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PERSBERICHT 

 

Internationale waardering voor Niet Normaal 

 

 

Twee dagen na de grand opening van de internationale beeldende kunst 

tentoonstelling Niet Normaal * Difference on Display vond een bijeenkomst 

plaats tussen deelnemende kunstenaars, curatoren en critici. 

De eerste professionele reacties op de tentoonstelling werden gepeild en met 

het publiek gedeeld. 

 

Onder leiding van gespreksleider Gabrielle Schleijpen schoven Joseph 

Grigely, Ines Doujak en Louis Hock als deelnemende kunstenaars aan. Fulya 

Erdemci, Ute Meta Bauer en Okwui Enwezor waren speciaal uitgenodigd om Niet 

Normaal * Difference on Display in een internationaal perspectief te  

bezien. 

 

Niet Normaal * Difference on Display wordt als rijk en gelaagd ervaren.  

Het bevragen van normaliteit met het oog op de huidige conservatieve en 

normatieve politiek is urgent en nastrevenswaardig. De vraagstelling ‘wat is 

normaal en wie bepaalt dat’  inspireert en de manier waarop dit in de 

tentoonstelling is vertaald naar pluraliteit en veelvormigheid werkt 

aanstekelijk. Niet Normaal wijkt af van het traditionele 

tentoonstellingsmodel, zowel in ruimtelijke benadering als in de 

samenstelling. 

 

De tentoonstelling compliceert de vragen in plaats van ze te beantwoorden.  

Met name deelnemend kunstenaar Joseph Grigely sprak hier zijn complimenten 

over uit. Het gaat hier niet om ziekte of beperkingen maar om een continuüm. 

Niet Normaal draagt bij aan een verruimde esthetiek die anders zijn 

incorporeert. 

 

Waardering was er ook voor de eigenzinnige aanpak en passionele insteek. 

Okwui Enwezor prees de specifieke taal die de tentoonstelling als geheel 

spreekt. Niet Normaal * Difference on Display gaat over structuren van 

verschil en controle en geeft de toeschouwer gereedschap hierover na te 

denken. Samen met de onverwachte perspectieven van waaruit de kunstwerken 

kunnen worden bekeken, waardoor ‘blind spots’ van kunstwerken aan het licht 

komen, is dit een aanwinst. Het gewicht van deze tentoonstelling laat zich 

vooral kennen in de productieve zin van het woord, aldus Enwezor. De 

tentoonstelling moet worden gezien als een processor van een andere manier 

van kijken en begrijpen. 

 

Niet Normaal * Difference on Display wordt gezien als een unieke 

tentoonstelling zoals deze niet alleen in Nederland maar ook internationaal 

maar zelden wordt aangetroffen.   

 

 

 

 Voor meer informatie: Lieke Timmermans, lieke@nietnormaal.nl 

Adapted	  from	  a	  landmark	  Dutch	  exhibition,	  Niet	  Normaal	  (a	  popular	  phrase	  literally	  translated	  
as	  ‘not	  normal’,	  but	  also	  meaning	  ‘cool’)	  features	  work	  in	  a	  variety	  of	  media.	  Niet	  Normaal	  asks	  
the	  question:	  what	  is	  normal	  and	  who	  decides.	  It	  aims	  to	  examine	  the	  world	  we	  build	  together,	  
one	  not	  always	  as	  inclusive	  and	  democratic	  as	  we	  would	  wish	  for.	  The	  Niet	  Normaal	  exhibition	  
displays	  work	  by	  artists	  seeking	  out	  paradoxes	  and	  casting	  a	  keen	  eye	  on	  the	  world	  around	  
them,	  and	  share	  their	  findings	  with	  visitors.	  The	  result	  is	  by	  turns	  shocking,	  humorous	  and	  
touching.	  New	  spaces	  open	  up	  between	  temptation	  and	  confrontation:	  room	  for	  being	  different.	  
It	  focuses	  on	  issues	  such	  as	  perfectibility,	  normalisation	  strategies,	  language	  as	  a	  vehicle	  to	  play	  
out	  norm	  and	  difference,	  and	  the	  paradox	  of	  technology.	  Technology	  is	  an	  important	  tool	  that	  
enables	  people	  to	  participate	  but	  also	  we	  tend	  to	  instrumentalise	  technology	  such	  that	  it	  creates	  
sameness.	  In	  the	  hands	  of	  an	  ablist	  driven	  society	  technology	  might	  marginalise	  disabled	  people	  
instead	  of	  being	  an	  aid.	  Niet	  Normaal	  Liverpool	  brings	  together	  24	  artists	  works,	  among	  whom	  
several	  newly	  commissioned	  works	  around	  the	  theme	  of	  language	  as	  a	  double	  edged	  sword:	  it	  
can	  imprison	  as	  well	  as	  set	  us	  free.	  Adapted	  from	  the	  successful	  Amsterdam	  exhibition	  
conceived	  and	  curated	  by	  Ine	  Gevers.	  
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Jan Modaal heeft twee op de 
vijf kans aan een psychiatrische
stoornis te lijden.
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Jan Modaal slikt 630 pillen 
per jaar.
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Jan Modaal heeft 8.6 
verschillende sexuele partners.
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First Impressions, with Ute Meta Bauer, Joseph Grigely, Ines Doujak, Louis 
Hock, Fulya Erdemci. Contributions from Okwui Enwezor, Hou Hanru, Gavin 
Jantjes.  
  
Gabriëlle Schleijpen (moderator) introduced the discussion as an occasion 
to “exchange our first impressions of the Niet Normaal * Difference on 
Display exhibition, and to reflect critically on its concept and execution” 
within an international context. 
  
Fulya Erdemci had been intrigued by Niet Normaal’s central concept from the 
project’s inception. It seems that society is becoming ever more 
conservative, throwing up all manner of problems for minorities and efforts 
at their inclusion. Erdemci’s first impression of the actual exhibition was 
a positive one. Niet Normaal’s offer of diversity on a range of different 
platforms and levels is inspiring, and may be summed up in two words: 
plurality and polyphony. Its central question is thought-provoking, as is 
the design of the exhibition space itself, with its organic, flowing lines 
suggesting a non-rational approach to the work. Niet Normaal * Difference 
on Display breaks with established exhibition practices, both in terms of 
spatial arrangement and in composition.  
 
Erdemci referred back to Wandering Lines: Towards a New Culture of Space, 
which she had co-curated for the 2008 SCAPE Biennial in New Zealand, 
relying on the work of cultural theorist Michel de Certeau. In Niet 
Normaal, Erdemci saw similar errant paths, lateral and vertical connections 
and exchanges between works that lend the exhibition an additional interest 
on a meta level.  
 
Schleijpen asked the other participants how such polyphony might affect 
perception.  
 
Ute Meta Bauer pointed to Niet Normaal’s stated intention of reaching a 
broad audience, which seems to have carried over into a broad range of 
possible readings.  
 
Ines Doujak cited Niet Normaal’s strong emotional charge, its speaking from 
a sense of urgency.  
 
Joseph Grigely spoke of the exhibition as rich and layered. Rather than 
answer its own question, Niet Normaal complicates the issue, which is not 
disability as such, but a continuum of difference that is irreducible to 
any one individual or work of art. Niet Normaal addresses a general 
narrowing of bandwidths, aesthetically as well as socially. It has the 
potential to promote the development of a new, broader aesthetics, one that 
incorporates ways of being different.  
 
The exhibition generates knowledge, then translates that knowledge into a 
lived reality between people. Grigely cited his own preferred means of 
communication, writing, as an example of a different way of being that is 
by definition shared between individuals. One of Niet Normaal’s principle 
strengths, then, is its resistance to reproducing a separation of minds, 
moving beyond “us” and “them” to deal with a “we” instead.  
 
Schleijpen interjected at this point that such practices are integral to 
art in general and thus, ironically, fairly normal.  
 
Louis Hock seconded Grigely’s call for a broader aesthetics, bringing up 
another possible example from his own experience. As a young boy, Hock had 

looked up to a slightly older friend who lived next door. This boy had only 
one leg, and Hock had wished that he, too, could be like that. Grigely 
associated this anecdote with the now fairly well-known phenomenon of 
trans(dis)ability.  
 
Hock stated that as an artist, he had grown accustomed to having his work 
appropriated by curators when taking part in a group exhibition, but also 
stressed that works retain an agency of their own, even when subsumed under 
an exhibition’s thematic umbrella. Perhaps Niet Normaal’s most 
distinguishing feature is that it is an exhibition, rather than that it is 
made up of works of art. Hock found Niet Normaal’s multimedia approach and 
the resulting synaesthetic cacophony intriguing, a way of bringing the 
fullness of street life into the exhibition space.  
 
Ute Meta Bauer objected to Hock’s use of the term “appropriation” for its 
implied assumption that there could be such a thing as unappropriated art. 
After all, no exhibition space or context is neutral. Even MOMA – 
especially MOMA – has a subtext, if not an agenda. Bauer did not see the 
distinction between art exhibitions and exhibitions in general as 
particularly relevant. What interested her was an artist’s approach to a 
subject, the way subjects materialise as works of art. Do the pieces 
provide a topic, or does the topic work its way into the pieces? The amount 
of symbolic capital generated by a project like Niet Normaal should not be 
underestimated.  
 
At this point, Hock brought up Niet Normaal’s unusual mode of operation on 
the institutional level. While not being an institution in any traditional 
sense of the word, it nevertheless behaves as if it were, Royal 
endorsements and all. The project copies existing structures of power for 
its very own, potentially subversive purposes.  
 
Bauer added that visibility and its symbolic value seem to have factored 
into Niet Normaal’s quasi-institutional set-up, including its monumental 
setting in a major architectural landmark at the very heart of Amsterdam. 
The question remains whether such mainstreaming-through-art is feasible, 
and if so, whether museums and other institutions should be striving to do 
the same.  
 
Doujak seconded Bauer’s emphasis on visibility, adding that many people go 
through society like vampires, not seeing themselves reflected anywhere. 
She did wonder, however, if Niet Normaal’s given theme might be too 
specific. She had had reservations about the exhibition, fearing a freak 
show, and had been relieved to find that it was not.  
 
Ine Gevers underlined the scope of the phrase “niet normaal” which, though 
admittedly a very specific Dutch expression, can actually be applied to 
anything that is out of the ordinary, either positively or negatively. Niet 
Normaal hinges on this ambiguity, on an absence of labels and the 
inevitable distinction between us and them.  
 
