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Kunst als medicijn
Is kunst gezond? Om dat te onderzoeken worden in een
Haags ziekenhuis kunst en nepkunst ingezet. Aan het onderzoeksproject doen ruim vijftig kunstenaars mee onder
leiding van ‘proceskunstenaar’ Martijn Engelbregt.
door Frederique Melman

V

ier uur. Het bezoekuur in ziekenhuis Medisch Centrum Haaglanden aan de rand
van de Haagse Schilderswijk is begonnen.
De centrale hal stroomt vol. In het café even verderop wordt koffie en gebak geserveerd. De deuren van de lift gaan open. Vier mannen stappen
uit. Honkbalpetjes, joggingbroeken. De oudste
kerel, bleek, ongeschoren, tatoeages op zijn
rechter hand, heeft het verband nog om zijn pols
zitten. ‘Het is mooi geweest,’ zegt hij met een dik
8

Haags accent. ‘We gaan een biertje drinken,’ zegt een ander.
Dan houden ze stil bij een foto aan de muur.
Een bevreemdende foto van een parkeerplaats bij nacht waar een halfkale boom en
vijf kleine struikjes door flitslicht worden
opgelicht. Wat vinden de mannen van het
kunstwerk? ‘Wel mooi,’ zegt John, die zijn
behandeling tegen epilepsie zojuist zelf gestaakt heeft. ’Ja,’ zegt zijn maat, de dikste van

het stel, ‘ik vind het ook wel mooi.’ ‘Kijk
maar uit,’ zegt een derde. ‘Hij neemt ’m zo
mee, hij jat alles wat los en vast zit.’
Kunst aan de muur van een ziekenhuis.
Niets bijzonders. Aan de meeste ziekenhuismuren hangt kunst. Maar deze foto is
onderdeel van een wetenschappelijk onderzoek naar de vraag of kunst goed is voor
de gezondheid. De kunstsector verkeert in
zwaar weer. Subsidies worden teruggeschroefd of stopgezet. Steeds vaker rijst de
vraag: wat is eigenlijk het nut van kunst?
‘Daarom wil ik onderzoeken wat het effect
van kunst op de gezondheid is,’ legt ‘proceskunstenaar’ Martijn Engelbregt uit. Eerder verwierf hij nationale bekendheid met
projecten als Het tegenscript (een vragenlijst om telemarketeers van repliek te dienen) en Het illegalenformulier (een officieel
ogend formulier om illegalen aan te geven). Aan zijn laatste onderzoek, beter genaamd, doen ruim vijftig kunstenaars mee,
onder wie Gijs Frieling, Frank Koolen,
Fransje Killaars en Job Koelewijn. Onderzoekers van de tu Delft en de Rijksuniversiteit Groningen hielpen het onderzoek op-
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