R E GON E D
Hoe reageren Amsterdammers
op de officieel gestelde vragen
of zij illegaal zijn,
of zij illegalen kennen en,
of zij bereid zijn deze aan te geven.

INGESLOTEN:
reacties per telefoon
reacties per email
reacties per internet
reacties per internetformulier
reacties per post
reacties per media
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Registratie Orgaan Nederland is bezig met een
inventarisatie van illegalen in Nederland.
Ook als u niet illegaal bent wijzen wij u erop dat u dit
formulier dient te retourneren. Geef antwoord op de
vragen en stuur het formulier per omgaande retour.
*Aankruisen hetgeen op u van toepassing is | *Deze vragen zijn niet verplicht
Indien u het Nederlands niet machtig bent verzoeken we u hulp te vragen bij uw buurman /~vrouw.

Aangifte
Bent u illegaal?*

ja

nee

Geslacht*

m

v

Voornaam*
Achternaam
Nationaliteit
Adres
Postcode
Woonplaats*
E-mail adres*
Van hoeveel mensen in uw omgeving weet u dat zij illegaal zijn?
Wat bent u voor/van deze illegalen?*
vriend

werkgever

buurman /~vrouw*

meerdere antwoorden mogelijk

kennis

familie

verhuurder

klant

anders, nl.

Van hoeveel mensen in uw omgeving vermoedt u dat zij illegaal zijn?
Wat bent u voor/van deze (vermoedelijke) illegalen?*
vriend

werkgever

buurman /~vrouw*

kennis

familie

meerdere antwoorden mogelijk

verhuurder

klant

anders, nl.

Wilt u deze (vermoedelijke) illegalen aangeven?*

ja

nee

Waarom doet u
deze aangifte?

Ik verklaar deze aangifte
duidelijk, stellig en
zonder voorbehoud te
hebben ingevuld.

datum

handtekening
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R E GON E D
e-mail: aangifte@regoned.nl
tel. 020 - 6205933
fax 020 - 6207817

Registratie Orgaan Nederland
Postbus 94462
1090 GL Amsterdam

Bent u uw aangifteformulier kwijt, of heeft u geen aangifteformulier
ontvangen: surf naar www.regoned.nl en vraag een nieuwe aan!

08654432100239487265100127950

nr 15478RB.2004A

Rego Nederland
Postbusnummer 94462
1090 GL Amsterdam

Uw gegevens worden vertrouwelijk verwerkt conform de Wet Bescherming
Persoonsgegevens.
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R E GON E D
Postbus 94462
1090 GL Amsterdam

BELANGRIJKE
INFORMATIE
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reacties per email
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---------------------------------------Datum: Sat, 27 Dec 2003 11:23:49 +0100
Onderwerp: REGONED - inventarisatie van illegalen

Goedendag,
geen idee wat je met dat illegalen-onderzoek
denkt te ontdekken, geen illegaal zal zomaar zijn
of haar naam en adres gaan geven. Of dient daarvoor dat dreigende zinnetje bovenaan, alsof het
een officieel overheids onderzoek voor moet stellen en je verplicht bent om het in te vullen? Doet
het verleden herleven: "Geef antwoord op de vragen en stuur het formulier per omgaande terug" .
Jawohl! Nee, geen enkele symphatie voor deze
inventarisatie".

Alvast dank voor uw reactie.

---------------------------------------Datum: Sun, 28 Dec 2003 10:32:02 +0100
Onderwerp: onderzoek illegalen

---------------------------------------Datum: Sun, 28 Dec 2003 14:31:09 +0100
Onderwerp: Reden inventarisatie

L.S.,

Geachte heer/mevrouw,

---------------------------------------Datum: Sat, 27 Dec 2003 16:44:15 +0100

Ik was geschokt een vragenlijst als deze ongeadresseerd in mij brievenbus aan te treffen.
Wat gaat u onderzoeken het aantal illegalen in
Nederland of het huidige NSB gehalte van de
Nederlandse bevolking?
Het meest schokkend is IMHO het dwingende
karakter van dit formulier "ook als u niet illegaal
bent wijzen wij u erop dat u dit formulier dient
te retourneren"
Mocht het u helpen bij uw onderzoek: ik zal
nooit, onder geen enkele voorwaarde, meewerken
aan een dergelijke enquete. Liever nog duik ik
onder en word zodoende zelf illegaal (!!)
Misschien zou het helpen het (vermeende) NSB
gehalte in Nederland omlaag te brengen indien u
de namen en woonplaatsen van de inzenders van
uw formulier openbaar maakt.

Geachte lezer,

Groet,

Afgelopen zaterdag ontving ik van uw instelling
een enveloppe met daarin een briefkaart welke ik
dien in te vullen met betrekking tot illegaliteit.
Of ik illegaal in Nederland ben doet niet ter zake,
ik word er namelijk op gewezen dat ik ook in dit
geval 'dit formulier dient te retourneren. Geef
antwoord op de vragen en stuur het formulier per
omgaande retour.'
Afgezien van het feit dat ik de toon op het formulier ronduit onbeschoft vind, wordt mij nergens duidelijk waartoe deze registratie dient. Er
wordt van mij en velen anderen verlangd hoogst
persoonlijke informatie op te geven, die wanneer
deze niet in de goede handen terecht komt, tot
grote problemen kan leiden. Ik zou het derhalve
zeer op prijs stellen als u mij op een andere toon
uit kunt leggen wat het doel is van deze inventarisatie, wat voor instelling REGONED is, wat haar
doelstellingen zijn en hoe onafhankelijk zij van
de Nederlandse overheid opereert.

Zojuist het formulier van Regoned ontvangen met
daarop de zin; Ook als u niet illegaal bent wijzen
wij u erop dat u dit formulier dient te retourneren.
Hoezo "dient"? Wie bepaalt dat ik dit formulier
dien te retourneren? Sinds wanneer ben ik niet
meer vrij in het wel of niet retourneren van formulieren? Wat voor straf hangt mij boven het
hoofd als ik het niet retourneer? Uit wiens gezag
denkt Regoned dit voor mij te kunnen bepalen?????

Vrede: leidt tot naiviteit ten opzichte van de aard
van oorlogsomstandigheden.

Martijn,
Je invulformulier over illegalen is ronduit intimiderend. Maar realistisch genoeg om mij op het
verkeerde been te zetten.
Maar ik begrijp na mijn speurtocht op internet
dat dat de bedoeling is.
Je hebt in ieder geval een emotie bij mij los
weten te peuteren, ookal was dat geen positieve.
Toch heb je me nieuwsgierig gemaakt naar hoeveel respons je krijgt.
Groet
Een anonieme bewoner van Amsterdam
---------------------------------------Datum: Sat, 27 Dec 2003 11:48:06 +0100
Onderwerp: Radio 1 Journaal
Hallo,
Volgens gegevens van sidn.nl staat regoned.nl
ingeschreven onder uw bedrijf. Ik ben erg
benieuwd wat regoned doet?
Kunt u daarover contact met mij opnemen?
Met vriendelijke groet,
Radio 1 Journaal

Kortom; zijn jullie helemaal van de pot gerukt?!
Zonder vriendelijke groet,
---------------------------------------Datum: Sat, 27 Dec 2003 17:04:54 +0100
Onderwerp: verzoek om duidelijkheid over "aangifteformulier"
Geachte heer/mevrouw,
Wat is dat 'aangifteformulier' dat ik vandaag ontving voor een flauwe grap? Het lijkt de tweede
wereldoorlog wel. Eén of andere misplaatste mediageile actie om aan te tonen hoe aangifte-bereid
de Nederlander is? Met name de zinsnede "ook als
u niet illegaal bent wijzen wij u erop dat u dit
formulier DIENT te retourneren" op het formulier
vind ik misleidend en misplaatst; uiteraard DIEN
ik helemaal niks. Ik hoop voor u dat u er geen
juridische problemen mee krijgt. (het is dat ik te
lui ben om zelf stappen te ondernemen). Graag
verneem ik van u wat nou eigenlijk de bedoeling
is van dat formulier van u.

---------------------------------------Datum: Sat, 27 Dec 2003 23:09:25 +0100
Onderwerp: onderzoek

---------------------------------------Datum: Sun, 28 Dec 2003 11:52:28 +0100
Onderwerp: aangifte

---------------------------------------Datum: Sun, 28 Dec 2003 14:02:54 +0100
Onderwerp: Illegalen
Hallo,
Kunt u mij laten weten op grond van wel besluit
van de Nederlandse volksvertenwoordiging ik uw
formulier 'dien te retourneren'?

Ik wacht op uw antwoord.
Met vriendelijke groet

Ik heb gisteren het aangifte formulier doorgelezen, en ik was zeer verbaasd dat de NSB weer in
nederland terug was. Het word weer een fijne tijd
, lekker mensen aangeven.
Zorg er liever voor dat bij schiphol alles in orde is
dat niet iedereen zomaar binnen kan, en bij de
regering voor betere wetten zodat het voorkomen
kan worden. maar dit vind ik erg achterbaks, we
hebben schijnbaar niets geleerd.
prettige dag verder
---------------------------------------Datum: Sun, 28 Dec 2003 13:01:20 +0100
Onderwerp: inventarisatie illegalen in Nederland

---------------------------------------Datum: Sun, 28 Dec 2003 14:56:48 +0100
Onderwerp: heksenjacht
Hoe durft U mij ongevraagd en zonder enige voorlichting zo’n semi-officieel formulier toe te sturen, de suggestie wekkend dat het om een of
ander landelijk overheids onderzoek gaat !
En hoe DURFT u de gebiedende toon te gebruikten: “...wijzen wij U erop dat u dit dient te
retourneren” en “geef antwoord” !!?? Ik moet
helemaal niets en ben hier niet van gediend.
Zelfs op uw website wordt niet duidelijk wie u
bent en wat uw motieven zijn.
Dit ruikt naar LPF. En wat een walgelijk idee om
mensen te vragen ‘illegalen’ aan te geven ! Ik doe
niet aan verklikken. Bah.

L.S.
Onlangs trof ik van 'REGONED' een kaartje in de
bus aan met het verzoek antwoord te geven op de
daarin gestelde vragen. Niet alleen heb ik moeite
met de soort vragen die worden gesteld, maar ook
vind ik dat ORGANED de beoogde inventarisatie
buitengewoon 'mistig' presenteert. Ook de informatie via uw website laat naar mijn opvatting
aan duidelijkheid veel te wensen over. Daarom
enkele vragen van mijn kant:
- wie is REGONED (welke personen of politieke
kleur zit(ten) hier achter)?
- sinds wanneer bestaat REGONED?
- wat is het feitelijke doel van uw onderzoek c.q.
inventarisatie?

---------------------------------------Datum: Sun, 28 Dec 2003 17:16:32 +0100
Onderwerp: Aangifte
Beste Ambtenaar van regoned,
Ik wilde hierbij aangifte doen van twee meisjes
waarvan ik vermoed dat ze illegaal zijn.
Zelf ben ik legaal maar ik ben de overtuiging toegedaan dat men zich aan de wet moet houden.
Een van de minder goeie aspecten aan de huidige
samenleving is het feit dat men steeds anarchistischer lijkt te gaan denken.
Zoals gezegd zijn er twee meisjes waarvan ik ook
het adres weet en met wie ik wel eens gesproken
heb waarvan ik aan de hand van die gesprekken
vermoed dat ze illegaal zijn.
Uiteraard probeerde ik via uw internetpagina al
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aangifte te doen maar dat lukte niet..
Graag contact..
Vriendelijke groet,
---------------------------------------Datum: Sun, 28 Dec 2003 17:19:32 +0100
Onderwerp: Ophef over uw onderzoek.
Geachte medewerkers,
Gelezen hebbende de commentaren in de dagbladen en gezien hebbende de uitzendingen op AT 5
Amsterdam, wil ik hiermede mijn diepe verontwaardiging uitspreken over de wijze waarop u
onderzoek verricht en de vraagstellingen in dat
betreffende onderzoek over "illegaliteit in
Nederland" Voorts vraag ik mij af welk nut een
dergelijk onderzoek heeft en vindt ik de onderzoeksgronden discriminerend voor minderheden
c.q. illegalen. Ik verzoek danwel adviseer u met
klem om publiekelijk excuses te maken voor dit
onderzoek en e.e.a. nader toe te lichten, vooral
vanwege het feit dat ik lees dat er op het
moment dat ik dit schrijf reeds tientallen aangiftes tegen u gedaan zouden zijn (nog niet van mij
overigens) Ook lees ik op de AT 5 Website dat u
e.e.a. onderzoekt, om te bezien hoe op dergelijke
vragen gereageerd zal gaan worden!? Een vreemdsoortig onderzoek waarvan ik nog het nut nog de
waarde in zie. Graag zou ik meer uitleg over uw
onderzoek tegemoet zien, in afwachting daarvan
verblijf ik,
Hoogachtend,
---------------------------------------Datum: Sun, 28 Dec 2003 20:16:46 +0100
Mafkees,
Stop met deze smerige praktijken!!!!
---------------------------------------Datum: Sun, 28 Dec 2003 21:56:37 +0100
Onderwerp: Enquete
Beste heer of mevrouw
Het is triest te moeten constateren, dat commerciele onderzoeksbureau's een onderzoeksmethode
hanteren, die de suggestie opwekt bij de geadresseerde "wettelijke" verplicht te zijn de vragen te
beantwoorden. De zin "Ook als u niet illegaal
bent wijzen wij u erop dat u dit formulier dient
te retourneren" laat aan suggestie weinig over. Op
geen enkele wijze blijkt uit uw informatie, dat u
handelt in opdracht van de overheid. Gezien het
onderwerp van uw onderzoek, verwacht ik dat u
duidelijkheid schept in de bedoelingen van uw
onderzoeksbureau, mogelijk middels een advertentie in een landelijk dagblad. Ik zie uw advertentie met spanning tegemoet.
Groet
---------------------------------------Datum: Sun, 28 Dec 2003 21:28:37 +0000
Onderwerp: onderzoek illegaliteit
Hierbij wil ik bijzonder graag mijn vreselijke minachting uitspreken over deze manier van onderzoeken!!!
Hoe is dit onderzoek tot stand gekomen, waarbij
NAZI gedachtengangen bij mij zijn overgebleven.
Hoe wilt en kan een ongebonden en zelfstandig
functionerend orgaan in godsnaam een in
Nederland wonende burger 'verplichten' om een
lullig formuliertje in te vullen en terug te sturen?
Zonder enige voorinformatie. ALs er illegaliteit

onderzocht moet worden, moet er een gerenomerde instantie onderzoek gaan doen. Waarom krijg
ik zo'n brief in Amsterdam en niet iemand in
Hoofddorp?
Nee, deze NAZI praktijken maken mij rond deze
kerstperiode erg misselijk. Zijn jullie de jodenvervolging alweer vergeten? Waarom zou ik mijn
prive omstandigheden op een formuliertje neerschrijven en hierbij mensen in moeilijke omstandigheden verraden. ER is echt iets mis met dit
Nederlandse systeem!
En hierbij schrijf ik ook mijn naam, alleen maar
om duidelijk te maken dat ik bereid ben om altijd
mijn zegje te doen, zelfs als het moet voor de
Tweede kamer!!!

Fijne feestdagen gehad? Wel hard gewerkt zo te
zien... het volgende stond te lezen op het
nieuws-bullettinboard van zonnet:
"Illegalenformulier wekt woede in Amsterdam"
Om een of andere reden moest ik meteen aan jou
denken, het bericht bevestigde mijn "hunch". Ik
zal er over nadenken... en trouwens: ook voor
jou/jullie een revolutionair 2004. Fijne jaarwisseling. gr.
---------------------------------------Datum: Mon, 29 Dec 2003 08:37:53 +0100
Onderwerp: Fw: Inventarisatie Illegalen
Ik las vanochtend in de krant dat dit een kunstwerk betreft. Te oordeel aan mijn aanvankelijke
reactie, had u mij echt beet. Geweldig! Wat een
geslaagde werk!
Mijn excuses voor de grofheid van mijn aanvankelijke reactie - ik ben waarschijnlijk een beetje
opgefokt van de huidige klimaat in Nederland.
Hopen maar dat uw werk help de tij te keren.
---------------------------------------Datum: Mon, 29 Dec 2003 16:23:05 +0100
Onderwerp: Aangifte.pdf + FW: Zóveel doden kan
Bam niet begraven
dag Martijn en Johan - herhaaldelijk treed er bij
het verzenden van de aangifte vanaf de website
een fout op en is dan ook niet mogelijk - hierbij
een pdf - groet - Martijn
---------------------------------------Datum: Mon, 29 Dec 2003 15:22:53 +0100
Onderwerp: illegalen
wat een tov project!
helaas had ik geen formulier in de bus, maar
nadat ik over je nieuwste onderzoek las
http://nu.nl/news.jsp?n=252323&c=10
heb ik meteen online aangifte gedaan.ik ben blij
dat er eindelijk eens serieus werk gemaakt wordt
van die
illegalen. bij mij op zolder zitten er zo'n 20 a 30
en ik verhuur onze meterkast ook nog aan drie
somaliers.
ach ja, ik weet dat het niet helemaal netjes is
maar je moet toch wat in deze economisch zware
tijden.

---------------------------------------Datum: Mon, 29 Dec 2003 15:35:51 +0100
Onderwerp: illegalen volkskrant

groeten,
---------------------------------------Datum: Mon, 29 Dec 2003 15:43:35 +0100
Onderwerp: FW: Zóveel doden kan Bam niet
begraven
ha Martijn - zie hieronder uit de De Volkskrant
van vandaag - en gisteravond zag ik bij een herhaling van het AT5 nieuws dat je Hanky Panky
Henk Schiffmacher ook al boos had gemaakt - die
vond ik wel een beetje dom reageren - groet -

---------------------------------------Datum: Mon, 29 Dec 2003 13:51:53 +0100
Onderwerp: Je haalt het nieuws (weer eens)

gr.

Ha martijn,
vanochtend in de VK over je laatste project gelezen, en de reacties daarop. Still going strong dus.
Prachtige actie wat mij betreft! Benieuwd hoe het
verder gaat. Succes en gelijk een goed 2004 van
een ex-bebert en dorpse vader van 2 en een op
komst!

---------------------------------------Datum: Mon, 29 Dec 2003 17:47:36 +0100
Onderwerp: liefdesverklaring
Beste Martijn,
Toen ik vandaag naar de radio luisterde heb ik me
een beetje kwaad gemaakt. Maar niet op jou,
want je idee van een huis-aan-huis 'illegalenonderzoek' vind ik, voor zover ik de inzet, de
context en de werkwijze heb begrepen, de juiste
actie op het juiste moment. En ook niet op
meneer de directeur van de Balie, die er naar mijn
oren nogal zwak en schuchterig (gemiste kans!)
op reageerde, toen hij er door de radio-1 interviewer naar gevraagd werd. Ook niet, juist (!) niet
op de mensen die, bezorgd, woedend of anderszins, de politie gebeld hebben, want, zeg nou
zelf; daar hadden ze toch groot gelijk (beter laat
dan nooit zullen we maar zeggen) in. Maar wel op
de hoofdstedelijke politie, die volgens eigen aankondiging gaat onderzoeken of jouw actie wellicht illegaal zou kunnen zijn. Allemachtig, wat
een gotspe!
Bij deze mijn morele, zij het nog wel digitale
steun. Maar mocht onverhoopt de nood aan de
man komen, dan wil ik je graag (illegaal of niet)
ondersteunen. Maakt niet uit wat, hoe of hoeveel.
En als je eventueel in de onderduik moet, dan
ben je bij mij in Den Haag van harte welkom. Da's
bovendien een goed plekkie, want de wijk rond
mijn huis zit al vol illegalen, dus daar val je heus
niet op. En als ze toch doorhebben wie je bent,
dan ga je misschien nog wel op de schouders ook.
---------------------------------------Datum: Mon, 29 Dec 2003 23:26:37 +0100
Onderwerp: de bom
Howdee Martijn,
Je mailbox zal wel uitpuilen, maar toch even een
berichtje.
Zag net de Nova uitzending, en als 'objectieve' kijker wil ik toch even zeggen dat je project integer
overkwam, Het project en de tv-uitzending riepen
interessante vragen op. Ik ben het eens met de
stelling van Ramdas dat kunst niet alleen hoeft
te behagen, en zeker (pijnlijke) vragen mag poneren. Het is zelfs de vraag of de motivatie uitmakt, c.q. of het echt had uitgemaakt als dit een
actie was geweest van of een linkse of rechtse
politieke partij, of een 'studentikoze' grap was
geweest. Het is maar goed dat je op de werkelijkheid vooruitliep. Wat uitmaakt is eerder -denk ik-
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is de reactie van de media en de mensen die de
brief/kaart hebben ontvangen. Het blijkt maar
weer dat als prangende kwesties -zoals illegaliteit- persoonlijk worden, mensen opschrikken en
zich werkelijk gaan afvragen wat hun standpunt
in die kwestie dan wel niet is. Ik vraag me af of
je de gevoeligheid hebt onderschat, maar denk
zeker niet uit onbedachtzaamheid. Afijn, je hebt
je hoofd goed koel gehouden en ben benieuwd
naar de inkomende reacties en de volgende 'bom'.

ik voel de link naar herinneringen aan razziaachtige praktijken. Onnodig kwetsend.
Ik zou het formulier nooit opgestuurd hebben. Ik
hoop uit de grond van mijn hart dat er amper
formulieren zijn opgestuurd.
Dit was niet de manier !!!!!!!!!!!!!
---------------------------------------Datum: Mon, 29 Dec 2003 10:29:25 +0100
Onderwerp: SCHOFT

vrede in deze dagen en 2004,
---------------------------------------Datum: Mon, 29 Dec 2003 08:37:53 +0100
Onderwerp: Fw: Wat krijgen we nou?
Wat voor een flut roze formuliertje kreeg ik hier
toegestuurd? En wie bent u nou eigenlijk?
Volgens uw website een zelfstandige en ongebonden onderzoeksorganisatie, maar waarom blijkt
dat niet uit uw formulier? Ben ik wettelijk verplicht dit in te vullen? En indien wel, waarom
ben ik niet hiervan op de hoogte gesteld door de
overheid?
IS DIT DE NIEUWSTE STAP IN HET VERVAL VAN
NEDERLAND NAAR EEN POLITIESTAAT?
Rot op zeg!
---------------------------------------Datum: Mon, 29 Dec 2003 08:49:58 +0100
Onderwerp: Illegaal
Barst maar klootzakken, dit heeft niets met kunst
te maken en is alleen een smerige provocatie.
Bovendien loop je het risico dat mensen hierdoor
beschadigd worden.
---------------------------------------Datum: Mon, 29 Dec 2003 09:30:45 +0100
Onderwerp: oproep tot aangifte
Uw oproep tot het doen van aangifte van illegalen, is bij ons thuis totaal verkeerd gevallen. De
eerste gedachte was dat de NSB weer actief was.
Maar na gisteren AT5 gezien te hebben vrees ik
dat we te doen hebben met iemand zonder enig
historisch besef, die niet weet of beseft wat zo'n
vragen lijst kan oproepen.
Toen ik ook nog hoorde dat het iets te maken
had met een "kunst project" bekroop mij de vergelijking met Hitler, die ook als kunstschilder
begonnen is.
Een publiek excuus lijkt mij op zijn plaats.
---------------------------------------Datum: Mon, 29 Dec 2003 09:35:54 +0100
Onderwerp: illegaal
stelletje idioten! debiele neo-nsbers zijn jullie !!!
Nie wieder!!!
en ja, Ik weet het WEL!!! Dus ik doe niet mee aan
jullie smerigheid. En velen met mij.
---------------------------------------Datum: Mon, 29 Dec 2003 09:41:12 +0100
Onderwerp: fomulier
Wij waren op vakantie, en hebben eerst via de
media over het project gehoord en later de enveloppe in de post gevonden. Ik vind het een
schokkend project.
Het lokt op een pijnlijke manier discussie uit. Het
lokt "overlopers" uit. Ik ben van ' 64, maar zelfs

van illegalen in zijn omgeving is ziek!
---------------------------------------Datum: Mon, 29 Dec 2003 11:13:00 +0100
Onderwerp: Wat jammer zeg
dat dit weer zo'n belerende 'kunstuiting' is, maarja, de commissie die de subsidie toekent ziet dit
natuurlijk (erg) graag, en een beetje bruinneuzen
voor je inkomen moeten we allemaal natuurlijk.
Ik hoop dat Nederland massaal aan de illegale
kunst gaat, zijn de welvaartstoeristen tenminste
nog ergens goed voor.

---------------------------------------Datum: Mon, 29 Dec 2003 10:16:54 +0100
Onderwerp: formulier
Ik heb van de week uw enquêteformulier ontvangen aangaande het onderzoek naar illegalen in
Nederland.
Ik vind het formulier erg misleidend. U doet het
overkomen alsof het verplicht is dit formulier in
te vullen.
Ik neem niet deel aan dit onderzoek en vraag u
om mijn gegevens uit uw bestand te verwijderen.

---------------------------------------Datum: Mon, 29 Dec 2003 11:26:57 +0100
Onderwerp: aangifte:
Zelfs als gesubsidieerde kunst is dit onacceptabel.
Deze actie is erg pijnlijk voor veel ouderen die
ondanks dit soort formulieren de oorlog hebben
weten te overleven.

Met vriendelijke groeten,

Het is een schande dat deze actie is goedgekeurd!

---------------------------------------Datum: Mon, 29 Dec 2003 11:09:23 +0100
Onderwerp: Registratie

---------------------------------------Datum: Mon, 29 Dec 2003 12:12:52 +0100
Onderwerp: Smakeloze grap!

Beste KUNSTENAAR!!!!,

Beste ik vraag me af wie zo brutaal kan zijn,

Goede actie hoor zo voor kerst, uw inventarisatie
van illegalen in Nederland. De inleiding is misleidend en zet mensen aan dingen te doen waar ze
wellicht niet achter staan. Manipulatie heet dat.
Zelfs onder de noemer kunst kan deze actie NIET
worden getolereerd. De intentie is volstrekt niet
duidelijk en kwetsend.

Ik ben benieuwd hoeveel mensen serieus zullen
reageren op deze smakeloze grap, maar ik ben
toch ook wel nieuwsgierig wie hier achter zit.
En ik ben overigens ook wel onder de indruk van
de brutaliteit van Regoned. “Ook als u niet illegaal bent wijzen wij u erop dat u dit formulier
dient te retourneren”,
Hoezo ook als ik niet illegaal ben? Juist die illegalen dienen natuurlijk niets in te sturen en ik
als mondig burger al helemaal niet.
Ik vind het ronduit aanmatigend en dat bevelende toontje bevalt mij ook helemaal niet! Ik ken u
niet!
Wie is u? En waarom? In wiens belang is dit, welk
doel dient het en wat zijn de sancties als ik het
niet doe? Die zijn er niet, maar dat staat er niet.
Een illegaal die niet is aangegeven door zo een
malle rondvraag als deze en of zichzelf niet kenbaar heeft gemaakt via zijn eigen formulier kun
je ook geen sancties opleggen dus als ik illegaal
was zou u de laatste zijn aan wie ik dat zou laten
weten.
Ik lees niks over het feit dat het invullen van het
formulier vrijblijvend is en/of wat er met de
gegevens gaat gebeuren. U of uw organisatie stelt
wel heel erg gerichte en persoonlijke vragen, zonder enige verdere toelichting.
Dat vind ik heel erg vervelend!
Het zou zo maar kunnen dat ik één van die vele
mensen ben die zich geheel belangeloos dag en
nacht inzetten voor illegalen, ben ik dan voor de
wet in overtreding als ik dat zelf kenbaar maak
en belangrijker, wil ik dat wel kenbaar maken??
Of ik ben juist een notoire racist en bij mij op het
werk worden de wc’s schoongemaakt door een
vage buitenlander waarvan ik het sterke vermoeden heb dat hij illegaal is, niks is zeker in dit
leven maar ik geef ‘m voor de zekerheid toch
maar vast aan en als hij legaal blijkt te zijn dan
komt het wel weer goed.
Helaas beschrijf ik met bovenstaande voorbeelden
een realiteit van trieste maar heel wel mogelijke
scenario’s.
De meeste mensen zullen zich na ontvangst van
uw formulier ofwel afvragen of Regioned hiermee

Ik heb nog wel een artistieke tip voor een vervolgactie. In een mailing over de Inventarisatie naar
Regoned de ontvangers van de email aanzetten
om verantwoordelijk kunstenaar en subsidiegever
aan te geven. De vraag waarom aangifte te doen
kan komen te vervallen. Dat is zo al duidelijk!
---------------------------------------Datum: Mon, 29 Dec 2003 11:09:38 +0100
Onderwerp: (Fwd) Regoned
Geachte dames en heren.
Gaarn wil ik u erop wijzne dat u gelieerd bent
aan een orginistatie genaamd regoned, die formulieren rondstuurd met daarop de volgende tekst:
Registratie Orgaan Nederland is bezig met een
inventarisatie van illegalen in Nederland. Ook als
u niet illegaal ben wijzen wij erop dat u dit formulier dient te retouneren. geet antwoord op de
vragen en stuur het formulier per omgaande
retour.
Wilt u misschien ook alvast weten dat mijn
bovenbuurman joods in en de jongen op drie
hoog achter homoseksueel? Wanneer kan ik de
eerste razzia verwachten? Vraag u zich nu ook af
met wat voor orginisatie u zich heeft ingelaten?
Of is dit de reactie waar u stiekem op hoopte?
Wat een zieke en achterlijke actie,
Met vriendelijke maar enigszins afwachtende
groet,
Ps. Als ik illegaal in Nederland was zou ik dit u
niet vertellen, als ik illegalen kende zou ik u dit
niet vertellen. Wie aangifte doet van zichzelf of
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wel binnen de wet blijft en/of, en dat is veel
kwalijker, deze gelegenheid ten baat nemen om
hun onderbuikgevoelens tot uiting te brengen.
In ieder geval denk ik niet dat dit een constructieve bijdrage levert aan de discussie over het
solidariteitsbeginsel en dan druk ik mij zachtjes
uit..
Zonder frankering en op zondag bezorgd, alles
wijst er op dat ik deze (vermoedelijke) mailing,
want meer dan dat is het (vermoedelijk) niet,
(vermoedelijk) via een (vermoedelijk) illegale
bezorger heb ontvangen.
Kan ik die ook alvast (vermoedelijk) aangeven?
Want dat is (vermoedelijk) de enige (vermoedelijke) illegaal die ik op dit moment aan kan wijzen.
Ik verwacht eerlijk gezegd geen antwoord van een
organisatie die zich van dit soort methodes
bedient maar ja ik zit met bovenstaand dillemma
dus ik probeer het toch maar.
Pro forma bëeindig ik dit schrijven dan ook toch
met de vriendelijke groeten en in de hoop op een
snelle reactie.
In afwachting van uw antwoord verblijf ik hoogachtend,
---------------------------------------Datum: Mon, 29 Dec 2003 12:13:45 +0100
Regoned,
vanochtend heb ik gelezen dat deze zogenaamde
actie "inventarisatie illegalen" een nepenquete is.
Op Nu.nl staat : " Het formulier blijkt een kunstproject te zijn, dat wordt gesteund door het
Amsterdamse Fonds voor de Kunst. Met het
enquêteformulier willen de kunstenaars het vragstuk van de illegalen nadrukkelijker op de agenda zetten. Volgende maand presenteren zij de
resultaten in een debat over illegale vluchtelingen in cultureel centrum De Balie."
Ik wil hierbij aangeven dat dit een volstrekt achterlijke manier is geweest om iets 'nadrukkelijker
op de agenda te zetten" meer woorden wil ik er
niet eens aan vuilmaken.
De groeten
---------------------------------------Datum: Mon, 29 Dec 2003 12:16:01 +0100
Onderwerp: regoned, illegalen-enquete
Wordt deze werkwijze, die als doel de empathie
met illegaal in NL verblijvende buitenlanders
heeft, alleen toegepast bij deze groep in de
samenleving? M.a.w. is dit weer eens een voorbeld van misplaatste solidariteit op groen-gereformeerde grondslag met een officieel erkende troetelminderheid?
Uw reactie zie ik vol verwachting tegemoet
---------------------------------------Datum: Mon, 29 Dec 2003 16:07:39 +0100
Onderwerp: ophef
L.s.
Mijn aangifteformulier zit al in de post, u kunt ‘m
binnenkort tegemoet zien.
Intussen is de commotie, veroorzaakt door uw
pattriotische initiatief, ook niet ongemerk aan
mij voorbijgegaan. Sommigen zien hierin het herleven van historische periodes die in hun optiek
geen herleving verdienen. Voor anderen is het een
teken van een nieuwe ontwikkeling die zij ook
zonder positionering in enig historisch context
onwenselijk achten. Hun zorgen mogen dan wel

begrijpelijk zijn, ik verkies echter steun aan uw
initiatief te betuigen. Moge u daar wat aan hebben.