Erdemci worried that emphasising diversity could end up blotting out actual 
difference in favour of a range of token identities. Grigely expressed 
doubts about tokenism as a workable means of representing difference, 
citing Emmanuel Levinas. If we think across difference, connections that we 
would never have thought possible might emerge, offering the tools to 
question normative policies. What mattered most to Grigely about Niet 
Normaal was its insistence that difference is not an individual matter, a 
matter of you or me, but of the spaces we share.  



 
Bauer added that Niet Normaal allows plenty of room for empowerment and joy 
in being different, next to the usual narratives of alienation and misery.  
 
Gavin Jantjes expressed some disappointment at seeing so many familiar 
pieces included in the exhibition, which he suggested makes it less 
rewarding to members of the art community.  
 
Okwui Enwezor disagreed, arguing that Niet Normaal cannot be reduced to the 
sum of its component works. The exhibition speaks a clear and distinctive 
language of its own, not only focusing on structures of difference and 
control, but providing visitors with the tools to process the matter. In 
addition, Enwezor claimed that well-known works of art may develop blind 
spots that go unnoticed when viewed in their usual context. Niet Normaal 
offers useful alternative perspectives, bringing to light dynamics that 
previously may have been overlooked. Enwezor concluded that the baggage 
Niet Normaal carries lies in its productive potential, and that the 
exhibition should be viewed as a processor of different readings, and of 
reading differently.  
 
Over the course of the afternoon, Niet Normaal * Difference on Display 
emerged as a unique initiative, the likes of which are as rare abroad as 
they are in the Netherlands. 
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Thomas Hirschhorn – “CONCRETION”, “Mannequins avec 

Outgrowths”, Le Creux de l’Enfer, Thiers, 2006 
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Zelfverklaard 
‘natural
born freak’

‘in de kunst is nieMand 
norMaal’
Artistiek directeur 
Ine Gevers over de 
cultuur van de norm

slik!
Een leven lang 
pillen in beeld

Verder met o.a. Sunny Bergman, Paul Verhaeghe, Marjan Slob,
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Wat is normaal en wie bepaalt dat? deze heikele kwestie 
staat centraal in de multimediale tentoonstelling niet 
normaal, vanaf volgende week in de beurs van berlage. 
artistiek directeur is ine gevers, die zich al jaren bezighoudt 
met de cultuur van de norm. ‘kunst is het middel bij uitstek 
om normaliteit ter discussie te stellen.’

Ine Gevers (49) is kunsttheoreticus, schrijver en curator. Ze 
begeleidde jarenlang kunstenaars en theoretici aan de Jan 
van Eyck Academie in Maastricht, organiseerde symposia en 
stelde diverse tentoonstellingen samen. Zoals Niet Normaal, 
de kunstmanifestatie die volgende week opent in de Beurs van 
Berlage. Internationale kunstenaars reageren er op een wel 
zeer actuele maatschappelijke vraag: wat is normaal en wie 
bepaalt dat? Een vraag die Gevers na aan het hart ligt. Behalve 
kunsttheoreticus is ze namelijk Disability Activist. Ze houdt zich 
bezig met wat misschien wel de meest kwetsbare groep in de 
huidige samenleving is: mensen met een ziekte, beperking of 
genetisch risico. 

‘Het “anders zijn” is een thema dat me altijd heeft gefascineerd,’ 
vertelt Gevers. ‘Vooral hoe wij daar als samenleving mee omgaan. 
Hoe anders mag de ander zijn?’ Die laatste vraag was dan ook 
de leiddraad van de tentoonstelling ‘Ik + de Ander’, die ze in 
de jaren negentig maakte. ‘Mensen lijden vaak meer onder de 
reacties van anderen op hun beperking of zogenaamde afwijking 
dan onder het mankement zelf,’ legt ze uit. ‘Maar waarom is het 
zo normaal om mensen weg te zetten als ‘niet normaal’? Die 
grens kan op allerlei momenten getrokken worden, of het nu 
ziekte, seksuele geaardheid, leeftijd, ras of geslacht betreft. Wat 
is het toch dat die onuitgesproken norm zo aantrekkelijk maakt? 
We lijken te streven naar homogeniteit, terwijl er daardoor 
een hoop kleur en fleur om ons heen verdwijnt. Tegelijkertijd 
hanteren we een dubbele moraal. Want waarom word je met 
een gezichtscorrectie “meer mens”, terwijl je met een prothese 
steevast “minder mens” blijft?’ Allemaal vragen die Gevers als 
artistiek directeur op Niet Normaal aan de orde stelt.

gezond oF niet gezond?
Gevers verdiepte zich niet alleen in de zogenaamd ‘abnormale’ 
medemens, maar vooral in zijn maatschappelijke positie. Ze 
deed onderzoek in diverse disciplines zoals feminisme, etnische 
studies, homo- en diasporastudies. ‘Ik haalde eruit wat ik kon 
gebruiken en stelde daarmee een eigen bouwpakket samen,’ 
vertelt ze. ‘Op basis daarvan gaf ik lezingen, publiceerde ik en 
organiseerde ik tentoonstellingen en seminars over de cultuur 
van de norm.’ Op een trip naar New York ontdekte ze dat haar 
onderwerp in de VS al in een veel groter theoretisch kader was 
gevat. Tot haar vreugde maakte ze kennis met Disability Studies, 
het onderzoek naar de wijze waarop mensen met uiteenlopende 
functiebeperkingen leven, hoe zij hun positie definiëren, hoe de 
maatschappij tegen hen aankijkt en hoe die maatschappij beter 
kan worden ingericht. 

‘Uit kritisch onderzoek blijkt dat de negatieve waardering van 
ziekte en handicap in de samenleving de reële beperking vele 
malen overschrijdt,’ zegt Gevers. ‘De verantwoordelijkheid 
voor “anders” functioneren moet niet alleen bij het individu 
gelegd worden. We genereren met z’n allen verschil door uit te 
gaan van een uniformiteit waarachter een ieder zich verschuilt. 
Disability Studies kijkt naar het geheel van omstandigheden 
waardoor mensen minder makkelijk aan gestelde normen 
kunnen voldoen. Naar de stedelijke architectuur bijvoorbeeld 
en de toegankelijkheid van gebouwen. Naar de beeldvorming 
in de media en naar het ontbreken van een podium voor deze 
groep. Het stelt de scheiding tussen gezond en niet-gezond, 
bekwaam en niet-bekwaam aan de kaak en maakt zich sterk tegen 
stereotypering en uitsluiting van mensen met een beperking of 
chronische ziekte.’

autisMe
Gevers’ drive komt ook voort uit haar persoonlijke leven. Ze is 
moeder van twee autistische zoons, waarvan de oudste behept 
is met een zware verstandelijke handicap. Ze heeft ook een 
dochter, die ze grappend ‘neurologisch typisch’ noemt. ‘Dat 
is een ander woord voor normaal, bedacht door mensen met 
autisme,’ legt ze uit. ‘En dan wordt er nog wel beweerd dat 
autisten geen humor hebben!’ 
Na een jarenlange zoektocht in de wereld van artsen, diagnoses, 
therapieën, uithuisplaatsing en medicatie, is het gezin inmiddels 
gekomen tot een samenlevingsvorm die werkt. Gevers: ‘Onze 
oudste zoon gaat door de week naar de opvang en is op zaterdag 
thuis. De jongste woont bij ons en gaat naar een speciale school. 
Ons bestaan is uiteraard totaal aan het wankelen gebracht, 
alles moest om. Maar nu hebben we allemaal weer onze plek 
gevonden. Al mis ik het argeloze wel eens, dat wat ik vroeger had, 
het gevoel dat het leven vanzelfsprekend is. Tegelijkertijd hebben 
we ook heel veel lol, met die gekke kinderen van ons.’
Maar wat heeft dit alles nu met kunst van doen? ‘Ik loop al 25 
jaar rond in de kunstwereld en daar is ook niemand normaal,’ 
lacht Gevers. ‘Kunstenaars zijn mensen die hun omgeving totaal 
anders ervaren. Juist dat vermogen, om andere dingen waar te 
nemen en zo voorstellen te doen aangaande de werkelijkheid, 
maakt beeldende kunst zo waardevol. Zonder neurologische 
diversiteit zouden we veel originele visies op het gebied van 
cultuur en wetenschap moeten missen. De wereld staat of valt 
met verscheidenheid.’ 

onderbuik
Kunst bevraagt vooronderstellingen, zaken die wij doodgewoon 
en vanzelfsprekend vinden, aldus Gevers. Daarom is een 
kunstmanifestatie het middel bij uitstek om normaliteit ter 
discussie te stellen. ‘Met een goed werk kun je in een seconde 
iets zeggen waar je in tekst een half uur voor nodig hebt. Kunst 
kan zichzelf tegenspreken in één en hetzelfde beeld, het kan je 
raken in je onderbuik, ook al kun je het niet meteen thuisbrengen. 
In de Niet Normaal tentoonstelling is dat heel belangrijk; je wordt 
gepakt op het niveau van de ervaring. We gaan niet met z’n 
allen als “normaal” publiek aapjes zitten kijken, maar worden 
uitgedaagd tot interactie en reflectie.’ 
Zo bedacht kunstenaarscollectief Pharmacopoeia speciaal 
voor Niet Normaal het project ‘Wieg tot Graf’, waarin alle 
voorgeschreven medicijnen die een gemiddelde Nederlander 
in zijn leven slikt bij elkaar zijn gebracht. Het blijkt een 
verbijsterende hoeveelheid te zijn. Gevers: ‘Het werk laat zien 
hoe het leven van een doorsnee burger mede wordt bepaald 
door medicatie. Het is een open werk. Er wordt geen oordeel 
geveld. Toch is het confronterend; je betrekt het direct op jezelf.’ 
(lees meer over Pharmacopoeia op pag. 8)
Een ander werk dat inspeelt op de beleving, is de installatie 

‘The Minutine Zone’ van Mikael Metthey. Het speelt zich af in 
de nabije toekomst, als alle ziektes zijn uitgeroeid. Om zich 
toch een beeld te vormen van het lijden van vroeger, maar 
ook wel voor de kick, kunnen bezoekers zich hier kortstondig 
laten infecteren met enkele ouderwetse virussen. Ziekte als 
entertainment. 

