
In de laatste week van 2003 heeft Regoned een formulier verspreid ter inventarisatie van illegalen onder
200.608 adressen in Amsterdam. Geef antwoord op de vragen en stuur het formulier retour naar: Regoned,
Postbus 94462, 1090 GL  Amsterdam.

Naam

Adres

Telefoonnummer

Heeft u het Regoned illegalenformulier ontvangen? ja  nee

Zo ja, Heeft u het ingevuld? ja  nee

Zo ja, Heeft u het retour gestuurd? ja  nee

Heeft u door (publiciteit over) het formulier over illegalen nagedacht? ja  nee

Heeft u door (publiciteit over) het formulier met anderen over illegalen gesproken? ja  nee

Wilt u illegalen helpen? ja  nee

Zou u het formulier wel hebben ingevuld als het anoniem kon? ja  nee

Voor hoeveel geld wilt u illegalen aangeven? e

Vind u dat Regoned zijn excuses moet aanbieden? ja  nee

Zo ja, aan wie en waarvoor?

Op welke manier?

Wat is uw geboortedatum?                   

Had u oorlogsassociaties bij het formulier? ja  nee

Bent u in paniek geraakt door het formulier? ja  nee

Bent u naar de politie gegaan? ja  nee

Heeft u contact gezocht met de media? ja  nee

Dacht u dat het een ‘echt’ formulier betrof? ja  nee

Welke vragen had u graag op het formulier gezien?

Welke vragen had u liever niet op het formulier gezien?

Bent u door (publiciteit over) het formulier anders over illegalen gaan denken? ja  nee

Heeft u de kliklijn al eens gebeld? ja  nee

Heeft u iets via de media meegekregen over het formulier? ja  nee

Zo ja, wat vond u van het mediaoptreden van Regoned?

Vind u Regoned kunst? ja  nee

Wat vind u ervan dat Regoned zowel steunbetuigingen kreeg van Groen Links als van Nieuw Rechts?

Wat vind u ervan dat het AFK 19.000,- euro belastinggeld heeft besteed aan dit ‘kunstproject’?

Evaluatieformulier
Registratie Orgaan
Nederland

Postbus 94462
1090 GL Amsterdam

tel. 020 - 6205933
fax. 020 - 6207817

e-mail: info@regoned.nl
www.regoned.nl

R E GONE D



Geef aan in hoeverre u het met de 
volgende uitspraken over het 
‘illegalenformulier’ eens bent:
Ik werd er misselijk van toen ik dat NSB-achtige formulier zag. - • +

Ik begrijp niet dat zulke post in Amsterdam wordt verspreid. - • +

Slimme jongen, die Engelbregt, dat hij voor zijn project geld heeft weten los te peuteren. - • +

Dat illegalenformulier is niet kies. - • +

Aan het denken gezet zijn mensen zeker. - • +

Pas achteraf zeggen dat het om een kunstwerk ging is behalve laf ook eenvoudigweg te laat. - • +

Met het formulier laat je mensen in de verte associatief kennismaken met hoe het voelt om illegaal te zijn. - • +

De commotie laat zien dat de discussie over illegalen in Amsterdam leeft. - • +

Met het illegalenformulier worden kunst en politiek door elkaar gehaald. - • +

Het maatschappelijk debat wordt een loer gedraaid door politieke appelen als artistieke citroenen te verkopen. - • +

Ik raakte in paniek en besloot een week lang niet op mijn werk te verschijnen waarna ik ontslagen werd.

Het kunstwerk is uiteindelijk niet geslaagd. - • +

Het is verleidelijk om het werk af te doen als het zoveelste voorbeeld van goedkope shockeerkunst. - • +

Het illegalenformulier werkt ‘ontregelend’ en ‘verontrustend’. - • +

Het AFK heeft als opdrachtgever niet verwijtbaar gereageerd. - • +

Het is een positieve ontwikkeling dat er een open debat over migratie gevoerd kan worden. - • +

Het is ondenkbaar dat iemand een uitspraak doet over een gevoelig onderwerp zonder morele bedoeling. - • +

De bedoeling was natuurlijk om de klikbereidheid van de Amsterdammers te onderzoeken. - • +

Men wordt woedend over een verband dat men zelf legt. - • +

Het illegalenformulier is eerder een overtuigende kopie dan een artistieke noviteit. - • +

Je mag van een kunstenaar verwachten dat hij zich van beroepen als koekbakker en vuilnisophaler onderscheidt. - • +

Engelbregt heeft de discussie aangezwengeld. - • +

Engelbregt heeft niet over de oplossing van het illegalenvraagstuk nagedacht. - • +

Het is een poging om na te gaan hoeveel aangeschrevenen onnozel genoeg zijn om in de val te trappen. - • +

Kennelijk is de situatie in Nederland zo dat een dergelijke enquête zo maar echt had kunnen zijn. - • +

Engelbregt verdient rehabilitatie. - • +

Elke methode die gevoelige onderwerpen blootlegt zal op z’n minst arbitrair zijn. - • +

Het formulier is een goede manier om rechs-radikalen in kaart te brengen. - • +

Het formulier is waarschijnlijk een ideetje van Rob Oudkerk. - • +

Martijn Engelbregt geilt gewoon op het provoceren van mensen. - • +

De mensen zijn het hardst geschrokken van hun eigen reactie op het verzoek. - • +

Als je iets kunst noemt mag je doen en laten wat je wilt. - • +

De hypocrisie van de Nederlander is ongekend. - • +

Het is een soort ludieke bewustzijnswordingsactie. - • +

Engelbregt is een kleine lieve jongen die met lucifers speelt. - • +

Met dit project heeft het AFK de plank misgeslagen. - • +

op-, af-, en-, of-, aanmerkingen:

helemaal mee eens

niet mee eens/oneens

helemaal mee oneens