---------------------------------------Datum: Mon, 29 Dec 2003 21:47:53 +0100
Onderwerp: illegalen verklikken

Met vriendelijke groet,
(gelegaliseerd door Koninklijk Besluit)

Geachte heer/ mevrouw,
Op AT5 ving ik al iets op van uw smakeloze nsbactie. Tot mijn ongenoegen blijk ik ook in uw
bestand te zitten. Hierbij laat ik u weten dat de
toon en inhoud van de boodschap mij in het
geheel niet aanstaan, en ik hoop dat het aantal
gewillig ingevulde formuliertjes laag zal blijven.

---------------------------------------Datum: Mon, 29 Dec 2003 17:02:17 +0100
Onderwerp: Registratieformulier
Beste mensen,
Ik kwam gisteravond thuis en vond jullie belangrijke mededeling. Bij het openmaken vond ik jullie registratieformulier dat mij in eerste instantie
schokte. Ik voelde me boos worden en dacht er
over na hoe ik hier tegen zou kunnen protesteren. Vooral de mededeling 'ook als u niet illegaal
bent, dient u het formulier in te vullen' hield me
bezig.
De krant van vanmorgen bracht een berichtje over
jullie kunstproject, en gefeliciteerd! Jullie zijn er
in geslaagd om in te haken op de meest elementaire gevoelens van Ennesbeejerigheid (vrij naar
Edgar du Perron) en jullie hebben in elk geval de
publieke discussie op een hard-ludieke manier
opnieuw in de publieke aandacht te brengen. Ik
wens jullie toe dat jullie meer positieve reacties
krijgen en ik wens ons toe dat het gezeik over
illegalen eindelijk eens ophoudt en de discussie
over migratie weer eens op een zinnige manier
gevoerd wordt.
Zelf vind ik het walgelijk dat een land waaruit
meer mensen vertrekken dan er zich vestigen (en
al die vertrekkers worden elders warm ontvangen)
zo'n restrictief vestigingsbeleid voeren. Een duidelijk gevoel van dubbelhartigheid.
Voor alle duidelijkheid: ik zal het formulier niet
invullen.

---------------------------------------Datum: Mon, 29 Dec 2003 22:22:39 +0100
Onderwerp: illegalen
Geachte Martijn Engelbert,
en medewerkers van het AFK,
Door middel van deze e-mail vraag ik uw aandacht voor het volgende; In de diverse journaals
vandaag werd verteld dat het AFK (subsidiënt van
Martijn Engelbert) betreurt dat de 'enquête' van
Regoned bij veel Amsterdammers verkeerd is
gevallen, dit zou niet de bedoeling zijn geweest.
Een kunstenaar en een kunstenfonds hoef ik niet
te vertellen dat kunstenaars een vak hebben wat
gericht is op communicatie. Dat is dan het enige
wat wij gemeen hebben
(fotograaf/filmmaker/mediamanager). Echter kan
ik mij niet aan de indruk onttrekken dat deze
vorm van communiceren niet goed doordacht is.
Als het beoogde effect zou moeten zijn dat ik nu
in de digitale pen kruip om u te vertellen wat ik
hiervan vind, is uw doel bereikt. Daarentegen
heeft u een enorme woede opgewekt tegen deze
werkwijze. Ik kan dan ook niet anders u deze
woede kenbaar maken want er zullen er velen zijn
die het niet bij u doen, maar enkel bij de politie.
Het betreffende project zou gaan om solidariteit,
zoals ik heb begrepen. Mijn vraag is hoe solidair u
eigenlijk bent met de rest van de samenleving?
Hoe solidair bent u met het lot van de illegalen?
En wilt u verantwoordelijk zijn voor het stimuleren van de 'klikmentaliteit'?

Met vriendelijke groeten,
---------------------------------------Datum: Mon, 29 Dec 2003 17:11:00 +0100
Onderwerp: stelletje idioten
Kunst he?
Laat me niet lachen, ga wat doen voor de kost
mafkezen. Dit hele 'project' is zeker ook uit onze
zak gesubsidieerd he?
Kansloos.
---------------------------------------Datum: Mon, 29 Dec 2003 19:29:09 +0000
Onderwerp: exemplaar inventarisatie van illegalen
Beste Martijn Engelbregt,
In alle tumult Kun je mij svp wanneer je tijd hebt
mij een exemplaar van het formulier 'inventarisatie van illegalen' toesturen (rembours), of anders
hoe kan ik er eentje bemachtigen?
Bijzonder werk.
groet
---------------------------------------Datum: Mon, 29 Dec 2003 20:45:44 +0100
Onderwerp: ben jij die sukkel
ben jij die sukkel die formulieren rond strooit
klopt het bovenstaande ben je een 2e van de
Graaf Lul.
Niet de Groeten verliezer dat je bent.

Ik ben zeer verbaasd dat een 'fonds voor de
kunst' zich leent voor dergelijke nsb-achtige praktijken zonder daarover helder en duidelijk te communiceren. Ik zie wel (als je de tweede keer
kijkt) dat het niet insturen van de betreffende
enquête geen consequenties zal hebben, maar
niet iedere Nederlander c.q. Amsterdammer beseft
dat. Ik vind dat u heel erg slecht nagedacht heeft
over de gevoelens van mensen en opzettelijk
mensen gekwetst heeft in hun privé-omgeving.
Het is gelukkig geen '40/'45 meer, hou dat dan
ook zo! Daarbij hebben jong en oud er niet om
gevraagd om in hun woning geconfronteerd te
worden met onduidelijke berichten van kunstprojecten waar ze niets van begrijpen.
Terwijl alle kunstsectoren kampen met een afname in de toewijzingen van diverse subsidies(vooral in de hoogte van de bedragen),in mijn eigen
omgeving de filmwereld al jarenlang probeert uit
alle hoeken en gaten meer geld te krijgen om de
productiviteit van de goede Nederlandse film te
kunnen verhogen, gaat er dus belastinggeld naar
het opzettelijk beledigen van zo'n 200.000 mensen. Alleen de drukkosten en de verzendkosten
al, dan nog o.a. de ontwikkelingskosten, de diverse evaluaties, de vormgeving en ook nog de presentatiekosten tbv de Balie op 10 januari 2004.
Onbegrijpelijk en schandalig!
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Ik hoop dat mijn zuurverdiende belastinggeld er
in ieder geval toe gediend heeft dat een aantal
mensen nu hebben begrepen dat dit echt niet
kan! Ik voel mij niet persoonlijk beledigd maar
ben wel degelijk solidair met diegene die zich wel
aangetast voelen; dit moet in Nederland echt niet
mogen! Waar zijn de waarde en normen? En hoe
was het ook alweer ... omgangsvormen?
U had beter moeten weten.
Hoogachtend,
---------------------------------------Datum: Mon, 29 Dec 2003 22:57:45 +0100
Onderwerp: registratie illegalen
Beste Mensen,
Wat een buitengewoon onsmakelijk idee, mensen
dit serieus nemen en dat zullen er nogal wat zijn,
omdat
niet duidelijk is welk doel dit heeft vullen in ne
geven daarmee informatie over mensen. Dit gaat
niemand iets aan.
Ik neem het jullie zeer kwalijk om dit van mensen te vragen. Van harte hoop ik dat er stappen
ondernomen zullen worden tegen dit onsmakelijk
kunstwerk. Schaam je vooral omdat dit kunst zou
moeten kunnen heten.
---------------------------------------Datum: Tue, 30 Dec 2003 00:47:21 +0100
Onderwerp: zozo
Hoi Martijn,
Deze heb je misschien nog niet gezien.
Morgen is ie weer verdwenen.

per email of per post. Onkosten worden vergoed.
In plaats daarvan wil ik met plezier wat afbeeldingen van mijn werk sturen.
We hebben elkaar namelijk ooit ontmoet in
Deventer in de oude schouwburg, waar we allebei
exposeerden op uitnodiging van het CBK,
Kunstpaleis
Jij met een installatie 'een ogenblik geduld alstublieft' en ik met tekeningen en een soort grafitty
achtig borduurwerk. Dus misschien schept dat
een band.
Met vriendelijke groet,
---------------------------------------Datum: Tue, 30 Dec 2003 13:26:38 +0100
Onderwerp: Engelbert??
He Martijn,
Goeie actie met het vragenformulier!
Al die kritiek is te gek, je hebt volgens mij weer
heel wat mensen aan het denken gezet. Alleen
hebben ze je soms niet zo goed begrepen, vrees
ik. Als je een bodyguard nodig gaat hebben, mail
je me maar.
Groetjes en fijne jaarwisseling,
---------------------------------------Datum: Tue, 30 Dec 2003 00:20:17 +0100
Onderwerp: illegalen

Het is je gelukt om mensen wakker te schudden.
Via NOVA hoorde ik van je project in Amsterdam.
Ik wil je graag laten weten dat ik niet alleen dit
project weer geweldig vind, maar ook hoe je in
staat was om tijdens het interview rustig te blijven en zelfs geen spier vertrok toen er gevraagd
werd wat hier nu de kunst is.
De onvrede zak uit Vlaardingen ligt in mijn kelderkastje te wachten op (nog) slechtere tijden,
het is een overlevings zak geworden. Veel succes
met je verdere werk.
Met vriendelijke groeten,
---------------------------------------Datum: Tue, 30 Dec 2003 01:39:57 +0100
Onderwerp: FW: Zóveel doden kan Bam niet
begraven
en nu zit je bij Nova! - ik zit net ff de herhaling
te bekijken
---------------------------------------Datum: Tue, 30 Dec 2003 10:33:54 +0100
Onderwerp: regoned
Martijn,
Ik ben erg geinteresseerd in je onderzoek/kunstproject REGONED Kun je me een vragenlijst sturen, zoals die in 200.000 voud is verspreid? Kan

Groet
---------------------------------------Datum: Tue, 30 Dec 2003 09:51:08 +0100
Onderwerp: enquete

- U zegt niet in opdracht van wie, of met welk
doel u de vragen stelt
- Detoon van het formulier is ronduit intimiderend (u dient het formulier op te sturen, alsof er
een overheidsdwang achter zou zitten)
-Het ergste vind ik, dat u burgers aanzet tot
onbehoorlijk gedrag, namelijk het aangeven van
buren en bekenden.

---------------------------------------Datum: Tue, 30 Dec 2003 01:06:49 +0100
Onderwerp: Kunst-illegaal.

In eerste instantie moest ik grinniken om het
bericht in de Volkskrant. Uit nieuwsgierigheid ben
ik op deze site terecht gekomen en heb vanmiddag het formulier op alternatieve manier ingevuld, wat ik wel passend vond bij dit kunststukje.
(al weet ik niet of het is aangekomen) Want
eigenlijk vond ik het project niet erg kunstzinnig
of vernieuwend maar eerder stompzinnig en
onnozel. Niet echt uitnodigend tot een discussie.
Je voelt je eerder wat lamgeslagen door de vraagstelling.
Vanavond na het optreden van Anil Ramdas en
Martijn Engelbregt bij NOVA echter sloeg mijn,
licht geirriteerde geammuseerdheid, om in boosheid. Anil Ramdas verklaarde vanavond het hele
Nederlanse volk medeplichtig aan het asociale
illegalen-beleid. Waar haalt hij het lef vandaan?
Ik en velen met mij hebben niet voor dit beleid
gekozen en proberen er dan ook wat aan te doen.
Dat dit nog niet veel oplevert komt door de starre
houding van dit kabinet. Letterlijk met hen op de
vuist gaan is geen elegante en democratische
oplossing dus voeren we de strijd op legale
manier. De echte Sociaal-Democratie komt wel
weer terug. Jullie aanpak vind ik twijfelachtig
door de beschuldiging en het lef het tot kunst te
verheffen. Geëngageerd?...........

Geachte heer Engelbregt,

Zo even haalde ik uw zg. formulier uit de bus.
Ik beschouw het als een uiting van smakeloos,
ondoordacht intelectualiastisch snobisme. Ik hoop
in het vervolg van verdere wereldvreemde actie
van uw kant verschoond te blijven. En wilt u zo
vriendeliojk zijn mij niet mee te tellen in uw zg
onderzoek?

Uw formulier heeft op mij een bijzonder onaangename indruk gemaakt om de volgende redenen:

Hoe illegaal bent uzelf en hoe illegaal is dit
inderzoek eigenlijk?

---------------------------------------Datum: Tue, 30 Dec 2003 01:43:15 +0100
Onderwerp: inschrijving

---------------------------------------Datum: Tue, 30 Dec 2003 09:49:45 +0100
Onderwerp: smakeloos

Geacte heer, mevrouw,

L.S.

Beste Martijn,

Met vriendelijke groet,

Beste mijnheer

Ik zal je morgen ofzo even bellen.
---------------------------------------Datum: Tue, 30 Dec 2003 00:07:58 +0100
Onderwerp: project amsterdam

Na aanleiding van wat mij in het nieuws, en NOVA
richt ik mijn reactie aan U. Ik vind de manier
waarop U, voor U "kunst" voorlegt aan anderen,
ronduit belachelijk!
Ik ben zelf niet wonende in omg. Amsterdam,
maar vind het een "kunst" actie van niets!
Geen Niveau! Niet rieel nagedacht over de gevolgen ervan!

Dat u op uw website vermeldt dat de gegevens
gescheiden worden, doet daar niets aan af, deze
mededeling staat n.l. niet op een in het oog
springende wijze op het formulier vermeld.
Graag hoor ik van u een reactie en ook zou ik
graag vernemen wat uw bedoeling is met de
gevraagde gegevens.
---------------------------------------Datum: Tue, 30 Dec 2003 10:05:51 +0100
Onderwerp: Aangifte
Deze e-mail heb ik twee dagen geleden gestuurd
om te kijken hoe de overheidsinstantie werkte. De
twee meisjes waar ik op doelde zijn voor de vage
kennis illegaal te praten maar ik kende ze net
genoeg om te weten dat ze legaal zijn. Bovenal
zijn het voordeurdelers van mij en dus kon ik snel
de resultaten van mijn aangifte ontdekken als ik
de instantie niet voor die tijd al op zijn flikker
had gegeven.
Nietemin goeie actie zeker na de verschillende
uitspraken van minister Verdonk. Na voor en tijdens Kerst mag de samenleving zich wel weer
eens vergewissen van wat een strenger uitzettingsbeleid werkelijk betekent. Dat betekent
namelijk mensen.
De verdediging bij NOVA had veel sterker gekund,
zeker van de kunstenaar.
Desnoods maak je een persbericht waarin je exact
zegt wat met je stunt wil zeggen. Niet dit vage
gebabbel.
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Vriendelijke groet,
---------------------------------------Datum: Tue, 30 Dec 2003 10:49:14 +0100
Onderwerp:
VIEZERIKKEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
JULLIE ZIJN EEN STEL GORE VIEZERIKKEN.
---------------------------------------Datum: Tue, 30 Dec 2003 11:18:09 +0100
Onderwerp: inventarisatie
Mijne Heren/Dames,
ik mis op/in uw website het formulier met
betrekking tot "inventarisatie van illegalen."
Staat het er niet op of zoek ik verkeerd? Zo het
er niet op staat, kunt het dan alsnog doen danwel mij een formulier toe-emailen? Als Hagenaar
en voormalig Amsterdammer ben ik benieuwd
naar de inhoud van dit formulier. Ik heb genoten
van uw "tegenscript'.
Met vriendelijke groet,
---------------------------------------Datum: Tue, 30 Dec 2003 11:39:10 +0100
Onderwerp: de geest van provo
Gefeliciteerd, je hebt ons behoorlijk in de maling
genomen: we waren echt boos totdat we een betje informatie hadden ingewonnen via de Balie
(en jouw eigen website). Benieuwd naar de uitkomst.
---------------------------------------Datum: Tue, 30 Dec 2003 12:23:55 +0100
Onderwerp: aangifte
Geachte mevrouw/ meneer,
Aangezien u telefnisch niet bereikbaar bent,
stuur ik u deze mail. Op mijn adres ontving ik
van u een aangifteformulier voor illegalen. Dit
formulier suggereert dat ik verplicht ben dit te
retourneren. Ik kan echter nergens informatie
vinden over het wettelijk kader van deze verplichting of de verbinding van Regoned aan een
overheidsinstantie. Uw website (waarvan overigens alleen de homepage geen foutmelding oplevert) suggereert dat het hier om een onderzoek
gaat.
Graag wil ik voor ik het formulier retourneer
weten in hoeverre ik verplicht ben hieraan mee te
werken en voor wie het formulier dan bedoeld is:
voor mij of voor mijn partner. Ik wil best meewerken aan een onderzoek, maar de kaart suggereert
dat het om een wettelijke verplichting gaat en
dat verbaast me.
In afwachting van uw antwoord,

Niet alleen woedend maar ook verbijsterd ben ik
over zo'n beladen en bedenkelijke aktie. Daar
komt nog bij dat mijn gegevens "vertrouwelijk
worden verwerkt conform de Wet Bescherming
Persoonsgegevens"maar u vergeet er een aparte
envelop bij te doen waardoor verstrekte gegevens
door iedereen en in ieder geval door de postbezorgers kunnen worden gelezen. Een naar mijn
mening onbesuisde aktie die u gisteravond 29/12
ook nog samen met Amil Ramdas bij Nova als
"kunst" niet erg overtuigend verdedigde. Het
enige waar ik het mee eens was is Ramdas' uitspraak dat kunst per definitie niet hoeft te behagen, maar ook schokkend kan werken. Dat heeft
u met uw idee wel bewerkt maar via een onbetamelijke weg. IK hoop dat u vooral overweldigend
veel negatieve reacties ontvangt.
Dat het Amsterdamse Fonds voor de Kunst een
dergelijk weinig subtiel project financiële ondersteuning heeft verleend, vind ik onbegrijpelijk.
---------------------------------------Datum: Tue, 30 Dec 2003 13:11:24 +0100
Onderwerp: aangifte:
Ik geef ze niet aan want er zitten een hoop
mooie Afrikaanse jongens tussen (waarvan sommigen ook nog met hun sexualiteit worstelen).
Als je trouwens het lef hebt om na een hachelijke
tocht door de woestijn op een zelfgemaakt vlot
van autobanden van een oude Peugeot 404 de
straat van Gibraltar over te steken om vervolgens
door de distelstruiken van Almeria een parkeerplaats op te klauteren en je onder een vrachtwagen volgeladen met garnalen of sinasappels naar
Nederland te laten vervoeren en onderweg ook
nog jezelf in leven weet te houden met weggegooide etensresten van McDonald's en Autogrill
dan verdien je m.i. wel een kans op deze arbeidsmarkt. Misschien ook wel een gratis opleiding,
aangezien er ook nog potentiële kaakchirurgen,
verpleegkundigen, documentairemakers, kunstenaars, dominees, restauranthouders en groenteboeren tussen zitten. Het zou natuurlijk beter
zijn als we een continent als Afrika eens een eerlijke kans geven in deze wereldeconomie zodat ze
daar een keer stoppen met die slachtpartijen.
Misschien komt ooit de tijd dat wij als ouden van
dagen naar Afrika verhuizen om een kans op een
beetje verzorging op onze oude dag veilig te stellen, want als we niet snel de grenzen open stellen voor mensen met ambitie dan verandert dit
land echt in een museum (van rollators).
---------------------------------------Datum: Tue, 30 Dec 2003 14:16:24 +0100
Onderwerp: onderzoek in Amsterdam

'....ik had dat namelijk ook gehoopt.....' och ja,
als je als 'kunstenaar' bekend wil worden moet je
daar wat voor doen, lekker gemakkelijk met dit
soort acties... gaat volgens mij toch meer om je
eigen bekendheid dan om kunst.....
Gemakkelijk scoren kan op nog veel meer onderwerpen hoor....heb er nog wel een paar voor je:
homofile buren, pedofielen in je buurt, drugspolitiek, bijstandsfraude....
Get real, grow up en ga wat nuttigs doen met je
leven!
Groeten,
---------------------------------------Datum: Tue, 30 Dec 2003 18:01:15 +0100
Onderwerp: pink form
Dear Sirs I just found in my personal mail box a
pink form to be filled. I am Italian, I don't speak
a word of Dutch so I asked to my colleagues what
was this form about. It seems that you are trying
to find out how many illegal foreigners are living
in the Netherlands but actually I don't know what
the purpose of your research is.
Well, being Italian in no case I could be illegal as
being a citizen from EU.
Anyway I was registered at the foreign police
when I arrived in Holland on the 28 of October
although I thought it was not strictly necessary
and I don't know anybody here except my colleagues who are regularly residents in the
Netherlands.
Furthermore I suggest to translate your form into
english since it is addressed to foreigners.....If
you have any questions I will be pleased to help
you
Best regards
---------------------------------------Datum: Tue, 30 Dec 2003 22:08:13 +0100
Onderwerp: Kunst de Balie Formulier illegalen
Martijn Engelbregt
Geachte heer Engelbregt,
Naar aanleiding van ons telefoongesprek van
hedenmiddag 30-12-03 zend ik u de gevraagde
samenvatting van ons telefoongesprek.
Allereerst vind ik uw kunst via een formulier om
de illegalen (te verraden) een goede initiatief.
Waarom ik dit vind zal ik hieronder toelichten.
Zoals ik u vertelde was vandaag op radio 1 bij het
programma standpunt. NL een stelling voorgelegd
aan de luisteraars “De waarde van historisch besef
wordt overschat”.

beste Martijn
hoewel je me geen type lijkt
dat zich laat bepalen
door de mening
van een ander hoop ik
toch dat je je niet laat remmen
door negatieve reacties
op je onderzoek in Amsterdam.

Met vriendelijke groet,
Veel succes met je volgende projecten.
---------------------------------------Datum: Tue, 30 Dec 2003 12:59:31 +0100
Onderwerp: onsympathieke verklikaktie

Met vriendelijke groet,

Aan de kunstemaker van het project "Regoned"

---------------------------------------Datum: Tue, 30 Dec 2003 17:14:17 +0100
Onderwerp: wat een ontzettend sukkelige actie...

Tot twee keer toe kreeg ik een envelop in de bus
met "belangrijke informatie". Al lezende het formulier kreeg ik herinneringen aan de verklikmethodes van de NSB tijdens de 2e wereldoorlog.

wordt geplaatst...

En waarschijnlijk zwaar gesubsidieerd ook nog?
Het is jammer dat door dit soort 'kunstuitingen'
het begrip 'kunst' in een wat vreemd daglicht

Gisteren heb ik mij voorgenomen om u te benaderen om te vertellen dat het historisch besef bij
Nederlanders zoek is. Dit komt dat Nederlanders
hun welvaart vanzelfsprekend vinden. Helaas is
het zo dat niet alleen de gewone Nederlanders dit
vinden maar ook de intellectuelen die in het hele
jaar 2002 de VOC vieren waar het voltallige kabinet incl. het koningshuis aanwezig was. (Over
waarden en normen gesproken) Zo noemde ook
Bolkestijn in de tweedekamer enige tijd geleden
Suriname een roversbende. Nederlanders zien hun
wreedheden niet waar hun welvaart hieraan te
danken is omdat dit bewust in de doofpot wordt
gestopt. De gouden zeventiende eeuw wordt
gepromoot zonder erbij na te denken dat de slavernij hier is onstaand.
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Misschien is het aardig om te weten dat ik uitgenodigd was door de voorzitter van de “Viering 400
jaar VOC” Ir. E.L.P. Hessing om mee te doen aan
een debat over de VOC. U begrijpt dat ik het overbodig vind gezien hoe Nederland omgaat mijn
zijn geschiedenis. Alle Nederlandse misdadigers
kregen een monumentale eer en zo ook de VOC
onder het mom de eerste multinational.
In de periode toen het westen waar Nederland
ondervalt, werden landen aangevallen met gewapende macht om vervolgens het land te annexeren. Dit vinden de Nederlanders normaal en vaak
is het commentaar dat het lang geleden is terwijl
in de jaren zeventig het koloniaalregime pas is
beëindigd. Je zou zeggen dat je van de geschiedenis moet leren.
Nu moeten ‘mensen’ (illegalen) documenten hebben zonder wapens overigens om enigszins beter
te kunnen leven in een land die voor hen vreemd
is. Begrip is in Nederland (westen) niet door de
arrogantie wat ik hierboven heb geschreven.
Een belangrijk feit is het herdenken en vieren
van 4 en 5 mei waar de Nederlanders totaal niet
weten wat zij aan doen zijn. Zoals u weet dat
voor de bezetting van Nederlands Indië door de
Japanners waren de Nederlanders de bezetters. In
dezelfde periode werd Nederland bezet door de
Duisters. Het feit dat niet rekening wordt gehouden is dat Nederland door zijn gegaan met het
koloniaalregime na deze zogenaamde herdenking
en viering. Twee politionele agressie waar de
derde keer Indonesia bezet werden.
Het welvaren Nederland die pas veertig jaar geleden is begonnen is ook aan te danken maar wat
ik typisch Nederlands vind verwijs ik u graag naar
de “De Indonesische Injectie” een artikel van
Lambert Gibels.
http://www.antenna.nl/wvi/nl/dh/geschiedenis/ga1.html
Misschien mag ik u aanbevelen het proefschrift
van Stef Scagliola met als titel ‘Last Van De
Oorlog’ uitgebracht door uitgever Balans te lezen.
Het historisch beseft van Nederlanders die bewust
in de doofpot word gestopt is de arrogantie geboren. Dit alles vind ik waar het omdraait en te
maken heeft met u Kunst.
Graag wil ik u een citaat laten lezen van wijlen
journalist Herman Wigbold uit een documentaire
‘Hoe Nederland Omgaat Met Z’n Geschiedenis’.
Bron: KRO Televisie 1985 “Brandpunt”
Citaat; Fons de Poel (journalist en televisie presentator); hoe is de geschiedenis omgegaan met
Putten, met Duitse weermachtsoldaten die dat
gedaan hebben?

Met opgeheven vinger is Nederland goed in de
mensenrechten aan de kaak te stellen naar anderen te wijzen maar helaas vergeet Nederland de
duim die naar zichzelf wijst.
Ik heb altijd gedacht dat Nederland echt voor de
mensenrechten zijn maar helaas, Belletje Blink
Kontje Stink. Dit heb ik van min oude tante, met
ander woorden zegt ze dat het van buiten lief en
aardig is maar van binnen verrot.
Vaak zeggen Nederlanders, ook historici dat je in
een context moet plaatsen maar ik vind dat je
dan gaat rechtvaardigen wat je fout hebt gedaan
bovendien wel de baten maar niet de lasten.
Indien u nog vragen heeft dan verneem ik het
graag van u en mijn excuses voor mijn soms uitslaande taal.
Ik wens u veel succes met u werk en wens ik u
alvast een goede uiteinde 2003 en een gelukkig
nieuwjaar 2004.
Met vriendelijke groet,
---------------------------------------Datum: Wed, 31 Dec 2003 03:11:23 +0100
Onderwerp: Novateiten
Hoi Martijn,
Toen ik maandag in de auto zat hoorde ik een
nieuwsflits. Iets met een registratiekunstenaar en
overbelaste meldbalieregistratiecentralekamer van
de polite en ik dacht meteen aan jou, dat ligt
niet voor de hand.
Wat schoot ik 's avonds danook in een stuip toen
ik je zag. Ik heb genoten van je Minutes Of Fame
bij Jeroen, xxx heeft nu een beroemde papa.

Het zal u duidelijk zijn dat ik vind dat u niet
vrijblijvend dergelijke acties als kunst kunt
bestempelen. De verhouding tussen de verschillende bevolkingsgroepen is in een aantal opzichten zorgelijk en u draagt net als ieder ander de
verantwoordelijkheid om de zaken niet erger te
maken dan ze zijn.

Ga zo door in 04!
A la votre

---------------------------------------Datum: Wed, 31 Dec 2003 14:08:09 +0000

---------------------------------------Datum: Wed, 31 Dec 2003 16:16:54 +0100
Onderwerp: Kunst...
Bovenstebeste EGBG,

Kan ik voortaan van dit soort briefjes verschoond
blijven?
Ik heb begrepen dat deze inventarisatie een project is van een "kunstenaar".
Ik was "not amused"

De kunst is niet om iets van kunst te maken,
De kunst is om kunst van iets te kunnen
maken...