Niet Normaal is een drie maanden durende 
internationale kunstmanifestatie in de Beurs van 
Berlage. Kunstenaars reageren op het thema: wat 
is normaal en wie bepaalt dat? Terwijl technologie 
en vooruitgang kansen bieden aan mensen van 
vele soorten en maten, staat alles in het teken van 
uniformiteit. Markt en media bepalen steeds meer 
hoe we naar onszelf en anderen kijken. Perfectie 
is de norm. Maar wat houdt die norm eigenlijk in 
en wie voldoet daaraan? Leggen we de grens bij 
een rimpel, een depressie, een zichtbare prothese, 
intelligentieverhogende pillen of ingrijpende 
lichaamscorrecties? Welke waarde hechten wij aan 
diversiteit? Niet Normaal onderzoekt deze vragen in 
een tentoonstelling vol humor, confrontatie, relativering 
interactie en rebellie. Er is werk te zien van meer dan 
negentig (?) kunstenaars, onder wie Marc Quinn, 
Marlene Dumas, Viktor & Rolf, Louise Bourgeois, The 
Chapman Brothers, Aernout Mik, Thomas Hirschhorn 
en David Bade. 
Ter ondersteuning van de tentoonstelling is er een 
parallelprogramma ontwikkeld dat ruimte biedt voor 
verdieping en discussie. Ook hier komen kunst en 
wetenschap samen om uitdrukking te geven aan 
urgente kwesties in de samenleving.Voor een overzicht 
van de lezingen, debatten, films en andere activiteiten 
rondom Niet Normaal, zie pag. 11 en 12.
niet normaal, 15 december 2009 tot 8 maart 2010, 
beurs van berlage, amsterdam. www.nietnormaal.nl

Publicatie
Naar aanleiding van 
de tentoonstelling 
verschijnt op 15 
december ook de 
publicatie Niet 
normaal, diversiteit in 
kunst, wetenschap en 
samenleving. Behalve 
full colour afbeeldingen 
van de werken van 
alle participerende 
kunstenaars bevat dit 
boek essays, casussen 

en persoonlijke verhalen van diverse internationale 
auteurs uit de wereld van kunst en wetenschap. Trudy 
Dehue, Donna Haraway, Tom Shakespeare, Miriam 
van Rijsingen en vele anderen onderzoeken hoe 
mensenlevens geraakt worden door complexe ideeën 
over norm en verschil en doen voorstellen voor de 
herverdeling van diversiteit.
Niet normaal, diversiteit in kunst, wetenschap en 
samenleving 
nai Publishers/niet normaal. nederlandse editie:
€ 29,50, engelse editie: € 35,-
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vage aFsPraken
De gastheren- en vrouwen op de manifestatie zijn gekleed in 
T-shirts van het kunstenaarsduo Evelien Krijl en Olivia Glebbeek. 
Op hun shirts printten zij fragmenten die ze aantroffen in de 
lessen sociale vaardigheid van een psychiatrische instelling. Er 
zijn stappenplannen op te lezen voor begroeten en afscheid 
nemen, een praatje maken, iets vragen, of luisteren naar de ander. 

‘De teksten spreken de bezoeker direct aan en stellen op een 
humorvolle manier de norm ter discussie,’ zegt Gevers. ‘Niet dat 
ik iets tegen normen heb, maar ze zijn meestal gebaseerd op iets 
dat we nooit expliciet maken. Het gaat om vage, ongeschreven 
afspraken, die je maar zo’n beetje moet aanvoelen. Mensen die 
dat niet kunnen, vallen al snel buiten het sociale verkeer.’ 
Andere zaken worden op de tentoonstelling juist niet expliciet 
gemaakt. Op Niet Normaal wordt nadrukkelijk niet ‘gelabeld’. 
Gevers: ‘Er zullen zeker toeschouwers zijn die willen weten of 
een bepaalde kunstenaar “iets heeft”. Maar hun wens wordt niet 
ingewilligd. Niet Normaal doet niet aan wij/zij politiek. Er is pijn 
en verdriet te zien op de tentoonstelling, in alle nuances, dat 
is onontkoombaar. Maar vooral is er veel humor en plezier te 
beleven. Je kunt zien hoe dichtbij het ongewone is en jezelf er 
wellicht in herkennen. En naar huis gaan met de gedachte: “Ben 
ik even blij dat ik niet normaal ben.”’ 
 

botoxballerina

Naar aanleiding van mijn film Beperkt Houdbaar, over verschuivende schoonheidsnormen, word ik 
gebeld door het tijdschrift Flair. ‘We willen je graag tegenover Marijke van Helwegen zetten,’ zegt de 
redactrice. ‘Een dubbelinterview, je weet wel, tegenpolen. Jij bent voor “natuurlijk” en zij is voor 

“verbouwen”.’ Hoewel ik mezelf niet zie als voorzitter van een denkbeeldig ‘natuurlijk kamp’, maar ik 
wel graag Marijke een keer wil ontmoeten, stem ik toe. ‘O hoi Sunny. Joehoe!’, roept ze vanachter een 
kamerscherm als ik de fotostudio binnenkom. ‘Ik sta een beetje in mijn nakie. Ik kom er zo aan.’
Marijke is bekend geworden als lichamelijk uithangbord voor de cosmetische chirurgie, en nu vooral 
bekend omdat ze nu eenmaal bekend is. Ik weet niet hoe oud ze is, maar haar trillende handen, licht 
gebogen rug en voorzichtige stapjes geven haar de motoriek van een zeventigjarige. In combinatie met 
haar facelifts, botoxbehandelingen en borstvergroting is deze motoriek heel vreemd. Haar gezicht staat 
permanent verbaasd door de hoog opgetrokken wenkbrauwen en pruilend vanwege de opgeblazen 
mond. Haar borsten zijn als stormrammen en haar gladde huid glimt onder hoogspanning. Marijke 
heeft het beeld dat ze van zichzelf uitdraagt tot in de puntjes vervolmaakt. Haar eigen visagiste neemt 
haar gezicht resoluut onder handen. Paars op de lippen en roze op de oogleden. Voor de foto heeft ze 
een vaste pose: rug hol, voetje naar achteren, rok in de hand en brede glimlach, als een ballerina die 
een dansje doet. Tijdens ons dubbelinterview komt een echt gesprek niet op gang, we vinden het 
allebei moeilijk elkaar serieus te nemen. Ik ben inmiddels te geïrriteerd door haar oneliners (‘Ik ben 

Marijke en iedereen wil op me lijken’) – waar het voltallige Flair-team beleefd om lacht – om nog 
oprechte interesse te tonen. Marijke kent me niet, dus weet ze niet wat ze met me aan moet. 
Halverwege het interview krijgt ze last van haar suikerspiegel. Op tafel staat een verdwaald bakje 
alfalfa, waar ze zich gretig op stort. Door de dikke laag paarse lipstick, en wellicht door de 
ongevoeligheid van haar lippen, blijft de alfalfa plakken zonder dat ze het merkt. Terwijl ze haar 
antwoorden er in hoog tempo uitramt, staar ik naar haar mond met daarop een ster van alfalfa. Ik wil 
zo graag dat ze haar mond schoon maakt, de wens is als jeuk waar ik niet aan kan krabben. Vrouwen 
die zich willen laten verbouwen zeggen meestal: ‘Maar het moet wel natuurlijk blijven. Ik wil geen 
opgespoten barbiepop worden, zoals Pamela Anderson of Marijke van Helwegen.’ Plastische chirurgen 
verzekeren me altijd dat de meeste vrouwen ‘enkel hun afwijkende uiterlijk willen normaliseren.’ Ik 
wist nooit hoe ik Marijke van Helwegen binnen deze PR-strategie van ‘plastische chirurgie als 
normaliseringproces’ moest plaatsen. Maar nu begrijp ik dat juist haar karikaturale uitvergroting van 
de verbouwde mens een fijn referentiekader biedt. Mensen vinden hun eigen uiterlijke wensen 
eigenlijk heel schappelijk, vergeleken bij stripfiguren als Marijke. 

Sunny Bergman
Sunny Bergman is documentairemaakster. Haar film Beperkt Houdbaar, over de toenemende invloed 
van de cosmetische chirurgie, maakte een brede maatschappelijke discussie los. 

Ine Gevers: ‘Waarom 
word je met een 
gezichtscorrectie 
“meer mens”, terwijl 
je met een prothese 
steevast “minder 
mens” blijft?’

Birgit Dieker - Bad Mummy, 2005



Wat is normaal? Over die vraag geeft Niet Normaal workshops op middelbare scholen. Zo’n 
tweeduizend pubers, verspreid over heel Nederland, doen mee. In Volendam durft bijna niemand 
antwoord te geven. Want straks blijk je af te wijken. En wie wil dat? 

