zegt: ‘Wij hebben 
een idee voor een hiphopavond’, en 
wij als 013 geloven hierin, dat finan-
cieren we dat concept ook.”

“Ik zie Tilburg echt als hiphopstad. 
Als ik naar huis loop, zie ik mensen 
skaten, hoor ik hiphopmuziek; ik 
heb altijd het gevoel dat het hier 
leeft. Wat voor mij bijvoorbeeld nog 
ontbreekt, is een Tilburgse rapper die 
ook op landelijk niveau acteert. Dat 
kan veel doen voor een stad. WOO 
HAH! draagt daar nu aan bij, net als 
Go-Britain, Reissue en Le Flux. Door 

corona hebben we elkaar niet echt 
kunnen vinden, terwijl een stad juist 
vaak bruist door connecties. Voor 
Gaande hadden we altijd een grote 
gastenlijst, omdat we het belangrijk 
vonden dat veel mensen bij elkaar 
kwamen, want daar kunnen mooie 
dingen uit ontstaan. Maar niet alleen 
binnen de scene zelf, ook tussen de 
hiphopscene en de gemeente. Ik heb 
daarom ook moeite met het woord 
‘urban’, omdat het lijkt alsof alles op 
een hoop wordt gegooid en ding-
en niet worden gewaardeerd voor 
wat ze zijn. Een goede rapper is een 
goede rapper en een goede danser 
is een goede danser. Daar zit geen 
‘urban’ bij. Het gaat om het erkennen 
en waarderen dat die stromingen 
er zijn. Ik denk dat dat wel gebeurt, 
maar dat uit zich ook niet direct in 
een half jaar of een jaar. Dat heeft 
tijd nodig.”

Mijndert

‘Als ik naar huis 
loop, zie ik mensen 
skaten en hoor ik 
hiphopmuziek; dit is 
een hiphopstad’

HOOFD MARKETING EN COMMU-
NICATIE VAN POPPODIUM 013, 
MIJNDERT RODOLF (28), STARTTE 
SAMEN MET TIM VAN DONGEN HET 
HIPHOPCONCEPT GAANDE: VAN 
2015 TOT 2020 HÉT HIPHOPFEEST 
IN POPPODIUM 013. MET ZIJN 
ACHTERGROND ALS RAPPER EN 
MUZIEKSCHRIJVER WIST HIJ WAT 
ER SPEELDE IN DE SCENE. ZO HIELP 
HIJ ZELFS MEE AAN DE MARKETING 
VAN WOO HAH!, HET GROOTSTE 
HIPHOPFESTIVAL VAN NEDERLAND 
- ZO NIET EEN VAN DE GROOTSTE 
HIPHOPFESTIVALS VAN EUROPA 
- DAT BEGON OP DE BESCHEIDEN 
TILBURGSE SPOORZONE.



Raoul (29) werkt sinds een jaar bij 
Reissue en denkt dat het concept 
van de winkel in Tilburg werkt, om-
dat urban altijd al in de stad heeft 
geleefd. “Ik heb vroeger veel in de 
skateboardscene gezeten en weet 
daarom dat we bijvoorbeeld moo-
ie skateparken hebben. De stijl die 
wij aanbieden is ook onder andere 
‘skate’. Maar Tilburg zet zichzelf ook 
bijvoorbeeld met Poppodium 013 op 
de kaart. De studies die Tilburg daar-
naast aanbiedt, helpen hierin mee, 
zoals International Lifestyle Studies 
en de andere creatieve opleidingen 
op Fontys Stappegoor. Dat brengt de 
creatievelingen ook naar onze stad. 
In Eindhoven of Den Bosch proef 
je deze sfeer niet snel. We hebben 
voorheen ook in Den Bosch gezet-
en, maar dat was qua publiek een 

wereld van verschil.”

Gio haakt daarop in: “Ik vind Til-
burg het Rotterdam van het zuiden. 
We zijn eigenlijk helemaal geen 
mooie stad: grijs en grauw, weet 
je wel? Echt een industriële stad, 
met veel studies. Elk jaar krijgen we 
een nieuwe lichting studenten van 
verschillende disciplines. En, zoals 
Raoul zegt, brengt Poppodium 013 
een bepaalde vibe aan de stad. Wat 
ik jammer vind, is dat we vroeger 
tevergeefs probeerden om al die 
creatieve mensen zo veel mogelijk in 
Tilburg te houden, maar ik snap wel 
dat natuurlijk het meeste in de grote 
stad gebeurt. Maar als iedereen naar 
de grotere steden verhuist, houd je 
nooit je talenten hier.”