---------------------------------------Datum: Thu, 01 Jan 2004 19:54:53 +0100
Onderwerp: bericht NHD dd 29 december

---------------------------------------Datum: Wed, 31 Dec 2003 02:50:22 +0100
Onderwerp: enquete

Dit stond maandag in het Noordhollands dagblad!!!!!
al een beetje bekomen??/
groetjes

Hallo heren,
Herman Wigbold (journalist); ja, als je de geschiedenis boekjes leest is er voldoende aandacht aan
gegeven. Waar, geen aandacht is besteed vrees ik,
is dat Nederland het groots aantal SS heeft geleverd van alle West Europese landen, dat procentueel de meeste joden in Nederland zijn omgekomen
vergeleken met andere landen. En als buitenland
tegen mij zij, heb ik ook onmiddellijk de neiging
om verklaringen te gaan vinden. Maar het is wel
een historisch feit. En ja, wij vinden toch moeilijk om dat soort historisch feit te erkennen en
zelfs maar te constateren. Einde citaat.
Misschien mag ik nog een zijsprong maken, 350
jaar heeft Nederland een land bezet waar de grotste bevolking de Islam als geloofd hebben. Nooit
hebben de Nederlanders aandacht besteed aan
deze bevolkingsgroep maar wel onderdrukt. Nu
hebben de Nederlanders opeens veel belangstelling maar helaas weer in negatieve zin.

door de vele oorlogsmisdaden die overal en altijd
weer gepleegd worden). De psychologen hadden
even over het hoofd gezien dat ze de mensen die
zich zover hadden laten manipuleren om die
stroomstoten toe te dienen een flink trauma konden bezorgen. Terecht is de handelwijze van de
psychologen van alle kanten bekritiseerd.
Wat u doet met die enquete is wat mij betreft
wat minder heftig, maar het valt wel in dezelfde
categorie van slechtigheid. U maant mensen op
intimiderende wijze aan om mee te doen ("U
dient dit formulier te retourneren", alsof er een
overheidsdwang achter zit). De mensen die een
naam van een illegaal ingevuld en naar u opgestuurd hebben, zijn door u uitgelokt om iets
slechts te doen, wat ze zonder uw actie waarschijnlijk nooit gedaan zouden hebben.
U kunt deze mensen niet alleen in gewetensnood
brengen, maar ze ook slechter en dus gevaarlijker
maken. Uit onderzoek van criminologen blijkt een
eerste misdrijf het meest gepaard te gaan met
aarzelingen en schuldgevoelens bij de dader; iedere volgende keer dat hij iets doet, brengt hij zijn
geweten steeds wat meer tot zwijgen en pleegt
hij gemakkelijker zijn daad. Het is dus niet denkbeeldig dat u mensen heen gelokt hebt over een
bepaalde grens van fatsoen die ze anders niet
overschreden zouden hebben. Bovendien behoren
mensen die bereid zijn om hun buren aan te
geven, veelal tot een kwetsbare, maar niet ongevaarlijke groep.

Oké, ik ben er met beide benen ingetrapt in uw
grap of kunstwerk, ik was nog nier erg wakker
toen ik u een boze mail stuurde over uw onbehoorlijke enquete. Hierbij nog een reactie:
Uw aktie doet me denken aan een gebeurtenis uit
de jaren 70, die u waarschijnlijk wel bekend is. In
Amerika deden een aantal psychologen een experiment met proefpersonen die niets wisten over
het doel van het experiment. Ze moesten mensen
die foute antwoorden gaven op vragen stroomstootjes toedienen en zelfs doorgaan tot bijna
dodelijke doses. Zij werden daarbij onder druk
gezet om zich niet te onttrekken aan de positie
waarin ze gemanoevreerd waren. Het doel van de
psychologen was om aan te tonen dat mensen
met enige dwang toch vrij gemakkelijk bereid
blijken om onschuldige anderen ernstig letsel toe
te brengen (iets wat we overigens allang wisten

Illegalenformulier wekt woede in Amsterdam
Van onze verslaggever
AMSTERDAM-De politie in Amsterdam heeft tientallen boze telefoontjes gekregen over een formulier waarin mensen worden opgeroepen aangifte
van illegalen te doen. 200.000 Huishoudens in de
hoofdstad hebben een dergelijk officieel ogend
'aangifteformulier' gekregen.
Het formulier blijkt een kunstproject te zijn, dat
wordt gesteund door het Amsterdamse Fonds voor
de Kunst. Met het enquîteformulier willen de
kunstenaars het vraagstuk van de illegalen
nadrukkelijker op de agenda zetten. Volgende
maand presenteren zij de resultaten in een debat
over illegale vluchtelingen in cultureel centrum
De Balie.
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Het roze kaartje in een envelop met de tekst
'Belangrijke Informatie' is afkomstig van de organisatie 'Regoned', Registratie Orgaan Nederland.
Volgens het formulier is het orgaan bezig met een
inventarisatie van illegalen in Nederland. ,,Ook
als u niet illegaal bent, wijzen wij u erop dat u
dit formulier dient te retourneren'', staat erop. De
vragen gaan onder meer over het aantal illegalen
in de omgeving die men kent. Ook kunnen mensen melden dat zij vermoeden dat iemand in de
buurt illegaal is.
Kunstenaar M. Engelbregt, die de regie voert over
het project, zegt dat het niet de bedoeling is dat
mensen boos worden. ,,Ik kan het me wel voorstellen. Maar het doel is te onderzoeken hoe
Amsterdammers reageren op de vraag of ze illegaal zijn of dat ze illegalen kennen. Het is kunst
in de vorm van een onderzoek.'' Hij heeft ook
reacties ontvangen van mensen die blij zijn met
de actie. ,,Mensen worden gedwongen over illegalen en illegaliteit na te denken.''
maandag 29 december 2003, 09:50
© 2004 Uitgeverij Verenigde Noordhollandse
Dagbladen BV
---------------------------------------Datum: Fri, 2 Jan 2004 17:42:35 +0100
Onderwerp: opzet zondag, komtie..
[[LET OP, hij wil niet naar de studio komen. We
gaan hem zondag opnemen rond een uur of vier.
Zijn telefoon is moeilijk bereikbaar dus het is
geen gek idee om hem een uur van te voren op te
bellen vragen waar 'ie zit.. ]]
Onderwerp
TXT van NOS-radionieuws: "Een nep-formulier om
illegalen aan te geven heeft woede gewekt in
Amsterdam. Een kunstenaar heeft het formulier
vorig weekend laten bezorgen bij 200-duizend
Amsterdamse gezinnen. Dat leidde tot geschrokken reacties en grote verontwaardiging. Veel
Amsterdammers dachten dat het formulier echt
was omdat het er officieel uitzag. De ontvangers
werd dringend verzocht antwoord te geven op
vragen als: "Bent u illegaal?", en "Van hoeveel
mensen in uw omgeving vermoedt u dat ze illegaal zijn?". Tientallen mensen deden aangifte bij
de politie. Die onderzoekt nu of het sturen van de
formulieren strafbaar is. De kunstenaar, Martijn
Engelbregt, noemt de reacties interressant. Hij
zegt dat hij mensen aan het denken wil zetten
over het vluchtelingenvraagstuk. Hij wil mensen
laten voelen hoe illegalen zich voelen. Komende
maand presenteert hij de uitkomsten van het
nep-onderzoek in cultureel centrum De Balie in
Amsterdam, tijdens een debat over illegale vluchtelingen. "
Aanpak
INTROTEKST:
Vele verontwaardigde reacties deze week op het
nep-formulier om illegalen aan te geven. Het idee
komt van kunstenaar Martijn Engelbregt. Zijn
bedoeling is om mensen aan het denken te zetten
over het vluchtelingenvraagstuk. Hij wil mensen
laten VOELEN hoe illegalen zich voelen. En dat is
niet onopgemerkt voorbijgegaan. De politie in
Amsterdam, waar de 200-duizend formulieren zijn
verspreid, kreeg tientallen telefoontjes over de
"rare-formulieren, "die er zo officieel uitzien."
VRAAGSUGGESTIES
* Er is veel kritiek gekomen op uw actie, had u
dat verwacht?

* Volgens de commentator van de Volkskrant bent
u 'een interessante, jonge kunstenaar die met
bureaucratische hulpmiddelen als formulieren
een eigen idioom heeft gecreëerd'. Toch is dit
kunstwerk uiteindelijk niet geslaagd, vindt de
Volkskrant: U houdt te weinig rekening met de
gevoeligheden bij oudere Amsterdammers. En
bovendien vertroebelt het debat over de immigratie-politiek door de koppeling met de Tweede
Wereldoorlog, die nu door velen wordt gemaakt.
Dat is vast niet uw bedoeling geweest?
* Vindt u dat ook, dat het debat over de immigratie-politiek nu wordt vertroebelt doordat uw
formulieren gekoppeld worden aan de Tweede
Wereldoorlog?
* Heeft u niet een beetje te weinig rekening
gehouden met ouderen?
* Heeft u ook steunbetuigingen gehad? (jong
rechts in Rotterdam vindt serieus dat iedereen
zo'n formulier in de bus zou moeten krijgen
* Heeft u inmiddels formulieren teruggekregen?
wat staat daarop. wat gaat u daarmee doen?
* Heeft u meer van dit soort acties in petto?
Productiegegevens
We nemen om 16:00 met hem op, hij komt niet
naar de studio..
Reactie van Nieuw Rechts: In Amsterdam is er
door kunstenaars een formulier verspreid waarin
mensen worden opgeroepen om aangifte van illegalen te doen. Jong Rechts, de jongerenorganisatie van Nieuw Rechts, waardeert de creativiteit
van de Amsterdamse kunstenaars en vindt een
aangifteformulier voor illegalen een uitstekend
idee. Het aangifteformulier voor IL-legalen zou
landelijk verspreidt moeten worden. Jong Rechts
wil graag meehelpen met de verspreiding.
Koen Berghuis (voorzitter Jong Rechts): " Er moet
nu eens echt werk worden gemaakt van het
opsporen van illegalen. IL-legaal betekend niets
anders dan onwettig, dit kan dus niet zomaar
getolereerd worden. Volgens de publicatie van het
CBS „raming van het aantal niet in GBA geregistreerden" ligt het totaal in Nederland verblijvende illegalen tussen de 46.500 en 115.600. Dat
is ongeveer evenveel als de stad Leeuwarden.
Deze verblijven vooral in de grote steden en leggen hier een beslag op voorzieningen als huizen
en scholen. Mensen die wel legaal in Nederland
verblijven en wel betalen voor deze voorzieningen
zijn hier de dupe van."
Een aanmeldingsformulier, het strafbaar stellen
van illegaal verblijf in Nederland en het uitzetten
van illegalen zouden goede oplossingen zijn om
dit probleem aan te pakken. Het is niet onmenselijk om illegalen uit te zetten, want iedere
migrant krijgt in Nederland de kans om een verblijfsvergunning aan te vragen. We hebben niet
voor niets een asielprocedure!
Uitgeprocedeerde asielzoekers tot hun uitzetting
in detentie plaatsen en reizigers zonder paspoort
op Schiphol onmiddellijk weer terugsturen zijn
oplossingen om zulke problemen in de toekomst
te voorkomen. Een harde aanpak zal ook een
positief effect hebben op de stroom migranten,
Nederland zal dan niet meer een aantrekkelijk
land voor hun zijn om hun geluk te beproeven."
---------------------------------------Datum: Sat, 3 Jan 2004 11:04:11 +0100
Onderwerp: Vraag en voorstel aan Martijn
Engelbregt.

dat het de wereldreligies zijn die de zaak verdeeld
(en vijandig) houden. Lijkt het u iets om aan het
publiek nog eens een papiertje uit te delen, maar
dit keer met de vraag of ze er voorstander van
zijn dat er aan de religie-leiders gevraagd wordt
om DE MENSENRECHTEN officieel als gezamenlijke
basis aan te nemen, om zo de verdeeldheid en de
haat te verminderen? Het was vriend Jesaja die
(in 2:4) schreef over het omsmeden van zwaarden
tot ploegen, en dat het ene volk het zwaard niet
meer zou opheffen tegen het andere, en de oorlog
NIET MEER GELEERD ZOU WORDEN.
In zijn 43:9 schreef hij dat de volken zouden
samenkomen, en in 28:16-17 zag hij zoiets als
Mensenrechten komen: "Zie, ik leg in Zion een
steen ten grondslag, een beproefde steen, een
kostbare hoeksteen van de vaste grondslag. (Hij
die gelooft haast niet) En ik zal het recht tot
meetsnoer maken en de gerechtigheid tot paslood".
Israel had in maart 2000 aan de paus beloofd een
inter-religieus forum op te zetten, voor meer
vrede tussen de religies, maar heeft niets meer
aan dat idee gedaan.
Ik denk echter dat indien we vanuit Nederland,
uit naam van het Nederlandse publiek aan de relileiders gaan vragen om op Mensenrechten-dag10
december 2004 gezamenlijk een 'Steen der
Mensenrechten' neer te leggen op de Zionsberg te
Jeruzalem, als opmaat tot het werkelijk verwezenlijken van dat beloofde interreligieuze forum,
dat het veel religie-leiders aanspreekt.
Zie handtekeningen van Milli Gorus-leiders op
'mensenrechten als common ground voor alle religies' op mijn site.
Misschien moeten we een politieke partij starten:
de Partij Voor Vrede, die de religies vraagt de
samenleving niet langer verdeeld te houden doch
mee te helpen aan het opbouwen van een mensenrechtelijke wereldvrede. Ik heb ook de Balie
gevraagd mijn plan te steunen en ga er op 9 jan
een a-viertje uitdelen met mijn plan. Misschien
kunnen we er even over spreken. Ik kom graag
naar u toe.
Met vriendelijke groeten
---------------------------------------Datum: Sat, 03 Jan 2004 18:12:20 +0100
Geachte heer/ mevrouw,
Als kerstverrassing ontving ik een formulier van
uw organisatie in mijn brievenbus.
Het uiterlijk van dit formulier doet vermoeden
dat het om een officieel document gaat.
Daarom heb ik de informatie in eerste instantie
als serieus beschouwd. Naarmate ik het formulier
bestudeerde, begon mijn irritatie te stijgen.
Persoonlijk ben ik niet van plan deze onzin in te
sturen. Ik hoop dus maar dat dit alles op een
"grap" berust. Als nederlands staatsburger ben ik
niet van plan mijzelf op te stellen als een verklikker. Hoewel het formulier spreekt van een verplichting dit te retourneren, heb ik van dit onderzoek niets gehoord in de media.
Daarom ga ik ervan uit dat het hier om een misselijke grap gaat. Mocht het wel serieus bedoeld
zijn, dan weiger ik bij deze dit formulier in te
sturen wat de gevolgen daar ook van mogen zijn.
Hoogachtend,

Geachte Martijn Engelbregt, als we de toestand in
ons land, Europa en de wereld bekijken zien we
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---------------------------------------Datum: Sat, 03 Jan 2004 21:09:58 +0100
Beste engelbregt,
Ik wil je graag wat vragen.
Ik schrijf sinds kort voor een internetmagazine.
Ik doe daar ook de beeldende kunst redactie.
Ik wil in een artikel aandacht besteden aan jouw
illegalen-enquète. De grote ophef heb ik gemist
omdat ik tijdens de kerstperiode afwezig was,
maar ik heb me via kranten, jouw website en de
Balie-site op de hoogte
gesteld. Dat valt niet mee trouwens: ondanks alle
ophef die er kennelijk geweest is, blijft het een
wat onduidelijke zaak, maar dat ligt misschien
meer aan de reacties dan aan jouw enquete. Ik
hoop dat je wat vragen wilt beantwoorden, ik
hoop ook dat je daar niet erg lang mee wilt wachten want ik ga mijn eerste opzet van het artikel
morgen al naar de illustrator sturen, (en jouw
reactie uiteraard daarna nog verwerken, hopelijk
vòòr woensdag).
wat ik wil vragen:
- ik lees dat je zegt dat het niet de bedoeling is
dat mensen boos worden, maar dat het je te doen
is om de gegevens: hoe reageren ze op een illegalenvragenlijst. Mijn eerste gedachte is dan: ze
worden boos, zo reageren ze dus. Of enthousiast,
zoals anderen, die blij zijn nu na te moeten denken over illegaliteit.
Maar ik begrijp dat het jouw te doen is om de cijfers? De aantallen ja/nee/weet niet? (ik heb die
enquete niet gezien, dus geen idee of die mogelijkheid letterlijk geboden wordt. Maar ik bedoel
dus de getalsmatige verwerking van de antwoorden, is dat de bedoeling?)
En dan ? gebeurt daar nog iets mee anders dan
een publicatie op jouw website ?
Hoe moet ik presentatie in de Balie zien: verslag
van het onderzoek zoals een wetenschapper dat
ook doet ? Als performance? Ja sorry, ik zoek
naar kunsttermen om jouw werk in kunst te kunnen bespreken. Het als aktie benoemen doet denk
ik jouw werk tekort. Maar zeggen dat het kunst is
omdat jij kunstenaar bent vind ik wat zielig en
dun. Of is de presentatie ondegeschikt en ontstaat het uiteindelijke werk op jouw website?
- wat vind je eigenlijk van alle ophef, heeft dat
iets te betekenen, voor jou? voor illegalen? voor
de enthousiate geënqueteerden? voor je kunst?
- is mijn konklusie, dat het je alleen om weer wat
cijfers te doen is voor je verzameling foto's en
getallen, heel erg incorrect? Heeft jouw kunst nog
andere bedoeling? Is dan het onderwerp van
belang of had het evengeod een minder politiek
of niet-politiek onderwerp kunnen zijn. Waarom
illegaliteit? Wil je dat gewoon alleen maar weten,
ben je partij, heb je een mening, ben je een apolitiek onderzoeker of een politiek kunstenaar?
Ik hoop dat je wat antwoorden voor me hebt, dan
kan ik hopelijk beter over je werk schrijven en
oprecht zeggen dat mensen naar de Balie moeten
gaan. Als je niet uitgebreid wilt emailen, laat je
me dan even weten of ik je kan bellen ?
Vriendelijke greot, Amsterdam
---------------------------------------Datum: Sun, 04 Jan 2004 14:26:40 +0100
Onderwerp: Fwd: (45) Aangifteformulier illegalen
moet landelijk
Martijn, zie hieronder: fanmail.

Aangifteformulier illegalen moet landelijk (29-12-03)
In Amsterdam is er door kunstenaars een formulier verspreid waarin mensen worden opgeroepen
om aangifte van illegalen te doen. Jong Rechts,
de jongerenorganisatie van Nieuw Rechts,
waardeert de creativiteit van de Amsterdamse
kunstenaars en vindt een aangifteformulier voor
illegalen een uitstekend idee.

---------------------------------------Datum: Mon, 5 Jan 2004 11:01:22 +0100
Onderwerp: nieuws
Hé Martijn,
Alles goed? Je laatste project is in elk geval niet
onopgemerkt gebleven. Is de storm al weer een
beetje geluwd?

---------------------------------------Datum: Sun, 04 Jan 2004 22:50:12 +0100
Onderwerp: mailing

---------------------------------------Datum: Mon, 5 Jan 2004 21:46:06 +0100
Onderwerp: goed

Ik mail je over je mailing. Wij hebben hem ook
gekregen (dat weet je natuurlijk). Ik schrijf je er
niet over omdat ik het beter denk te weten. Mijn
gevoelens zijn dubbel. Ik wil je alleen mijn reactie niet onthouden en mijn hoop aan je uitspreken dat je er geen gedonder mee krijgt (er zijn
altijd gekken).

ha martijn, ik zag je in B & W (alleen in het laatste kwartier) en ik vond je heel goed. Niet meer
woorden dan nodig. Ik miste alle commotie, maar
hoorde ervan op nieuwjaar door Robert
Samkalden van het Fonds, ik wist toen nog niet
dat jij het was, en ik vond de kaart bij de post,
en voelde direct nattigheid. Het lijkt me dat het
geheel nu al goed gelukt is! Sukses verder ermee,

Ik kreeg de envelop. Ik las de inhoud (diagonaal)
en heb hem verontwaardigd verscheurd. Het voelde heel onvrij; met name de tekst dat invullen
verplicht is. Ik moest toch iets overwinnen om
dat te doen (ook al was dat in een paar seconden). Ik dacht: 'ik zie wel wat er van komt als ik
niet reageer'. Even was er een flits in mijn
gedachte dat het van jou kon zijn.
Die middag zat XXX de Volkskrant te lezen en las
zij ook het bericht overjouw mailing. Mail weer
uit de vuilnisbak geplukt en aan elkaar geplakt.
Gelezen (natuurlijk zie je dan dat het van jou is)
en veel over gepraat met XXX.
Ik kan mij voorstellen dat er heel veel schokkende informatie uit gaat komen. Maar ik zie ook
een voedingsbodem voor mensen die het totaal
niet door hebben: de officiële instantie de discriminatie ondersteund.
Ik hoor graag eens van je hoe er is gereageerd.

---------------------------------------Datum: Mon, 05 Jan 2004 13:28:23 +0100
Onderwerp: (Fwd) Regoned project
Geachte mevrouw, meneer,
Kunt u mij uitleggen waarom een "kunstproject"
wordt gesubsidieerd waarin mensen wordt verplicht formulieren in te vullen? Als iemand het
interessant vindt om foute enquetes op te sturen
naar 200.000 gezinnen en ook nog suggereert dat
het verplicht is het in te vullen ("Ook als u niet
illegaal bent wijzen wij u erop dat u dit formulier
dient te retourneren") moet hij dit zelf weten. Ik
vraag me af of het wettelijk is toegestaan. Buiten
het feit dat ik het een smakeloos idee vind, vind
ik het belachelijk dat wij hier via de belastingen
aan mee betalen.

---------------------------------------Datum: Mon, 05 Jan 2004 11:58:11 +0100
Onderwerp: (Fwd) vragenformulier

Daarnaast vragen wij ons af wat de heer Ramdas
bedoeld als hij stelt dat "door middel van dit
kunstproject het enorme moralisme waarmee het
probleem van de illegalen wordt behandeld in een
klap de gront in te boren" (volkskrant 29 dec)

M,

We hopen snel een reactie hierop te krijgen

Met stomheid geslagen heb ik kennis genomen
van een zgn stukje "kunst" in de vorm van een
vragenformulier wat mensen thuis gezonden hebben gekregen. Nu was Amsterdam kunstenaarscollectief wel meer wereld vreemd bezig, maar wat
nu heeft plaats gevonden is te gek voor woorden.
Hoezo kunst dit is rotzooi. Hebben jullie geld
teveel of zo??? Besteed dit aan echte kunst en
zet mensen niet op een verkeerd been.
Tegenwoordig wordt veel onder kunst gebracht en
moet het kunnen. Maar met deze aktie hebben
jullie de grenzen van het betamelijke ver overschreden. Ik heb zelfs gezien dat er in het programma NOVA (29-12-03) op een armzalige
manier getracht werd simpele zielen die niet de
zelfde kunstzinnige overtuiging hebben er toch
maar van de overtuigen dat dit als kunst gezien
moet worden. Hoe simpel schatten jullie eigenlijk
de bewoners van Nederland in? Dat niet ieder tot
de elite van de kunst zal behoren moge duidelijk
zijn. Van mij er best een flinke bezuining op de
kunst worden doorgevoerd als men geld over
heeft voor zulke zottigheid.

---------------------------------------Datum: Mon, 05 Jan 2004 13:29:25 +0100
Onderwerp: (Fwd) dit mag niet gebeuren

Dat wij in Nederland m.b.t. kunstenaars gedrag
veelste ver zijn doorgeschoten mag duideijk zijn.
Ik kan niet echt afsluiten met iets kunstzinning
maar een groet kan ook wel.

De Balie is gevestigd in een respectabel pand van
historische waarde. De reputatie van dit pand en
de respectabele reputatie van de activiteiten die
daar plaats vinden mogen niet bezoedelt worden
door het aanwezig zijn van een Directeur met
duidelijke Facsistische en Racsistische opvattingen. Daarvan blijk gevende door zijn medewerking
aan, ook zijn instemming met, het gedachtengoed
van een rasechte schoft van het laagste allooi,
een man waarbij elke NSBer volkomen in het niet
valt. Martin Engelbregt.
Kunst ????? Drek van de ergste soort is dit.
De Balie is nu voor mij een vies woord geworden.
Een vlek die moet worden gemeden als de pest.
Het zou misschien mijn achting voor de balie
kunnen terugbrengen als u als medewerkers uw
directeur morgenvroeg de deur uit smijt bij kop
en kont. En Martin Engelbregt ? Heeft u een
aardige extreem rechtse kool gestooft !
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---------------------------------------Datum: Mon, 05 Jan 2004 13:31:04 +0100
Onderwerp: (Fwd) vragenlijst
Het project over illegalen vind ik ongepast, geen
kunst, geen onderzoek, m.a.w. driemaal niets,
zonde van het geld.
---------------------------------------Datum: Mon, 05 Jan 2004 13:32:42 +0100
Onderwerp: (Fwd) smakeloos
Naar mijn mening getuigt het van een bijzonder
groot gebrek aan fatsoen en aan historisch besef
om het "kunstproject" betreffende illegalen in
Nederland financieel te ondersteunen.
Werkelijk schandalig!!!!!!
Met de toekenning van subsidie voor dit project
beledigen de zogenaamde kenners in het AFK
iedere andere, integer werkende kunstenaar (die
de betiteling kunstenaar wel verdiend). Erg triest
dat De Balie besloot aan het project mee te werken. Het goedkope excuus dat zoveel woedende
reacties het bewijs zijn van de nut van het project zijn kinderachtig, slap en ondoordacht. Word
volwassen, zou ik daarop willen zeggen, en kom
uit die elitaire ivoren toren.
Voorlopig zal ik De Balie mijden als de pest ...
---------------------------------------Datum: Tue, 6 Jan 2004 00:06:16 +0100
Onderwerp: Re: WWW form

zooi in de samenleving en het werktuigelijke
geschamper over de schamele successen hiervan
te keren. Hoeveel mensen, die last hebben in de
Amsterdamse woningmarkt van verstopping door
die andere illegalen, de onderhuurders, doen iets
met het vermoeden of de kennis die ze hebben
over hun illegaal onderhurende benedenbuur?
Misschien een idee voor een vervolgformulier:-) Ik
ben benieuwd naar wat je project in de Tweede
Kamer gaat losmaken! Succes!
Hartelijke groet,
---------------------------------------Datum: Tue, 6 Jan 2004 09:22:28 +0100
Onderwerp: onderzoek naar illegalen
Geachte Martijn Engelbregt,
Ik heb Anil Ramdas de volgende vraag voorgelegd:
Geachte heer Ramdas, In de Volkskrant lees ik dat
u met een kunstproject moralisme wilt bestrijden.
Kunt u mij dit uitleggen? Ik zie niet hoe met
deze middelen moralisme bestreden kan worden.
Met vriendelijke groet,
Helaas heeft de heer Ramdas niet op mijn vraag
gereageerd. Kunt u mij misschien antwoord
geven? Of, zo u deze doelstelling niet deelt, wat
is dan uw doelstelling met dit project?
Met dank,

Geachte heer Engelbregt,
I.v.m. uw verzoek heb ik een aantal vragen:
01 - Waarom wilt u zo graag dat ik al die vragen
beantwoord?
02 - Gaat u eventueel ingevulde vragenlijsten ook
analyseren?
03 - Wat gebeurt er daarna met de uit uw onderzoek verkregen gegevens?
04 - Zo ja: Kan ik daar dan een verslag van verkrijgen?
05 - Indien NEE: Waarom niet?
06 - Kan er over de uitslag van de 'uitburgeringscursus' gecorrespondeerd worden?
07 - Zo ja: Verloopt die correspondentie dan via
email?
08 - Indien NEE: waarom niet?
09 - Vindt u deze vragenlijst zinvol?
10 - Zo ja: Tja?
11 - Indien NEE: waarom niet?
Met vriendelijke groet,
---------------------------------------Datum: Tue, 6 Jan 2004 11:11:30 +0100
Onderwerp: Regoned reactie
Hoi Martijn,
Mooi onderzoek, je Regoned. Helemaal fijn, dat
Anil Ramdas het komt toelichten op de opiniepagina van NRC. De eerste lezing van het formulier
roept – bij mij ook – een kortstondige onversneden politiek correcte verontwaardiging op. Daarna
is er een confrontatie met de inconsequentie van
je eigen gedrag en je stellingname in het debat:
ik ben voor uitzetting, maar doe er niets aan, of
omgekeerd. Je formulier kan een wat meer
bewuste keuze voor passiviteit opleveren, een
weloverwogener mening of een besluit om daden
aan woorden te koppelen. Als dat lukt vind ik het
behalve een originele ook een waardevolle bijdrage aan het debat en een manier, om de aandacht
op ieders eigen verantwoordelijkheid te vestigen.
En helpt het weer een beetje, om het aan de
overheid overlaten van het opruimen van de rot-

---------------------------------------Datum: Sat, 27 Dec 2003 20:34:33 +0100
Onderwerp: klux klux klan KKK regio amsterdam
beste regonet
forgive my quik spelling here! toen ik in 1972
politie sirenes adverteerde in de amerikaanse
politiebladen zag ik advertenties van de klux klux
klan. gratis kon ik de wapenwet en andere zaken
krijgen en ben sinds mijn terugkeer in 1975 redelijk actief als regio kkk bijlmer amsterdam.
natuurlijk kunt u mij verwijten dat de zaak niet
goed gaat, dat is echter niet geheel mijn schuld!
reeds in 1975 heb ik al bevolkings register amsterdam geschreven dat ik geen ongevraagde inschrijvingen op mijn adres in de bijlmer wenste. de
gemeenteraad heeft mij toen uiteindelijk geadviseert een aangetekent verzoek te doen aan de
directeur van het het bevolkingsregister welk aan
mijn ongebruikelijk bezwaarschrift tegen heffing
van administratiekosten etc bij wijze van uitzondering op mijn kaart een aantekening heeft
gemaakt. het gaat hier tever om al mijn activiteiten sindsdien met betrekking tot illegalen te vertellen. mijn poging om ten tijde van de crash van
de el-al 747 jumbo hier in de bijlmer (en niet te
verwarren met de echte bijlmer ramp) in de media
te laten zien dat alle ongeullukkige casualty's illegaal hier verbleven met woonvergunning aangaf
dat het hier zowieso een puinhoop geworden was,
zijn toendertijd helaas nauwelijks belicht. die
jumbo die ik zag neerdonderen ging niet expres
alleen op dat illegale adres vallen u begrijpe?
Zelf ben ik een autochtone (13e generatie) nederlander geboren 1946 in amsterdam, kunstaccademie universiteit in de usa, vwo wis en natuur hier
nogmaals en spreek frans duits engels zweeds russisch spaans italiaans en natuurlijk mijn native
tongue dutc. recentelijk heb ik mijn nederlandse
taalcursus welk mij door de sociale dienst alhier
werd opgedrongen omdat ik anders mijn uitkering
zou verliezen afgemaakt bij TMP (tele marketing

promotions welke was ingehuurd doorde sociale
dienst zuidoost) waar ik dus in een klasje nederlandse taal les moest volgen van een surinaams
meisje. rest van de leerlingen van mijn laatste
"klas" betroffen overigens (illegalre?) allogtonen.
zelf ben ik zover ik weet dus niet illegaal. volgens
mij moet het met de huidige wetgeving zelfs
mogelijk zijn op op de openbare lagere scholen
ook een klux klux klan muts te dragen! burka's,
sluiers en hoofddoeken zijn immers ook legaal.
zelfs voor (illegale?) politie ambtenaren. tja en
nu uw aaangifte formulier. wat moet ik ermee?
wist u niet dat het intussen een onomkeerbare
puinbak geworden is? is het niet wat al te agressief van u om uw vervuilende reklamedrukwerk
als "aangifte formulier" te presenteren? ik hoop u
begrijpe?
waarom ik reageer is niet omdat ik bang ben door
uw inspecteur gepakt te worden bij het niet
invullen van uw drukwerk. zelfs al zou het zo
zijn dat u van de "black panther malcolm X" divisie bent alhier die bijvoorbeeld een steekproof
doet om zogeheten "raccisten" op te sporen en
aan te pakken. daarom juist ben ik indertijd lid
van de klan geworden om evenwicht te houden,
iets wat vandaag de dag terplaatse geheel zoek is
overigens. reden voor mijn aangifte is dat dagelijks die afrikanen zo hard staan te schreeuwen,
kunt u ze niet vertellen dat nederland kleiner is
als africa? en ook zou ik zo blij worden als de liften het hier in de bijlmer eens deden, als ik de
klachtenlijn bel krijg ik altijd te horen dat ik de
enige ben die klaag. logisch want de rest van de
flat hier spreekt echt geen nederlands en in het
engles komt men niet verder dan "no problem".
ook valt het me op dat allogtonen als de lift dan
eens werkt nooit hun handen gebruiken om de
duer open te doen, dat mag ik doen of het gaat
met hun ellebogen. weet "onze" regering zelf niet
dat ze rasdebielen zijn en binnenkort islamitiesch? ach en zo zijn er nog een paar dingetjes.
voor reactie en aanvraag nadere uitleg kkk adam
zuidoost:
---------------------------------------Datum: Sat, 27 Dec 2003 20:40:25 +0100
Onderwerp: Fw: illegalen, KKK en gebroken link
op uw site!
o ja en op je mooie vragenformulier, knap gedaan
hoor krijg ej "kan page niet vinden"
als je op de "terug naar thuispaginalink" klikt.
typisch voor jouw en mijn hele verhaal eigenlijk!
---------------------------------------Datum: Sat, 27 Dec 2003 21:14:43 +0100
Onderwerp: Fw: illegalen, KKK en gebroken link
op uw site! + joden negers and more. extra:
scriptfout in html
en er zit een scriptfout in je HTML, (je vroeg
erom op je site....) nu stop ik echt!
mvg
---------------------------------------Sent: Saturday, December 27, 2003 8:59 PM
Subject: Fw: illegalen, KKK en gebroken link op
uw site! + joden negers and more.
o ja, vergeet ik nog te vermelden:
(voordat u mij als raccistisch zou kunnen gaan
aanmerken) in mijn laatse contact met de KKK in
1980? las ik dat de klan meegaat met z'n tijd en
nu open is voor joden negers chinezen en -bijnaalle gelloofsrichtingen. een joodse neger zou toen
voorzitter zijn. misschien kan ik als blanke

18 | REGONED | Postbus 94462 | www.regoned.nl | ©2004 |

nederlands sprekende enig overgebleven autochtone minderheid hier in zuidoost wel subsidie krijgen voor mijn werk? ;-)

geven van illegalen'. Ze had niet kunnen eten en
slapen van angst.