Er staan drie blote paspoppen voor de klas. Zesentwintig VMBO-leerlingen van het Volendamse 
Don Bosco College komen rumoerig binnen, zoals veertien-, vijftienjarigen dat doen, en nemen 
afwachtend plaats achter de tafeltjes. Hun jassen blijven aan. ‘En nu?’, is de collectief onuitgesproken 
vraag die in het lokaal hangt. 
Vandaag volgen de pubers in plaats van de gebruikelijke lessen een drie uur durende workshop. 
In totaal zeven klassen, zo’n honderdveertig kinderen, buigen zich over het thema ‘Niet Normaal’. 
De thema’s en invalshoeken van de workshops zijn bedacht en uitgewerkt door mensen met een 
creatief beroep. Kunstenares Petra gaat aan de slag met ‘identiteitsschilderijtjes’: met stift en 
bladgoud maken de leerlingen een kunstwerk van hun eigen, unieke vingerafdruk. Mehtap van 
fotografiemuseum Foam vraagt de VMBO’ers elkaars perfecties en imperfecties te fotograferen, 
om ze zo bewust te maken van mediamanipulatie. Een lokaal verderop laten Evelien en Rob van 
theatergroep La Pralinette een groep giechelmeisjes kennismaken met de sociale gevolgen van 
een fysieke beperking als blind-, doof- en lamheid. En ook modeontwerpers Janne en Bas willen 
de deelnemers aan het denken zetten over de vraag wie of wat normaal is, en wie dat bepaalt. De 
etalagepoppen zijn hun werkmateriaal.

dikke PasPoP
‘Deze poppen, wat vinden jullie daarvan?,’ vraagt Janne. ‘Zijn dit gewone vrouwenlichamen?’ 
Stilte. ‘Ik zit tegen een kont aan te kijken,’ roept een jongen. Gelach. ‘En, wat vind je ervan?’ ‘Er 
zit geen haar op.’ De eerste observatie is binnen. ‘Is dat normaal?’ Geen geluid. ‘Ik heb nog nooit 
een dikke paspop gezien,’ durft nu een meisje. ‘En een Turkse of een Surinaamse?,’ wil Bas 
weten. ‘Een pop met een arm of been eraf, met een adamsappel of litteken? ‘Wij gaan straks aan 
de slag om van deze poppen echte mensen te maken. Alles mag.’
Nadenken over de vraag wat normaal is en wat niet lijkt de kinderen nogal rauw op hun dak te 
vallen. Ineens worden ze geacht dingen te doen die ze ‘normaal’ nooit doen, moeten ze en public 
van alles zeggen en laten zien, daar waar ze gewend zijn zich binnen de heersende codes zo 
onopvallend mogelijk te gedragen. Maar zodra ze niet meer hoeven te luisteren naar de theorie 
achter een en ander (‘Proporties? Wat zijn dat?’) en aan de slag gaan, dingen met hun handen 
mogen doen, neemt de huiver iets af. Althans, in de paspoppenklas. De ene blote, smalle, witte 

dame verandert in een negerin, dankzij forse stukken schuimrubber ter hoogte van kont en 
borsten. De andere wordt omgebouwd tot travestiet. 
De theaterklas blijft ondertussen op z’n hoede. Met z’n allen de houding aannemen van een 
stoere jongen of een verlegen meisje, dat lukt nog wel. Maar als er iemand geblinddoekt in de 
kring moet gaan staan, verstopt iedereen zich achter gegiechel. Je zult wel gek zijn om je zo 
kwetsbaar te maken. Het is niet eens voor een cijfer.

angst en Weerstand
Je kunt je afvragen of het überhaupt normaal is om kinderen van hun vierde tot hun zestiende (op 
z’n minst) op te sluiten in een klaslokaal, en ze daar vooral te trainen in het doen van dingen tegen 
hun zin. Verwarring alom als ze dan opeens worden uitgenodigd tot het nadenken over ‘andere’ 
vragen. Mogen ze zich bezighouden met onderwerpen die buiten het reguliere lesmateriaal vallen, 
dan weet niemand waar ‘ie moet beginnen. Te veel vrijheid in een keer kan verlammend werken.

‘Wat maakt jullie individueel? Waarin onderscheid je je van de anderen?’ Janne van de paspoppen 
blijft het proberen. Men zwijgt. ‘Jullie zijn allemaal hetzelfde?’ Nee, natuurlijk niet, maar hardop 
zeggen wat jou anders maakt, dat nooit. Het ligt niet aan de kinderen. Ook niet aan de workshops. 
Het zit in ons mensen. De angst om te laten zien wie je bent, de angst om af te wijken van de 
als gewoon veronderstelde norm. Bewustwording daarvan is hoe dan ook zinnig. Al gaat het 
gepaard met de weerstand die pubers nu eenmaal eigen is.
Als de bel gaat, stuift iedereen het lokaal uit. Met achterlating van een tafel vol vergrote 
vingerafdrukken, gefotografeerde close ups van fysieke details en drie paspoppen zoals ze 
inderdaad niet in de etalage staan. Voor nu lijken de leerlingen vooral verlost van iets wat ze 
raar en eng vonden. Maar misschien is er toch ergens een zaadje geplant. Misschien hebben de 
opgedane ervaringen een langzaam werkend effect, dat later nog goed van pas komt.

De vier beschreven workshops maken onderdeel uit van het educatieprogramma dat Niet Normaal 
heeft samengesteld voor middelbare scholen. Diverse creaties van de leerlingen zijn terug te 
zien op de tentoonstelling in de Beurs van Berlage. Het educatieprogramma bereikt in totaal 
4500 jongeren in heel Nederland. Behalve aan de workshops nemen ze deel aan een bezoek 
aan de tentoonstelling en aan een theatervoorstelling van De Ponies, speciaal gemaakt voor Niet 
Normaal.

Bang 
om niet 
normaal 
te zijn
Tekst Gerard Janssen

Ieder weldenkend mens heeft zich ooit angstig afgevraagd of 
hij wel normaal is. Dat is heel normaal. Maar wat is eigenlijk 
normaal? En waarom zijn mensen bang om abnormaal te zijn?

Heeft Amerika ooit een keizer gehad? In San Francisco vinden 
ze van wel. Daar regeerde in de negentiende eeuw keizer Joshua 
Abraham Norton. Hij riep zichzelf in 1859 uit tot keizer van de 
Verenigde Staten en beschermheer van Mexico. In een blauw 

uniform inspecteerde hij dagelijks de straten van San Francisco. 
Als er dingen waren die hem niet bevielen, vaardigde hij een 
keizerlijk bevel uit. Dat er een brug over de baai gebouwd moest 
worden of dat het Amerikaanse congres opgeheven moest 
worden. Zijn decreten schreef hij op vellen papier, die hij overal 
aan de muur spijkerde. Ze werden slecht uitgevoerd, maar 
Norton was geliefd bij de inwoners van zijn stad. Dat bleek in 
het bijzonder toen een jonge, onervaren politieagent de keizer 
in 1867 arresteerde om hem een gedwongen psychiatrische 
behandeling te laten ondergaan. Woedend waren de burgers 
van San Francisco. De politiechef wist niet hoe snel hij Norton 
weer vrij moest laten. Gelukkig was de laatste vergevingsgezind. 
Hij streek de hand over zijn hart en gunde de jonge agent een 

‘keizerlijk pardon’. 
Norton was duidelijk niet normaal. Maar had hij een probleem? 
Hij had een makkelijk leven. Hij speelde de baas te zijn, en 
iedereen speelde mee. Iedereen accepteerde zijn zelfgemaakte 
geld, hij at voor niks in de duurste restaurants en alle mensen 
waren – op een enkele jonge politieagent na – zijn vriend. Toch 
zijn er weinig mensen die willen zijn als keizer Norton. Sterker 
nog, sommige mensen zijn bang om te zijn als keizer Norton. 

geen Meetlat voor gedrag
Het is niet altijd makkelijk om iemand gerust te stellen die 
denkt dat hij abnormaal is. In het geval van abnormale lengte of 
gewicht gaat het nog wel. Een persoon van 1,93 meter is met 
statistieken en een grafiek makkelijk te overtuigen dat hij lang 

is, maar niet abnormaal lang. Stel dat er duizenden mannen 
zijn gemeten, en 99% is tussen de 1,60 en 2,10 meter. Dan kun 
je alle mannen tussen die twee lengtes in normaal verklaren. 
Mensen die het daar niet mee eens zijn, zijn kleiner dan 1,60 
meter of groter dan 2,10 meter.
Moeilijker wordt het als het abnormaal gedrag en abnormale 
gedachten gaat. Hoe normaal is het om bang te zijn dat je voor 
een trein springt? Of dat je de hele tijd na elke zin denkt: ‘met 
je lelijke rotkop’? ‘Ja, lekker weertje hè... (met je lelijke rotkop).’ 
Gedachten kun je niet langs een meetlat leggen. Er is geen klok 
waarmee je paranoia kunt meten, er is geen weegschaal voor 
gek gedrag. 
Om abnormaal gedrag te ‘meten’ gebruiken psychologen 
de Diagnostical and Statistical Manual of Mental Disorders 
(DSM). Dit handboek is samengesteld door psychiaters en 
psychologen. Het bestaat uit lijsten van psychische kenmerken 
en gedragingen, die in clusters bij elkaar staan. Voor de 
borderline persoonlijkheidsstoornis zijn dat bijvoorbeeld 
negen kenmerken, zoals aanhoudende woede, impulsiviteit, 
terugkerend suïcidaal gedrag, automutilatie en gevoelens van 
leegte. Als iemand aan vijf van de negen criteria voldoet, mag 
een psycholoog de diagnose ‘borderline’ stellen. 
Maar de diagnose ‘normaal’ bestaat niet. Er is geen lijst van 
negen kenmerken, waarbij je er aan vijf moet voldoen om 

‘normaal’ genoemd te mogen worden. Sterker nog, als je dagelijks 
functioneren lijdt onder de angst niet normaal te zijn, zonder dat 
je aan de eisen van een DSM-persoonlijkheidsstoornis voldoet, 
zul je thuiskomen met een ‘persoonlijkheidsstoornis NAO’, 
waarbij de toevoeging NAO (in het Engels NOS) een afkorting is 
van ‘Niet Anders Omschreven.’

vreeMde angst
Met een biologische bril op is de angst niet normaal te zijn een 
vreemde angst. Blader eens in een dierenencyclopedie en stel 
je de vraag: wat is het normaalste dier? De schoenbekooievaar, 
de axolotl of de klapmuts? De hele wereld hangt van bizarre 
mutaties aan elkaar. Loop eens op een zaterdagmiddag naar het 
centrum van een grote stad en bekijk de mensen. De een heeft 
een neus als Ghandi en een kop als Churchill. De ander ziet eruit 
als Ramses Shaffy met een blonde pruik en opgespoten lippen. 
En zo hoort het ook. Dat is de natuur. Abnormaliteiten laten de 
grote biologische evolutieklok tikken. Zonder abnormaliteiten 
waren we er nooit geweest. Een opeenstapeling van genetische 
variaties in uiterlijk en gedrag heeft ervoor gezorgd dat er vanuit 
een klein knaagdier een naakte aap met vingers en een bril kon 
groeien. 
Iedereen wijkt in bepaalde details sterk af van het gemiddelde. 
En daarbij kun je geluk of pech hebben. Beter een grote 
intelligentie dan een grote neus. Maar een genetische variatie 
die op het eerste gezicht onhandig lijkt, kan in tweede instantie 
alsnog goed uitpakken. Denk aan een jongen van 2,24 meter 
lang. Hij zal waarschijnlijk last van zijn rug krijgen en gepest 
worden op school. Aan de andere kant kan hij zoals Rik Smits al 
basketballend multimiljonair worden en een levenspad kiezen 
dat voor ‘normale’ mensen onbegaanbaar is. 
Tenslotte zijn er de abnormaliteiten die elkaar in evenwicht 
houden. Iemand die extreem gevoelig is voor indrukken en 
daarnaast extreem teruggetrokken leeft, kan heel tevreden zijn. 

