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‘Ik wil kortsluiting veroorzaken’

Martijn Engelbregt mocht van februari tot en met november de gevel van het oude stadhuis in 
Venlo, de geboortestad van Wilders, versieren. Hij leidde de woorden af van het ‘God zij met 
ons’ op de zijkant van de Nederlandse munten. De tekst van Engelbregt is een poging het 
denken in ‘wij’ en ‘zij’ te doorbreken. Foto Peter de Ronde
Amsterdam, 10 dec.
Door onze redacteur Claudia Kammer | pagina 11

Beeldende kunst Martijn Engelbregt exposeert zijn 
‘procesonderzoek’ in Tokio
Kunstenaar Martijn Engelbregt stelt mensen voor vreemde keuzes, met 
ontregelende vragen. „De maatschappij zit vol vastgeroeste meningen.”
In het Museum of Contemporary Art in Tokyo kunnen bezoekers kiezen uit 
twee deuren: ‘possibly’ of ‘maybe’. Als je gekozen hebt en naar binnen gaat sta 
je weer voor twee deuren met keuzes. En daarna weer. Bij de laatste deur 
ontdek je wat voor soort bezoeker je bent. Misschien een ‘connected worrier’ of 
een ‘eternal screamer’. Of toch een ‘bad simulator’?
Martijn Engelbregt toont in Japan een vernieuwde versie van het 
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driedimensionale formulier dat hij vijftien jaar geleden maakte als 
afstudeerproject. In Tokio heeft Engelbregt voor het eerst een 
overzichtstentoonstelling. Dat viel nog niet mee, vertelt hij in Amsterdam, 
waar hij een werkruimte deelt met andere kunstenaars. Een jaar lang heerste 
er verwarring over wat hij wilde laten zien.
Misschien niet zo vreemd. Engelbregt heeft op zijn visitekaartje staan dat hij 
‘procesontwikkelaar’ is. Hij doet al vijftien jaar ‘autonoom onderzoek’, onder 
meer door formulieren te ontwerpen, die hij vaak huis-aan-huis verspreidt, met 
de vraag ze in te vullen. Ogenschijnlijk onschuldige formulieren, maar wie 
beter kijkt ziet dat de vragen helemaal niet zo onschuldig zijn. Engelbregt 
vraagt mensen de gekste dingen. Bijvoorbeeld: ‘Bent u een honden- of een 
kattenmens?’
Mensen geven nog antwoord ook, wat hij ook vraagt. „Er gaat iets 
onweerstaanbaar aantrekkelijks uit van de combinatie van gedrukte tekst met 
stukjes wit waarin je kunt schrijven”, zegt hij. Wie zijn gegevens invult op een 
formulier en dat inlevert is ze voor altijd kwijt. Daar komt ook de naam 
vandaan van zijn ‘autonoom onderzoeks- en registratiebureau’ EGBG. De 
afkorting betekent zowel Engelbregt Gegevens Beheer Groep als Eens Gegeven 
Blijft Gegeven.
„Met relatief eenvoudige middelen probeer ik complexe, veelal bureaucratische 
structuren bloot te leggen”, licht hij zijn werkwijze toe. „Ik doe voortdurend 
onderzoek naar de manier waarop mensen reageren als ze uitgenodigd worden 
om op een andere manier naar schijnbare vanzelfsprekendheden te kijken.”
Zijn aanpak leidde de afgelopen vijftien jaar nogal eens tot controverse. Dat 
begon in 1997, toen hij een ‘tegenscript’ ontwierp om de tegenaanval in te 
zetten tegen telemarketingbureaus die mensen thuis tijdens het eten stoorden 
met hun telefoontjes. Engelbregt ontwierp een vragenscript waarin de rollen 
werden omgedraaid en de vragen aan de telemarketeer steeds brutaler en 
intiemer werden.
Het tegenscript, dat in vele talen is vertaald en nu ook in het Japans, leverde 
hem destijds zijn eerste bedreigingen op. Een fenomeen waaraan hij 
gaandeweg gewend moet zijn geraakt, want in de loop der jaren waren er meer 
projecten die woede opriepen. De vragenlijst over illegalen die hij 2003 bij 
200.608 huishoudens in Amsterdam liet bezorgen was er zo een. Engelbregt 
sommeerde de burgers om aan te geven of zij zelf illegaal waren of in hun 



omgeving illegalen kenden. En ook of zij bereid waren om die aan te geven.
Het kwam hem duur te staan. Niet alleen stuurden mensen het formulier 
verscheurd en volgekalkt met verwensingen terug, ook bleken illegalen de dupe 
te zijn geworden: die durfden niet meer naar hun werk te gaan of werden door 
hun werkgever de laan uit gestuurd. Enkelen raakten zelfs hun huis kwijt.
Engelbregt erkent dat hij „dingen opzoekt die op het randje van het toelaatbare 
zijn”. Maar hij heeft nog nooit spijt heeft gehad van een project. „De reacties 
zijn een essentieel onderdeel van mijn projecten. Als dingen anders lopen dan 
verwacht, moet ik daar zelf ook weer op reageren.”
In dit geval reageerde hij met een evaluatieformulier. „Martijn Engelbregt geilt 
gewoon op het provoceren van mensen”, was een keuzeoptie. En: „Engelbregt 
is een kleine lieve jongen die met lucifers speelt.”
Zijn plan om de inwoners van Leeuwarden samen een monument te laten 
metselen voor de architect W.C. de Groot, een opdracht in 2008 van het Fries 
Museum, liep ook uit op een debacle. Engelbregt wilde 45.000 bakstenen huis 
aan huis laten bezorgen, maar de burgemeester liet de bezorging voortijdig 
stopzetten.
Hoewel het monument toch nog gebouwd kon worden, is Engelbregt nog 
onthutst over de gang van zaken. In Tokio geeft hij er een positieve draai aan. 
De Japanse bezoekers krijgen bij de entree een baksteentje dat ze zelf een 
plekje mogen geven in het Tiny Tokyo Monument. „Suppoosten, die daar 
normaal zwijgend zitten en erop toezien dat niemand iets aanraakt, sporen de 
bezoekers nu aan om zelf aan de slag te gaan. Dat is precies wat ik wil. De 
maatschappij zit vol vastgeroeste meningen en verhoudingen. Om die in 
beweging te krijgen, moet ik eerst kortsluiting veroorzaken.”
Het werk van Engelbregt is tot 15 januari te zien in Tokio, maar ook op zijn 
website www.egbg.nl
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