Bos, Martijn
Zonder titel

B7

Materiaal: post-its

Street art (220 x 760 cm) - stencils, graffiti - 2011
Routine: See-Think-Wonder
1. 5x2

• Kijk 30 seconden stil naar het kunstwerk.
• Schrijf in tweetallen 5 details op die je ziet.
• Kijk nog eens 30 seconden stil naar het werk.
• Schrijf nu samen 5 andere details op.

2. Headlines

• Wat zou een goede titel kunnen zijn voor deze muurschildering? Bedenk
dit in tweetallen.

3. Think

• Waar doet deze muurschildering je aan denken? De leerkracht schrijft de
ideeën op.
• Waarom zou de kleur rood gebruikt kunnen zijn denk je? Wat als ik zeg dat
het met politiek te maken heeft?

4. Wonder

• Wat vraag je je nu nog af?

Martijn Bos (1970) heeft deze muurschildering in de Peperstraat gemaakt.
De schildering bestaat uit twee delen en geeft ook twee versies van het verhaal over de straat weer.
In het ene deel van het werk wordt een boer met zijn paard afgebeeld. Dit deel staat op de foto van
deze kaart. Er wordt vaak gezegd dat de naam Peperstraat te maken heeft met de paardenmarkt.
Paarden zouden in de Peperstraat worden gepeperd: ze kregen een peper in de kont zodat de staart
mooi omhoog ging staan en ze beter verkocht werden op de veemarkt op de Heuvel.
Maar de naam was al bekend in 1389, ver voor de paardenmarkten. En in veel plaatsen in Brabant
bestaat de naam Peperstraat, meestal in de buurt van een kerk en lang niet altijd in de buurt van een
paardenmarkt.
Een mogelijke verklaring is dat de peperwortel hier verbouwd kan zijn. Dat was vroeger een gewas
om het eten kruidiger te maken. Dit werd vaak op land van de kerk geteeld, en de kerk ligt vlakbij de
Peperstraat.
In het andere deel is een boer te zien met zijn tuin op de achtergrond. In de straat waren moestuinen
waar diverse gewassen werden verbouwd. Dit is de meest waarschijnlijke versie van het ontstaan van
de naam Peperstraat. ‘Peper’ was een vroege benaming voor moestuinen. In deze straat kunnen goed
moestuinen gelegen hebben, waaronder ook de moestuin van de kerk.
Het werk is gemaakt met een sjabloontechniek in combinatie met spuitbussen. Bij veel mensen is dit
bekend geworden door de Britse kunstenaar Banksy.

5. Headlines

• Vond je je eerder bedachte titel goed gekozen?
• Wat voor titel zou je de schildering nu geven?
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