tuinkabouters
Abnormaliteiten zijn soms vervelend, maar zeker niet per definitie 
slecht. Een mooi voorbeeld zijn excentriekelingen als de keizer 
van San Francisco, het kruidenvrouwtje dat 7500 tuinkabouters 
in de tuin heeft staan of de man die als Sinterklaas door het 
leven gaat. Mensen die duidelijk abnormaal denken en doen, 
maar die vaak opmerkelijk gezond en opgewekt zijn. Bij hen 
heeft een abnormaliteit geleid tot een betere aanpassing op 

individueel niveau. Ze weten prima te overleven. En misschien 
is de enige vraag die van belang is dan ook: kun je jezelf 
redden? Lukt het je om goed voor jezelf te zorgen, te overleven 
in de ‘jungle’? Zo ja, dan doet het er niet toe dat je dwangmatig 
aan het lichtknopje likt of denkt dat je de Koning van de Nerds 
bent.
Toch is dit niet hoe de meeste mensen denken. Het is bijna 
vanzelfsprekend om ‘in te zoomen’ op iemands abnormaliteiten 
en die te zien als iets negatiefs. De dubbele betekenis van 
het woord abnormaal weerspiegelt dit. Naast de statistische 
betekenis is er de normatieve betekenis. Abnormaal in de zin 
van ‘niet zoals het zou moeten zijn’. ‘Het is abnormaal om 
de leerkracht uit te schelden.’ Of: ‘Het is niet normaal om je 
vuilniszak in de tuin van de buren te gooien.’ Vaak worden 
de statistische en de normatieve betekenis door elkaar en 
tegelijkertijd gebruikt. Dat levert paradoxale zinnen op als: ‘Het 
is toch niet normaal dat het tegenwoordig normaal is dat een 
gebit door cariës is aangetast.’ 

drukke jongetjes
De dubbele betekenis van abnormaal is ook in het DSM-
handboek tussen de regels terug te vinden. Zoals de burgers 
van San Francisco bepaalden dat de politie ‘keizer’ Norton 
ongemoeid liet, zo bepaalt ook de maatschappij, en niet een 
meetlat, wie met rust gelaten wordt en wie niet. Een goed 
voorbeeld is homoseksualiteit. Tot en met de derde versie 
van de DSM was homoseksualiteit een mentale stoornis. Niet 
door nieuwe statistische inzichten, maar door veranderende 
opvattingen in de maatschappij is die diagnose inmiddels uit 
het handboek geschrapt. 
Een ander voorbeeld is drapetomania, een ziekte die dr. Samual 
Cartwright in 1851 beschreef in de New Orleans Medical and 
Surgical Journal. Volgens Cartwright kwam drapetomania voor 
bij negerslaven en was het belangrijkste symptoom ervan dat 
de slaven steeds probeerden te ontsnappen. Nu, honderdvijftig 
jaar later, is het onvoorstelbaar dat doktoren dit een stoornis 
noemden. Misschien is het over 150 jaar onvoorstelbaar dat 
drukke, ongeconcentreerde jongetjes, die tegen hun wil 
opgesloten zitten in een klaslokaal, de diagnose ADHD krijgen. 

MachtskWestie
De geschiedenis leert dat het labelen van ‘abnormaliteiten’ 
meer is dan alleen maar een onschuldige wetenschappelijke 
werkwijze van de geneeskunde. Het heeft ook te maken met 
de manier waarop de maatschappij zichzelf ordent. Diagnoses 
als ADHD, autisme en vroeger homoseksualiteit zijn niet 
alleen medische kwalificaties, maar kunnen ook middelen zijn 
om mensen en kinderen zich te laten gedragen zoals ze zich 

‘zouden moeten’ gedragen. Het is een machtskwestie. Alsof 
twee abnormalen vechten om een pistool en degene die het 
pistool in handen krijgt, kan bepalen wie er normaal is. Het zijn 
nooit de zwakken die de sterken een stoornissticker opplakken. 
Geen schooljongen sleept zijn moeder naar de psychiater 
omdat ze zich niet kan concentreren en altijd zo snel boos doet. 
Als iemand eenmaal het etiket ‘schizofreen’, ‘ADHD’ of ‘steekje 
los’ heeft, wordt dat vaak als excuus gebruikt om hem of haar 
niet meer te hoeven begrijpen. ‘Zij mag hier niet meer komen 
spelen.’ Of: ‘Hij moet aan de medicijnen.’ 
Daarom is het normaal om bang te zijn om ‘niet normaal’ te zijn. 
Om te overleven kun je je soms maar beter normaler voordoen 
dan je bent.

Met dank aan:
Liesbeth Eurelings-Bontekoe, klinisch psycholoog
Dick Swaab, arts en hoogleraar neurobiologie
Diederik Pieterse, GZ-psycholoog

Vooral niet 
opvallen   Tekst Angela van der Elst, Foto’s Ernst van Deursen
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Er is geen klok 
waarmee je paranoia 
kunt meten, er is 
geen weegschaal voor 
gekke gedachten

nneuwe fntn



Performer Mat Fraser:
Natural born freak   Tekst Minou op den Velde: Foto Merlijn Doomernik

column suPernorMaal

Hersenen van mensen verschillen subtiel van elkaar. Net als 
hun gezichten, net als hun vingerafdrukken. Bij plaatjes in 
medische handboeken staan weliswaar trotse pijlen richting 

‘het taalcentrum’ of ‘het geheugen voor geuren’, maar kenners 
weten dat dergelijke plaatjes een soort gemiddelde zijn van 
de rommelige gegevens die de hersenbeelden van echte 
mensen opleveren. Dat gemiddelde is het normaalbeeld. 
Een droom. Een functionele droom, daar niet van – een 
hersenchirurg weet op grond van het plaatje wel zo ongeveer 
waar te opereren – maar echte hersenen zijn altijd slordiger, 
schever, dan de supernormale hersenen van het plaatje. De 
afgelopen jaren heb ik veel hersenwetenschappers gesproken 
over hersenafwijkingen en geestelijke stoornissen. Met de 
woorden ‘normaal’ en ‘abnormaal’ kunnen ze niet veel. Ze 
gebruiken die woorden wel, maar als je goed luistert bedoelen 
ze eigenlijk: ‘naar verwachting’ of ‘afwijkend’. Ik moest 
goed begrijpen dat ze alleen iets konden zeggen over wat 
al dan niet gebruikelijk is op grond van de statistieken. Hoe 
je eventuele afwijkingen van het gebruikelijke vervolgens 
waardeert – tja, daar gingen zij niet over. Zij spraken geen 
moreel oordeel uit. Wat normaal is, bepaalt de maatschappij. 
En zo is dat natuurlijk. Een wetenschapper zoekt patronen, 
normaalverdelingen. Verder bedoelen ze niets met dat woord 
normaal.

Zodra mensen met elkaar samenleven, als burgers, collega’s 
en buurtgenoten, neemt het woord normaal een heel andere 
kleur aan. Daar klinkt opeens het normerende van normaal in 
volle hevigheid door. Normaal betekent hier niet gebruikelijk, 
maar wenselijk. Je kunt maar beter normaal zijn want dan 
loopt het maatschappelijk verkeer een stuk soepeler. En dat is 
fijn, zowel  voor de maatschappij als voor jou. Hier ben ik van 
twee harten. In theorie hou ik van het ontregelende, creatieve, 
bevrijdende dat uit kan gaan van abnormaliteit. Maar in mijn 
dagelijkse doen kom ik eigenlijk niet graag voor verrassingen 
te staan. Mijn verlies misschien – sorry hoor, ik heb even 
geen tijd om me open te stellen voor het niet normale. 
Trouwens, op de momenten dat je zelf je eigen abnormaliteit 
niet kunt verbloemen, is het vaak maar een schrale troost om 
te bedenken dat je de burgerij zo creatief ontregelt. Nee, in de 
maatschappelijke sfeer ben ik liefst zo normaal mogelijk. Dan 
ben ik lekker anoniem. De anonimiteit van het normale gunt 
mij de meeste vrijheid.

Hoe anders staan de zaken ervoor in de sfeer van de 
intimiteit! Daar is iedereen uniek en niemand normaal. 
Anderen mogen jouw kind, vriend of partner dan nog zo 
saai en doorsnee vinden, jouw betrokken blik merkt feilloos 
het uitzonderlijke in hem of haar op. Al diegenen met jouw 
eigen nestgeur zijn vanzelfsprekend uitzonderlijk. Maar ook 
sommige jou vreemde mensen hebben een enorm talent 
om spontaan zo’n betrokken, intieme blik uit te lokken. Zij 
creëren een sfeer die hun eventuele statistisch afwijkende of 
maatschappelijk abnormale trekjes heel snel doet vergeten. 
Zij zijn dan alleen nog maar buitengewoon. Mooie mensen 
zijn dat. Eigenlijk bedrijven ze pure alchemie: ze maken 
uitzonderlijk wat (niet) normaal is. 

Marjan Slob
Marjan Slob is filosoof en journalist. Ze schreef verschilende 
artikelen over de werking van het menselijk brein.

je noeMt jezelF een natural born freak. 
WaaroM?

‘Omdat ik een aangeboren misvorming heb, ben ik een natural 
born freak. In tegenstelling tot de made freak die bijvoorbeeld 
zijn eigen tong heeft laten splijten. Zulke mensen kom je ook 
tegen binnen de wereld van de circus-sideshows, waarin ik me 
beweeg.’

je hebt zWarte band karate, je hebt gedruMd in 
bands. zijn er ook dingen die je niet kunt?

‘Een condoom omdoen is best lastig. Ik heb namelijk geen 
duimen – net dat magische onderdeeltje dat mensen onderscheidt 
van de dieren en de mutanten en de eekhoorns zoals ik.  Wat 
de meeste mensen met één hand kunnen, daar heb ik beide 
handen voor nodig.’

je  bijzondere lichaaM staat centraal in je 
eigen Werk. heb je de hooP oPgegeven dat je 
als acteur ooit als doorsnee Man gecast zult 
Worden?