Ook Raoul vindt het jammer dat 
artiesten naar de grotere steden ver-
trekken. “Mensen die muziek maken 
willen naar de Randstad. Daar ge-
beurt het allemaal. Dat snap ik wel, 
maar je hebt hier in het zuiden net 
zoveel kans om jezelf te ontplooien. 
Sterker nog, dat vind ik de kracht van 
Tilburg. We zijn maar een klein stad-
je, maar kijk eens naar WOO HAH!. 
Dat komt wel hier vandaan, snap je? 
Dan reizen ze van boven de rivieren 
speciaal naar het zuiden om dat te 
komen meemaken, en dan is het ook 
nog een echt hiphopfestival. Wij 
kunnen als stad echt wel laten zien 
dat wij een groot aandeel kunnen 
hebben in Nederland.”

Raoul vindt het goed dat er de afge-
lopen jaren goed is gekeken naar de 
behoeftes van de Tilburgse jeugd. 
“Bijvoorbeeld met de evenementen 
in Club Smederij. Zo vormen locaties 
een plekje voor de jeugd. Ook in 

Theaters Tilburg wordt veel gedaan 
met bijvoorbeeld exposities, zo stimu-
leer je deze talenten.” Maar op de 
vraag of zijn baas Gio ruimte ziet 
voor verbeteringen, is Gio’s antwoord 
duidelijk: “Tilburg ontwikkelt zich 
goed als stad. Door corona liepen 
dingen vertraging op, maar kijk eens 
naar bijvoorbeeld de Spoorzone en 
de Piushaven. Ik ben trots op ons 
stadje. Maar als de gemeente de 
hiphopcultuur zou omarmen en niet 
zou zien als ‘urban’, zou er ook veel 
veranderen; alleen al het feit dat 
niet al die disciplines op één hoop 
worden gegooid. Het is eigenlijk 
de grootste cultuur die er is. Veel 
mensen snappen dat niet; je moet 
jong zijn om die cultuur te begrijpen, 
of oud zijn en uit die cultuur komen. 
Het is iets om te omarmen.”

Reissue

‘Omarm ‘urban’, het 
is de grootste cul-
tuur die er is’

GIO (42), EIGENAAR VAN REISSUE, 
GEBRUIKT HET WOORD ‘CREATIEVE-
LINGEN’ VAAK ALS HEM GEVRAAGD 
WORDT NAAR DE DOELGROEP VAN 
ZIJN WINKEL. “WE ZIJN BEGONNEN 
UIT DE PASSIE VOOR SNEAKERS, 
DAT GROEIDE TOT WAT REISSUE 
NU IS GEWORDEN. WE WILLEN EEN 
PLATFORM ZIJN VOOR DANSERS, 
KUNSTENAARS, MUZIKANTEN EN 
ALLES WAT MET URBAN TE MAKEN 
HEEFT, AL GEBRUIK IK HET WOORD 
‘URBAN’ NIET GRAAG. IK BEN NU 42, 
DUS HET IS MOEILIJKER OM MET DIE 
JONGE DOELGROEP IN CONTACT TE 
KOMEN DAN VROEGER. WE WILLEN 
NAMELIJK OOK GRAAG JONGERE, 
ONBEKENDE MERKEN EEN KANS 
GEVEN IN ONZE WINKEL. IK LUISTER 
DAAROM OOK NAAR DE DINGEN 
DIE DE JONGERE MENSEN DIE HIER 
WERKEN TEGENKOMEN EN ZIEN.”



Dat ontwikkelde zich al snel tot 
het meedoen aan wedstrijden en 
het genereren van sponsordeals. 
“Uiteindelijk kwam ik terecht bij 
de talentenselectie, ik train nu drie 
dagen per week in Den Bosch. We 
trainen naar wedstrijden toe met de 
groep, die groep bestaat uit skaters 
van verschillende leeftijden. Samen 
werken we naar de Olympics toe. Op 
de Olympische Spelen doen maar 
twintig skaters ter wereld mee: drie 
per land.”