I said, I love you..,, and you said NOTHING
And now,,, Go Away From Me

Deze twee jonge Turken, een man en een vrouw
van in de twintig, werken al enkele jaren in
Nederland Zij konden na het aflopen van hun visa
niet legaal blijven en zijn gedwongen tot het
doen van huishoudelijk werk voor Nederlanders
om in hun levensonderhoud te voorzien.
Natuurlijk zouden ze terug kunnen gaan naar
Turkije, maar daar voelen ze zich niet meer thuis.
Iets opbouwen in Nederland is echter door hun
illegale status niet mogelijk. Dat betekent dus
dagelijks ploeteren voor weinig geld.

Here are my love-letter((s)) mock me mock me
again and again .
Enjoy it. blablabla GO!

Ik hoop dat in de discussie over het onderzoek
van Regoned ook wordt meegenomen dat hierdoor
mensen onnodig angstig zijn gemaakt.

---------------------------------------Datum: Mon, 29 Dec 2003 15:18:32 +0100 (WestEuropa (standaardtijd))
Onderwerp: aangifte illegalen

Mijn reactie is, tegen mijn stijl in, anoniem,
omdat ik graag mede namens deze mensen wil
reageren en zij bang zijn om via mij 'opgespoord'
te kunnen worden. Het is mij helaas niet gelukt
ze helemaal gerust te stellen.

hou toch op man, doe eens wat goeds, nou dat
was het hoor, succes met je "aangifte formulier"
ouwe vervuiler !
---------------------------------------Datum: Sun, 28 Dec 2003 20:55:53 +0100
Onderwerp: I hate you

blijven vervult de gewone man met zorg, zowel
om de betrokken illegalen als om de houdbaarheid van onze samenleving. De discussie daarover
moet worden gevoerd, maar zeker niet door mensen als bovenbedoelde kunstenaar en zijn baas,
Juist zij moeten van die discussie worden uitgesloten want zij vervormen die discussie met hun
ziekelijke ideeen. Het initiëren van een brede
maatschappelijke discussie is niet de taak van een
kunstenaar, niet van de kunst maar van mensen
met inzicht en wijsheid.
Dit kunstproject heeft meer schade aangericht
dan het heeft gekost.
---------------------------------------Datum: Wed, 7 Jan 2004 09:59:34 +0100
Onderwerp: registratie
L.S.,

Mijne heren (dames doen dit soort dingen niet!),

Na de aankondiging van de bijeenkomst in de
Balie te hebben gezien op uw website, kan ik u
alleen maar veel succes toewensen met uw actie.
Tevens spreek ik de hoop uit dat "Regoned" veel
protestuitingen heeft mogen verwerken.

Groeten,
Ik ontving vandaag uw aangiftekaart betreffende
illegalen in Nederland en wil u laten weten dat ik
hier hoogst verontwaardigd over ben. Dit treedt
alles met voeten waar ik in geloof.
Ik denk dat u een eng fascistisch clubje bent en
dat u ernstig hulp nodig hebt bij het opruimen
van uw verwarde bovenkamer(s).
Natuurlijk denk ik er niet aan uw belachelijke
formuliertje in te vullen, maar een hoop gezagsgetrouwe (vaak oudere) mensen zullen dit waarschijnlijk wel doen, omdat zij niet beter weten.
Daarom zal ik contact opnemen met zowel de
politie als een aantal televisieprogramma's, die u
hopelijk kunnen stoppen bij het uitvoeren dergelijke illegale activiteiten.
Dat wist u toch wel, dat ú hier de illegalen bent!
U gedraagt zich niet volgens de normen, waarden
en wetten die in Nederland geldig zijn en daarom
stel ik voor dat u uw spulletjes pakt en ONS LAND
zeer snel verlaat, om nooit meer terug te keren!
Tenslotte vind ik dat je op zijn minst telefonisch
bereikbaar moet zijn als je dit soort activiteiten
ontplooit, ook het gebruik van een postbus is laf
en getuigt ervan dat u weet dat u in strijd met de
wet handelt.
Ik heb niets te verbergen en schrijf u deze email
dan ook onder mijn eigen naam en emailadres.
Graag ontvang ik van u dan ook een reactie met
uw naam (namen) eronder, zodat ik ook weet
tegen wie ik aangifte moet doen.
---------------------------------------Datum: Mon, 05 Jan 2004 13:34:19 +0100
Onderwerp: (Fwd) regoned enquete t.a.v. Anil
Ramdas
Geachte heer Ramdas,

Met vriendelijke groet,
---------------------------------------Datum: Mon, 05 Jan 2004 13:35:08 +0100
Onderwerp: (Fwd) Regoned

---------------------------------------Datum: Tue, 6 Jan 2004 18:08:15 +0100 (CET)
Onderwerp: uw recente 200.000 kunstwerken in
Amsterdam

Geachte dames en heren.
Gaarn wil ik u erop wijzne dat u gelieerd bent
aan een orginistatie genaamd regoned, die formulieren rondstuurd met daarop de volgende tekst:
Registratie Orgaan Nederland is bezig met een
inventarisatie van illegalen in Nederland. Ook als
u niet illegaal ben wijzen wij erop dat u dit formulier dient te retouneren. geet antwoord op de
vragen en stuur het formulier per omgaande
retour.

Toch wil ik hier graag vertellen dat mijn - illegale
- hulp in de huishouding bijna zat te huilen op
de bank vanwege de ongerustheid over 'het aan-

Ik wilde meedelen hoe mooi ik uw recente
200.000 kunstwerken in Amsterdam vind. Uw
reactie op TV (gisteren bij DE LEUGEN REGEERT)
vond ik tevens passend.
Kunt U mij een kopie van het kunstwerk opsturen
(of een URL) ?
Bij voorbaat dank,

Wilt u misschien ook alvast weten dat mijn
bovenbuurman joods in en de jongen op drie
hoog achter homoseksueel? Wanneer kan ik de
eerste razzia verwachten? Vraag u zich nu ook af
met wat voor orginisatie u zich heeft ingelaten?
Of is dit de reactie waar u stiekem op hoopte?
Wat een zieke en achterlijke actie,
Met vriendelijke maar enigszins afwachtende
groet,
Ps. Als ik illegaal in Nederland was zou ik dit u
niet vertellen, als ik illegalen kende zou ik u dit
niet vertellen. Wie aangifte doet van zichzelf of
van illegalen in zijn omgeving is ziek!
---------------------------------------Datum: Mon, 05 Jan 2004 14:28:58 +0100
Onderwerp: (Fwd) aangifte

Allereerst excuses voor deze anonieme reactie.
Uit het Parool begreep ik dat u de Regoned
enquete naar illegalen in Amsterdam een smakeloze vertoning vond en uiteindelijk wel mee kon
gaan in de redenering van de kunstenaar dat
smakeloosheid in het illegalendebat allang zijn
intrede had gedaan. Dat u daarom toch het debat
aangaat in De Balie vind ik heel begrijpelijk en ik
kan er ook wel in mee gaan.

Geachte meneer Engelbregt,

beste kunstenaars
hierbij geef ik een paar figuren aan, die in
Nederland verder ongewenst zijn als zij nog meer
kunstwerken presteren als het geldverslindende
illegalen formulier. Het zijn namelijk de bedenker
van het project en de directeur, die deze bedenkelijke actie steunt. Hoever van de werkelijkheid
kan iemand staan, dat hij zich kunstenaar gaat
noemen, die volstrekt
niet beseft wat hij teweeg brengt door een
onsmakelijke vraag te stellen. De burger is een
eerlijk mens en heeft wel degelijk zorgen om zijn
medemens. Dat mensen illegaal in ons land ver-

groeten,
---------------------------------------Datum: Mon, 05 Jan 2004 20:48:55 +0100
Onderwerp:
Dag Martijn,
Ik heb gebeld met de Ghanese domine XXX die
heel veel doet voor illegalen (undocumented). Hij
vertelde dat mensen in paniek zijn of op zijn
minst ongerust. Dat schrikachtige verhuurders
illegalen op straat zetten. Dat er angst is dat de
politie jacht gaa maken. Komt overeen met strekking van onderstaande email. de illegalen horen
wel geruchten over het illegalenonderzoek maar
de rest van het verhaal bereikt hen niet. Nog
altijd krijg deze dominee bange mensen over de
vloer. Ik heb gevraagd wat wij kunnnen doen. Hij
stelde voor contact te zoeken met de lokale rasio
station(s) in de Bijlmer en daar het vollegige en
hopelijk geruststellende verhaal vertellen. Hij belt
mij terug met namen en telfoonnummers. Hij zelf
zal het ook rond vertellen, hij zal het zondag in
de preek vertellen (!!) en zal het zelfde vragen
van andere prieters.
In het kader van het onderzoek moet jij zijn verhaal ook horen, je moet hem bellen vind ik. Ik
hem tegen hem gezegd dat ik jou zijn nummer
geef.
Verder moeten we bedenken wat we nog meer
kunnen doen om illegalen te bereiken en zo de
nog bestaande onrust weg kunnen nemen. zijn er
meer radiostations in andere talen die we kunnen
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benaderen?? Dat zou je moeten uitzoeken. Of
andere kanalen vinden.
groet
---------------------------------------Datum: Thu, 8 Jan 2004 00:54:50 +0100
Onderwerp: spoor
volg je op de voet in je (beeld-)avontuur.
Wilde je succes toewensen in de finale.
Zal er zaterdag zijn, gr. Adriaan
---------Datum: Thu, 08 Jan 2004 11:03:45 +0100
Onderwerp: Offermans

van je. Maar als men in zijn leven een aantal van
die formulieren hebt ingevuld kan ik me ook vorstellen dat iemand zich helemaal lens schrikt als
er zo'n formulier van jou in de bus ligt. Alleen
die lege hokjes zijn al voldoende. Ik snapte vanavond opeens wel hoe bang je tot in je botten
kunt zijn als je geen thuisbasis hebt en een taal
niet goed spreekt. Tsjeempie mikkie.
Veel succes in de Bijlmer. Steek ze een hart onder
de riem, die illegalen.
Wat betreft je verhaal: ik wil het graag lezen
maar ik ben morgen vanaf 12:30 weg van huis.

Onderwerp: uw enquete
hallo,
eerst dacht ik aan een grap, nu blijken jullie volgens de site onderzoek te doen.
Alleen dit staat niet op de kaart die jullie via de
brievenbus bezorgen. Merkwaardige manier van
doen.
Groet
---------------------------------------Datum: Sat, 27 Dec 2003 11:18:51 +0100
Onderwerp: Inventarisatie Illegalen

Heel veel goeds,
zoen,

Hallo Martijn,
Ik heb in reactie op het stuk van Cyrille
Offermans in de Volkskrant van vandaag een ingezonden brief geschreven, maar ik heb de enquête
waar het over gaat nog nooit gezien. Kun je mij
eens een PDF ofzo sturen om te bekijken?
Hartelijke groet,
---------Datum: Thu, 08 Jan 2004 22:00:51 +0100
Onderwerp: Regoned-project

T.a.v. Martijn
Beste Martijn,
Als ik mij goed herinner, heb ik in 2002 materiaal
van je toegestuurd gekregen o.a. over Het
Kremlin. Onlangs kwam ik jouw naam/de naam
van je bureau weer tegen in de zaak rond het
zgn. Regoned-project. Zowel qua vormgeving als
inhoudelijk ben ik geïnteresseerd in het materiaal
dat EGBG verspreid heeft, waarover in de pers de
nodige, laat ik zeggen, kritische geluiden heeft
laten horen en waarop verschillende
Amsterdammers "geschokt" hebben gereageerd.
Graag zou ik voor mijzelf daar een gefundeerd
beeld over willen vormen en in dat kader wil ik je
vragen als dat nog mogelijk is mij een exemplaar
van dit Regioned-materiaal toe te sturen.
Bij voorbaat dank voor de medewerking en met
vriendelijke groet,
---------Datum: Fri, 09 Jan 2004 11:35:31 +0100
Onderwerp: formulieren en angst
Lieve Martijn,
Vanavond vulde ik een formulier (of eigenlijk 3) in
voor een Egyptenaar die in Nederland woont en
die voor tien dagen naar de Verenigde Staten wil.
Heb je die formulieren wel eens gezien?
De man in kwestie begon serieus te twijfelen of
hij niet zou wachten tot hij zijn zus volgend jaar
in Egypte zou zien. Ik weet de woorden niet meer
precies, maar er werd hem gevraagd of hij voor
terroristische doeleinden naar de verenigde staten
kwam en of hij in zijn leven had geleerd met
nucleaire wapens om te gaan. Daarnaast moest hij
alle namen, adressen en telefoonnummers van al
zijn familieleden opgeven en ook de namen,
adressen en telefoonnummers van alle scholen
waar hij sinds de lagere school op had gezeten,
en van alle werkgevers waar hij voor had gewerkt.
Het was werkelijk vreselijk.
Als het nu gaat over mensen de stuipen op het
lijf jagen, dan winnen deze formulieren met stip

He? Wat krijgen we nou?
ps. Kun je niet eens een cursus organiseren voor
het Amerikaanse consulaat?
Over het opstellen en vormgeven van formulieren?
Daar ligt echt een taak.
---------------------------------------Datum: Tue, 6 Jan 2004 14:52:19 +0100
Onderwerp: schilderwerken

Wat voor een flut roze formuliertje kreeg ik hier
toegestuurd? En wie bent u nou eigenlijk?
Volgens uw website een zelfstandige en ongebonden onderzoeksorganisatie, maar waarom blijkt
dat niet uit uw formulier? Ben ik wettelijk verplicht dit in te vullen? En indien wel, waarom
ben ik niet hiervan op de hoogte gesteld door de
overheid?

Beste Martijn,
Bijgaand ontvang je een paar voorbeelden van de
schilderwerken van de kunstenares Julia Krupenia
in de bijpassende thema “Aliens”.
Meer werken zijn te zien in de galerie GODA
(Weteringschans 69). Mocht er interesse zijn, laat
het weten. Ik kan regelen dat jullie deze op de
9,10,11 in de Balie kunnen laten ophangen. Mijn
tel. Nr is XXXXXXXXXXXX.

IS DIT DE NIEUWSTE STAP IN HET VERVAL VAN
NEDERLAND NAAR EEN POLITIESTAAT?
Rot op zeg!
---------------------------------------Datum: Sat, 27 Dec 2003 11:23:48 +0100
Onderwerp: Aangifte illegalen
Geachte heer/mevrouw,

Met vriendelijke groet,
Naar aanleiding van het aangifteformulier illegalen in Nederland heb ik een vraag: zijn jullie nou
helemaal gek geworden?

---------------------------------------Datum: Mon, 5 Jan 2004 14:19:34 +0100
Onderwerp: uw actie
Beste programmamakers van Regoned,
Ik ben bestuurslid van de Stichting ARTACT. Deze
stichting is in het leven geroepen door twee
advocaten uit Amsterdam ter ondersteuning van
kunstenaars. Wij hebben eigen galerie ‘GODA’ en
houden exposities en thema-avonden. Ik kom als
advocaat regelmatig in aanraking met de migrantenkwesties. Zo behandel ik thans de zaak van
een groep trapezeartiesten uit Rusland tegen de
Groot Russisch Staatscircus. Het Circus heeft zich
tot gewoonte gemaakt in samenwerking met de
Vreemdelingendienst de verblijfsrechten zodanig
in te richten opdat zij op een gegeven moment
illegaal worden, want dan het loon hoeft niet
meer betaald worden. Het gaat vaak om enorme
bedragen. De Vreemdelingendienst werkt lekker
mee. Mocht dit interessant zijn voor de programmamakers om tijdens het aanstaande weekeinde
te behandelen, graag wil ik daaraan meewerken.
Mijn tel.nummer is XXXXXXXXXXX.
---------------------------------------Datum: Tue, 06 Jan 2004 17:24:53 +0100
Onderwerp: Ongeadresseerde post
Ik heb een ‘aangifte’kaart van u ontvangen per
ongeadresseerde post.
Erop vermeld staat dat ik dit formulier dien te
retourneren.
Uit hoofde waarvan denkt u mij dit van mij te
kunnen eisen ?
---------------------------------------Datum: Thu, 25 Dec 2003 17:14:25 -0000

Dit formulier is mij in het verkeerde keelgat
geschoten. Enerszijds omdat ik niet graag medoet aan het vervolgen van mijn medemens - illegaal of niet. Het is immers niet duidelijk waarvoor deze klikformulier bedoeld is, alhoewel ik
mij bij de vraag of ik illegalen zou willen aangeven een (onaangename) voorstelling kan maken
(denk aan 1940). Anderszijds laat ook de formulering het een en ander te wensen over: "ook als u
niet illegaal bent wijzen wij u erop dat u dit formulier dient te retourneren". O ja? Op wiens
autoriteit en op straffe van wat?
Hoogachtend,
---------------------------------------Datum: Sat, 27 Dec 2003 11:49:14 +0100
Onderwerp: illegalenonderzoek

Beste mensen,
Wat zijn dit voor vreemde praktijken?
Voor dit soort zaken hebben wij een democratisch
gekozen overheid in dit land.
Dit doet mij denken aan de jaren vóór 1940, ik
heb daarom ook melding gedaan bij de politie.
Burgers oproepen elkaar aan te geven, er zijn
mensen die nooit leren van de geschiedenis, of
hebben u en uw medewerkers weinig of slecht
onderwijs genoten?
Verkwansel de vrijheden niet, het is een groot
goed, niet geluisterd naar de kersttoespraak van
Beatrix?
Respect,is een waarde waar iedereen recht op
heeft.
Ik roep u op, hier onmiddelijk mee te stoppen en

20 | REGONED | Postbus 94462 | www.regoned.nl | ©2004 |

alle mensen een excuus te sturen.
Vriendelijke groet,
Directeur (van een school met o.a. "illegale" kinderen)
---------------------------------------Datum: Sat, 27 Dec 2003 13:17:02 +0100
waar halen jullie de gore moed vandaan om mij
erop te wijzen dat ik dit
formulier dien te retourneren
1 dat maak ik zelf uit
2 vroeger werd je in de oorlog tegen een muur
aangezet als je een verrader was
3 ik denk dat regoned ze eigen een beetje voorbijdraaft en de balkenende ziekte krijgt ook
last van een stijve nek en een kutkapsel wat
zijn jullie naief om te denken dat als me buurman illegaal zou zijn dat ik hem wel zou verraden misschien een invalletje in stichting vluchtenlingen werk zou wat nuttiger zijn dan burgers lastig te vallen en van dit soort onzinnige
acties te doen waarmee je de mensen de stuipen op het lijf jaagt regoned harstikke leuk
maar niet bij mij en ben hier ook niet van
gediend

Schande!
Schande!
Schande!
Schande!
Schande!
Schande!
Schande!

Het was wel het eerste waar ik zelf aan dacht.

---------------------------------------Datum: Sat, 27 Dec 2003 07:39:49 -0600
Onderwerp: questionaire

I received a questionaire at my house. Could you
please tell me what this
is about and what you use the information for?
Thank you,
---------------------------------------Datum: Sat, 27 Dec 2003 15:23:58 +0100 (CET)
Onderwerp: gebroken links op regoned.nl site
Geachte heer Andersom,
De links "aangifte" en "naar het onderzoek" (bij
"over regoned") leiden
nergens heen.

met geen vriendelijke groeten
m.v.g.
ps ik stuur hem mooi niet terug en adviseer
iedereen om het niet te doen
---------------------------------------Datum: Sat, 27 Dec 2003 13:34:16 +0100
Onderwerp: Aangifte????
Vandaag vond ik in mijn brievenbus een aangifteformulier van Regoned. Wat is dit voor misleidend
formuliertje?
Het is mij absoluut niet duidelijk wat voor
instantie Regoned is (behalve dan dat ze bezig is
met een inventarisatie van illegalen in
Nederland). Van jullie website wordt een mens
ook absoluut niet wijzer. Op de website van
Binnenlandse en Buitenlandse Zaken gezocht, ook
daar vond ik niets.
Voorlopig ga ik er vanuit dat dit formulier mij op
geen enkele manier verplicht tot het invullen en
terugsturen ervan. Willen jullie deze informatie
toch verzamelen, dan verwijs ik jullie naar de
daarvoor bestemde instanties.
Mochten jullie MIJ zoeken, dan ben ik op onderstaand adres te vinden:
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX

Registratie Orgaan Nederland (REGONED) zendt
een 'aangifteformulier' dat iedereen, legaal en
illegaal, per omgaande dient te retourneren. Het
formulier zelf vraagt niet alleen naar de verblijfstatus van aangeschrevene, maar ook of deze nog
iemand te verklikken heeft. Eindigend met de
belachelijke vraag "waarom doet u deze aangifte?"
en een vage verklaring bij ondertekening door de
aangeschrevene. Dit alles in vrij dwingende taal.
Ik neem aan dat u en de heer Oudkerk eveneens
deze oproep in uw brievenbus hebben gevonden.
Geen toelichting, geen verwijzing naar wettelijke
grondslag, geen verklaring over wat met de
inventarisatie zal gebeuren, geen uitleg over
Regoned. Bij bezoek van hun website www.regoned.nl blijkt dat het gaat om een onderzoek dat
zij doen mogelijk als bijdrage aan een programma
9/10/11 januari in de Balie "Grenzeloze
Solidariteit". Mogelijk, want of hier een opdrachtgever voor het onderzoek is of dat het een eigen
initiatief van Regoned betreft blijft onduidelijk.

---------------------------------------Datum: Sun, 28 Dec 2003 23:09:59 +0100
Onderwerp: Uw Registraties

Ik schrijf u en de heer Oudkerk (in wiens portefeuille ik denk dit soort zaken zich bevinden)
aan omdat ik in eerste instantie dacht te maken
te hebben met een onderzoek van de gemeente.
Naar ik mag aannemen is dat niet het geval.
In dat geval vraag ik mij af hoe u tegenover dit
soort onzorgvuldige onderzoeken binnen uw
gemeente aankijkt? Een kopie van dit bericht
zend ik tevens aan Regoned.
Met vriendelijke groet,

Beste mensen,
Hoe interessant de uitkomst van dit onderzoek
ook kan zijn, de manier waarop deugt niet.
De intimiderende toon brengt mensen in verwarring: u dient te retourneren, sommige vragen zijn
niet verplicht (m.a.w. de overige wel!), door
handtekening bekrachtigen dat alles stellig en
zonder voorbehoud is ingevuld...het gaat echt te
ver.
Velen zullen denken dat dit serieus van de
Overheid afkomstig is en als niet beter wetend
goed burger braaf aankruisen en invullen.
Anderen, zelf illegaal of niet helemaal zeker of
met vrienden-die-misschien, worden bang (eigen
waarneming).

---------------------------------------Datum: Mon, 29 Dec 2003 11:18:53 +0100
L.S,
Ik reageer zelden op nieuws berichten die ik lees
op het web, maar wat u doet vind ik beneden alle
peil.
Hiermee doel ik op het enquette formulier, door u
verspreid, met als onderwerp de illegalen. Ik krijg
hier gevoelens die mijn ouders zeker zullen hebben gehad in de 2e wereldoorlog.
Ik walg hiervan.
Edmond heijboer

Dit zaait onrust. Rectificatie dringend aanbevolen.

---------------------------------------Datum: Mon, 29 Dec 2003 12:22:42 +0100
Onderwerp: illegalen

Met groeten,

ha martijn,

---------------------------------------Datum: Sun, 28 Dec 2003 18:21:46 -0500
Onderwerp: Oproep Inventarisatie Illegalen in
Nederland

goed project! ben benieuwd hoe het zich verder
ontwikkelt in de
media... succes ermee!
groet

Geachte heer Cohen,
---------------------------------------Datum: Sat, 27 Dec 2003 14:17:48 +0100
Onderwerp: Flut onderzoek!
Geachte heer,
Op Uw kaart staat niet dat het hier een verzoek
betreft!
Maar U dient en '"Geef""
Dit is een zeer slechte wijze van opereren,welke
zeer storend is.
Vooral voor mensen die het nederlands minder
machtig zijn,en de intentie matig begrijpen.
Schande!

Zojuist heb ik op internet, om mijn geheugen op
te frissen, de internet-pagina www.februaristaking.nl eens opgezocht. En inderdaad, eind
1940 begin 1941: "Seyss-Inquart bepaalde, dat
alle personen van 'geheel of gedeeltelijk joodsen
bloede' zich moesten melden en de daaraan verbonden leges moesten betalen. Deze verplichte
registratie zou bij de latere deportaties funest
blijken."
Alhoewel ik zelf te jong ben (1965) kan ik mij
voorstellen dat de oproep van REGONED die ik
vanmorgen in mijn brievenbus vond herinnering
aan bovengenoemde gebeurtenis bij oudere bewoners in onze stad kan oproepen.

---------------------------------------Datum: Mon, 29 Dec 2003 12:49:23 +0100
Triest figuur ben jij zeg. Dat ze daar subsidie voor
geven.
Dat geld hadden ze beter kunnen gebruiken om
wat illegalen uit te zetten.
---------------------------------------Datum: Mon, 29 Dec 2003 14:10:16 +0100
Onderwerp: Ik kan ook kunst maken
Kijk ik kan ook kunst maken!