‘Integendeel. Ik heb net een televisieserie gedaan voor Channel 
4 en vorig jaar toerde ik als Puck met Shakespeares A 
Midsummer Night’s Dream. Maar als ik alleen op gewone rollen 
zou wachten, zou ik maar eens in de twee jaar werken. Terwijl ik 
als multidisciplinair theatermaker non-stop bezig wil zijn en de 
sociale implicaties van mijn handicap aan de kaak wil stellen.’

Wat Wil je daarMee bereiken? 
‘Een groter bewustzijn. De westerse wereld is vormgegeven 
door blanke liberale heteroseksuele middelbare mannen die 
zijn afgestudeerd aan de topuniversiteiten. Als je niet zo’n man 
bent, is de wereld simpelweg niet voor jou ontworpen en moet 
je hard werken om een goed leven te hebben.’

Wanneer kWaM jij in aanraking
Met die MaatschaPPelijke ongelijkheid?

‘Vanaf mijn negentiende drumde ik in punk-, speed- en 
trashmetalbands. De rock ’n roll-wereld accepteert iedereen. 
Je hoeft er niet uit te zien als Arnold Schwarzenegger, als je 
de techniek maar onder de knie hebt. De drugs, de seks, de 
groupies: ik had het allemaal, net als de anderen, en ik genoot 
ervan. Met discriminatie kreeg ik pas te maken toen ik rond mijn 
dertigste acteur werd. En toen had de realiteit me één klap bij 
mijn ballen.
Ik kom uit een gezin van toneelacteurs en ging er vanuit dat ik ook 
een redelijk succesvolle acteercarrière zou kunnen opbouwen. 
Dat was naïef. Want dat gaat nooit lukken, niet in deze wereld. 
Ik deed bijvoorbeeld auditie voor de politieserie The Bill. De 
castingdirector had gezegd: “Mat, we hebben sowieso een rol 
voor je.” Maar ik hoorde niks. Het was overduidelijk wat er was 
gebeurd: ik was too much voor ze. Maar dat konden ze niet 
toegeven, dus zeiden ze: “We hebben een probleem, want het 
personage moet autorijden.” Terwijl ik gewoon een rijbewijs 
heb. Ik was er behoorlijk pissig over en ik realiseerde me: goed, 
dit gaat dus elke keer gebeuren als ik auditeer voor een gewone 
rol. Ik ben te shockerend. Prima, dat is mijn leven, daar moet 
ik het mee doen.’

daar voelde je verder geen eMotie bij?
‘Daar voelde ik een enórme emotie bij. Maar ik ben een vechter, 
ik zet mijn ontgoocheling om in woede, zodat ik vooruit kan. In 
die periode ontdekte ik het disability activism, de beweging die 
zich inzet voor de rechten van gehandicapten. Als jongere was 
ik al sterk politiek bewust, maar opeens begreep ik waar ik me 
diep van binnen nu eigenlijk écht kwaad om maakte, namelijk 
het maatschappelijke onrecht dat gehandicapten ervaren. 
Vol vuur ging ik onze ongelijkheid te lijf, net zoals feministes, 
homo’s en zwarten voor hun rechten opkwamen. Maar altijd 
boos zijn, dat bleek doodvermoeiend. Ook vond ik het jammer 
dat de gehandicaptenbeweging graag zegt dat het niet om het 
lichaam gaat, maar om onze positie in de samenleving. Dat 
ontken ik niet, maar hallo zeg, Ik lééf in mijn lichaam, natúúrlijk 
gaat het daarover.’

door zelF theater te Maken ontsnaP je aan die 
ongelijkheid?

‘Ja, want hoe gaat dat als gehandicapte: niemand gelooft dat je 
verantwoordelijk bent op je werk of dat je gezag hebt. Je moet 
dankbaar zijn voor liefdadigheid, je bent een tweederangs burger 
en je kunt simpelweg de helft van de gebouwen niet in – althans, 
ik wel, maar rolstoelgebruikers niet. In mijn theaterstukken heb 
ik mijn eigen wereld geschapen, waarin ik ieders gelijke ben.’

je treedt oP als gastheer in burlesque shoWs 
en je Maakt zelF sideshoWs. Wat betekent die 
Wereld voor je?

‘Toen ik me ging verdiepen in het fenomeen freakshow zag ik 
een foto van een man met dezelfde armen als ik. Hij noemde 
zich Sealo the Seal Boy. Ik dacht: ik ga gewoon een toneelstuk 
over hem schrijven, die rol neemt niemand me af! Ik ontdekte 
dat freakshows in de jaren dertig eigenlijk het eerste voorbeeld 
waren van een autonome gemeenschap van gehandicapten 
die financieel onafhankelijk werkten. Ze werden niet uitgebuit, 
maar meldden zichzelf aan bij het circus en werden behandeld 
net als iedereen. Op tour leidden ze het leven van een popster, 
vol seks, drugs en rock ‘n roll. In de neo-burlesque-shows van 
nu gaan vrouwen verder in die traditie, en met mijn moderne 
sideshows ambieer ik dat ook: zelfbewuste, postmoderne 
satire brengen, met een dosis maatschappelijk engagement en 
een vleugje ironie.’ 

WaaroM is huMor zo’n belangrijk onderdeel 
van je Werk? Maakt dat het draaglijk?

‘Laten we één ding duidelijk stellen. Ik heb nooit uitgeschreeuwd: 
“Verdomme, waarom ík?” Want kom op zeg, dat is nogal duidelijk: 
omdat mijn moeder die klotepil heeft geslikt! Mijn werk is ook 
geen therapie voor mij. Ik heb geen idee hoe het is om lange 
armen te hebben, ik hoef ze niet eens. Maar ik heb er wel een 
hekel aan om als stront te worden behandeld omdat ik er anders 
uitzie of me soms anders gedraag. En als mijn boodschap 
moeilijk te slikken is, verpak ik hem als zoete comedy-pil, telkens 
opnieuw. 
Als theatermaker moedig ik mijn collega-acteurs aan om een 
beetje te spelen met hun handicap, zodat ze zich bevrijd 
kunnen voelen. Bij de freakshows laat ik me bijvoorbeeld als 
volgt introduceren: “Hier is onze volgende gast, Sealboy. Zijn 
moeder, en dit wordt heel shockerend mensen, zijn moeder 
ging zwemmen toen ze zwanger was en werd aangevallen door 
een school zeehonden. Waarop haar kind werd geboren met 
flippers!” En dan kom ik tevoorschijn en roep aeuw aeuw als 
een zeehond, en klap in mijn handen.’

heb je dat altijd gekund, oP het PodiuM de 
draak Met jezelF steken?

‘Nee, ik moest daarvoor wel over een paar drempels heen. 
(stilte) De eerste keer topless gaan was voor mij erg moeilijk, 
het voelde te privé. Mijn penis laten zien vond ik makkelijker, 
dat is maar een penis, elke man heeft er één. Maar toen ik 
eenmaal mijn shirt uit durfde doen, bleek het verder een eitje. 

In mijn show Beauty and The Beast ben ik merendeels naakt.’

last van exhibitionistische trekjes?
‘Ja, misschien omdat ik áltijd word aangestaard, waar ik ook 
ben. Als acteur kan ik eindelijk controleren in welke setting 
mensen naar me kijken, en ondertussen móeten ze wel naar 
me luisteren. Op straat heb ik geen macht binnen die relatie, op 
het podium heb ik álle macht.’

Wat heeFt die Macht je oPgeleverd?
‘Mensen mailen me vaak: je bent de eerste gehandicapte die 
ik een lekker ding vind. Dat betekent dat zij gehandicapten nu 
kennelijk in een seksuele context kunnen plaatsen. Fantastisch 
als ik daaraan heb bijgedragen! 
Mijn doel is dat het publiek gehandicapten accepteert als 
volwaardige entertainers. Niet vanuit het idee: o jee, dit wordt 
gênant, en nu moet ik klappen voor die aardige stakker die er 
niets van heeft gebakken. Als je mij een keer hebt zien optreden, 
zul je de volgende keer anders naar een gehandicapte op 
het podium kijken. Ik vind het ook steeds interessanter om 
gehandicapten en niet-gehandicapten binnen hetzelfde stuk 
samen te brengen.’

veel Mensen klagen dat Media een uniForM 
beeld van PerFectie tonen. Maak jij je daar 
druk over?

‘Ja, de mediabeelden bepalen alles. Zolang gehandicapten 
geen enkele zeggenschap over media hebben, zullen de clichés 
blijven bestaan. We zullen er dan altijd afkomen als de mindere 
soort die zich moet verontschuldigen voor zijn bestaan.’

zo’n ManiFestatie als niet normaal, is dat nog 
lang nodig?

‘Jazeker. Pas als de dagelijkse soap twee gehandicapten in de 
cast heeft zonder dat het over hun beperking gaat, en als we 
een gehandicapte nieuwslezer hebben, dan kunnen we zonder 
zo’n evenement. Maar ik ben een realist. Ik zie ook graag 
gehandicapten een Oscar winnen en premier worden, maar 
laten we eerst maar eens zorgen dat ze toegang hebben tot de 
arbeidsmarkt.’

‘Als theatermaker 
stel ik de sociale 
implicaties van
mijn handicap aan
de kaak’

‘De drugs, de seks, 
de groupies: ik had 
het allemaal, en ik 
genoot ervan’

Meer over Mat Fraser

Mat Fraser werd op  28 januari 1962 geboren in Londen. 
Hij bezocht middelbare scholen in Canterbury en in Wales, 
waar hij het enige gehandicapte kind in zijn klas was. Van 
1980 tot 1995 drumde hij in verschillende rockbands, 
waaronder Living In Texas, Joyride en The Grateful Dub. 
Sinds 1997 werkt hij als acteur in verschillende toneel-, film 
en televisieproducties. In 2001 schreef hij het toneelstuk 
Sealboy: Freak, waarin hij ook de hoofdrol speelde. Zijn 
eerste musical, Thalidomide! A Musical, schreef hij in 2005. 
Eind 2009 zal het stuk worden hernomen. In 2008 vertolkte 
hij de rol van Puck in A Midsummer Night’s Dream. 
Binnenkort is hij te zien als kungfu-meester in de speelfilm 
Unarmed But Dangerous. Voor de BBC Disability website 
Ouch! verzorgt hij een maandelijkse podcast.
www.matfraser.co.uk
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Mat Fraser (47) is gastheer op de opening van Niet Normaal. De tegendraadse Britse theatermaker en acteur is geboren met 
korte armen. Zijn moeder slikte softenon tijdens de zwangerschap. Hij is bekend in de wereld van burlesque en sideshows en 
heeft zijn lichaam tot de focus van zijn werk gemaakt. ‘Ik ben te shockerend voor een gewone rol.’
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Op 13 februari 2010 is de voorstelling Beauty and the Beast 
van Mat Fraser en Julie Atlas Muz te zien in het Amsterdamse 
Rozentheater. Voor meer info, zie www.nietnormaal.nl/xxxx



Het Engelse Pharmacopoeia verbindt kunst met medische 
wetenschap. In hun installatie ‘Wieg tot Graf’, die zijn primeur 
beleeft op Niet Normaal, brengen zij het medicijngebruik van de 
doorsnee Nederlander in beeld. Het resultaat is confronterend.