Remco vindt het tof dat Tilburg 
een binnenpark heeft: het Ladybird 
Skatepark, in de Cultuurfabriek Hall 
Of Fame. “Dat vind ik vet en zeker in 
de winter is dat fijn. We hebben ook 
twee buitenparken, maar die zijn niet 
ideaal. Ik heb het over de skatebaan 
in het Reeshofpark en de ‘bowl’ (een 
soort zwembad, red.) in het Spoor-
park. Onder skateboarden vallen 
bowlskaten en streetskaten, ik ben 
meer van dat laatste. Streetskaten 
is namelijk het skaten met attributen 
op straat, zoals een trap of rail. In de 

skateparken in Tilburg kan je die niet 
vinden.”

Als streetskater zou Remco daarom 
het liefste meer streetattributen zien 
in Tilburg. “Omdat het Reeshofpark 
en Spoorpark die niet hebben. We 
gaan daarom meestal de stad in, 
of bij de Schouwburg skaten, wat 
waarschijnlijk wel een belletje doet 
rinkelen bij veel Tilburgers. We zijn 
daar vaak te zien. De Schouwburg 
is hier echt de plek voor, je hebt een 
trap en een rand waarop je kan skat-
en. Generaties lang is de Schouwburg 
daarom echt de ‘spot’, voor mij ook.”

Het jonge talent voelt zich onderdeel 
van de skatecultuur. “Al mijn vrienden 
skaten of ken ik door skaten. En ik uit 
mezelf als skater ook door mijn kled-
ingstijl. In deze scene maakt het niet 
uit wat je aanhebt of hoe je eruitziet. 
Je kunt helemaal je eigen stijl heb-
ben. Mijn schoenen, shirts en truien 
krijg ik meestal gesponsord. Door 
mijn sponsoren zijn er veel kansen 
voor mij; ik ben niet van plan om 
Tilburg te verlaten, maar er kan van 
alles gebeuren. Dat ik bijvoorbeeld 
door een samenwerking met een 
sponsor in Amerika terechtkom, of 
in Spanje. Maar het is niet zo dat er 
in Nederland een andere stad is die 
het op het gebied van skaten zozeer 
beter doet dan Tilburg.”

Remco

‘De Schouwburg is de 
plek voor skaters, 
maar een skatepark 
met meer streetat-
tributen zou veel 
toevoegen’

REMCO (20) IS AL ZIJN HELE LEVEN 
IN TILBURG TE VINDEN. OP ZIJN ELF-
DE BEGON HIJ MET SKATEBOARDEN, 
INMIDDELS ZIT HIJ IN DE TAL-
ENTENSELECTIE VAN NEDERLAND 
EN IS HIJ OP WEG NAAR DE OLYMP-
ISCHE SPELEN. “VOORDAT IK BEGON 
MET SKATEN, GING IK MET MIJN 
OUDERS KIJKEN BIJ HET NK SKATEN 
IN TILBURG. IK HAD ZELF WEL ZO’N 
SKATEBOARDJE VAN DE INTERTOYS, 
MAAR IK ZAT NOG NIET OP LES. ZES 
MAANDEN LATER BEGON IK MET 
LESSEN BIJ LADYBIRD SKATEPARK 
IN TILBURG.”



Het antwoord op die vraag vond 
hij rond zijn zestiende in het zetten 
van tatoeages. “Ik zag mensen met 
tatoeages lopen en was daardoor 
gefascineerd. Het liet me vanaf dat 
moment niet meer los. Rond mijn 
twintigste kreeg ik de kans om mijn 
droom werkelijkheid te maken. Een 
tattooshop in Tilburg organiseerde 
een tekenwedstrijd waarbij je een 
leerlingschap kon winnen. Ik was dol-
blij toen ik had gewonnen. Dat was 
het begin van een turbulente carrière. 
Het was geen makkelijke weg om 
tatoeëerder te worden, maar nu ben 
ik op de plek waar ik graag wil zijn.”