21 | REGONED | Postbus 94462 | www.regoned.nl | ©2004 |

reacties per internet
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URL’s
http://www.nu.nl/news.jsp?n=252323&c=10
http://forum.scholieren.com/showthread.php?s=&threadid=706015
http://frontpage.fok.nl/news.fok?id=36511
http://www.ijsqueen.com/archief/00001274.php
http://www.renezonneveld.com/index.php
http://www.renezonneveld.com/pivot/entry.php?id=17#comm
http://groups.google.com/groups?dq=&hl=en&lr=&ie=UTF-8&oe=utf8&frame=right&th=b8fee069fa1e5918&seekm=3ff00242%240%2410120%243b62cedd%40
news.wanadoo.nl
http://www.spinster.be/blog/
http://enschedeaanzee.opweb.nl/
http://opinari.nl/viewtopic.php?t=5457
http://cgi.ncrv.nl/cgi/ncrv/stand/viewtopic.php?t=31004&start=30&sid=4744d72ed2bca1f55fcb8c0a732d3ec8
http://www.depuynhopen.com/yabbse/index.php?board=32;action=display;threadid=5151;start=msg114390
http://mor.presscollection.com/20031230/public/pages/Krant019/articles/MOR-20031230-Krant019004.html
http://www.stormfront.org/forum/showthread.php?t=107423&highlight=regoned
http://www.snowstone.com/blog/index.html
http://www.komma.net/cgi-bin/mt/mt-comments.cgi?entry_id=1454
http://www.politics.be/newsgroups/nl.politiek/post1062205.html
http://www.parool.nl/artikelen/NIE/1072680268524.html
http://www.nieuws.nl/news/NEWS/article.php?cat_id=6&article_id=523
http://www.debalie.nl/artikel.jsp?articleid=9742&podiumid=salon
http://vosb.web-log.nl/
http://www.nobodyhere.com/just/gillis/_.php
http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/dossiers/dossier_paginas/jaaroverzicht_2003/)/components/actueel/rtlnieuws/2003/12_december/29/binnenland/
1229_Illegalenenquete_kunstuiting_1030.xml
http://home-1.tiscali.nl/~kuifje/
http://www.limburger.nl/Index/0,4306,,00.html?sHoofdUrl=http%3A%2F%2Fwww.limburger.nl%2FPagina%2F0%2C7090%2C31-1-3058-3061-1758369-143810345-%2C00.html
http://elsekramer.blogspot.com/
http://straf.punt.nl/
http://hoteldesblues.skynetblogs.be/
http://www.mixed-couples.nl/forum/index.php?topic=1705
http://www.afanederland.antifa.net/
http://www.home.nl/nieuws/binnenland/artikel/00106481
http://www.goudschecourant.nl/regioportal/GC/1,3112,13087-ANPBinnenland-Nieuws!Binnenland!__1938488_,00.html
http://waldrock.no-ip.org/forum/viewtopic.php?topic=7210&forum=1
http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlboulevard/)/components/actueel/rtlnieuws/2003/12_december/29/binnenland/1229_Illegalenenquete_kunstuiting_1030.xml
http://amsterdam.nettime.org/Lists-Archives/nettime-nl-0312/msg00046.html
http://www2.telegraaf.nl/nieuwslink/article6837361.ece

-----------------------------------http://frontpage.fok.nl/news.fok?id=36511
'Illegalenformulier' A'dam leidt tot klachten
Gepost door Rob (R@b) - maandag 29 december
2003 @ 11:04 - Bron: ANP
syl68 had ons via de newssubmit het volgende te
melden:
In Amsterdam hebben veel mensen bij de politie
geklaagd over een formulier, dat op 200.000
adressen is bezorgd, waarin wordt opgeroepen om
aangifte van illegalen te doen.
In een officieel aandoend schrijven op een roze
kaartje in een envelop staat de tekst: Belangrijke
Informatie: afkomstig van de organisatie
'Regoned', Registratie Orgaan Nederland. Op het
bijgaande formulier staat te lezen: Regoned is
bezig met een inventarisatie van illegalen in
Nederland. ,,Ook als u niet illegaal bent, wijzen
wij u erop dat u dit formulier dient te retourneren''. De vragen gaan onder meer over het aantal
illegalen die men kent in de omgeving. Ook kunnen mensen melden dat zij vermoeden dat
iemand in de buurt illegaal is.
Het hele schrijven is een kunstproject, dat wordt
gesteund door het Amsterdamse Fonds voor de
Kunst. Met het enqueteformulier willen de kunstenaars het vraagstuk van de illegalen nadrukkelijker op de agenda zetten. Volgende maand presenteren de kunstenaars de resultaten in een
debat over illegale vluchtelingen in cultureel centrum De Balie.
-----------------------------------Door Opnosforatou - maandag 29 december 2003
@ 11:05 (+1 - Normaal)
En dat om een discussie te creeeren, dacht dat ze
daar in DH al mee bezig waren ?
Zolang het een constructief formlier is, een ludieke actie.
-----------------------------------[ Dit bericht is gewijzigd door sylvesterrr ]
Door RecomServ - maandag 29 december 2003 @
11:06 (+1 - Normaal)
wat een kul ... we hebben het wel over illegalen
he!
-----------------------------------Door SPYvsSPY - maandag 29 december 2003 @
11:06 (+1 - Normaal)
Wat een belachelijk project. En het krijgt nog
subsidie ook!!
-----------------------------------[ Dit bericht is gewijzigd door R@b ]
Door Qomputer - maandag 29 december 2003 @
11:06 (+1 - Normaal)
dikke onzin gek.. vind zo een formulier wel OK...
-----------------------------------Door chopmax - maandag 29 december 2003 @
11:07 (+1 - Normaal)
Dit doet me denken aan die vaste vergoeding van
de moffen voor het verraden van een jood in
nederland.
7 gulden 50 ofzo
-----------------------------------Door SonyEricsson - maandag 29 december 2003
@ 11:07 (+1 - Normaal)

als ze het menen vind ik het een beetje fout,
zo iets hebben ze in WO2 ook al geflikt...
maar ja, lafheid zit diepgeworteld in onze genen
om met de woorden van Hans Teeuwen te spreken
-----------------------------------Door Opnosforatou - maandag 29 december 2003
@ 11:08 (+1 - Normaal)
Ach, ze moeten toch wat met hun vrije tijd doen.
Beter dan het tellen van het aantal maanzaadjes
op een maanzaad broodje.
Dit leverd nog een 'gesprek' op.
Hopen we dan maar.
-----------------------------------Door Worst_Hessel - maandag 29 december 2003
@ 11:09 (+1 - Normaal)
Wat leuk! Zo wordt op creatieve wijze de link
gelegd tussen het verraden van arme zielige mensen en het regeringsbeleid; dus kunnen(mogen!!)
we niets anders konkluderen dat een beetje mens
een illegaal zo snel mogelijk legaal wil(hoor te !!)
maken.
In de krant (VK) stond ook dat 'oude mensen herinneringen aan de NSB' kregen door deze brief en
er 'misselijk' van werden, wat goed! Wat mooi!
Wat duidelijk dat de kunstenaars in dienst van de
politiek staan!
Een duidelijke reden om jezelf nooit een 'kunstenaar' te noemen.. Al was het alleen maar omdat
je dan de rest van je leven afhankelijk blijft van
subsidiegelden, en dan wel dit soort 'kunst' moet
maken, omdat je geldverstrekkers doorgaands
links georienteerd zijn en dit soort maakbare
belerendheid als 'belangrijk' en 'relevant' zien.
Ga portretjes akwarelleren vent.. Oh nee, dat kunnen kunstenaars tegenwoordig niet meer.
Dominees zijn het geworden. Zeikerige betweters,
op kosten van de gemeenschap.
-----------------------------------Door RedDevil085 - maandag 29 december 2003
@ 11:10 (+1 - Normaal)
Smaken verschillen, maar valt dit onder kunst?
Weer een smak geld door de plee gespoeld, ole...
Zo komen we er wel
-----------------------------------Door Kivei - maandag 29 december 2003 @ 11:11
(+1 - Normaal)
KUNST??????
Tuurlijk weer stel van die studenten die nix
beters te doen hebben. Je haalt gewoon een zak
geld bij de overheid en vervolgens ga je dan een
totaal onbelangrijk onderzoek doen. Op zich wel
een redelijk plan, kvind namelijk dat "nederlanders" en illigalen die zich schuldig maken aan het
opvangen en verbergen van illigalen keihard aangepakt moeten worden wegens het verstoren van
de rechtsgang dus verlinken die handel, er zijn
vast nog wel een stel ouwe nsb,ers die hier wel
oren naar hebben.
-----------------------------------Door JaapB - maandag 29 december 2003 @
11:13 (+1 - Normaal)
Vreemde grapjes hebben ze daar in Amsterdam..
En dat middels een formulier en een site? Die site
bestaat ook pas sinds 12-12-2003 en er wordt op
geen enkele manier moeilijk gedaan over wie er
achter zit. Lijkt me dus meer ludiek dan kwetsend
bedoeld deze aktie.

-----------------------------------Door Erwin1e - maandag 29 december 2003 @
11:14 (+1 - Normaal)
quote:
als ze het menen vind ik het een beetje fout,
zo iets hebben ze in WO2 ook al geflikt...
maar ja, lafheid zit diepgeworteld in onze genen
om met de woorden van Hans Teeuwen te spreken
Een lafaard leeft meestal langer
-----------------------------------Door armageddon_2k1 - maandag 29 december
2003 @ 11:21 (+1 - Normaal)
waarom gaan ze niet gewoon schilderen of kleien
ofzo....zinloze verspilling van de subsidie dit...
-----------------------------------Door SonyEricsson - maandag 29 december 2003
@ 11:24 (+1 - Normaal)
is btw ook dikke bullcrap dat ze dit aanbieden
onder de noemer kunst, die dwazen zullen ook
nog wel eens subsidie of iets dergelijks gekregen
hebben en daar werken wij (sommige dan) voor....
-----------------------------------Door nyphai - maandag 29 december 2003 @
11:24 (+1 - Normaal)
Voor de mensen die verwijzen naar het verraden
van joden. De joden waren geen illegalen. Die
hadden het volste recht om hier te vertoefen.
Illegalen zijn mensen die niet het recht hebben
verworven om hier te blijven, om wat voor reden
dan ook. Ipv dat ze terug gaan of naar een ander
land om hun geluk daar te proeven (doorgaans
zijn het toch echt wel economische vluchtelingen) nemen ze de benen en proberen hier op wat
voor manier dan ook, een leven op te bouwen
met alle gevolgen van dien.
Neemt niet weg dat dit wel een erg wazige en
dubieuze actie is.
-----------------------------------Door chopmax - maandag 29 december 2003 @
11:31 (+1 - Normaal)
Tijdens 40-45 hadden de joden volgens het moffenrecht alleen het recht omgedeporteerd te worden.
In die tijd waren ze dus volgens de nazi rechtelijkemacht illegaal in NL en legaal in wersterborg.
Er wordt nog wel eens vergeten dat illegalen ook
mensen zijn. Net zoals dat joden, homo`s en
zigueners in 40-45 ook mensen waren.
50 jaar na dato maken wij hier dus gewoon
dezelfde fouten.
-----------------------------------Door ErnstM - maandag 29 december 2003 @
11:36 (+1 - Normaal)
De beste manier om hier tegen te reageren is het
formulier in te vullen en je mening te geven.
Direct een e-mail sturen naar de geadresseerde
kan natuurlijk ook: aangifte@regoned.nl
-----------------------------------Door Stuiterbal.nl - maandag 29 december 2003
@ 11:38 (+1 - Normaal)
dit gaat wel een beetje ver!
-----------------------------------Door michi3l - maandag 29 december 2003 @
11:39 (+1 - Normaal)
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Wat is slechter ?
De illegalen (die dus illegaal zijn in Nederland) of
het in kaart brengen van illegalen dmv een formulier?
Het gebeurt niet uit hoofde van de overheid en
niemand wordt erdoor uitgezonden door de informatie, die bekend wordt. Het lijkt er eerder op
dat mensen, die illegaal in Nederland zijn een
hand boven het hoofd wordt gehouden door een
heleboel mensen.
Ik zeg niet dat deze mensen uit moeten worden
gezonden maar als de Nederlandse Wet zegt dat
ze hier niet mogen zijn, dan moeten ze ook
Nederland uit.
Ben je het daarmee niet eens: de laatste verkiezingen hebben aangetoond wat voor beleid de
huidige Nederlander graag wil zien. Wil je daar
graag verandering in hebben: ga dan de wetten
veranderen.
Misschien dat de vraag, of je een illegaal wil aangeven beter niet erin had moeten staan maar het
in kaart brengen van het aantal in Nederland illegaal verblijvende mensen, is dat zo slecht ?
Vergelijkingen met de NSB-ers uit de 2e
Wereldoorlog vind ik niet eerlijk. Die mensen werden gedeporteerd en vermoord. Dat gebeurt met
deze mensen in het geheel niet.

Opzich is nederland een best vaag land dat ze op
komt voor illegalen. Terwijl illegalen hie niet eens
horen te zijn anders zijn ze geen illegalen toch...
-----------------------------------Door brighton - maandag 29 december 2003 @
12:13 (+1 - Normaal)
Belachelijk dat voor zo'n project geld wordt gegeven. Ik snap de reactie van de ontvangers en de
vergelijking met de NSB...
Beetje jammer dit project
Op het forum was er trouwens al een topic over:
http://forum.fok.nl/showtopic.php/452862
-----------------------------------Door Cybarite - maandag 29 december 2003 @
12:19 (+1 - Normaal)

Dan moet je even verder denken dan je neus lang is
hoor. Illegalen zijn hier illegaal, worden dus teruggestuurd (deportatie) naar het land van herkomst,
waar ze (in sommige gevallen) juist uit zijn weggevlucht omdat ze er niet veilig waren. Ofwel, daar
kunnen ze vermoord worden.
En nee, dit geldt uiteraard niet voor alle illegalen...

Belachelijke actie weer, onder het mom van
'kunst'.
Ze moeten die kunstenaars eens hard aanpakken
! En dát krijgt nu dus subsidie ??
Ze voelen zich echt verheven boven de maatschappiij, met hun 'schockering'. In werkelijkheid
zijn het grote leeghoofden, softe nietsnutten die
het heel normaal vinden hun geld in de schoot
geworpen te krijgen (Ik wist niet eens dat er een
kunstenaarsuitkering bestond, maar in Nederland
zijn ze gek geworden en vinden het kunstenaarschap reden om naast de vele subsidies ook nog
in aanmerking te komen voor bijzondere uitkeringen !!)
Deze actie vind ik op zich niet kwetsend oid
(voor mij), maar het is wel typisch voor de mentaliteit van artistiek Nederland ....
Oh ja, dit geld natuurlijk niet voor álle kunstenaars

-----------------------------------Door Muizig - maandag 29 december 2003 @
11:49 (+1 - Normaal)

-----------------------------------Door spambam - maandag 29 december 2003 @
12:24 (+1 - Normaal)

Oorlog en armoede vermoorden wel degelijk mensen.. Grappig dat jij het niet 'eerlijk' vindt omdat
in te zien

Kunst is mensen 'iets' te laten zien in zelfgemaakte objecten. Niet een politieke discussie opstarten
En dan wel je handje richting de politiek ophouden. Illegaal=illegaal, daar kun je bergen subsidie aan wegsmijten. Triest.

-----------------------------------Door flipsen - maandag 29 december 2003 @
11:45 (+1 - Normaal)

-----------------------------------Door Annoeschka - maandag 29 december 2003 @
11:50 (+1 - Normaal)
Deze mensen worden dan gedeporteerd en MISSCHIEN vermoord.
Ja er zit een verschil in.
Rond uit een lompe aktie. Veel asielzoekers weten
nu al niet wat ze met alle formulieren moeten
doen en komen er ook nog grapjassen die namaak
formulieren gaan versturen.
Aandacht prima maar doe het dan niet zo lomp.

-----------------------------------Door doedelzak13 - maandag 29 december 2003
@ 12:24 (+1 - Normaal)
Las het net in de krant... vind het wel een goede
actie om de gevoeligheid van de illegalenproblematiek onder de aandacht te brengen. Maar ik
kan me goed voorstellen dat dit wat gevoelig ligt
bij mensen die WOII hebben meegemaakt.
psst, het is enquête

-----------------------------------Door CyberRat - maandag 29 december 2003 @
12:09 (+1 - Normaal)

-----------------------------------Door zhe-devilll - maandag 29 december 2003 @
13:27 (+1 - Normaal)

quote:
Wat een belachelijk project. En het krijgt nog
subsidie ook!!

En dat onder het mom van een zg kunstactie?
Jaja, tis nu wel duidelijk dat wij nederlanders
geen verklikkers zijn.

What the hell, langs alle kanten bezuinigen OK.
Maar subsidie verstrekken voor zulke zaken is
NOT DONE. Welke ministerie is hiervoor verantwoordelijk? Ik eis een spoed debat over deze
kwestie!

-----------------------------------Door haarb0l - maandag 29 december 2003 @
13:32 (+1 - Normaal)

-----------------------------------Door ArcticG - maandag 29 december 2003 @
12:10 (+1 - Normaal)

Ten eerste: wat ìk heb begrepen is dat dit forumulier tevens verzonden is om te kijken of mensen
een formulier met zulke radicale vragen zouden
invullen, wat daar de reacties op waren, dus niet
alleen de discussie over illegalen aanwakkeren,

Ten tweede: het ministerie van onderwijs heeft
een dergelijk formulier wel degelijk serieus verstuurd in het verleden, met vragen als; hoeveel
zigeuners zitten er in de klas, ze hebben hier na
afloop nog hun excuses voor moeten aanbieden.
-----------------------------------Door Habla - maandag 29 december 2003 @ 13:45
(+1 - Normaal)
in duitsland noemen ze dat 'entartete kunst' of
niet????
-----------------------------------Door beatbirth - maandag 29 december 2003 @
13:49 (+1 - Normaal)
Laten we ook eens een kunstprojectje beginnen.
Wil iedereen even meedoen om 3mb aan scheldwoorden (da is kunst jongens!) naar info@regned.nl te mailen?
Doen hè!
-----------------------------------Door Lagonda - maandag 29 december 2003 @
14:04 (+1 - Normaal)
Jammer dat het niet echt is, anders zou ik ze
allemaal aangeven.
weg ermee.
-----------------------------------Door chopmax - maandag 29 december 2003 @
15:22 (+1 - Normaal)
Voor iedereen die van mening is dat een mens die
volgens onze democratische wetten een illegaal is
verraden zou moeten worden, het volgende:
Ik zou graag zien dat die illegaal dan opgespoort
wordt volgens onze democratische wetten, door
mensen die vanuit die wetten een opsporingsbevoegheid hebben. En ik zou graag zien dat illegalen volgens onze democratische wetten behandeld
zouden worden, qua uitzetten en qua beslissingen
een binnen redelijke termijn.
Ik vind het onzin dat wij een systeem hebben
waarbij een mens pas na 6 tot 10 jaar weet of hij
hier wel of niet mag blijven. Het begint dan
humaner te worden om hem of haar direct te wijgeren.
En niet dat deze mensen door de bureaucratie tot
pulp vermalen mensen verraden worden door neonsb-ers.
-----------------------------------Door doemaardrie - maandag 29 december 2003
@ 16:38 (+1 - Normaal)
En de grootste grap is dat we allemaal goedkope
tomaten eten die door ILLEGALE zijn geplukt in
de kassen van het westland.
MAW niet zo hypocriet mensen.
-----------------------------------Door patchouli - maandag 29 december 2003 @
17:27 (+1 - Normaal)
Ja de kaseigenaar steekt het hiermee verdiende
geld niet in eigen zak hij laat de burger meeprofiteren
-----------------------------------Door michi3l - maandag 29 december 2003 @
20:06 (+1 - Normaal)
quote:
Dan moet je even verder denken dan je neus lang
is hoor. Illegalen zijn hier illegaal, worden dus
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teruggestuurd (deportatie) naar het land van herkomst, waar ze (in sommige gevallen) juist uit zijn
weggevlucht omdat ze er niet veilig waren. Ofwel,
daar kunnen ze vermoord worden.
En nee, dit geldt uiteraard niet voor alle illegalen...
Deze mensen worden dan gedeporteerd en MISSCHIEN vermoord.
Ja er zit een verschil in.
Rond uit een lompe aktie. Veel asielzoekers weten
nu al niet wat ze met alle formulieren moeten
doen en komen er ook nog grapjassen die namaak
formulieren gaan versturen.
Aandacht prima maar doe het dan niet zo lomp.
Dus hieruit kan ik concluderen dat het merendeel
van de illegale mensen hier zitten omdat ze in
hun eigen land vervolgd worden ??
Ik dacht dat de illegale mensen, die hier zitten,
hier zitten omdat ze er economisch er beter op
willen worden ?
Helaas zijn daar geen cijfers over bekend, dus de
stemmingmakerij van beide kanten, is niet eerlijk
omdat het niet bekend is. Er worden teveel aannames gemaakt.
Hieruit blijkt wel dat de mensen, die hier vooral
reageren (en die tientallen, die een klacht hebben
ingezonden) illegaliteit boven klikken stellen.
-----------------------------------Door -RuTgeR- - dinsdag 30 december 2003 @
00:00 (+1 - Normaal)

-----------------------------------reet [22:50] [27.12.2003] [#5]

Fijn, moeten ze zelf weten; val mij er niet mee
lastig. Totdat ik deze passage tegenkwam:

pffff, LPF is zo 2001

quote:
Ook als u niet illegaal bent wijzen wij u erop dat
u dit formulier dient te retourneren. Geef antword op de vragen en stuur het formulier per ommegaande retour.

-----------------------------------n00b [12:17] [28.12.2003] [#6]
Ik ga maar eens een illegaal 'aangeven'.
Wie heeft de volledige adres gegevens van balkie??
-----------------------------------Helder [09:33] [28.12.2003] [#7]
Jezus, MM dacht altijd dat kunst een mooi schilderij van Sir L.Alma-Tadema betrof, maar dit slaat
werkelijk alles.
-----------------------------------MeisjeMeisje [12:37] [28.12.2003] [][#8]
Ja ja, een geheel nederlands formulier op internet
voor illegalen. dat zijn dan niet de illegalen die
in de kerk moeten slapen zeker? Voor degenen
die wat minder goed nederland spreken hebben ze
het lettertype maar vergroot. Prachtig hoor..
-----------------------------------CiNNeR [16:18] [28.12.2003] [][#9]

Ik weiger al sowieso aan iets mee te werken als
men met termen als "u dient" gaat gooien, dus
ben ik benieuwd welke sanctie ik kan verwachten
(if any).
Wat is dat voor een duister clubje? Kent iemand
het?
Chaos, panic, disorder. Ok, my work here is done.
Ik mod wel/niet buiten SHO.
-----------------------------------Geplaatst door TimmyAsd op zaterdag 27 december 2003 21:20
ik heb het niet gehad
-----------------------------------Geplaatst door calvobbes op zaterdag 27 december
2003 21:22
http://www.regoned.nl/inleiding.html

Je kan het van 2 kanten bekijken, nu nog wachten op de tegenactie...
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Hmm, het is de andere media inmiddels ook opgevallen...
http://www.at5.nl/index/index.asp?page=101&op
age=105&nr=2&t=0

-----------------------------------http://www.ijsqueen.com/archief/00001274.php

-----------------------------------Dashboard Dre [17:03] [28.12.2003] [#10]

-----------------------------------Geplaatst door Muizig op zaterdag 27 december
2003 21:23

Regoned
Chilly kreeg net een formulier in de brievenbus.
Van Regoned:
REGONED is het Registratie Orgaan Nederland.
REGONED doet zelfstandig en ongebonden onderzoek naar de stand van zaken in Nederland.
Momenteel doet REGONED onderzoek naar illegalen in Nederland.
Om inzicht te krijgen in de stand van de illegaliteit houdt REGONED een inventarisatie middels
een wijd verspreid aangifteformulier.
Ze hebben ook een site waarop ze het doel van
hun formuliertje uitleggen.
Chilly krijgt ineens een ontzettende Sargassoflashback...

Het formulier zal gretig aftrek vinden onder Fok!bezoekers vrees ik...

Ik heb het wel gehad, ben er ook mee naar de
politie gegaan

-----------------------------------Stefam [17:47] [28.12.2003] [][#11]

Die hadden al meerdere van dit soort brieven
binnen gekregen maar kenden het zaakje ook
niet.

het hele gedoe is een kunstproject van een of
andere nerd aldus het radioprogramma met het
oog op morgen

OP internet is het "uitdrukkelijk verzocht". Dus
niet verplicht.

Ze zouden het gaan onderzoeken.
-----------------------------------Geplaatst door Hyperdude op zaterdag 27 december 2003 21:25

-----------------------------------hootch [02:39] [29.12.2003] [] [][#12]
Hij heeft de oorlog nog niet meegemaakt:

Lekker vaag, kan ook helemaal niks vinden op die
site wat en hoe en wie, zou 't gewoon wegflikkeren

http://www.xs4all.nl/~egbg/martijn.gif
vast een sneaky onderzoek van de LPF oid
-----------------------------------kitten [20:25] [27.12.2003] [#1]
Nee juist niet, de kogel kwam wederom van links.
(zie de link naar de balie).

-----------------------------------taxidermist [15:09] [29.12.2003] [#13]

-----------------------------------Geplaatst door indahnesia.com op zaterdag 27
december 2003 21:29

Shit, het stinkt hier.
Ik zit in het verkeerde gaatje!
Illegaal anaal
WD.

Het aangifteformulier doet het niet. Maar deze
wel: http://www.regoned.nl/aangifte.html

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

-----------------------------------Bormaor [21:55] [27.12.2003] [#3]

-----------------------------------http://forum.fok.nl/showtopic.php/452434

kan alleen in nederland , met een optreden in de
Balie van het illegalen dansorkest...

Geplaatst door static (Moderator) op zaterdag 27
december 2003 21:18

-----------------------------------Hemaworstje [22:07] [27.12.2003] [#4]

Ik kreeg vandaag een enveloppe in de brievenbus
waarin een soort van pamflet van het "Registratie
Orgaan Nederland" zat welke mij duidelijk maakte
dat men bezig is met een inventarisatie van illegalen in Nederland.

mensen, het is "kunst"
http://www.stroom.nl/archief/kabovenkamerengelbrecht.html

quote:
Op zaterdag 27 december 2003 21:25 schreef
Hyperdude het volgende:
Lekker vaag, kan ook helemaal niks vinden op die
site wat en hoe en wie, zou 't gewoon wegflikkeren
inderdaad iets vaags... k heb niets gehad en hoop
dat dat zo blijft.
-----------------------------------Geplaatst door Diverse_Reality op zaterdag 27
december 2003 21:29
Inventarisatie van illegalen, dat klinkt als onbegonnen werk!
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-----------------------------------Geplaatst door laffer op zaterdag 27 december
2003 21:31

-----------------------------------Geplaatst door Disciple_of_Guinness op zaterdag
27 december 2003 21:48

ik heb jaren geleden ook zoiets ontvangen van
een èèn of ander landelijk statistiek bureau.
er werd toen ook een beetje dreigend geschreven
dat ik het in moest vullen en opsturen.
ik heb het formulier meteen weggepleurd.

als je het door Google heen gooit krijg je alleen
dat Regoned en de Balie

ik heb daarna tot 2 keer aantoe nog een brief van
ze gehad waarin ze schreven dat ze nog niks ontvangen hadden en dat ik het alsnog moest opsturen. alles gewoon weggepleurd natuurlijk.
ik laat me niet dwingen om hun formulieren in te
vullen.

Als je dan kijkt op de pagina van de Balie kom je
de naam van een spreker tegen: Martijn
Engelbregt ( EGBG )
Een grafisch kunstenaar die er ook nog een groep
heeft opgericht ( EGBG = Engelbregt Gegevens
Beheer Groep ) die gegevens verzameld.
Vindt het maar allemaal vrij vaag. Maar nu weet
je (hopelijk) iets meer

-----------------------------------Geplaatst door beertje89 op dinsdag 16 december
2003 23:36

-----------------------------------Geplaatst door Walterius op zaterdag 27 december
2003 21:50

Ik reageerde op de topic met dat jong wat die kat
aan die aligator voerde.Ik schreef:..zoals obelix al
zij raare lui die amerikaanen .Wat si hier in gods
naam verkeerd aan .:?

Maarre, wat voor vragen waren het dan?
Zoiets?
1) Wat is uw belastbaar inkomen per maand
2) Wat is uw rekeningnummer
3) Vul op dit formulier* uw gegevens in

-----------------------------------Geplaatst door indahnesia.com op zaterdag 27
december 2003 21:35
quote:
Op zaterdag 27 december 2003 21:29 schreef
Diverse_Reality het volgende:
Inventarisatie van illegalen, dat klinkt als onbegonnen werk!
ja, ik ben illegaal, hier heb je mijn verblijfadres
en overige gegevens... duh...
-----------------------------------Geplaatst door Diverse_Reality op zaterdag 27
december 2003 21:36
http://www.regoned.nl/aangifte1.html
bent u illegaal? * ja nee !
En:Wilt u deze (vermoedelijke) illegalen aangeven?* ja nee

*overschrijvingsformulier
-----------------------------------Geplaatst door ironx op zaterdag 27 december
2003 21:52
Googlen op "Johan Andersom" (webmaster van
regoned) geeft dit als resultaat:

gifteformulier' verspreid.
"Veel mensen zijn erdoor gegriefd en gekrenkt",
aldus een politiewoordvoerder maandag. Hij zegt
dat de politie serieus naar de klachten kijkt. Het
formulier blijkt een kunstproject te zijn, dat
wordt gesteund door het Amsterdamse Fonds voor
de Kunst. Met het enquêteformulier willen de
kunstenaars het vraagstuk van de illegalen
nadrukkelijker op de agenda zetten. Volgende
maand presenteren zij de resultaten in een debat
over illegale vluchtelingen in cultureel centrum
De Balie.
Illegaal
Het roze kaartje in een envelop met de tekst
'Belangrijke Informatie' is afkomstig van de organisatie 'Regoned', Registratie Orgaan Nederland.
Volgens het formulier is het orgaan bezig met een
inventarisatie van illegalen in Nederland. "Ook als
u niet illegaal bent, wijzen wij u erop dat u dit
formulier dient te retourneren", staat erop. De
vragen gaan onder meer over het aantal illegalen
in de omgeving die men kent. Ook kunnen mensen melden dat zij vermoeden dat iemand in de
buurt illegaal is.
-----------------------------------Geplaatst door Sessy op dinsdag 30 december
2003 03:10
tenzij er kleine lettertjes staan kunnen ze je geen
reet maken.
en denken ze nou echt dat illegalen zich gaan
melden...

Wat is EGBG
Daar kom zijn naam voor halverwege de pagina,
en dat gaat over "kunst vlaaien" ofzo?!?!?
-----------------------------------Geplaatst door Muizig op zaterdag 27 december
2003 21:56

-----------------------------------Geplaatst door swashbuckler op dinsdag 30
december 2003 09:33
een zeer geslaagd kunstproject
en al die politiek-correcte instanties die gelijk uit
hun slof schieten, heeeeerlijk

Ik woon in zuid-oost en heb de brief daar dus
ook gehad

zie verder vandaag de Volkskrant en de site;

ben benieuwd waar dit heen gaat

http://www.egbg.nl/

-----------------------------------Geplaatst door haarb0l op zondag 28 december
2003 18:34

(sorry.. dit lijkt haast spam...........)