‘‘Dit zijn zetpillen met paracetamol, speciaal bedoeld voor baby’s. 
Een eindje verderop heb ik ze vervangen door sinaspril. Daar 
tussendoor zie je antibiotica tegen luchtweginfecties en later 
komen de middelen tegen hooikoorts in beeld.’ In haar lichte 
studio in Notting Hill, Londen, werkt Susie Freeman aan haar 

‘pillenkleed’. Met een vijftig jaar oude breimachine verwerkt 
ze duizenden tabletten en capsules in een meterslange baan 
textiel. Het atelier ligt vol met medicijnverpakkingen, lege 

doordrukstrips en hoopjes pijnstillers, antidepressiva, vitamines, 
anticonceptie, bèta-blokkers en ACE-remmers tegen een hoge 
bloeddruk. Eén voor één weeft Freeman ze in het kleed, volgens 
een techniek met de naam pocket knitting: ze breit kleine 
zakjes in het textiel, waar ze de pillen met de hand instopt. Het 
resultaat is een kleurrijk kleed van 8 meter lang, dat 9000 pillen 
bevat. Het gemiddelde aantal dat een ‘normale’ Nederlandse 
man in zijn leven slikt aan voorgeschreven medicatie.

ziektegeschiedenis
Het pillenkleed is onderdeel van de installatie Wieg tot Graf van 
kunstenaarscollectief Pharmacopoeia. Het werk visualiseert 
het medische levensverhaal van een doorsnee burger en de 
manier waarop de huidige maatschappij omgaat met ziekte 
en gezondheid. Eerder maakte Pharmacopoeia eenzelfde werk 
voor het British Museum, Cradle to Grave, gebaseerd op de 
Engelse situatie. Speciaal voor de Niet Normaal-tentoonstelling, in 
opdracht van de Stichting Kunst in Openbare Ruimtes (SKOR), 
realiseerden de kunstenaars een Nederlandse versie. Op basis 
van nationale cijfers en geanonimiseerde patiëntendossiers van 
het Academisch Ziekenhuis Utrecht schetsten ze de gefingeerde, 

maar realistische ziektegeschiedenis van een ‘gewone’ 
Nederlandse man en vrouw. In twee pillenkleden – één voor hem en 
één voor haar – hebben ze de verhalen vervolgens chronologisch 
in beeld gebracht. Met alle impact van dien. Want hoe gemiddeld 
deze man en vrouw ook mogen zijn, hun medicijngebruik blijkt 
verbijsterend. Oog in oog met ‘Wieg tot Graf’ kun je niet anders 
dan het verbeelde op jezelf betrekken. En je afvragen of deze 
hoeveelheid pillen, tabletten en capsules werkelijk ‘normaal’ is. 
De objecten die in de installatie zijn samengebracht – familiefoto’s, 
een zwangerschapstest, steunzolen, een mammografie, een 
kunstheup, injectiespuiten, nicotinekauwgum – vertellen de rest 
van het verhaal. Zij vertegenwoordigen de emotionele kant van 
het menselijk welzijn.

sci-art
Pharmacopoeia bestaat uit huisarts Liz Lee, textielkunstenaar 
Susie Freeman en videokunstenaar David Critchley. Lee is 
verantwoordelijk voor de medische input, Freeman en Critchley 
voor de artistieke uitvoering. ‘Sci-art’ wordt hun werk ook wel 
genoemd, omdat het wetenschap verbindt met kunst. 

‘Onze samenwerking is ontstaan uit een vriendinnengesprek 
over voorbehoeding,’ vertelt Freeman. ‘Over de grote rol die 
dat in ons leven speelt en hoe lastig het kan zijn om het goed 
te regelen. Ons eerste werk was Jubilee, een baljurk waarin 
25 jaar aan anticonceptiepillen verwerkt is.’ De combinatie 
van (seksuele) gezondheid en creatieve verbeelding bleek te 
werken. Wat volgde waren multimediale installaties als Recoil, 
eveneens over geboortebeperking, The Pits, over depressie, en 
Table Talk, over hiv/aids. Ook begon het drietal met het maken 
van pill diaries, minder groots opgezette voorlopers van Cradle 
to Grave en Wieg tot Graf. 
Voor dr. Lee is kunst de manier bij uitstek om de boodschap 
van Pharmacopoeia voor het voetlicht te brengen. ‘Wieg 
tot Graf stelt niet alleen onze relatie met gezondheid en de 
farmaceutische industrie ter discussie,’ aldus de arts. ‘Je kunt 

ook je eigen ervaring vergelijken met de gemiddelde man of 
vrouw. Iemand van dertig kan terugkijken op de relatief kleine 
hoeveelheid pillen die hij tot dusver heeft genomen, maar 
hij kan ook vooruitblikken op wat hem nog te wachten staat. 
Bovendien word je aan het denken gezet over de dood die 
wacht aan het eind van het kleed. Alleen kunst kan aan zoveel 
dingen tegelijk appelleren, zonder dat het didactisch wordt.’ 

van FoliuMzuur tot cheMo
Het pillenkleed van ‘de gemiddelde Nederlandse vrouw’ ligt op 
de vloer van het atelier. Freeman loop er langzaam langs en 
licht de verschillende fases in haar medische levensloop toe. 

‘Als meisje slikt ze soms paracetamol. Ook als tiener is ze heel 
gezond en zie je alleen een middel tegen diarree verschijnen.’ 
Is het meisje een jonge vrouw geworden, dan wordt het beeld 
opeens een stuk gevarieerder. ‘Ze gaat aan de pil,’ legt Freeman 
uit, ‘en verandert af en toe van merk. Tijdens haar menstruatie 
slikt ze pijnstillers en ze krijgt iets tegen chlamydia en een 
schimmelinfectie. Jaren later begint ze foliumzuur te gebruiken, 
omdat ze zwanger wil worden.’ Er komen twee baby’s, gevolgd 
door twee relatief rustige decennia. Maar op middelbare leeftijd 
ontwikkelt de vrouw een depressie. ‘Ze krijgt diazepam en 
bètablokkers,’ wijst Freeman. ‘Na een tijdje is ze weer beter. 
Totdat ze borstkanker blijkt te hebben, waar ze vijf jaar lang 
succesvol chemotherapie voor slikt. Op haar zeventigste wordt 
ouderdomsdiabetes geconstateerd, waarvoor ook de nodige 
middelen worden voorgeschreven. Maar op haar tachtigste is 
ze still going strong!’ Wat niet gezegd kan worden van de man 
in Wieg tot Graf. Die overlijdt, na een opeenstapeling van hart- 
en vaataandoeningen, op zijn 77e aan een beroerte.

Tussen het Engelse en het Nederlandse medicijngebruik zijn 
een paar verschillen aan te wijzen, aldus dr. Lee. ‘Wij slikken 
meer antibiotica en pijnstillers. Dat laatste heeft ook te maken 
met de toegang tot fysiotherapie, die in Groot-Brittannië 
heel slecht is. Anderzijds schrijven wij juist weer minder 
tranquillizers als valium en librium voor, omdat ze zo verslavend 
zijn. In het algemeen gebruiken Engelsen op vroege leeftijd 
meer medicijnen dan Nederlanders, maar verdwijnt dat verschil 
naarmate ze ouder worden.’

Slik! Een leven lang 
pillen in beeld   Door Pam van der Veen, Foto’s Tom Lee

Oog in oog met ‘Wieg tot Graf’ kun je 
niet anders dan het verbeelde op jezelf 
betrekken

8

9column laMMeke gods

‘Ze is niet zoals een ander. Niet normaal, zogezegd,’ zei de oude dorpsarts schutterig tegen mijn 
moeder na een verschrikkelijke bevalling. Er scheen iets niet goed te zijn met de beentjes. Oh nee,’t 
was de rug. Gebroken tijdens de bevalling. Foutje, sorry, kan gebeuren. 
Vanaf het moment dat ik als ‘niet normaal’ bestempeld werd, kreeg mijn leven een heel andere 
wending dan dat van mijn broers en zusje. Na twee dagen ziekenhuis werd mijn moeder met mij 
naar huis gestuurd. ‘Ga in vrede moedertje, hier is niks van te maken.’ Ik bleef leven. Een leven dat 
regelmatig aan een zijden draadje hing, maar ik had er kennelijk zin in. Er ging geen dag voorbij 
dat ik geen termen als ‘zielig’, ‘gebrekkig’, ‘mismaakt’, ‘gestoord’, ‘ongelukkig’ of ‘zorgenkindje’ 
opving van buren of bezoek. Geen kwalificaties waar je blij van wordt, desondanks voelde ik me 
allesbehalve niet normaal. Ik lag gewoon de hele dag in bed te dromen over mijn toekomst als piloot, 
ballerina of ontdekkingsreiziger. 
Dat verlamde beentjes gelijk stond aan ‘lijden’, vertelde meneer pastoor. Wekelijks kwam hij langs 
op een grote zwarte damesfiets om, ongetwijfeld troostend bedoeld, met mijn moeder te praten over 
haar zware beproevingen en mijn uitverkoren staat van Lammeke Gods. Ik was een manifestatie 
van het lijden van de mensheid; ik stond dichter bij God dan menig gezonde tweebener. Het was 
zelfs een soort voorrecht om zó te zijn. Oké, lijden: weer een etiket erbij. 
Ter compensatie van mijn beproevingen mocht ik als kleuter op bedevaart naar Lourdes. Je wist 
nooit of er een wonder zou gebeuren. Nee, ik kwam niet lopend terug. Wel kreeg ik zowat een 
hartverzakking in het akelig koude water van de heilige bron. Maar een hele week slapen temidden 
van vijftig rochelende, kreunende, steunende mensen, allemaal oud, ziek en zwak, maakte wel dat 
ik me bij thuiskomst kipfit voelde. Ik was empowered, zouden we tegenwoordig zeggen. 
Korte tijd ging ik naar een gewone school. Zes weken lang zat ik trots en tevreden in een 
wandelwagen op de eerste rij van een reguliere eerste klas, toen de pastoor weer langs kwam. Ik 