“Naast tatoeëerder ben ik illustra-
tor. Ik heb bijvoorbeeld een pop-up 
boekje gemaakt met hierin mijn 
levensroute: hoe ik begon in Goirle 
en vervolgens in Tilburg achter mijn 
passie aan ging. Op de laatste 
pagina vind je illustraties van New 
York en de Eiffeltoren, omdat ik in 
de toekomst wil gaan reizen.” Door 
de coronaperiode vindt Rick het 
soms moeilijk zijn ogen op dit doel 
te houden, maar als het weer kan, 

wil hij graag de wereld zien. “Het is 
mijn droom om in het buitenland te 
werken. Ik wil de wereld rondreizen 
en tegelijkertijd tatoeëren. Mijn plan 
is om eerst te gaan netwerken op 
tattooconventies. Dat zijn beurzen 
waar tatoeëerders vanuit de hele 
wereld bij elkaar komen, dus dan zou 
ik connecties kunnen leggen en mijn 
uiteindelijke route kunnen uitstippe-
len.”

“De stijl die ik nu vaak maak, is tra-
ditional, old school. Dat is een van 
de oudste tattoostijlen vanaf het 
begin van Westers tatoeëren. De stijl 
van de zeelieden. Alles wat ik doe, is 
gelinkt met elkaar. Ik illustreer en van 
daaruit tatoeëer ik, maar ik heb ook 
bijvoorbeeld in Tilburg vaak graffiti 
gezet. Met al die verschillende onder-
delen en ervaringen probeer ik mijn 
eigen stijl te ontwikkelen.”

Rick vindt dat Tilburg zich goed 
ontwikkelt, maar hij vraagt zich af of 
dat door Tilburg als gemeente komt, 
of door de mensen die er rondlopen. 
“Tilburg leeft. Het is geen grote stad, 
ik heb toch een soort dorpsgevoel 
hier. Maar juist daarom kan de urban 
scene ook makkelijk met elkaar in 
contact komen en samenwerken. Nu 
ik erbij stilsta, merk ik dat ik in Tilburg 
een heleboel mensen ken uit de 
hiphopcultuur. Ik zou wel ooit naar 
een grotere stad willen verhuizen, 
omdat de kwaliteit daar wat hoger 
ligt. Je hebt hier tientallen tattoo-
shops, waarvan ik de meeste echt 
ondermaats vind. Die werken meer 
voor het geld dan dat ze iets willen 
bijdragen aan de cultuur. Maar aan 
de andere kant zou het mooi zijn als 
mensen hier blijven die het niveau 
juist omhooggooien, in plaats van te 

verhuizen.”

“Ik denk als er vanuit de gemeente 
meer inlevingsvermogen was in 
de hiphopcultuur, dat er dan veel 
bereikt kan worden. Dat de waarde 
ervan wordt ingezien. Voor mijn 
gevoel staat de gemeente ver van de 
inwoners af. Niet zozeer in Tilburg, 
maar over het algemeen. Omdat de 
mensen in de gemeente geen goed 
inzicht hebben in wat er echt ge-
beurt, is het misschien niet aan hen 
om iets te veranderen, maar aan ons 
om te zorgen dat we dichter bij hen 
komen. Ik merk dat dit steeds meer 
gebeurt, ook bij leden van de hiphop-
scene onderling. We zijn echt aan het 
connecten met elkaar.” 

Rick

‘De mensen die hier 
rondlopen, maken 
dat Tilburg steeds 
meer leeft’

‘KUNST OP HUID ZETTEN’, ZO 
NOEMT RICK (30), OOK WEL BEK-
END ALS BOBBA, ZIJN BAAN. 
HIJ WERKT NU ONGEVEER DRIE 
MAANDEN BIJ PARADIGMTATTOO 
IN DE REESHOF, WAAR HET IN-
TERVIEW HELAAS VANWEGE DE 
CORONAMAATREGELEN NIET KON 
PLAATSVINDEN. AL VANAF HET MO-
MENT DAT HIJ EEN POTLOOD KON 
VASTHOUDEN, WAS HIJ AAN HET 
TEKENEN. “IK BEN ALTIJD OP ZOEK 
GEWEEST NAAR HOE IK VAN MIJN 
PASSIE MIJN BEROEP KON MAKEN.” 



Na haar afstuderen in 2017 en het 
zien van de documentaire ‘The true 
cost’ in 2018 werden haar ogen 
geopend: Senna wilde een duurzaam 
merk creëren. Maar voor het opzet-
ten van een duurzame collectie had 
ze geld nodig. “Ik dacht eerst: ik 
wil gewoon leuke kleren maken en 
that’s it. In 2018 viel het me op dat 
we de laatste tijd erg hete zomers 
hadden in Nederland. Die veran-
dering van het klimaat viel mij op. 
Toen verdiepte ik me steeds meer in 
duurzame mode.”