Blijkt dus gewoon een onderzoek te zijn waarin
ze willen kijken of mensen reageren op zeer
extreme vragen. Het gaat dus niet eens om de
inhoud van de vragen, maar het soort vragen
("extreem").

-----------------------------------Geplaatst door Kozzmic (Moderator) op dinsdag 30
december 2003 10:27

Beetje NSB achtig dit.
-----------------------------------Geplaatst door Fulcrum_X op zaterdag 27 december 2003 21:39
als je nou invult dat je illegaal bent, en uit hawai
komt... schoppen ze je het land uit, en zetten ze
je in het vliegtuig naar hawai
op kosten van de regering uiteraard

jep erg nice gedaan!

Zie voor het nieuws hierover het topic
Nepenquête illegalen wekt woede in OOG.

Een kunstproject dus.
-----------------------------------Geplaatst door indahnesia.com op zaterdag 27
december 2003 21:41
dit bedrijf is geen overheidsinstantie... kijk maar
naar de site alleen al
-----------------------------------Op zaterdag 27 december 2003 21:44 schreef
imago het volgende:
Dat is hier om de hoek, dat adres. Zal alleen deze
buurt het wel hebben gehad.
Trouwens, een antwoordnummer is toch gratis,
niet een postbus? Verwachten ze ook nog dat we
ervoor betalen zeker.

-----------------------------------Geplaatst door Steijn op dinsdag 30 december
2003 22:19

-----------------------------------Op zondag 28 december 2003 18:34 schreef
haarb0l het volgende:
Yep. Maar gisteren beweerde de beste man (op
AT5) dat hij wel degelijk die gegevens over illegalen zou willen hebben.
Van www.nu.nl:
quote:
Bij de politie van Amsterdam zijn tientallen boze
telefoontjes binnengekomen over een formulier
waarin mensen worden opgeroepen aangifte van
illegalen te doen. Bij 200.000 huishoudens in de
hoofdstad is een dergelijk officieel ogend 'aan-

quote:
Op zaterdag 27 december 2003 21:36 schreef
Diverse_Reality het volgende:
Beetje NSB achtig dit.
Natuurlijk niet.
Vergelijkingen met NSB zijn absurd want ze zijn
gewoon illegaal in Nederland. Laten we de vluchtelingen echte zorg geven en de illegalen gewoon
het land uit zetten. In Duitsland gingen ze naar
vernietegingskampen. Dat is heel wat anders.
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-----------------------------------Geplaatst door Kozzmic (Moderator) op maandag
29 december 2003 10:25
Belachelijke zaak. Er was van de week al een
topic van Static die zich afvroeg wat hij moest
doen met deze vragenlijst. Zie Illegalen-inventarisatie: verplicht invullen?. Maar om als kunstproject gesubsidieerd een enquete rond te gaan sturen.... Het moet niet veel gekker worden.
Zie ook de zogenaamde site van RegoNED:
http://www.regoned.nl/
-----------------------------------Geplaatst door SCH op maandag 29 december
2003 19:02
Het is wel raar en gaat wel ver maar aan de andere kant, ik vind dit ook wel een taak van kunst het brengt een debat op gang, mensen gaan
erover nadenken.
-----------------------------------Geplaatst door moz op maandag 29 december
2003 19:07
wat heeft kunst in vredesnaam met het illegalen
vraagstuk te maken
Maar het is een stomme actie, omdat je weet dat
je zulke reacties gaat krijgen
-----------------------------------Geplaatst door zoalshetis op maandag 29 december 2003 19:08
dat d8 ik nou meteen toen ik van dit project op
at5 hoorde. het feit dat het zo'n dicrepantie
opwekt geeft aan dat het nsb gehalte bij de
nederlander best wel meevalt. even voor de duidelijkheid. dit kunstpoject levert ons meer nuttige
info op dan talloze onderzoekjes en is voor herhaling vatbaar op een andere manier uiteraard.
deze kennen we nu.
dit was als reactie op sch
-----------------------------------Geplaatst door SCH op maandag 29 december
2003 19:12
quote:
Op maandag 29 december 2003 19:07 schreef moz
het volgende:
wat heeft kunst in vredesnaam met het illegalen
vraagstuk te maken
Kunst heeft te maken met wat de kunstenaar
bezig houdt.
-----------------------------------Geplaatst door gtotep op maandag 29 december
2003 21:15
Ik geloof dat ik subsidie ga vragen om een penislengtemeting te houden onder illegale autochtonen die zwartwerken en uitkering genieten.
Ik denk dat ik nog kans maak ook.
Wat voor idioten beoordeelt dit soort subsidie
aanvragen?
-----------------------------------Geplaatst door Puur op maandag 29 december
2003 21:37
quote:
Op maandag 29 december 2003 21:15 schreef

gtotep het volgende:Wat voor idioten beoordeelt
dit soort subsidie aanvragen?
Ken je die reclame waarin de vraag word gesteld
of iets kunst genoeg is voor subsidie? Dat vond ik
altijd een erg mooie reclame.
Dit soort kunst staat midden in de maatschappij
en maakt iets los onder de mensen, ik kan dat
wel waarderen. Maar je moet er wel met een wijde
blik naar kijken, kunst bestaat in meer vormen
dan je denk, en als je denkt dat je alle vormen
kent, dan is er weer een nieuwe vorm. Dat is
kunst.
-----------------------------------Geplaatst door gtotep op maandag 29 december
2003 21:46
quote:
Ken je die reclame waarin de vraag word gesteld
of iets kunst genoeg is voor subsidie? Dat vond ik
altijd een erg mooie reclame.
Dit soort kunst staat midden in de maatschappij
en maakt iets los onder de mensen, ik kan dat
wel waarderen. Maar je moet er wel met een wijde
blik naar kijken, kunst bestaat in meer vormen
dan je denk, en als je denkt dat je alle vormen
kent, dan is er weer een nieuwe vorm. Dat is
kunst.
Ik hoop dat er in het kabinet vingers gaan jeuken
om dit soort subsidies onmiddellijk te schrappen.
Als dit goede kunst is waar een groot publiek
waardering voor heeft, dan moeten ze die
"waardering" maar effectueren door betalen aan
de kunstenaar.
MAAR HOU DE SUBSIDIEGELDEN VOOR NUTTIGER
ZAKEN.
-----------------------------------Geplaatst door Puur op maandag 29 december
2003 21:58
quote:
Het gaat niet om waardering. Om iets te waarderen moet je iets ook over een langere termijn
kunnen beoordelen. Maar als je toch praat over
waardering dan kan ik het goed waarderen, het
zet aan tot een open en brede discussie. Dat zou
jij misschien ook kunnen waarderen?
Trouwens, de gedachte dat als iets pas goed
genoeg is als het z'n geld verdient levert vooral
eenheidsworst op, vaak nauwelijks nog kunst te
noemen, eerder een herhalingsoefening. Ook wij
hebben daar al zo veel van. Kunst is ook bedoelt
om mensen aan het denken te zetten, te prikkelen, en daarin vind ik dit zeer geslaagd. Dat er
subsidie is gegeven vind ik terecht.
-----------------------------------Geplaatst door zoalshetis op maandag 29 december 2003 22:10
het voordeel van kunst in tegenstelling tot politiek is dat niet iedere-jan-boerenlul om een
mening gevraagd wordt.
-----------------------------------Geplaatst door Drikkiej op dinsdag 30 december
2003 01:25
hum.. wat een bullshit..
een kunstproject?
dit vind ik echt ronduit belachelijk

-----------------------------------Geplaatst door Steijn op dinsdag 30 december
2003 21:53
Waarom dit niet in het echt invoeren, met klikken over dit soort zaken is niets mis. Vind ik.
Vergelijkingen met NSB zijn absurd want ze zijn
gewoon illegaal in Nederland. Laten we de vluchtelingen echte zorg geven en de illegalen gewoon
het land uit zetten. In Duitsland gingen ze naar
vernietegingskampen. Dat is heel wat anders.
-----------------------------------Geplaatst door Puur op dinsdag 30 december 2003
22:19
Kun jij misschien gefundeerd uitleggen waarom jij
legaal bent en iemand anders illegaal?
Ik snap de term illegaal nl. nog steeds niet.
-----------------------------------Geplaatst door Steijn op dinsdag 30 december
2003 22:21
Je bent illegaal als je geen verblijfsvergunning
hebt. Je bent dan dus zonder geldige papieren in
Nederland.
-----------------------------------Geplaatst door Steijn op dinsdag 30 december
2003 22:26
Laten we overigens duidelijk het verschil behouden tussen vluchtelingen en illegalen.
Vluchtelingen zijn uit hun land gevlucht omdat
ze bijvoorbeeld van de oppositie lid zijn of bijvorbeeld omdat ze dreigen vermoord te worden door
een regime. Die mensen moeten natuurlijk
opvang krijgen, en dan gelukkig ook. Ze krijgen
een vluchtelingenstatus en een verblijfsvergunning.
Illegalen zijn mensen die hier gewoon voor het
geld naar toe komen. Dit is geen geldige reden
om naar Nederland te komen en die mensen krijgen dus geen verblijfsvergunning.
-----------------------------------Geplaatst door JohnDope op dinsdag 30 december
2003 22:27
goede actie
mensen die tegen die actie zijn moeten mij maar
eens haar fijn uitleggen wat er mis is met deze
actie.
-----------------------------------Geplaatst door Steijn op dinsdag 30 december
2003 22:29
Inderdaad, illegalen belasten het vluchtelingensysteem onnodig. Dat gaat ten koste van de echte
vluchtelingen.
-----------------------------------Geplaatst door JohnDope op woensdag 31 december 2003 02:01
inderdaad, mee eens.
-----------------------------------Geplaatst door Sidekick (Lichtje voor Sophia) op
vrijdag 2 januari 2004 17:41
NieuwRechts vind het wel een geslaagde "proef":
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quote:
Aangifteformulier illegalen moet landelijk
In Amsterdam is er door kunstenaars een formulier verspreid waarin mensen worden opgeroepen
om aangifte van illegalen te doen. Jong Rechts,
de jongerenorganisatie van Nieuw Rechts,
waardeert de creativiteit van de Amsterdamse
kunstenaars en vindt een aangifteformulier voor
illegalen een uitstekend idee. Het aangifteformulier voor Illegalen zou landelijk verspreidt moeten
worden. Jong Rechts wil graag meehelpen met de
verspreiding.
Koen Berghuis (voorzitter Jong Rechts): " Er moet
nu eens echt werk worden gemaakt van het
opsporen van illegalen. IL-legaal betekend niets
anders dan onwettig, dit kan dus niet zomaar
getolereerd worden. Volgens de publicatie van het
CBS raming van het aantal niet in GBA geregistreerden" ligt het totaal in Nederland verblijvende illegalen tussen de 46.500 en 115.600. Dat
is ongeveer evenveel als de stad Leeuwarden.
Deze verblijven vooral in de grote steden en leggen hier een beslag op voorzieningen als huizen
en scholen. Mensen die wel legaal in Nederland
verblijven en wel betalen voor deze voorzieningen
zijn hier de dupe van."
Een aanmeldingsformulier, het strafbaar stellen
van illegaal verblijf in Nederland en het uitzetten
van illegalen zouden goede oplossingen zijn om
dit probleem aan te pakken. Het is niet onmenselijk om illegalen uit te zetten, want iedere
migrant krijgt in Nederland de kans om een verblijfsvergunning aan te vragen. We hebben niet
voor niets een asielprocedure!
Uitgeprocedeerde asielzoekers tot hun uitzetting
in detentie plaatsen en reizigers zonder paspoort
op Schiphol onmiddellijk weer terugsturen zijn
oplossingen om zulke problemen in de toekomst
te voorkomen. Een harde aanpak zal ook een
positief effect hebben op de stroom migranten,
Nederland zal dan niet meer een aantrekkelijk
land voor hun zijn om hun geluk te beproeven."
Bron: NR
47% van alle statistieken is nutteloos.
-----------------------------------Geplaatst door BAZZA op vrijdag 2 januari 2004
17:53
quote:
Inderdaad, illegalen belasten het vluchtelingensysteem onnodig. Dat gaat ten koste van de echte
vluchtelingen.
Niet echt natuurlijk, veel illegalen vragen ook
geen asiel aan... denk aan de Roemenen die hier
in Nederland vooral verbouwingen doen omdat de
legale klusjesman 3 keer zoveel kost etc.
Was zelf trouwens best geschrokken van dat formulier.
-----------------------------------Geplaatst door Midioot op vrijdag 2 januari 2004
20:28
Illegalen, of te wel mensen die de door ons democratisch gekozen draaimolen inmiddels hebben
doorlopen en niet mogen blijven, moeten verdwijnen uit onze samenleving, dat vind ik.
Of het d.m.v. dit soort akties moet gebeuren, in

mijn ogen niet, Misschien dat er iets minder NSBachtigs bedacht kan worden, ik vind het illegalen
probleem niet iets om af te schuiven op de burgers, hier dient de overheid gewoon voor te zorgen.

Heel goed inderdaad: doorprikken dat opgeblazen
kunstgewauwel. Het aangifteformulier staat ook
op http://www.regoned.nl, dus dat geeft ons de
kans de zaak massaal te saboteren onder het
motto: verraden is geen kunst.

Ik zie trouwens niet in waarom er überhaupt een
toetsing aan vooraf moet gaan, illegaal of niet, je
hoeft het land toch niet uit, waar is in hemelsnaam die geldverslindende molen dan voor nodig
?
Zorg eerst dat ie van A tot Z werkt, dat lijkt me
wel zo eerlijk naar de bevolking toe.

-----------------------------------Geplaatst door Verbal Jam op december 30, 2003
04:39 pm
volgens mij kan je je beter om de volgende url
druk maken dan om het onbenul van de
gemiddelde nederlander om troep bij het oud
papier te gooien:

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
-----------------------------------Geplaatst door Mrten op december 30, 2003 06:18
pm

-----------------------------------http://_____________/index.log?ID=170779
Ontwerper van een kunstproject?
Gisteravond nietsvermoedend Nova kijken, duikt
die Engelbregt daar ook ineens op. Wat nou ontwerpen niet relevant? Vond wel dat hij in die uitzending minimaal de moeite neemt om helder uit
te leggen wat de bedoeling is van z'n project. De
verklaring dat het niets meer dan een 'echt'
onderzoek betreft neem ik niet voor lief, dan was
er wel een 'normaal' onderzoeksbureau ingeschakeld. Martijn Engelbregt noemt zichzelf kunstenaar maar is opgeleid als grafisch ontwerper. Dat
noemde hij ook geen enkele keer. Net als zijn fascinatie voor formulieren, enquetes en de zogenamde vrijblijvendheid ervan. Nu het toch al bekend
was dat er een kunstenaar/ontwerper achter zat,
had die toelichting het project veel meer in een
context geplaatst. Zijn fascinatie begon namelijk
al in het derde jaar van de academie en het is
alleen maar erger geworden. Wel vertelden Anil
Ramdas en Engelbregt dat ze het enerzijds jammer vonden van de doorgelekte bedoelingen en de
massale persaandacht maar aan de andere kant:
‘wat als alle mensen wel dat formulier hadden
ingevuld en 'illegalen' hadden aangegeven?’. Tsja.
Als je de uitzending hebt gemist kun je hem hier
bekijken.
-----------------------------------http://www.komma.net/cgi-bin/mt/mt-comments.cgi?entry_id=1454
Komma Punt Log - briljant en bescheiden

Het ergste is nog dat dit met belastinggeld wordt
gefinancierd. Mensen betalen dus mee aan iets
waar ze onvrijwillig aan deelnemen.
-----------------------------------Geplaatst door Lieuwe op december 30, 2003
10:00 pm
Lieuwe, in dit geval zeg ik ok ... omdat ik het er
ook niet mee eens ben
Maar, volgens wat jij zegt zouden heel veel dingen niet meer kunnen (ook dingen die jij Wel
leuk vind), puur omdat die ook door "ons" onvrijwillig direct/indirect betaald worden
Geplaatst door op december 30, 2003 10:17 pm
Precies. Laat kunstenaars lekker aanrommelen,
soms moet je durven experimenteren. Ik proef
hier toch een klein beetje het Donner-tegen-satire-effect... ;-P
-----------------------------------Geplaatst door Beernd op december 30, 2003
11:21 pm
Beernd: *grijns*. Met twee verschillen: bij satire
op radio of tv heb je de kans een knop om te zetten en *weet* je dat het in elk geval grappig
*bedoeld* is.
Hier is bewust getracht het echt te laten lijken en
zijn er mensen als deelnemer betrokken die daar
niet om gevraagd hebben én geen kans hadden
zich eraan te onttrekken...

Reakties: Artistieke vrijheid
Ik vind het eerlijk gezegd wel een interessant
project, geloof ik... Maar ik ken de details niet,
weet alleen wat ik hier lees.
-----------------------------------Geplaatst door Beernd op december 30, 2003
02:58 pm

-----------------------------------Geplaatst door Eric op december 31, 2003 12:21
am
Als ik jouw stukje zo lees, denk ik juist dat het
zeer geslaagd is. Goede kunst geeft je duwtje, zet
je aan tot nadenken, prikkelt en relativeert.

Beernd:
http://www.nu.nl/news.jsp?n=252323&c=10

Je hoeft iets niet ok te vinden om het toch te
kunnen waarderen!

De bedoeling van het project is misschien wel
goed, maar je hebt ook nog rekening te houden
met de gevoelens van de onvrijwillige deelnemers,
juist omdát ze onvrijwillige deelnemers zijn. Hoe
moeten (legale) asielzoekers, illegalen maar bijvoorbeeld ook mensen die in WOII de nodige
ellende hebben meegemaakt dit ervaren? Is het
nog verantwoord zovelen de stuipen op het lijf te
jagen ten behoeve van een kunstproject?
-----------------------------------Geplaatst door Eric op december 30, 2003 03:02
pm

-----------------------------------Geplaatst door Ap op december 31, 2003 12:45
am
Ap, kunst mag best prikkelen of verrassen, maar
deze combinatie gaat me duidelijk te ver. Mag je
in het kader van een kunstprojecten als bruinhemden allerlei mensen met een joods uiterlijk
om hun "Ausweis" gaan vragen? Lijkt me ook wat
ver gaan. Er *zijn* grenzen aan wat mag, vooral
wanneer - zoals hier - mensen én op het verkeerde been gezet worden én zich er niet aan kunnen
onttrekken.
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Het verschil met het satire-debat zit 'm nou juist
in die twee punten. Of je iets *mooi* vindt of
niet, of je het *kunst* vindt of niet, dat doet
hier eigenlijk niet ter zake. Dit kun je mensen
niet aandoen, of je het nu kunst noemt of niet.
-----------------------------------Geplaatst door Eric op december 31, 2003 12:49
am
Ik vind dit lang niet zo ver gaan als jouw
Ausweis-voorbeeld. Het is zo'n soort ‘ludieke’
bewustwordingsactie waarvan wel meer actievoerders zich bedienen. Ik zal heus niet beweren dat
dit geval nu van zo'n goede smaak getuigt, maar
om er nu allerlei grote woorden tegenaan te gooien en ‘ons belastinggeld’ erbij te betrekken... Als
je goede kunst wilt, moet er ruimte tot experimenteren zijn, en dan kan soms de grens van het
betamelijke in zicht komen. Ik vind dat dit mooi
onder de oud-vaderlandse tolerantie kan vallen.
-----------------------------------Geplaatst door Beernd op december 31, 2003
09:06 am
Gezien de flat waar ik woon (in de Bijlmermeer)
zou je zeggen dat ik wel tot de doelgroep behoorde, maar ik heb het roemruchte formulier jammer
genoeg niet gekregen. Evengoed: ik zou liever
van mijn balkon (vijfde etage) naar beneden
springen dan mijn buren aangeven, van wie ik for the record - de verblijfsstatus overigens niet
ken. Kennelijk reageerde een groot deel van
Amsterdam met dezelfde verontwaardiging, en dat
lijkt me toch het positieve nieuws rond dit inderdaad dubieuze project.
-----------------------------------Geplaatst door Wieland op december 31, 2003
12:23 pm
Beernd: het Ausweis-voorbeeld was - bewust - nog
een stapje verder, maar je begrijpt wat ik bedoel.
Juist door de onvrijwilligheid is er een extra verantwoordelijkheid voor de bedenker. Door te claimen dat het kunst is, zou die verantwoordelijkheid ineens terzijde geschoven kunnen worden?

gifteformulier' wat je geacht wordt in te vullen en
terug te sturen als je zelf illegaal bent of als je
dat van anderen weet. Intimiderend staat er oa
op: 'Ook als u niet illegaal bent, wijzen wij u
erop dat u dit formulier dient te retourneren.'
Kerstkaartje van Michiel Smit of een van z'n
maten zeker. Straks komen de knokploegen langs
de deur, net als in de tijd van de NSB
Ha, ha, ha, ha, ha,....Nee het zijn haatzaaierige &
hetzerige linx idioten.
uit www.sidn.nl:
Domeinnaam=regoned.nl (volgend domein)
Status=actief
Registrant=EGBG
Churchilllaan 246 2
1078 EZ AMSTERDAM
Netherlands
Domicilie=N/A
Gebonden aan ADR=ja
Administratief contact=Martijn Engelbregt
+31 20 4711484
postmaster@egbg.nl
Ja dat deed ik ook al.....Maar als je geweten had
wie er achter zaten had je dan zo hun adressen
gepost Supergonzo ? :-)))))
Ik weet wie er achter zitten. Maar deze informatie is openbaar
En daar gaan deze jongens achter schuil.
http://www.xs4all.nl/~egbg/
En die lijken me ondanks een zwaar haperende
xs4all-site nu niet bepaald extreem rechts......
De CD is ook een tijd gehost geweest bij xs4all.
Die zijn niet zo laf als Wetzels die bij een KKKprovider host.
Wat moet die zgn kunstenaar nou met die gegevens over illegalen? En wat heeft dat met kunst
te maken?
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Ik zeg niet dat ik alle kunst mooi moet vinden of
moet kunnen begrijpen. Zoals eerder gezegd: of
het kunst is of niet, doet feitelijk niet zoveel ter
zake.
-----------------------------------Geplaatst door Eric op december 31, 2003 01:19
pm
Engelbert is iemand anders. Engelbert
Humperdinck: een soort James (Over-)Last in de
muzak-wereld. Het is Martijn Engelbregt.
Niet inhoudelijk dus enkel aanvullend. ; )
-----------------------------------Geplaatst door vos b. op januari 2, 2004 09:11 pm
Dank voor de correctie!

-----------------------------------http://www.XXXXXXXXXXXXXX.blogspot.com/
:: 28.12.03 ::
Regoned heeft flink gebruik gemaakt van
onschuldige mensen door hen te laten denken dat
er een heuse inventarisatie van illegalen in
Nederland plaatsvind. Eén der vragen luidt: "Wilt
U deze (vermoedelijke) illegalen aangeven?" Bij
een aantal mensen (waaronder buurvrouw Debbie
die mij op het bestaan van deze "organisatie"
wees) is de aktie in het verkeerde keelgat geschoten. En terecht. Dit is niet leuk. Wat mij echter
zorgen baart is dat er echt mensen bestaan die
bereid zijn gratis en voor niets hun buren aan te
geven.
Mocht ik ooit Pasja zijn dan worden juist déze
mensen op transport gezet. Zo.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
-----------------------------------On Thu, 25 Dec 2003 14:40:23 +0100, "Raaskal"
http://www.regoned.nl/
Vandaag kreeg de folder in de bus, op de verder
blanko enveloppe stond dikgedrukt: BELANGRIJKE INFORMATIE. Het blijkt te gaan om een 'aan-

-----------------------------------12/29/2003 13:50:
Hehe,
gelukkig is Nederland nog niet zo erg als je soms
denkt, en was de brievenactie een hoax!!!
( http://nu.nl/news.jsp?n=252323&c=10 )
Groetjes,

-----------------------------------http://www.XXXXXXXXXXXXXX.blogspot.com/
12/29/2003 16:18:
Helaas wist niet iedereen dat't een hoax was en
hebben mensen serieus aangegeven dat zij het
niet erg vinden hun buren te verlinken...:-(
-----------------------------------http://www.XXXXXXXXXXXXXX.blogspot.com/
Ik ergerde mij een week geleden al aan alle ophef
rond het Regoned -kunstproject. Hypocriet
gedoe, al die mensen die verontwaardigd zijn over
het stiekum aangeven van illegalen. En dan wel
de kliklijn bellen zeker! Er zij ook heuse kliksites,
verzameld op de oh zo handige kliklijn.pagina.nl.
De kranten staan vol duistere advertenties - het
silhouet van een lijk, een mes, etc. op een zwarte
achtergrond de volgende misselijkmakende tekst:
Stel: jij weet iets over een misdrijf. Maar als jij de
dader kent en die dader kent jou ook...dan is
aangifte een dilemma...
...daarom is er nu M. Om misdaad anoniem te
melden. Bel M.Op de website word je begroet door
een flash-animatie van een pistool, geheel in
James Bond stijl. Cool hoor. Misdaad verheerlijken, tuurlijk...Wat is er in godsnaam aan de hand
in dit land? Voor je het weet hebben we een
heuse klikindustrie.
-----------------------------------http://www.XXXXXXXXXXXXXX.blogspot.com/
De gemiddelde bewoner van Amsterdam beschikt
niet over een groot gevoel voor perspectief. Dat
kan de enige conclusie zijn naar aanleiding van
de reacties op het kunstproject rond illegalen.
Nepenquete illegalen wekt woede zo schreeuwt
nu.nl. Een kunstenaar verzond een stapel officieel
ogende formulieren naar inwoners van Amsterdam
met het verzoek illegalen aan te geven. Mensen
zijn geschokt. Herinneringen aan de oorlog
komen bovendrijven. De Amsterdamse politie
wordt overladen door boze beller (grappig trouwens dat mensen hierover contact opnemen met
de politie). Kortom, het is een zeer geslaagd project. De (niet moeilijk te leggen) link met de
jodenvervolging wordt gespot. Bravo! Trouw laat
de politie aan het woord: "We hebben onderzocht
of er sprake is van strafbare feiten, zoals discriminatie of het belediging. Dat is niet het geval,
vindt ook justitie. Maar we blijven alert op nieuwe klachten." Ze blijven alert op nieuwe klachten? Ik zie het volgende plaatje voor mijn gestesoog verschijnen. Klein kamertje, ergens op
een zolder. Witte wanden, smerige vloerbedekking
van onbepaalde kleur. Aftands metalen bureau
met daarop gammele bureaulamp. Grote asbak
met peuk. Telefoon. Daarnaast: een stapeltje
'klachtenregistratieformulieren' en twee afgekloven ballpoints. Achter het bureau een enigszins
vervette agent in uniform (zonder pet) die geduldig wacht op de volgende boze burger. Bijna jammer eigenlijk, dat er nu al zoveel publiciteit rond
dit project is. De kans dat er nu nog 'echte' aangiftes binnenkomen lijkt behoorlijk klein. Aan de
andere kant is alle media-aandacht een zegen hopelijk zet dit weer een paar mensen aan het
denken over het uitzettingbeleid van onze 'normen en waarden' regering. De hypocrisie van de
Nederlander is ongekend. We stemmen massaal op
Pim Fortuyn, maar als we illegalen moeten aangeven zijn we ineens 'geschokt' en 'verbijsterd'. We
doen er alles aan om de verzorgingsstaat volledig
uit te kleden, alles wat niet wit is zoveel mogelijk
te weren, maar als ons denken en handelen inens expliciet wordt gemaakt dan zijn we weer het

30 | REGONED | Postbus 94462 | www.regoned.nl | ©2004 |

tolerantste land van de wereld. Tuurlijk. We hebben allemaal in het verzet gezeten, of als we te
jong zijn, dan zouden we dat zeker gedaan hebben. Daarom zijn hier tijdens de oorlog naar verhouding ook de meeste joden gedeporteerd. U
kunt uw illegalen aangeven bij http://www.regoned.nl
-----------------------------------http://www.____________.com/pivot/entry.php?i
d=17#comm
Noem het kunst en je mag gewoon je gang gaan.
Regoned vraagt mensen of ze illegaal in ons land
zijn en/of ze misschien illegalen willen aangeven.
Lijkt een serieus initiatief van een of ander overheidsorgaan. Is echter niks meer dan de opmaat
voor een discussie in De Balie. Smaakvol.
2 reacties:
Bizar, half Amsterdam belde naar de gemeente.
Als ik mesne wil opwinden weet ik wel wat beters
te verzinnen
Martin (email) - 29 December '03 - 14:50
Ik noem me ook graag kunstenaar: gelden die
vervelende waarden en normen tenminste niet!
Marjan - 29 December '03 - 15:04
-----------------------------------http://www.______________.com/just/gillis/_.p
hp
een warme stal in nederland??
dat wordt steeds moeilijker... door de brievenbus
van mijn stal viel het volgende naar binnen:
''BELANGRIJKE INFORMATIE - Registratie Orgaan
Nederland is bezig met een inventarisatie van illegalen in Nederland. Ook als u niet illegaal bent
wijzen wij u erop dat u dit formulier dient te
retourneren. Uw gegevens worden vertrouwelijk
verwerkt conform de Wet Bescherming
Persoonsgegevens.'' voor ieder ingevuld formulier
een Bruin hemd kado???
-----------------------------------http://_______________________.org/forum/
viewtopic.php?topic=7210&forum=1
Goeie actie. Dat lijkt me wel wat
Doet me denken aan de film: Auslander aus.
Iemand die ook gezien??
Jezus
hmm grof
hoezo grof?
Lullig voor de mensen die in WOII zoiets hebben
meegemaakt lijkt me...
haha illegalen aan het schrikken maken
je moet die brieven natuurlijk wel in van die
enorme achterstandwijken posten
Een goede waarschuwing, dat vind ik ervan ...
Nou leuk. Is daar overheidssubsidie voor verbruikt?
ja net als voor het drooghouden van dat mottige
stukje grond om jullie heen
kortom kein keloel

als menschen sich gekwetst voelen:
GOED ZO !!!
rare ideeen over kunst, denk ik dan
dat wel
geen kunst
maar wel in orde
hehehe ik vind 't ook wel bruut
Ligt eraan wat je als taak van de kunst
beschouwt. Als het haar taak is om maatschappelijke kwesties aan de kaak te stellen*, dan is dit
wel kunst ...
*zie punt 1 bij de definitie van kunst. bron:
www.vandale.nl (1 het creatief en origineel tot
uiting of voorstelling brengen van gedachten of
gevoelens op vaak ontroerende of schokkende
wijze, red.)
Goeie actie
-------------http://www.__________________.nl/forum/
index.php?topic=1705
de vragen in deze 'enquete' zijn nogal suggestief,
en voornamelijk zeer gebasserd op gegevensinformatie, niet om de indruk te krijgen hoe deze
'kunstenaar' zijn werk doet, ministers zijn hem al
voor geweest,
groetjes uit Amsterdam
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
-----------------------------------Illegalenformulier wekt woede in Amsterdam
«Antwoord #2 Gepost op: 30 December 2003,
00:07»
Over smaak valt niet te twisten, maar ik vind dit
smakeloos.
Zeker als je bedenkt wat de gevolgen van registratie zijn geweest in de oorlogsjaren.
-----------------------------------«Antwoord #3 Gepost op: 30 December 2003,
00:18»
En zeker als je je bedenkt, dat er echt totaal niets
aan illegalen gedaan wordt!
-----------------------------------«Antwoord #4 Gepost op: 30 December 2003,
00:21»
illegaal zijn is het punt niet, er mee omgaan is
het punt

