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Ine Gevers, Maaike Bleeker, Stuart Blume, Amade M‘charek, Miriam van 
Rijsingen, Jacqueline Schoonheim (red.): ‘Niet Normaal.’ Diversiteit in 
Kunst, Wetenschap en Samenleving. NAi Uitgevers, i.s.m. de stichting Niet Normaal, 
Rotterdam 2009. ISBN 7890 56627140. Engelse editie: ISBN 9789056627157 zie ook 
http://www.nietnormaal.nl/ en 
http://www.naipublishers.nl/kunst/niet_normaal.html 
 
Soort boek: Het boek Niet Normaal is het papieren onderdeel van een groot 
multimediaproject. In de Beurs van Berlage in Amsterdam vond van december 2009 
tot maart 2010 een grote expositie plaats. Die bevatte schilderijen, video’s, objecten, 
installaties, performances, alles wat de moderne kunst te bieden heeft. Daarnaast 
werden in een parallelprogramma films en documentaires gedraaid, lezingen gegeven 
en discussies gehouden. Het boek is grotendeels een catalogus van de tentoonstelling. 
Van elk getoond werk is er een foto, vergezeld van een achtergrondstukje over de 
maker en over het getoonde werk. Daarnaast is er een serie essays van filosofen, 
wetenschappers en kunsttheoretici: Renu Addlahka, Michel Callon, Johnson Cheu, 
Trudy Dehue, Patrick Devlieger, Ine Gevers, Dan Goodley, Donna Haraway, Ivo van 
Hilvoorde, Petra Kuppers, Laurens Landeweerd, Amade M’Charek, Ingunn Moser, 
Griet Roets, Tom Shakespeare. 
 
Meer info: www.naipublishers.nl/kunst/niet_normaal.html 
 
Beschrijving: Wat is normaal en wie bepaalt dat eigenlijk? Deze vraag staat 
centraal in “Niet Normaal”. Perfectie is de norm geworden in de westerse 
samenleving. Mooi en gelukkig zijn is maakbaar en daardoor een keuze, 
ongelukkig zijn je eigen schuld. 
In haar inleidend hoofdstuk over de visie achter het project benadrukt curator Ine 
Gevers dat het enerzijds gaat om de fascinatie voor wie en wat van het normale 
afwijkt, maar anderzijds juist niet om ‘verschil’ te benadrukken. Het gaat juist om de 
erkenning dat iedereen op eigen manier tot dezelfde wereld behoort. 
 
Vervolgens is het boek opgedeeld in vier stukken: 
1. Maakbaarheid & Perfectie. Hieronder werk dat kritische kanttekeningen plaatst bij 
het feit dat het streven naar perfectie door toegenomen technische mogelijkheden 
steeds meer onder handbereik lijkt te komen. Dit maakbaarheidideaal dreigt nu 
echter de nieuwe norm te worden. Waar perfectie vroeger een droom van sommigen 
was, wordt het nu een noodzakelijke inspanning voor velen. De essays spreken er hun 
zorg over uit, de kunstenaars steken er de draak mee. Dit deel bevat essays over 
dwerggroei, het toenemend aantal kinderen met de diagnose ADHD en de manier 
waarop handicap wordt afgebeeld in de science fictionfilm Gattaca. 
2. Norm & verschil als handelswaar. Het tweede deel heeft als rode draad dat we 
mensen niet te makkelijk moeten etiketteren op in het oog springende verschillen. 
Iemand met een handicap hoeft toch niet altijd een gehandicapte te zijn? Het bevat 
essays over freak-kunstenaar Mat Fraser en de traditie van freaks als kermisatractie, 
over een bekende rechtszaak in India voor abortus bij een baby met hartafwijking en 
over de biologisering van misdaad en misdadigers. 
3. Mens & technologie. Het derde deel gaat over de technologische mogelijkheden om 
onze menselijke grenzen en normen te veranderen. Het beeld van de ‘cyborg’, deels 



menselijk lichaam en deels kunstmatig, vormt een rode draad door dit deel. Het bevat 
essays over de kunstbenen van hardloper Oscar Pistorius, hoe lichamelijke handicaps 
zich verhouden tot sekse en klasse en over de vader van Donna Haraway, een 
gehandicapte sportjournalist. 
4. Praktijken van de democratie. Het laatste deel gaat nog explicieter in op de 
politieke en maatschappelijke kant van diversiteit. Het bevat essays over de 
‘selfadvocacy’ beweging van mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap, 
over de gehandicapten die de grenshandel beheersen tussen de beide Congolanden 
in Afrika en over de kracht van zwakkeren en benadeelden als gehandicapten in een 
democratische samenleving. 
 
Wat viel op?  
Deze manifestatie is de voorlopige bekroning van het werk van esthetica, curator en 
‘disability’ activist Ine Gevers (http://www.inegevers.net/). Zij heeft een rijke oogst 
aan kunstwerken samengebracht die elk op hun manier ons concept van normale 
mensen aan de kaak stellen. Deels gaat het om de normaliteit van lichamen, zoals in 
het prachtige witmarmeren beeld van gehandicapte atleet Stuart Penn, waarvan de 
poster door de NS te confronterend werd geacht voor onze perrons. Vaak gaat het ook 
om abnormaliteit in gedrag of psychische gesteldheid. Een grensgeval tussen beide is 
de prachtige video Forever, door Julika Rudelius. Zij liet vijf Amerikaanse vrouwen 
van zekere leeftijd en onaantastbare zelfingenomenheid bij hun zwembaden 
toelichten hoe belangrijk schoonheid voor hen is. Zonder uitzondering menen deze 
opzichtig opgespoten en strak getrokken dames dat innerlijke schoonheid is waarom 
het draait. Je kon ter plekke ook inloggen op http://isnt.autistics.org/, de website van 
het Institute for the Study of the Neurologically Typical, waarin normaal en 
abnormaal zijn omgedraaid. 
Er is heel veel moois en uitdagends te vinden in dit boek, maar misschien ook een 
beetje te veel van het goede. En een deel van de essays is niet goed te volgen als je niet 
ingewijd bent in allerlei theoretisch jargon. Maar de doorzetter krijgt veel 
mogelijkheden aangereikt om anders tegen mensen en verhoudingen aan te gaan 
kijken, zo anders dat die ander niet meer zo anders is. 
 
Citaten: Pag. 23 (Ine Gevers. Normaliteit op recept): “Hoe kan een neuscorrectie of 
volledige make-over iemand vandaag de dag ‘meer mens’ maken, terwijl een ander 
met een prothese nog altijd als ‘minder mens’ wordt gezien?” 
Pag. 99 (Trudy Dehue. Neurobiologische perfectie): “In een land waar talloze 
websites bestaan over ADHD, ADHD-liederen worden gezongen en speciale 
gebruiksvoorwerpen voor ADHD’ers beschikbaar zijn, onderzoekt zo’n enquete [naar 
het vóórkomen van ADHD] vooral de populariteit van het label, denkt een 
nominalist. De bekendheid van ADHD, gecombineerd met de nadruk op goed 
presteren in onze maatschappij, zal het effect hebben dat veel ondervraagden hun 
teleurstellingen in termen van een stoornis zijn gaan zien.” 
Pag. 146 (Petra Kuppers. Freak): “In de freakshow werd degene die optrad niet gezien 
als een artiest, maar als de niet-menselijke ander waaraan zijn of haar act zijn naam 
ontleende: de ‘menselijke zeehond’… Het publiek zag geen show, maar slechts iemand 
die wezenlijk anders was.” 
 
Recensies : zie 
http://www.nietnormaal.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=76&It 
emid=70&lang=nl 