Een crowdfunding zorgde voor haar 
duurzame collectie RE-USE, gemaakt 
van recycled denim, en een mode-
show in de Hall Of Fame. “Ik koos 
voor die locatie omdat de Spoorzone 
het beste mijn merk uitstraalde. 
Die rauwheid en het industriële. Ik 
vind dat Tilburg goed op weg is als 
urbanstad, ook voor ontwerpers. 
Tilburg heeft ook ‘Ateliers Tilburg’, 
waarmee je een atelier voor jezelf 
kunt krijgen. Daar heb ik weleens 
naar gekeken en dat is zeker een 
optie voor mij in de toekomst. Ik zou 
wel meer modeshows willen doen om 

creatieve mensen bij elkaar te bren-
gen. Dat is wat ik in Tilburg nog mis; 
een community waar creatievelingen 
bij elkaar kunnen komen, of het nu 
mode-ontwerpers of dansers zijn.”

“Stel dat er een ruimte was ter 
grootte van de Hall Of Fame dat zou 
dienen als fysiek platform. Als je het 
niet zo breed hebt, heb je als begin-
nend ontwerper bijvoorbeeld niet 
snel een eigen atelier. Wat als je een 
ruimte kon huren om daar een dag te 
werken? Of het nou aan de naaima-
chine is of om op een computer te 
editen als fotograaf of videograaf, 
want dat soort programma’s zijn 
ook heel duur. Je zou daar dan ook 
mensen ontmoeten om mee te kun-
nen samenwerken. Soms voel ik me 
even minder geïnspireerd of uit mijn 
creatieve flow. Op zo’n ontmoeting-
splek zou je dan met andere creatiev-
elingen kunnen chillen, zoals foto-
grafen, dansers, stylisten of artiesten 
en elkaar kunnen inspireren.”

Senna lacht als ze haar huidige full-
timebaan per ongeluk haar ‘bijbaan’ 
noemt. “Ik zie Sevaes als mijn echte 
baan, ookal doe ik dat naast mijn 
fulltimebaan. Ik hoop dat mijn inkom-
sten uiteindelijk allemaal uit Sevaes 
kunnen komen. Tegen die tijd zou 
Rotterdam mij ook trekken als stad. Ik 
vind Tilburg super chill, maar ik denk 
ook weleens aan verhuizen in de 
toekomst. Ik ben net mijn webshop 
gestart en dat brengt me weer in een 
nieuwe fase, dus ik zie wel waar het 
me brengt. Als iemand iets koopt, 
ben ik dolblij. Daar ligt nu de focus.”

Senna

‘Een plek in Tilburg 
waar creatievelin-
gen bij elkaar kun-
nen komen; dat zou 
ik geweldig vinden’

EEN BOERENMEISJE, ZO NOEMT DE 
26-JARIGE SENNA ZICHZELF VAN 
OORSPRONG. IETS WAT JE NIET ZOU 
BEDENKEN ALS JE HAAR OPVAL-
LENDE VERSCHIJNING DOOR DE 
TILBURGSE STRATEN ZIET LOPEN. 
DOOR HAAR PERZIKKLEURIGE 
KAPSEL EN HAAR UNIEKE KLEDING-
STIJL KIJK JE NIET RAAR OP ALS ZE 
VERTELT DAT ZE MODE-ONTWERP-
STER IS. IN TILBURG ZET ZE HAAR 
KLEDINGMERK SEVAES STEEDS 
MEER OP DE KAART.



Als Thomas en Kees de vraag krijgen 
naar welke beleving bij Club Smederij 
hoort, is het antwoord duidelijk: de 
rauwe, industriële sfeer. Kees: “We 
zitten op de Spoorzone en dat is een 
rauw gebied. Dit is een nachtclub, 
maar ook meteen een industrieel 
pand; het voelt oud en geleefd en 
geeft het idee dat dingen mógen 
gebeuren, omdat het hier niet zo 
strak en gelikt is. Je kunt zien dat het 
een oud pand van de spoorwegen is. 
Het hele pand is karakteristiek en dat 
wordt het alleen maar meer. Neem 
de houten vloer: daar valt weleens 
drinken overheen of daar kan een 
keer een splintertje afvliegen, dat 
maakt niets uit. In tegendeel.”