-----------------------------------«Antwoord #6 Gepost op: 30 December 2003,
13:29»
Interessant artikel, vooral de volgende zin trof me
in verband met dit topic :
"Voor de Joden in ons land gold nog een aparte
regeling. Eind 1940 was door de bezetters opgedragen, dat de Joden zich bij het bevolkingsregister apart moesten laten registreren."
-----------------------------------«Antwoord #7 Gepost op: 30 December 2003,
23:33»
illegaal zijn is het punt niet, er mee omgaan is
het punt
Ja dat bedoel ik, ze laten ze gewoon lopen. Laat
ze of niet toe en zet ze uit, of accepteer ze en
geef ze de mogelijk te werken en zich te verzekeren enz.
-----------------------------------«Antwoord #8 Gepost op: 31 December 2003,
15:22»
Vergeet niet dat er verschillende soorten illegalen
zijn.
Er is de groep uitgeprocedeerde asielzoekers. Een
deel daarvan kan feitelijk niet terug. Een ander
deel zou wel terug kunnen maar wil dat niet en
doet alles om hun vertrek uit te stellen (nieuwe
procedures, valse identiteitsgegevens). Deze groep
is in principe bij de overheid bekend, althans was
dat op enig moment, tot ze op straat werd gezet.
Hier is vooral de overheid nalatig geweest door
procedures lang te laten duren, mensen geen duidelijkheid te geven en niet actiever te zijn bij het
uitzetten.
Daarnaast zijn er de reguliere vreemdelingen, die
van het begin af aan kiezen voor de illegaliteit.
Dat gaat goed tot ze tegen de lamp lopen, vaak
door wetsovertreding of via verraad. Deze groep
moet actief worden opgespoord wil je ze kunnen
uitzetten. Van de maatregelen die daarvoor zijn
getroffen, hebben we allemaal last (identificatieplicht vanaf 14 jr. enz.).
-----------------------------------«Antwoord #9 Gepost op: 31 December 2003,
15:30»
Ja dat bedoel ik, ze laten ze gewoon lopen. Laat
ze of niet toe en zet ze uit, of accepteer ze en
geef ze de mogelijk te werken en zich te verzekeren enz.
Ben ik het helemaal mee eens!
Ik ken zat illegale mensen die vast hebben gezeten en nadat de straf erop zit worden ze vervolgens gewoon de straat weer opgezet...
-----------------------------------«Antwoord #10 Gepost op: 31 December 2003,
15:44»

-----------------------------------«Antwoord #5 Gepost op: 30 December 2003,
12:01»
Zeker als je bedenkt wat de gevolgen van registratie zijn geweest in de oorlogsjaren.
Dat kwam mede doordat de Nederlandse overheid
in 1939 een nieuw systeem van bevolkingsregistratie had opgezet met een kaart per persoon.
Dezelfde ambtenaar die dit systeem had opgezet
heeft ook de ontwikkeling van het door de
Duitsers zo gewenste persoonsbewijs voor zijn
rekening genomen. Het zure is dat Nederland
door de ijverige inzet van de Nederlandse ambtenaar van alle bezette gebieden het moeilijkst na
te maken persoonsbewijs had....
Zie hiervoor
http://www.geschiedenis.com/wo2/artikel/pb.htm

Ik had de volgende ervaring op mijn werk:
Een reguliere vreemdeling meldde zich. Hij wilde
schoon schip maken, hij was al vijf jaar in
Nederland en kon niet wit werken, geen verzekeringen afsluiten, enz.
Hij wilde niet uitgezet worden en dan zo een gratis retourticket krijgen voor de feestdagen.
Dus ik belde de vreemdelingendienst om te vragen
wat er moest gebeuren. Antwoord: "Gewoon laten
gaan".
Naar mijn idee gewoon te gek voor woorden!
-----------------------------------«Antwoord #11 Gepost op: 31 December 2003,
15:52»
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Wat is te gek voor woorden?
Dat ze hem lieten gaan? Of dat hij een gratis ticket wilde?
Dat laatste is een al jarenlang bekend fenomeen,
bijv. in Rotterdam.
Als hij zonder kaartje in de trein gaat zitten, zal
zijn wens in vervulling gaan. Ik neem nl. aan dat
het wel wilde worden uitgezet. Alleen is het dan
een enkele reis en zeker geen retourticket. Voor
zijn reis zal hij nog een aantal dagen kost en
inwoning krijgen op de cellengang van het hoofdbureau. En een advocaat op bezoek
-----------------------------------«Antwoord #12 Gepost op: 03 Januari 2004,
00:26»
Ja, ik had dus verwacht dat hij een gratis ticket
wilde, daarom vroeg ik hem of hij terug wilde.
Maar hij wilde zijn leven hier legaal opstarten en
hij wilde weten waar hij moest beginnen.
Althans, dat is wat hij zegt...

eigen reactie op het verzoek...

voor meer info: http://www.regoned.nl/

Gepost door: J
2003-12-29 14:35:22

---------------------------------------gepost op 29-12-2003 @ 23:47

-----------------------------------Hoewel de definitie van kunst wel degelijk ruimte
voor dit project biedt, verwerpt mijn gevoel dit
project als "kunst". Ik ben benieuwd wat JP van
dit normen en waardeloze project vindt!
kunst (de ~ (v.), ~en)
1 het creatief en origineel tot uiting of voorstelling brengen van gedachten of gevoelens op vaak
ontroerende of schokkende wijze

Het is een "grap" van een kunstenaar, die met
zijn actie "mensen aan het denken wil zetten
over het vreemdelingenbeleid"( aldus het nieuws
op RTL FM).
Ik heb in een deúk gelegen toen ik het hoorde op
de radio. Vette actie!

Gepost door: irene
2003-12-29 16:17:13

En ik zou ze zeker aangeven als ze mij tot last
zouden zijn

-----------------------------------En het is nog jatwerk ook. Want ik heb wel eerder
onder het mom van KUNST een project gezien
waarmee politieke dingen aan de kaak gesteld
zijn.

Hij keek alles behalve lollig en neemt zichzelf en
zijn actie behoorlijk serieus en ik weet niet wie
het tot kunst heeft gebombardeerd maar hij volgens mij niet. Hij wil het aantal illegalen in kaart
brengen en hier een presentatie over houden.

Anna

---------------------------------------gepost op 29-12-2003 @ 23:49

---------------------------------------gepost op 29-12-2003 @ 23:47

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
-----------------------------------http://straf.punt.nl/index.php?id=7709&r=1
Nepenquete: goed bedoeld?
kunst |29 December 2003
Nepenquête illegalen wekt woede
AMSTERDAM - Bij de politie van Amsterdam zijn
tientallen boze telefoontjes binnengekomen over
een formulier waarin mensen worden opgeroepen
aangifte van illegalen te doen. Bij 200.000 huishoudens in de hoofdstad is een dergelijk officieel
ogend 'aangifteformulier' verspreid.
"Veel mensen zijn erdoor gegriefd en gekrenkt",
aldus een politiewoordvoerder maandag. Hij zegt
dat de politie serieus naar de klachten kijkt. Het
formulier blijkt een kunstproject te zijn, dat
wordt gesteund door het Amsterdamse Fonds voor
de Kunst. Met het enquêteformulier willen de
kunstenaars het vraagstuk van de illegalen
nadrukkelijker op de agenda zetten. Volgende
maand presenteren zij de resultaten in een debat
over illegale vluchtelingen in cultureel centrum
De Balie.

Gepost door: anna
2003-12-29 17:40:04
-----------------------------------Wellicht zit hier gewoon de regering achter, die
onderzoekt hoever ze de boel af kunnen breken?
Gepost door: Deviant
2003-12-29 17:56:50
-----------------------------------neh, hoe stom en crimineel de nederlandse overheid ook is, de gemiddelde burger is altijd nog
net even stommer en crimineler; waarschijnlijker
dat het echt een poging tot kunst was. dat de
knurft die deze poging heeft gewaagd waarschijnlijk kunst nog niet herkent als hij er door in zijn
aars wordt genomen met een bezemsteel zal duidelijk zijn.

---------------------------------------MarkB schreef op 29-12-2003 @ 23:50:

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Dat mensen in paniek de politie bellen is inderdaad hylarisch maar ik denk dat de radio het verkeerd gebracht heeft.

---------------------------------------gepost op 29-12-2003 @ 23:43

-----------------------------------Ach, het aantal meldingen zal wel ongeveer net
zo hoog zijn als de ijver waarmee mensen in de
tweede wereldoorlog een "Niet Jood verklaring"
aan vroegen..
Gepost door: Voske
2003-12-29 14:29:09
-----------------------------------Netjes is anders. Blijkbaar vond men het shockeren nodig. Ik vind het wat ver gaan om dit kunst
te noemen. Ik stel me trouwens voor dat de meste mensen het hardst geschrokken zijn van hun

Als je dat toch hoort op de radio en je gaat je
inbeelden dat heel veel mensen dachten dat het
om een officieel geldig aangifteformulier ging, en
dat het dan gewoon een kunstje van een kunstenaar blijkt te zijn die daar gortdroog onder
blijft... dan héb je het toch niet meer?!

---------------------------------------LaResistance schreef op 29-12-2003 @ 23:52:

ENQUETE LEIDT TOT VERONTWAARDIGING
Illegaal
Het roze kaartje in een envelop met de tekst
'Belangrijke Informatie' is afkomstig van de organisatie 'Regoned', Registratie Orgaan Nederland.
Volgens het formulier is het orgaan bezig met een
inventarisatie van illegalen in Nederland. "Ook als
u niet illegaal bent, wijzen wij u erop dat u dit
formulier dient te retourneren", staat erop. De
vragen gaan onder meer over het aantal illegalen
in de omgeving die men kent. Ook kunnen mensen melden dat zij vermoeden dat iemand in de
buurt illegaal is.
www.nu.nl

Als je dat toch hoort op de radio en je gaat je
inbeelden dat heel veel mensen dachten dat het
om een officieel geldig aangifteformulier ging, en
dat het dan gewoon een kunstje van een kunstenaar blijkt te zijn die daar gortdroog onder
blijft... dan héb je het toch niet meer?!

Een vragenlijst die bureau Regoned rond de kerstdagen heeft verstuurd naar 200.000 adressen in
Amsterdam, heeft bij een hoop mensen tot grote
verontwaardiging geleid. Bij de politie zijn al
tientallen aangiftes gedaan.
In de enquete staan vragen als Bent u illegaal?,
Kent u illegalen?, Wat bent u van deze illegaal? en
Wilt u deze (vermoedelijke) illegalen aangeven?
De enquete blijkt het startschot voor een
3-daagse manifestatie in De Balie op 9 en 10
januari. Die ziet het als "kunst", hoewel directeur
Ramdas het "wansmakelijk" vindt.
De maker neemt zijn project echter bloedserieus.

Dat mensen in paniek de politie bellen is inderdaad hylarisch maar ik denk dat de radio het verkeerd gebracht heeft.
Tja... RTL FM he...
M'n pa heeft dat aanstaan in de auto, kan er ook
nix aan doen
---------------------------------------gepost op 30-12-2003 @ 00:52
Ik zie het ook niet als kunst, maar als poging van
een stel rechtse nep kunstenaars die illegalen het
leven zuur willen maken
---------------------------------------gepost op 30-12-2003 @ 01:18

Bron: AT5 en RTL nieuws
---------------------------------------Ik heb de betreffende zielepoot inmiddels al in
verschillende nieuwsuitzendigen gezien en het is
echt een droogkloot. Los daarvan vind ik het een
belachelijk onderzoek dat naar NSB-praktijken
neigt en het woord "kunst" niet waardig is.
Wat vinden jullie van deze actie? En zouden jullie
illegalen aangeven?

In mijn ogen haalt die dude juist uit naar
extreem rechts. 'Rechts' zeurt altijd over die illegalen, en het uitzetten/weren enzo....en deze
gast wil de mensen duidelijk maken waar dit nartoe gaat. (in een overdreven manier)
Als grap is ie meesterlijk, maar ik hoop wel dat
de nodige mensen zijn ingelicht van tevoren
(politie etc.).
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Dit soort grappen met een (volgens mij) politieke
achtergrond vind ik heel wat leuker dan een 'grap'
van een studentenvereniging die de Neelte Jacoba
'leent', maar wie ben ik...
---------------------------------------gepost op 30-12-2003 @ 01:19
Iemand die van mij groot gelijk krijgt!
---------------------------------------gepost op 30-12-2003 @ 01:43
Vanavond zat die man ook bij Nova. Wat ik zo
jammer vind, is dat hij er omheen probeert te
draaien. Hij probeert zaken te maskeren onder
het mom van kunst en/of wetenschappelijk
onderzoek terwijl hij gewoon geilt op het provoceren van mensen. Wees daar gewoon eerlijk over,
denk ik dan.
Verder vind ik het een prima provocatie.
---------------------------------------gepost op 30-12-2003 @ 13:17
Dit soort kunstenaars zijn net kleuters; ze doen
alles voor aandacht en negatieve aandacht is ook
aandacht...
---------------------------------------gepost op 30-12-2003 @ 13:21
precies
---------------------------------------gepost op 30-12-2003 @ 13:42
quote:
Gauloises schreef op 30-12-2003 @ 00:52:
Ik zie het ook niet als kunst, maar als poging van
een stel rechtse nep kunstenaars die illegalen het
leven zuur willen maken
We moeten alle illegalen hier toelaten en accepteren? Oftewel, het woord illegaal afschaffen?
---------------------------------------gepost op 30-12-2003 @ 14:00
Jammer dat het een kunst project is. illegaal=illgaal Illegalen dienen dus gewoon retour afzender
gestuurd te worden. Niet dat halfbakken beleid
waardoor ze rond blijven hangen en in de criminaliteit geraken.
---------------------------------------gepost op 30-12-2003 @ 15:33
quote:
Manus J. van Alles schreef op 30-12-2003 @
13:17:
Dit soort kunstenaars zijn net kleuters; ze doen
alles voor aandacht en negatieve aandacht is ook
aandacht...
En daarbij valt het in mijn ogen ook nog eens
niet onder kunst
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
http://groups.google.com/groups?dq=&hl=en&lr=
&ie=UTF-8&oe=utf8&frame=right&th=b8fee069fa1e5918&seekm=3ff0
0242%240%2410120%243b62cedd%40news.wanadoo.nl
Message 11 in threadFrom:
CJ (______@________.org)
Subject: Re: Fascistische "kunst" in Amsterdam

Waarschijnlijk een ideetje van Rob Oudkerk?!
Volgens mij wordt toch duidelijke de naam v/d
"kunstenaar" genoemd aan wiens brein dit walgelijke stukje werk is ontsproten.....
Die zichzelf hiervoor subsidie verstrekt heeft ?
Volgens mij moet dit soort 'kunst' jou toch erg
aanspreken: het is namelijk in de beste traditie
van de methodes van bijvoorbeeld de KGB of de
Stasi. Jij als linxe adept moet nu geen krokodillentranen huilen bij het etaleren van methodes
waar jou politieke denkgenootjes miljoenen mensen het leven zuur of onmogelijk gemaakt hebben.
Geef nou maar toe dat dit formulier leuker is dan
Rien Poortvliet, je weet wel, de kunstenaar waar
Hitler, Pinochet en nog een paar andere van jouw
idolen zo dol op waren.
Samen komen we er wel uit? HAHAHAHA!!!
Ik wil niet veel zeggen, rode muts, maar Rien
Poortvliet moest volgens mij een kleuter zijn tentijde van Hitler. Zo zie je maar weer dat jullie
stomheid en stupiditeit spreekwoordelijk is. Kun
je iets orgineels bedenken?
Jij staart je blind op details terwijl je over de
Grote Lijnen heen banjert
zonder ze te herkennen, blauwe knoop.
Jij staart je blind op details terwijl je over de
Grote Lijnen heen banjert zonder ze te herkennen,
Je hebt helemaal gelijk, maar zo iemand ken ik
ook
Volgens mij rook jij te veel wiet met een te hoog
THC-gehalte. Dat
maakt je denken niet scherp en helder.
idee van de Hollandse kunstmafia, die inhoudelijk
al jaren nix dan geneuzel weet te presteren.
Kunstenaar wekt woede met formulier over illegalen
Van onze verslaggever Willem Beusekamp
AMSTERDAM - Een 31-jarige kunstenaar heeft veel
Amsterdammers de stuipen op het lijf gejaagd
met een officieel ogende 'inventarisatie
van illegalen'. Bij 200 duizend gezinnen liet hij in
het weekeinde een vragenformulier in de bus vallen waarin de ontvangers worden opgeroepen illegalen aan te geven.
DE POST
'van hoeveel mensen in uw omgeving weet of vermoedt u dat zij illegaal zijn' - blijkt een kunstproject te zijn, gesubsidieerd door het
Amsterdamse Fonds voor de Kunst (AFK).
De ontwerper, Martijn Engelbregt, presenteert zijn
project volgende maand in De Balie tijdens een
debat over illegale vluchtelingen .
Een van de ontvangers, Benjamin van der Ploeg
(77), schrok zich een ongeluk toen hij de envelop
('Belangrijke Informatie') van de organisatie
'Regoned' opende. ' Alles kwam weer terug. Die
razzia aan het einde van de oorlog, waaraan ik
ternauwernood ontsnapte. Ik begrijp niet dat
zulke post in Amsterdam wordt verspreid.'

Tientallen andere ontvangers reageren identiek.
Een van hen, de 57-jarige kunsthistoricus Jan
Timmerman: 'Ik werd er misselijk van toen ik dat
NSB-achtige formulier zag. Dit moet op het
bureau van burgemeester Cohen.'
De kunstenaar noemt de reacties 'interessant'.
Hem is het erom te doen de zaak te ontregelen,
het liefst via semi-officiële documenten. Het
vraagstuk van de illegalen leent zich volgens hem
goed om eens te peilen hoe bewoners van
Amsterdam erover denken.
Directeur Amil Ramdas van De Balie erkent dat
het project 'zeer gevoelig' ligt. ' We hebben er drie
dagen over vergaderd. We hebben toch het risico
genomen om door middel van dit kunstproject het
enorme moralisme waarmee het probleem van de
illegalen wordt behandeld in één klap de grond in
te boren.'
© de Volkskrant
Dit kun je indelen in de categorie "nazi praktijken" Nederland.......verklikkers Staat.Walchelijk!
De Volksvod ? Kon weer niet missen ..........:-))
Hem afdoen als walgelijk vind ik een beetje te
kort door de bocht. Het wordt pas walgelijk als er
wettelijk de mogelijkheid wordt geschapen om
illegalen aan te geven - iets wat volgens mij helemaal niet ondenkbeeldig is -, en dat is dan ook
wat de kunstenaar beoogt.
Ik snap dat sommigen zich dood zijn geschrokken, maar de politiek correcte verontwaardiging
komt hier en daar wat hypokriet op me over.
---------------------------------------Re: Fascistische "kunst" in Amsterdam
Date: 2003-12-29 04:03:54 PST
De Joker © tikte:
Hem afdoen als walgelijk vind ik een beetje te
kort door de bocht.
Het wordt pas walgelijk als er wettelijk de mogelijkheid wordt geschapen om illegalen aan te
geven - iets wat volgens mij helemaal niet
ondenkbeeldig is -, en dat is dan ook wat de kunstenaar beoogt.
k snap niet wat je hier precies mee bedoelt. Is de
kunstenaar volgens jou nu voor het aangeven van
illegalen of ertegen?! Ik vind zelf zo'n formulier
sowieso niet kunnen... wat ook de bedoeling was.
Het lijkt me dat hij ertegen is, ook al gezien het
feit dat hij de "resultaten" zal presenteren tijdens
een debat over illegale vluchtelingen, volgende
maand, maar in feite doet dat er niet echt toe.
Het is in ieder geval eens wat anders dan gezapige kunst.
Wordt nu niet beledigend! Sjoerd is ook een kunstenaar, en jouw opmerking over "gezapige kunst"
trekt hij zich natuurlijk persoonlijk aan (je weet
hoe ze zijn, die kunstenaars).
Nou en of! Ze zijn net als negers, Turken of
joden: allemaal verschillend!
En geloof me, ik kan het weten.
---------------------------------------¡No Pasaràn! (____________@_________.com)
Subject: Re: Fascistische "kunst" in Amsterdam
Date: 2003-12-29 08:52:10 PST
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Dat doet er toch helemaal niet toe?! BTW, dit
heeft natuurlijk nix met
kunst te maken.
"Onze houding tegenover dingen die eigendom
zijn is dat eigendom in enuit zichzelf geen
waarde of recht kent. We respecteren eigendom
dat
gebruikt wordt om het leven te dienen, maar
wanneer we er medeverantwoordelijk voor zijn dat
eigendom voor de dood wordt ingezet, dan moeten we het voor het leven omsmeden." - Kees
Koning
---------------------------------------Suredeath (______@_______)
Subject: Re: Fascistische "kunst" in Amsterdam
Date: 2003-12-29 02:58:48 PST
Op zijn minst zeer onnadenkend als je het mij
vraagt. Kunst moet emoties losmaken, maar het
losmaken van emoties an sich noem ik geen
kunst. What's next ? Vlaggen met hakenkruizen?
Wat een beschamende actie! En daar wordt subsidie voor gegeven ? Misschien hep het nog se vordeel als ze de rechts-radikale respondenten zo
eenvoudig in kaart brengen! Tenslotte zegt een
reactie meer over hen dan over degenen die zij
als illegaal aanmerken.
Bah, wat is het soms toch moeilijk om je vertrouwen in de mensheid niet te verliezen.
Gisteren ook eens de sites langsgefietst van een
aantal in mijn ogen enge clubjes, zoals de NNV en
DemoCrates. Hard tijd voor tegengas als je het mij
vraagt, maar het lijkt vechten tegen de bierkaai.
En deze groep wordt ook overspoeld met suggestieve berichten door mensen met dergelijke
abjecte meningen. Terug in de fles die geest!
Groeten
---------------------------------------De Joker © (_____@____________.it)
Subject: Re: Fascistische "kunst" in Amsterdam
Date: 2003-12-29 03:55:05 PST
Op zijn minst zeer onnadenkend als je het mij
vraagt.
Nee hoor Anil Ramdas zei toch juist dat ze er bij
de Balie heel lang over hadden nagedacht?
Ik vindt het helemaal niet moeilijk om mijn vertrouwen in de mensheid niet te verliezen.
(En het is voor mij juist onmogelijk
om het _wel_ te verliezen!)

Registrant EGBG
Churchilllaan 246 2
1078 EZ AMSTERDAM
Netherlands

`---------------------------------------(__________@__.nl)
Subject: Re: Fascistische "kunst" in Amsterdam
Date: 2003-12-29 14:05:53 PST

EGBG (Engelbregt Gegevens Beheer Groep) is een
in 1994 opgericht registratieonderzoeksbureau.

Schrijf je de ziektekostenstijging toe aan illegalen? Uit welk potje worden die betaald dan dacht
je?

---------------------------------------(__________@___________.nl)
Subject: Re: Fascistische "kunst" in Amsterdam
Date: 2003-12-29 06:48:10 PST
Het is op zijn minst interessant te lezen hoe
mensen hier op reageren. Van ideetje van Oudkerk
tot intrekken van alle kunstsubsidies. Zelfs de
politiek is hiervoor verantwoordelijk. Van wie is
die politiek? De overheid moet optreden, aangifte
moet gedaan worden. De aloude mentaliteit van
wegduwen van een misstand en het verbieden van
de boodschap.
Het is inderdaad totaal niet politiek correct. De
verontwaardiging speelt in hoge mate op. De
correcte mores van sommigen komt om de hoek
kijken. In die zin hebben de initiatiefnemers al
veel data kunnen verzamelen. Is niet nodig dat
dit goed aan de oppervlakte komt? Nmm wel.
Gevoelige onderwerpen als deze blootleggen lijkt
mij een juiste zaak. Elke methode die daar voorverzonnen wordt zal op zijn minst arbitrair zijn.
Toch, hoe botter de methode, des te meer argumenten naar voren gebracht kunnen worden.
Immers, het 'botste' is al gezegd. Dat is het grote
voordeel van deze knuppel in het hoenderhok.
Verwijzingen naar WO-II moeten de monden snoeren. Nogal simpel. Om vervolgens het probleem
maar te laten zweven.
Ik hoop dat dit een allereerste begin wordt van
een open discussie over een probleem dat verder
gaat dan alleen maar politiek. Overigens een discussie waarbij harde termen zullen vallen. Laat
het maar gebeuren.
---------------------------------------(__@_____._.__)
Subject: Re: Fascistische "kunst" in Amsterdam
Date: 2003-12-29 06:52:47 PST
Tenzij het er toe diende om te laten zien welke
kant we op gaan als het rechtse beleid wordt dorgezet.
Zelfs als dat niet de bedoeling was, dan nog kan
het gezien worden als waarschuwing.

Ken je veel "enge" mensen, Suredeath?
Zou je ze aan willen geven?
De harde aanpak dus maar, Suredeath? (Maar je
moet ze wel eerst aangeven, hoor!)

Het zijn tenslotte niet de kunstenaars waar we
bang van hoeven zijn,
maar de rechtse politicie gesteunt door de rechtse
middenklasse en het rechtse lumpenproletariaat.
Hoe meer steun, des te verder schuift het naar
rechts. "ausweis bitte!"

---------------------------------------_____________@________.sum
Date: 2003-12-29 04:58:22 PST

---------------------------------------(__________@__.nl)
Subject: Re: Fascistische "kunst" in Amsterdam
Date: 2003-12-29 14:05:53 PST

Ik ben benieuwd wat Engelbregt Gegevens Beheer
Groep van plan is te gaan doen met alle verzamelde informatie ?
Wordt dit vernietigd, gebruikt voor eigen onderzoek/kunst, of wordt dit doorverkocht....

Welke kant het met de naweeen van het slinxe
beleid opgaat kunnen we zien aan de ziektekostenpremie, en het bijna hysterische verzet uit
de medische sector tegen maatregelen om misbruik van ziekenfondspasjes te voorkomen.