Thomas zegt dat de periode waarin 
de club noodgedwongen stillag door 
corona, ook tot vernieuwingen heeft 
geleid. “We hebben een rebranding 
gedaan. Het nieuwe design van ons 

logo is daar onderdeel van. Maar 
ook is bijvoorbeeld het licht en geluid 
in de club helemaal nieuw. Dat was 
toch een voordeel van het stilzitten.” 
Kees vertelt dat de club ernaar wil 
streven om ‘Smederij-publiek’ aan te 
trekken, niet alleen publiek van een 
specifiek feest. “Ons eigen publiek 
creëren, zodat mensen naar meer-
dere evenementen willen komen 
vanwege de club zelf.”

Volgens Thomas vormen de mensen 
in Tilburg zeker een urbancultuur, 
alleen oogt de stad zelf niet urban. 
“Ik denk dat Tilburg daar te weinig 
faciliteiten voor heeft. Buiten onze 
club heb je natuurlijk wel bijvoor-
beeld Poppodium 013 en het Facto-
rium.” De twee weten wel dat sinds 
kort een urbanambtenaar actief is. 
“Dat vinden we goed. Er zijn genoeg 
creatievelingen in Tilburg. De kracht 
zit hem er nu in om dit ook aan an-
dere steden te laten zien. We hebben 
voor Nederland veel te bieden.”

Thomas denkt dat de mensen in 
Tilburg ‘ontzettend creatief’ zijn en 
graag dingen willen doen, maar 
door een tekort aan faciliteiten zelf 
op een creatieve manier uitvogelen 
hóe ze dat kunnen doen. “Ik kwam 
bijvoorbeeld hier op de Spoorzone 
een jaar geleden de dansers van 
D-Crew Dance Collective tegen en 
bood ze spontaan aan om in de club 
te dansen. Zij stonden hier zomaar 
buiten hun ding te doen. Dat komt 
voort uit een tekort aan een ruimte. 
Zo zijn er meer mensen in Tilburg die 
geen plek hebben om hun creatieve 
werkzaamheden uit te voeren. Den 
Bosch heeft bijvoorbeeld een potje 
dat volledig bedoeld is voor student-
en binnen deze scene en daar gaat 

al het geld naartoe. In Tilburg ver-
delen ze minder geld over meerdere 
doelgroepen en dat resulteert niet 
altijd in een gelijke verdeling. En als 
de gemeente meer reclame zou mak-
en voor het kunnen aanvragen van 
subsidies, zou dat al veel opleveren. 
Want ik denk niet dat veel leden uit 
de scene hier goed genoeg van op 
de hoogte zijn.”

Smederij

‘Jezelf zijn en 
jezelf ontdekken, 
daar staan wij 
voor’

THOMAS (29) DOET DE PRODUCTIE 
VAN CLUB SMEDERIJ OP DE SPOOR-
ZONE. SAMEN MET ZIJN COLLEGA 
KEES, DIE ZICH VOORNAMELIJK 
BEZIGHOUDT MET DE MARKETING 
EN COMMUNICATIE VAN DE CLUB, 
VERTELT HIJ OVER DE CLUB EN ZIJN 
POSITIE IN TILBURG. ZO LEGT KEES 
UIT: “CLUB SMEDERIJ IS EEN VAN DE 
WEINIGE NACHTCLUBS IN TILBURG. 
JE HEBT HIER IN DE STAD VEEL 
HORECA, MAAR EEN CLUB IS TOCH 
ANDERS DAN EEN KROEG. ZO HEB-
BEN WE EEN ANDER SOORT AAN-
BOD, OOK MUZIKAAL. WE WILLEN 
VOORAL VOOR MENSEN EEN PLEK 
ZIJN WAAROP JE JEZELF KAN ZIJN. 
EN BELEVING STAAT BIJ ONS HOOG 
IN HET VAANDEL.” 



Placido weet al lang dat hij rapper 
wil zijn. Het liefst fulltime. “Ik zou nog 
meer moeite in mijn muziek willen 
steken dan ik al doe. Maar dat gaat 
nu niet, er moet brood op de plank 
komen. Dus heb ik naast mijn muziek 
een baan. Ik hoop in de loop van 
de tijd steeds een dagje minder te 
kunnen werken, tot op het punt dat 
ik maar één dag per week hoef te 
werken en de rest aan mijn muziek 
verdien.” Het is niet zo dat de rapper 
het nog niet ver heeft geschopt. “Het 
mooiste dat ik tot nu toe bereikt 
heb, is dat mensen me op straat 
aanspreken om te zeggen dat ze 
mijn muziek kennen en waarderen. 
Of als ik optreed en niet verwacht 
dat mensen mijn nummer kennen en 
ze dan toch meezingen. Dat is wel 
hard.”