Domeinnaam regoned.nl
Status=actief

Ihre Krankenkassen-Beitrag wird um 20%
erhoeht, zahlen bitte!
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illegaal=nee
geslacht=vrouw
voornaam=Ye
nationaliteit=Nederlandse
postcode=1051
woonplaats=Amsterdam
aantal bekende illegalen=0
namelijk=
aantal (vermoedelijke) illegalen=0
namelijk.=
wilt u illegalen aangeven?=nee
aangiftereden=Verzoek van uw kant
naar waarheid ingevuld=ja
invulplaats=Amsterdam
invuldatum=27 december 2003
---------------------------------------illegaal=ja
geslacht=man
voornaam=Martijn
nationaliteit=postcode=1078
woonplaats=AMSTERDAM
aantal bekende illegalen=0
namelijk=
aantal (vermoedelijke) illegalen=0
namelijk.=
wilt u illegalen aangeven?=nee
aangiftereden=omdat dit wel de meest domme
manier is die je kan bedenken he...
naar waarheid ingevuld=ja
invulplaats=Amsterdam
invuldatum=nu
---------------------------------------illegaal=ja
geslacht=man
voornaam=mohammed
nationaliteit=urkmenistaans
postcode=9743
woonplaats=groningen
aantal bekende illegalen=meer dan 10
relatie tot illegaal=werkgever
relatie tot illegaal=familie
relatie tot illegaal=verhuurder
namelijk=
aantal (vermoedelijke) illegalen=meer dan 10
relatie tot (vermoedelijke) illegaal=werkgever
relatie tot (vermoedelijke) illegaal=familie
relatie tot (vermoedelijke) illegaal=verhuurder
namelijk.=
wilt u illegalen aangeven?=ja
aangiftereden=omdat ik een nazi ben
naar waarheid ingevuld=ja
invulplaats=groningen
invuldatum=26 december 2004
---------------------------------------illegaal=nee
geslacht=man
voornaam=Marcus Anthonie Jan
nationaliteit=Nederlandse
postcode=1017
woonplaats=Amsterdam
aantal bekende illegalen=0
relatie tot (vermoedelijke) illegaal=anders
namelijk=
aantal (vermoedelijke) illegalen=0
relatie tot (vermoedelijke) illegaal=anders
namelijk.=
wilt u illegalen aangeven?=ja
aangiftereden=daarom
naar waarheid ingevuld=ja
invulplaats=Amsterdam
invuldatum=28-12-2003
illegaal=nee

geslacht=man
voornaam=anoniem
achternaam=anoniem
nationaliteit=Nederlandse
adres=anoniem
postcode=anoniem
woonplaats=Rotterdam
aantal bekende illegalen=0
relatie tot (vermoedelijke) illegaal=anders
namelijk=nvt
aantal (vermoedelijke) illegalen=0
relatie tot (vermoedelijke) illegaal=anders
namelijk.=nvt
wilt u illegalen aangeven?=ja
aangiftereden=om aan te geven dat de hype
omtrend illigaliteit misschien wel mee valt...
naar waarheid ingevuld=ja
invulplaats=Rotterdam
invuldatum=28 december 2003

achternaam=-nationaliteit=servisch
adres=geheim
postcode=woonplaats=zeg ik liever niet
aantal bekende illegalen=meer dan 10
relatie tot (vermoedelijke) illegaal=anders
namelijk=pooier
aantal (vermoedelijke) illegalen=8
relatie tot (vermoedelijke) illegaal=anders
namelijk.=''plezier maker''
wilt u illegalen aangeven?=ja
aangiftereden=omdat ze mij steeds vaker bedreigen, en mij een koppie kleiner willen maker.
naar waarheid ingevuld=ja
invulplaats=apeldoorn
invuldatum=28 december

---------------------------------------illegaal=nee
geslacht=man
voornaam=erik
nationaliteit=nederlander
postcode=7131
woonplaats=lichtenvoorde
aantal bekende illegalen=0
relatie tot (vermoedelijke) illegaal=anders
namelijk=nvt
aantal (vermoedelijke) illegalen=0
relatie tot (vermoedelijke) illegaal=anders
namelijk.=nvt
wilt u illegalen aangeven?=nee
aangiftereden=ik heb toch niemand aan te geven,
waarom niet he
naar waarheid ingevuld=ja
invulplaats=lichtenvoorde
invuldatum=28 december 2003
---------------------------------------illegaal=ja
geslacht=man
voornaam=Ali
nationaliteit=ja is lekker
postcode=post heb geen code?
woonplaats=islamsterdam
aantal bekende illegalen=meer dan 10
relatie tot illegaal=vriend
relatie tot illegaal=werkgever
relatie tot illegaal=kennis
relatie tot illegaal=familie
relatie tot illegaal=verhuurder
relatie tot illegaal=klant
relatie tot illegaal=buurman
relatie tot illegaal=buurvrouw
namelijk=
aantal (vermoedelijke) illegalen=meer dan 10
relatie tot (vermoedelijke) illegaal=vriend
relatie tot (vermoedelijke) illegaal=werkgever
relatie tot (vermoedelijke) illegaal=kennis
relatie tot (vermoedelijke) illegaal=familie
relatie tot (vermoedelijke) illegaal=verhuurder
relatie tot (vermoedelijke) illegaal=klant
relatie tot (vermoedelijke) illegaal=buurman
relatie tot illegaal=buurvrouw
namelijk.=
wilt u illegalen aangeven?=ja
aangiftereden=ali illegali wil geld verdienen
leve de NSB!
naar waarheid ingevuld=ja
invulplaats=islamsterdam
invuldatum=vandaag
---------------------------------------illegaal=ja
geslacht=man
voornaam=koen

---------------------------------------illegaal=nee
geslacht=man
voornaam=Stefan
nationaliteit=Nederlandse
postcode=1107
woonplaats=Amsterdam ZO
aantal bekende illegalen=0
namelijk=
aantal (vermoedelijke) illegalen=meer dan 10
relatie tot (vermoedelijke) illegaal=anders
namelijk.=stadgenoot
wilt u illegalen aangeven?=nee
aangiftereden=Omdat u waarschijnlijk niet weet
wie (legaal of illegaal) op welk adres woont.
naar waarheid ingevuld=ja
invulplaats=Amsterdam
invuldatum=28-12-2003
---------------------------------------illegaal=nee
geslacht=man
voornaam=Brugt
nationaliteit=Nederlands
postcode=5021
woonplaats=Tilburg
aantal bekende illegalen=0
namelijk=
aantal (vermoedelijke) illegalen=0
namelijk.=
wilt u illegalen aangeven?=nee
aangiftereden=ben benieuwd naar de uitslag;
grappig project
naar waarheid ingevuld=ja
invulplaats=amerongen
invuldatum=29 december 2003
---------------------------------------illegaal=nee
geslacht=man
voornaam=Mohammed
nationaliteit=Nederlands
postcode=1017
woonplaats=Amsterdam
aantal bekende illegalen=meer dan 10
relatie tot (vermoedelijke) illegaal=anders
namelijk=zakenrelatie
aantal (vermoedelijke) illegalen=1
relatie tot (vermoedelijke) illegaal=anders
namelijk.=echtgenoot
wilt u illegalen aangeven?=ja
aangiftereden=Omdat Allah het zo heeft gewild.
naar waarheid ingevuld=ja
invulplaats=Amsterdam
invuldatum=27 december 2003
---------------------------------------illegaal=ja
geslacht=man
voornaam=E
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nationaliteit=War maakt dat uit?
postcode=zie email
woonplaats=Heerlen
aantal bekende illegalen=0
namelijk=
aantal (vermoedelijke) illegalen=0
namelijk.=
wilt u illegalen aangeven?=ja
aangiftereden=Omdat jullie ietwat ranzig zijn
naar waarheid ingevuld=ja
invulplaats=Heerlen
invuldatum=28 dec.
---------------------------------------illegaal=ja
geslacht=man
voornaam=George
nationaliteit=Amerikaans
postcode=10101
woonplaats=Washington
aantal bekende illegalen=meer dan 10
relatie tot (vermoedelijke) illegaal=anders
namelijk=Dictator
aantal (vermoedelijke) illegalen=meer dan 10
relatie tot (vermoedelijke) illegaal=anders
namelijk.=mede dictator
wilt u illegalen aangeven?=ja
aangiftereden=Omdat ik niet te vertrouwen ben
invulplaats=Washington
invuldatum=29-12-2003
---------------------------------------illegaal=nee
geslacht=man
voornaam=Jan-Joost
nationaliteit=Nederlandse
postcode=7533
woonplaats=Enschede
aantal bekende illegalen=0
namelijk=
aantal (vermoedelijke) illegalen=5
relatie tot (vermoedelijke) illegaal=buurman
namelijk.=
wilt u illegalen aangeven?=nee
aangiftereden=.
naar waarheid ingevuld=ja
invulplaats=Enschede
invuldatum=29-12-2003
---------------------------------------illegaal=ja
geslacht=man
voornaam=Achmed
nationaliteit=Turks
postcode=3122
woonplaats=Schiedam
aantal bekende illegalen=4
relatie tot illegaal=vriend
relatie tot illegaal=kennis
relatie tot illegaal=familie
namelijk=
aantal (vermoedelijke) illegalen=2
relatie tot (vermoedelijke) illegaal=vriend
relatie tot (vermoedelijke) illegaal=kennis
namelijk.=
wilt u illegalen aangeven?=ja
aangiftereden=Is slecht niet veel mens is leuk
hier
naar waarheid ingevuld=ja
invulplaats=Schiedam
invuldatum=29-12-2003
---------------------------------------illegaal=ja
geslacht=vrouw
voornaam=Fasrimi
nationaliteit=Syrisch
postcode=1071

woonplaats=Amsterdam
aantal bekende illegalen=10
relatie tot illegaal=vriend
relatie tot illegaal=kennis
relatie tot illegaal=familie
relatie tot illegaal=buurvrouw
namelijk=
aantal (vermoedelijke) illegalen=10
relatie tot (vermoedelijke) illegaal=klant
namelijk.=
wilt u illegalen aangeven?=ja
aangiftereden=Deze andere illegaal moet aangegeven worden. Als die andere
illegaal weg zijn, heb ik meer leefruimte. Daaarom
vindt ik dat zei weg moet.
Het is hier het regt van de sterkste, het lefen is
hart.
naar waarheid ingevuld=ja
invulplaats=Amsterdam
invuldatum=29-12-03
---------------------------------------illegaal=nee
geslacht=man
voornaam=Ilja
nationaliteit=Nederlandse
postcode=1071
woonplaats=Amsterdam
aantal bekende illegalen=1
relatie tot illegaal=kennis
namelijk=
aantal (vermoedelijke) illegalen=0
namelijk.=
wilt u illegalen aangeven?=nee
aangiftereden=Om zelf in de illegaliteit terecht te
komen
naar waarheid ingevuld=ja
invulplaats=Amsterdam
invuldatum=29-30-2003
---------------------------------------illegaal=ja
geslacht=man
voornaam=waszis
nationaliteit=citizin of the world
postcode=woonplaats=aantal bekende illegalen=meer dan 10
namelijk=
aantal (vermoedelijke) illegalen=meer dan 10
relatie tot (vermoedelijke) illegaal=kennis
relatie tot (vermoedelijke) illegaal=familie
namelijk.=
wilt u illegalen aangeven?=ja
aangiftereden=nananananana
naar waarheid ingevuld=ja
invulplaats=somewhere
invuldatum=1-1-0000
---------------------------------------illegaal=ja
geslacht=man
voornaam=Stelletje
nationaliteit=***
postcode=met je
woonplaats=kut enquete
aantal bekende illegalen=meer dan 10
relatie tot illegaal=vriend
relatie tot illegaal=werkgever
relatie tot illegaal=kennis
relatie tot illegaal=familie
relatie tot illegaal=verhuurder
relatie tot illegaal=klant
relatie tot illegaal=buurman
relatie tot illegaal=buurvrouw
namelijk=
aantal (vermoedelijke) illegalen=meer dan 10
relatie tot (vermoedelijke) illegaal=vriend

relatie tot (vermoedelijke) illegaal=werkgever
relatie tot (vermoedelijke) illegaal=kennis
relatie tot (vermoedelijke) illegaal=familie
relatie tot (vermoedelijke) illegaal=verhuurder
relatie tot (vermoedelijke) illegaal=klant
relatie tot (vermoedelijke) illegaal=buurman
relatie tot illegaal=buurvrouw
namelijk.=
wilt u illegalen aangeven?=ja
aangiftereden=Om te laten merken dat de bedenker van dit project echt te ver gaat! Ga iets nuttigs doen met je tijd... werken ofzo... Ga zelf
maar eens illegaal in een land wonen waar ze je
niet willen hebben.
Kunst... flikker toch op man!
naar waarheid ingevuld=ja
invulplaats=In je hol
invuldatum=vandaag
---------------------------------------illegaal=nee
geslacht=man
voornaam=Arnold
nationaliteit=Nederlander
postcode=7329
woonplaats=Apeldoorn
aantal bekende illegalen=meer dan 10
relatie tot illegaal=vriend
relatie tot illegaal=kennis
namelijk=
aantal (vermoedelijke) illegalen=meer dan 10
relatie tot (vermoedelijke) illegaal=vriend
relatie tot (vermoedelijke) illegaal=kennis
namelijk.=
wilt u illegalen aangeven?=nee
aangiftereden=U mag best weten dat ik "illegalen"
ken. De vraag is echter of iemand door alleen
maar te zijn illegaal kan zijn. Ik weet zeker van
niet. Ik zou willen dat alle illegalen per 31-122003 een "pardon" krijgen, zodat wij gezamelijk
de toekomst tegemoet kunnen gaan en ons bezig
kunnen houden met zinvollere zaken in het
leven.
naar waarheid ingevuld=ja
invulplaats=Apeldoorn
invuldatum=29-12-2003
---------------------------------------illegaal=ja
geslacht=man
voornaam=Ali
nationaliteit=Groenlands
postcode=?
woonplaats=Amsterdam
aantal bekende illegalen=8
relatie tot illegaal=vriend
relatie tot illegaal=werkgever
relatie tot illegaal=kennis
relatie tot illegaal=familie
relatie tot illegaal=verhuurder
relatie tot illegaal=klant
relatie tot illegaal=buurman
namelijk=
aantal (vermoedelijke) illegalen=2
relatie tot (vermoedelijke) illegaal=klant
namelijk.=
wilt u illegalen aangeven?=ja
aangiftereden=Omdat dit een kutinitiatief is.
Flikker op met dit smakeloze onterecht gesubsidieerde project. Wat zijn jullie een stelletje achterlijke teringlijers!
naar waarheid ingevuld=ja
invulplaats=Amsterdam
invuldatum=29-12-2003
---------------------------------------illegaal=ja
geslacht=man
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voornaam=japie
nationaliteit=ver weg
postcode=3200
woonplaats=geen
aantal bekende illegalen=meer dan 10
relatie tot illegaal=werkgever
namelijk=
aantal (vermoedelijke) illegalen=meer dan 10
relatie tot (vermoedelijke) illegaal=verhuurder
namelijk.=
wilt u illegalen aangeven?=nee
aangiftereden=voor de lul
naar waarheid ingevuld=ja
invulplaats=ja ja
invuldatum=ook
---------------------------------------illegaal=ja
geslacht=man
voornaam=hendrik
nationaliteit=lutjebroekse
postcode=2222
woonplaats=lutjebroek
aantal bekende illegalen=meer dan 10
relatie tot illegaal=familie
namelijk=
aantal (vermoedelijke) illegalen=meer dan 10
relatie tot (vermoedelijke) illegaal=familie
namelijk.=
wilt u illegalen aangeven?=ja
aangiftereden=leuk
naar waarheid ingevuld=ja
invulplaats=lutjebroek
invuldatum=28-12-03
---------------------------------------illegaal=ja
geslacht=man
voornaam=hassan
nationaliteit=marokkaanse
postcode=NVT
woonplaats=Eindhoven
aantal bekende illegalen=meer dan 10
relatie tot illegaal=vriend
relatie tot illegaal=buurman
namelijk=
aantal (vermoedelijke) illegalen=meer dan 10
relatie tot (vermoedelijke) illegaal=vriend
relatie tot (vermoedelijke) illegaal=buurman
namelijk.=
wilt u illegalen aangeven?=ja
aangiftereden=Geluidsoverlast...ikke niet slapen
want mijn doos niet
geisoleerd. AUB tuig terugsturen naar land van
herkomst. Ikke niet...ikke lief zijn
naar waarheid ingevuld=ja
invulplaats=eindhoven
invuldatum=29-12-2003
---------------------------------------illegaal=nee
geslacht=man
voornaam=Adolf
nationaliteit=Europees
postcode=1313
woonplaats=Amsterdam
aantal bekende illegalen=meer dan 10
relatie tot illegaal=vriend
namelijk=
aantal (vermoedelijke) illegalen=meer dan 10
relatie tot (vermoedelijke) illegaal=anders
namelijk.=een gevaar
wilt u illegalen aangeven?=ja
aangiftereden=U vraagt er toch om met uw fascistische inslag. U bent kunstenaar? Hoe verzin je
zoiets. Tweehonderduizend exemplaren verspreid?
Schaamt u zich zelf nu niet? En dan nog vragen
durven stellen ook. Foei.

Een goed uiteinde toegewenst en een heel kort
nieuwjaar.
naar waarheid ingevuld=ja
invulplaats=amsterdam
invuldatum=vandaag
---------------------------------------illegaal=ja
geslacht=man
voornaam=achmed
nationaliteit=maroturk
postcode=0000
woonplaats=grote staad
aantal bekende illegalen=meer dan 10
relatie tot illegaal=vriend
relatie tot illegaal=kennis
namelijk=
aantal (vermoedelijke) illegalen=meer dan 10
relatie tot (vermoedelijke) illegaal=vriend
relatie tot (vermoedelijke) illegaal=kennis
namelijk.=
wilt u illegalen aangeven?=nee
aangiftereden=weet niet
leren lesen en schreiven
naar waarheid ingevuld=ja
invulplaats=grote staad
invuldatum=vandaag
---------------------------------------illegaal=nee
geslacht=man
voornaam=Jan
nationaliteit=Nederlands
postcode=3082
woonplaats=Rotterdam
aantal bekende illegalen=meer dan 10
relatie tot illegaal=buurman
relatie tot (vermoedelijke) illegaal=anders
namelijk=ze moeten allemaal oprotten
aantal (vermoedelijke) illegalen=meer dan 10
relatie tot (vermoedelijke) illegaal=buurman
relatie tot (vermoedelijke) illegaal=anders
namelijk.=ze lopen overal, zelfs bij mijn kinderen
op school
wilt u illegalen aangeven?=ja
aangiftereden=Omdat ze stelen, verkrachten en
moorden.
Ze moeten allemaal weg, ze stinken ook.
maar die ene van tv Raaiman die mag wel blijven,
mijn vrouw kijkt er graag naar.
maar volgens mij is die niet helemaal illegaal.
naar waarheid ingevuld=ja
invulplaats=Rotterdam
invuldatum=december 29
---------------------------------------illegaal=nee
geslacht=man
voornaam=driek
nationaliteit=Nederlands
postcode=2585
woonplaats=Den Haag
aantal bekende illegalen=2
relatie tot illegaal=kennis
namelijk=
aantal (vermoedelijke) illegalen=2
relatie tot (vermoedelijke) illegaal=kennis
namelijk.=
wilt u illegalen aangeven?=ja
aangiftereden=Omdat ik vind dat ze hier niet
thuis horen
naar waarheid ingevuld=ja
invulplaats=Den haag
invuldatum=29 december
---------------------------------------illegaal=ja
geslacht=man

voornaam=ahmed
nationaliteit=pakistaans
postcode=1101
woonplaats=amsterdam
aantal bekende illegalen=meer dan 10
relatie tot illegaal=kennis
namelijk=
aantal (vermoedelijke) illegalen=meer dan 10
relatie tot (vermoedelijke) illegaal=kennis
namelijk.=
wilt u illegalen aangeven?=nee
aangiftereden=omdat ik echt illegaal bent,
naar waarheid ingevuld=ja
invulplaats=amsterdam
invuldatum=29-12-2003
---------------------------------------illegaal=nee
geslacht=man
voornaam=Nathan
nationaliteit=nederlands/duits
postcode=3038
woonplaats=Rotterdam
aantal bekende illegalen=1
relatie tot illegaal=klant
namelijk=
aantal (vermoedelijke) illegalen=0
namelijk.=
wilt u illegalen aangeven?=ja
aangiftereden=Omdat teveel mensen misbruik
maken van de nederlandse
gastvrijheid.
naar waarheid ingevuld=ja
invulplaats=Rotterdam
invuldatum=29-12-2003
---------------------------------------illegaal=nee
geslacht=man
voornaam=Henk
nationaliteit=Nederlandse
postcode=5432
woonplaats=Nergenshuizen
aantal bekende illegalen=0
namelijk=
aantal (vermoedelijke) illegalen=meer dan 10
namelijk.=buurtbewoner
wilt u illegalen aangeven?=nee
aangiftereden=Om een ontzettende extreme vorm
van geldverspilling (oftewel
loze subsidie aan loze "kunstuitingen" een klein
beetje te dwarsbomen. Alsof
Nederland voldoende geld te verbranden heeft.
Met dit geld valt vast wel
iets beters te doen.
naar waarheid ingevuld=ja
invulplaats=VooruitdanmaarUtrecht
invuldatum=vandaag
---------------------------------------illegaal=nee
geslacht=man
voornaam=Herman
nationaliteit=Nederlandse
postcode=1033
woonplaats=Amsterdam
aantal bekende illegalen=0
namelijk=
aantal (vermoedelijke) illegalen=0
namelijk.=
wilt u illegalen aangeven?=nee
aangiftereden=Omdat er zo'n gigantische mediapubliciteit over is ontstaan.
naar waarheid ingevuld=ja
invulplaats=Amsterdam
invuldatum=29-12-2003
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---------------------------------------illegaal=nee
geslacht=vrouw
voornaam=Bernadette
nationaliteit=NL
postcode=1104
woonplaats=Amsterdam
aantal bekende illegalen=meer dan 10
relatie tot illegaal=kennis
relatie tot illegaal=buurvrouw
namelijk=
aantal (vermoedelijke) illegalen=meer dan 10
relatie tot illegaal=buurvrouw
namelijk.=
wilt u illegalen aangeven?=nee
aangiftereden=Ik vind dat er iets moet gebeuren
aan het illegaal verhuren van stapelbedden en
kamers in de Bijlmermeer door o.a. Ghanezen en
Nigerianen, vaak aan kansloze illegalen of aan
Afrikanen op doorreis. Deze mensen forceren de
entreedeur met geweld, pissen in de trappenhuizen, vervuilen de algemene ruimten en houden
met niks en niemand rekening. Het is erger
geworden door de sloop (mijn flat blijft staan,
maar wordt onleefbaar dankzij nalatigheid van de
alles gedogende woningcorporatie. Die hebben het
veel te druk met slopen, koopwoningen bouwen,
fuseren en reorganiseren om de keurige betalende
huurders woongenot te leveren).
naar waarheid ingevuld=ja
invulplaats=Amsterdam
invuldatum=30 december 2003
---------------------------------------illegaal=ja
geslacht=man
voornaam=Thomas
nationaliteit=Indonsesich
postcode=7608
woonplaats=Almelo
aantal bekende illegalen=meer dan 10
relatie tot illegaal=vriend
relatie tot illegaal=kennis
relatie tot illegaal=familie
relatie tot illegaal=verhuurder
relatie tot illegaal=buurman
namelijk=
aantal (vermoedelijke) illegalen=meer dan 10
relatie tot (vermoedelijke) illegaal=vriend
relatie tot (vermoedelijke) illegaal=kennis
relatie tot (vermoedelijke) illegaal=familie
relatie tot (vermoedelijke) illegaal=buurman
namelijk.=
wilt u illegalen aangeven?=ja
aangiftereden=Naleving van de wet.
invulplaats=Almelo
invuldatum=29-12-2003
---------------------------------------illegaal=ja
geslacht=man
voornaam=achmed
nationaliteit=turk/ maroc./ neger/ afgaan enz
postcode=watz daat?
woonplaats=vld
aantal bekende illegalen=meer dan 10
relatie tot illegaal=familie
namelijk=KLANTEN
aantal (vermoedelijke) illegalen=meer dan 10
relatie tot (vermoedelijke) illegaal=familie
namelijk.=
wilt u illegalen aangeven?=ja
aangiftereden=ZE STELEN MIJN BIER
naar waarheid ingevuld=ja
invulplaats=vld
invuldatum=nu

---------------------------------------illegaal=ja
geslacht=man
voornaam=bnar
nationaliteit=turks
postcode=1852
woonplaats=Heiloo
aantal bekende illegalen=meer dan 10
relatie tot illegaal=vriend
relatie tot illegaal=werkgever
relatie tot illegaal=kennis
relatie tot illegaal=verhuurder
relatie tot illegaal=buurman
namelijk=
aantal (vermoedelijke) illegalen=meer dan 10
relatie tot (vermoedelijke) illegaal=vriend
relatie tot (vermoedelijke) illegaal=werkgever
relatie tot (vermoedelijke) illegaal=kennis
relatie tot (vermoedelijke) illegaal=verhuurder
relatie tot (vermoedelijke) illegaal=buurman
namelijk.=
wilt u illegalen aangeven?=nee
aangiftereden=dit zijn mijn vrienden
naar waarheid ingevuld=ja
invulplaats=heiloo
invuldatum=30-12-2003
---------------------------------------illegaal=nee
geslacht=man
voornaam=Piet
nationaliteit=Nederlandse
postcode=4385
woonplaats=Vlissingen
aantal bekende illegalen=3
relatie tot illegaal=buurvrouw
namelijk=
aantal (vermoedelijke) illegalen=7
relatie tot illegaal=buurvrouw
namelijk.=
wilt u illegalen aangeven?=ja
aangiftereden=Omdat ze hier alles kapot maken.
Ik betaal meer ziekenfondspremie voor dat soort
mensen. Om over de rest nog maar te zwijgen.
Iedereen die je spreekt op verjaardagen of op festjes . Heeft het erover dat dergelijke lieden met
de grootst mogelijke spoed dit land moeten verlaten. Alleen het punt is....... niemand trekt echt
zijn of haar mond open.... omdat men benauwd is
voor racist te worden versleten....Het wordt tijd
dat het huidige kabinet eens een keer *echt*
naar het volk luistert..... en niet naar al die
*linkse* zijdenwollen sokken figuren.... Groetjes,
naar waarheid ingevuld=ja
invulplaats=Vlissingen
invuldatum=30-12-2003
---------------------------------------illegaal=nee
geslacht=man
voornaam=Ld
nationaliteit=Nederlands
postcode=3012
woonplaats=Rotterdam
aantal bekende illegalen=0
relatie tot illegaal=kennis
namelijk=
aantal (vermoedelijke) illegalen=2
relatie tot (vermoedelijke) illegaal=anders
namelijk.=collega
wilt u illegalen aangeven?=nee
aangiftereden=Zag t in t nieuws en was wel
benieuwd
naar waarheid ingevuld=ja
invulplaats=Rotterdam
invuldatum=30-12-2003

---------------------------------------illegaal=ja
geslacht=man
voornaam=x
nationaliteit=x
postcode=1111
woonplaats=z
aantal bekende illegalen=0
relatie tot illegaal=vriend
relatie tot illegaal=familie
namelijk=
aantal (vermoedelijke) illegalen=0
relatie tot (vermoedelijke) illegaal=vriend
relatie tot (vermoedelijke) illegaal=familie
namelijk.=
wilt u illegalen aangeven?=nee
aangiftereden=x
naar waarheid ingevuld=ja
invulplaats=x
invuldatum=26082003
---------------------------------------illegaal=ja
geslacht=man
voornaam=Willy
nationaliteit=z.a.k.
postcode=1400
woonplaats=Broek in Waterland
aantal bekende illegalen=meer dan 10
relatie tot illegaal=klant
namelijk=
aantal (vermoedelijke) illegalen=meer dan 10
relatie tot (vermoedelijke) illegaal=vriend
namelijk.=
wilt u illegalen aangeven?=ja
aangiftereden=Omdat ik een lul ben!
naar waarheid ingevuld=ja
invulplaats=Amsterdam
invuldatum=30-12-2003
---------------------------------------illegaal=ja
geslacht=man
voornaam=ali
nationaliteit=arabisch
postcode=1121
woonplaats=noord
aantal bekende illegalen=meer dan 10
relatie tot illegaal=vriend
relatie tot illegaal=familie
namelijk=
aantal (vermoedelijke) illegalen=meer dan 10
relatie tot (vermoedelijke) illegaal=familie
namelijk.=
wilt u illegalen aangeven?=ja
aangiftereden=het moet ophouden
naar waarheid ingevuld=ja
invulplaats=noord
invuldatum=31/12/2003
---------------------------------------illegaal=ja
geslacht=man
voornaam=Ali
nationaliteit=Marrokens
postcode=1000
woonplaats=Biobak
aantal bekende illegalen=meer dan 10
relatie tot illegaal=buurman
namelijk=
aantal (vermoedelijke) illegalen=8
relatie tot (vermoedelijke) illegaal=buurman
namelijk.=
wilt u illegalen aangeven?=ja
aangiftereden=ze stinken
naar waarheid ingevuld=ja
invulplaats=s
invuldatum=s
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---------------------------------------illegaal=ja
geslacht=man
voornaam=Ashwin
nationaliteit=Nederlandse
postcode=8453
woonplaats=Oranjewoud
aantal bekende illegalen=0
namelijk=
aantal (vermoedelijke) illegalen=5
relatie tot (vermoedelijke) illegaal=vriend
relatie tot (vermoedelijke) illegaal=familie
namelijk.=
wilt u illegalen aangeven?=ja
aangiftereden=Omdat het moet. Het is familie.
Mijn vrouw heeft nog geen Fries paspoort!!!!!
naar waarheid ingevuld=ja
invulplaats=Oranjewoud
invuldatum=1-1-04
---------------------------------------illegaal=nee
geslacht=vrouw
voornaam=Irene
nationaliteit=Nederlands
postcode=1033
woonplaats=Amsterdam
aantal bekende illegalen=0
namelijk=
aantal (vermoedelijke) illegalen=0
namelijk.=
wilt u illegalen aangeven?=ja
aangiftereden=Als ik vermoedelijke illegalen
tegenkom, dan hoort u het snel genoeg. De werkgelegenheid moet optimaal blijven en iedereen
moet netjes zijn belastingen betalen
naar waarheid ingevuld=ja
invulplaats=Amsterdam
invuldatum=02-01-2004
---------------------------------------illegaal=nee
geslacht=vrouw
voornaam=Elvira
nationaliteit=Nederlandse
postcode=1971
woonplaats=ijmuiden
aantal bekende illegalen=0
namelijk=
aantal (vermoedelijke) illegalen=2
relatie tot (vermoedelijke) illegaal=kennis
namelijk.=
wilt u illegalen aangeven?=nee
aangiftereden=Kwam hem tegen
naar waarheid ingevuld=ja
invulplaats=Santpoort
invuldatum=02.01.04
---------------------------------------illegaal=ja
geslacht=man
voornaam=Mohammed
nationaliteit=Marrokaans
postcode=4337
woonplaats=Amsterdam
aantal bekende illegalen=meer dan 10
relatie tot illegaal=vriend
relatie tot illegaal=werkgever
relatie tot illegaal=kennis
relatie tot illegaal=familie
relatie tot illegaal=verhuurder
relatie tot illegaal=klant
relatie tot illegaal=buurman
relatie tot illegaal=buurvrouw
namelijk=
aantal (vermoedelijke) illegalen=meer dan 10
relatie tot (vermoedelijke) illegaal=vriend
relatie tot (vermoedelijke) illegaal=werkgever

relatie tot (vermoedelijke) illegaal=familie
relatie tot (vermoedelijke) illegaal=verhuurder
namelijk.=
wilt u illegalen aangeven?=ja
aangiftereden=Omdat jullie homos zain
naar waarheid ingevuld=ja
invulplaats=Rotterdam
invuldatum=11/11/1111
---------------------------------------illegaal=ja
geslacht=man
voornaam=Edward
nationaliteit=INdo
postcode=8017
woonplaats=Zwolle
aantal bekende illegalen=meer dan 10
relatie tot illegaal=familie
namelijk=
aantal (vermoedelijke) illegalen=4
relatie tot (vermoedelijke) illegaal=buurman
namelijk.=
wilt u illegalen aangeven?=ja
aangiftereden=Ik wiel grag regt op verblijvferguning krijggen!
naar waarheid ingevuld=ja
invulplaats=Zwolle
invuldatum=05-01-2004
---------------------------------------illegaal=nee
geslacht=vrouw
voornaam=Chantal
nationaliteit=nederlandse
postcode=2451
woonplaats=Leimuiden
aantal bekende illegalen=2
relatie tot illegaal=kennis
namelijk=
aantal (vermoedelijke) illegalen=3
relatie tot (vermoedelijke) illegaal=kennis
namelijk.=
wilt u illegalen aangeven?=ja
aangiftereden=Omdat ze iemand gebruiken uit
mijn omgeving.
naar waarheid ingevuld=ja
invulplaats=Alphen a/d Rijn
invuldatum=07-01-2003
---------------------------------------illegaal=ja
geslacht=man
voornaam=Edward
nationaliteit=INdo
postcode=8017
woonplaats=Zwolle
aantal bekende illegalen=meer dan 10
relatie tot illegaal=familie
namelijk=
aantal (vermoedelijke) illegalen=4
relatie tot (vermoedelijke) illegaal=buurman
namelijk.=
wilt u illegalen aangeven?=ja
aangiftereden=Ik wiel grag regt op verblijvferguning krijggen!
naar waarheid ingevuld=ja
invulplaats=Zwolle
invuldatum=05-01-2004
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