Poppodia, creatieve scholing en 
fondsen zijn er in Tilburg genoeg 
volgens hem. “Tilburg is goed bezig 
qua voorzieningen, maar als het gaat 
om het extra stimuleren van artiesten 

om zich te ontwikkelen schieten we 
een beetje tekort. Maar dat komt ook 
omdat we bepaalde platformen niet 
hebben en omdat er nog niet wordt 
ingezien welke ontwikkeling er aan 
de hand is. Tilburg houdt van muziek, 
maar hiphop wordt niet erkend en 
valt onder ‘urban’. Terwijl hiphop een 
van de grootste genres is van het 
moment. In Tilburg lijkt het alsof dat 
nog raar is, nog nieuw is. Ik leverde 
eens een plan in voor subsidie en 
kreeg als feedback dat het niet 
duidelijk was, ze zagen de artistieke 
waarde er niet van in. Dat vind ik 
jammer, want als er meer mensen uit 
onze scene in de gemeente zaten, 
dan zouden we ons meer vertegen-
woordigd voelen.”

Misschien als er kortere lijntjes waren 
tussen Tilburgse creatievelingen, of 
als er meer initiatieven waren zoals 
van To The Max. “To The Max liet een 
tijd geleden opkomende artiesten 
performen. De hardste artiesten 
mochten mee naar Woo Hah, waar 
ze voor de ogen van boekers en 
grote artiesten mochten optreden. 
Dat vond ik echt een goed initiatief. 
Zij gaven opkomende artiesten een 
platform. Als hier meer initiatieven 
van zouden bestaan, dan zou het 
balletje sneller gaan rollen. Niet per 
se op basis van optredens, maar 
op alle fronten. De persoon die in 
deze studio artiesten toelaat die het 
kunnen gebruiken, hij is daar ook 
een goed voorbeeld van. Zo iemand 
gebruikt zijn kennis en ervaring om 
anderen te helpen. Ik wou dat er zu-
lke mensen waren toen ik net begon 
met muziek maken. Nu wil ik zelf ook 
zo worden.”

Uiteindelijk zou Placido naar Rotter-

dam willen verhuizen. “Rotterdam 
is beter te bereiken voor mensen 
met wie ik werk, de ligging is beter. 
Daarnaast is het uitgaansleven 
verwikkeld met artiesten die muziek 
maken. Voor het netwerken zou ik het 
zeker doen. Ik denk dat Tilburg een 
mooie opstapplek zou kunnen zijn. 
Dat je je hier ontwikkelt, jezelf op de 
kaart zet en in een grotere stad de 
volgende stappen maakt. Als we ons 
zouden kunnen profileren als stad 
waarin je je als beginnend artiest ver 
zou kunnen ontwikkelen, zouden we 
al een heel eind zijn. Als je hier maar 
een hele hoop leert. Voor mij heeft To 
The Max dat gedaan.”

Wakeem

‘Als je hier als Til-
burgse artiest je 
passie kan uitvoer-
en en een opstart 
kan maken, is er al 
veel bereikt’

ALS JE MET PLACIDO (26), ARTI-
ESTENNAAM WAKEEM, IN TILBURG 
MEELOOPT NAAR DE STUDIO DIE 
HIJ IN HET CENTRUM IN GEBRUIK 
HEEFT VOOR ZIJN RAPMUZIEK, 
WORD JE POSITIEF VERRAST. EEN 
PAAR GROTE GARAGEPOORTEN OP 
EEN, WAT LIJKT, VERLATEN BIN-
NENPLAATS, MISLEIDEN JE VOOR 
DE STUDIO WAARIN JE TERE-
CHTKOMT: EEN GROTE, MODERNE 
EN OPEN RUIMTE MET FLINK WAT 
APPARATUUR. “HIER ZAT IK EIND 
2019, BEGIN 2020 OOK AL. NU BEN 
IK VOLOP BEZIG MET EEN NIEUW 
PRODUCT.”