moest naar een speciale Mytylschool. ‘Daar horen ze thuis, deze kinderen.’ Zijn wil geschiedde, hoe 
hard ik ook tegenstribbelde. 
Ze hadden het niet slecht met ons voor, op de Mytylschool, maar leren en studeren was geen 
hoofdzaak. In de praktijk betekende dat veel fysiotherapie, tekenen, gym, fiedelen op de blokfluit en 
nauwelijks voorbereiding op een toekomstige baan. Neu, ik hoefde me heel geen zorgen te maken 
over beroepskeuze en zo. Er zou voor me gezorgd worden. Altijd. Van jongs af werd mij een passieve 
rol in een speciaal circuit toebedeeld, alsof het de gewoonste zaak van de wereld was. 
Inmiddels zijn we jaren verder. Een lichamelijke handicap heet tegenwoordig een ‘fysieke uitdaging’. 
Moeilijk blijft het als je de passieve rol niet wilt en weigert deel uit te maken van speciale circuits. 
Om eraan te ontkomen moet je een kei zijn in het ijsbreken (een ‘normaal’ persoon op z’n gemak 
stellen), je moet jezelf bewijzen tot je een ons weegt, praten als Brugman en altijd zélf met 
oplossingen en ideeën komen. ‘Voorwaardenscheppende werkjes’ die vaak een baan op zich zijn. 
Een slopende bovendien. 
Niet normaal zijn veroorzaakt angst en die leidt weer tot apartheid. Het zijn niet je lichaam, 
huidskleur of verstandelijke vermogens die een handicap vormen. De manier waarop de 
samenleving erop reageert, dát is de eigenlijke handicap. Als we nou eens massaal beginnen het 
begrip ‘normaal’ uit ons brein te deleten als we iemand zien met een bijzonder kleurtje, lichaam 
of gedrag. Werkt vast beter dan alle discriminatiewetgeving die we zo langzamerhand bij elkaar 
verzonnen hebben.

Petra Jorissen
Is redacteur en freelance publicist op het snijvlak van gezondheidszorg en maatschappij

GezonDe 
Portie 
kUnst
Ziekte en genezing zijn aloude thema’s in de kunst. Het project 
'De Collectie' gaat bestaan uit een groeiende serie werken die 
de relatie tussen kunst en zorg tot uiting brengen. Wieg tot 
Graf van Pharmacopoeia is er één van.

‘Gezondheid gaat iedereen aan. Ongeacht ras, geloof, 
geslacht of nationaliteit, we hebben er allemaal mee te maken. 
Hetzelfde geldt voor gezondheidszorg. En omdat het zo’n 
essentiële rol in ons leven speelt, is ook de kunst er nauw mee 
verbonden. Ziekte en genezing zijn van oudsher een bron van 
inspiratie voor kunstenaars.’ Aan het woord is Tom van Gestel, 
adjunct directeur van de Stichting Kunst in de Openbare 
Ruimte (SKOR). SKOR ontwikkelt al 25 jaar kunstprojecten 
die uitdrukking geven aan de relatie tussen kunst en zorg. 
Bekende en minder bekende kunstenaars uit binnen- en 
buitenland realiseerden zo’n 350 werken in ziekenhuizen, 
instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, verpleeghuizen 
en revalidatieklinieken. Dat leverde projecten op als de 
beeldengroep van Juan Muñoz in psychiatrische kliniek Reinier 
van Arkel in Den Bosch en de portrettenserie van Marlene 
Dumas voor ’t Hooghuys in Etten-Leur. 
De werken werden gefinancierd vanuit een regeling in de 
Zorgwet, die vier jaar geleden kwam te vervalen. Maar dat 
betekent allerminst het einde van een bijzondere traditie, aldus 
Van Gestel. ‘Zorginstellingen willen nog steeds kunst, en wij 
willen dat blijven realiseren. Beelden en schilderijen, boeken, 
films en video-installaties, die door de instellingen aan elkaar 
uitgeleend kunnen worden. Zo kan er een gezamenlijke 
collectie ontstaan, die niet alleen onderling rouleert, maar ook 
aan musea in bruikleen kan worden gegeven.’ De Collectie is 
dan ook de naam waarmee SKOR met dit initiatief naar buiten 
treedt. De eerste projecten die onder deze titel  gerealiseerd 
zijn, zijn te zien op de tentoonstelling Niet Normaal. Het 
Engelse Pharmacopoeia realiseerde Wieg tot Graf (zie pag. 
8), het project Normalitairism van de Nederlandse kunstenaar 
David Bade bestaat uit een doorlopende workshop over het 
dwingende karakter van ‘normaal zijn’ en de Duitse Karin 
Sander maakte minutieuze kopieën van bestaande mensen 
volgens een door haarzelf ontwikkeld procédé. ‘Na Niet 
Normaal zullen deze werken hun weg naar een zorginstelling 
vinden,’ aldus Van Gestel. ‘Daar kunnen ze troost, afleiding 
en een verscherpte blik op de werkelijkheid bieden. Voor 
personeel, bezoekers en patiënten.’

tegelijk met de lancering van De Collectie publiceert 
Skor de publicatie de collectie. 25 jaar kunstprojecten in 
de zorg. liesbeth melis. € 34,50. www.skor.nl

advertentie

advertentiebijlageadvertentiebijlage

Het Hooghuys, Marlene Dumas, 1990-1991. Met dank aan GGZ Breeberg.
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De Niet Normaal kick-off party van 2 maart was overweldigend, niet alleen 

door de enorme opkomst maar vooral ook door de grote betrokkenheid van al 

deze partijen en mensen. Ruim 200 gasten waren aanwezig op de feestelijke 

bijeenkomst: kunstenaars, auteurs, subsidiegevers, sponsors, 

patiëntenorganisaties, culturele instellingen, leden van het Comité van 

Aanbeveling en Advies, wethouder Cultuur van Amsterdam Carolien Gehrels, 

vertegenwoordigers van OCW en VWS en diverse partners en mediapartners.  

Het is heel erg hoopvol om te zien dat in deze tijd van crisis zoveel 

mensen open staan voor verdieping en engagement. Dat beeldende kunst hier 

groots aan kan bijdragen is ons uitgangspunt. 

  

We hebben tijdens het Niet Normaal feestje iedereen na laten denken over 

wat normaal is en wie dat bepaalt. Zowel door de inhoud als de vorm van 

deze informatieve avond. Neem de hapjes: echte aardbeien werden naast 

aardbeiensnoepjes gepresenteerd. Want wat is kunstmatiger: aardbeien in de 

winter of fel gekleurd snoep?  

De dames van het eetontwerpbureau ‘Proef’ versierden de gasten met een 

subtiele ketting gemaakt van de schil van groene appels, die later werden 

vermalen tot overheerlijke verse appelmoes. De klokhuizen waren voor de 

wormen en daarmee was de knipoog van deze milieuvriendelijke actie 

compleet. 

 

Kunstenaar David Bade verkleed als angstaanjagende voodoopop, daagde de 

gasten uit om ‘normale’ en ‘niet normale’ associaties bij bepaalde woorden 

op te schrijven en deze vervolgens op zijn voodoolijf te prikken. 

  

Het officiële gedeelte vond plaats in een theaterzaal. Na een inspirerende 

welkomstspeech van bestuurslid Hester Alberdingk Thijm, deed Roosbeef de 

maart 2009, Amsterdam 

Verslag Niet Normaal Feestje op 2 maart 2009, Beurs van Berlage 
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aftrap met haar eerste nummer. Haar stem, in combinatie met pakkende 

teksten maakte diepe indruk. Deze muzikale omlijsting werd extra bijzonder 

doordat de gezongen teksten simultaan werden vertaald door doventolk Dido 

Mirck; een performance op zich. Zelfs buitenlandse gasten die de 

Nederlandse taal niet machtig waren konden alles goed volgen door haar 

fysieke vertaling. 

  

Vervolgens ging de presentatie over de inhoud van de manifestatie Niet 

Normaal * Difference on Display. Twee rondetafelgesprekken, afgewisseld met 

optredens van Roosbeef, gaven het publiek richting. Ine Gevers, Gilian 

Schrofer en Erik Kessels vertelden aangevuurd door interviewer Tonko Dop 

over de inhoud, presentatie en reclamecampagne van Niet Normaal. Achter de 

sprekers doemden steeds beelden op als illustraties bij hun uitleg. 

Hierdoor kregen de toehoorders meteen een concreet idee van de 

tentoonstelling als hart van de hele manifestatie, de vormgeving en de 

reclamecampagne.  

  

Het tweede gesprek vond plaats met Moniek Toebosch, Tijs Goldschmidt en 

Andrée van Es. Tijs Goldschmidt staat zelf zo ver verwijderd van het 

‘hokjes denken’ dat hij de vraag of dieren ook in termen van ‘normaal’ en 

‘niet normaal’ denken beantwoordde met de opmerking dat mensen ook gewoon 

dieren zijn. Goldschmidt had hilarische verhalen over normaliteit in de 

dierenwereld. Over de evolutie van de blinde grotvis en over Makaken die 

gehandicapte soortgenoten verzorgen in plaats van verstoten. Op lucide 

wijze hield hij het publiek een spiegel voor. 

Moniek Toebosch vertelde hoe kunstenaars zichzelf juist vaak herkennen in 

het zogenaamd niet-normale, hoe het fascineert en de nieuwsgierigheid 

aanwakkert. Zij bracht zelfs tolk Dido even uit haar evenwicht omdat ze 

beschreef hoe betoverend ze het tolken vond.  

  

Andrée van Es sprak de voor ons zeer mooie woorden dat ze het gevoel had 

dat deze manifestatie haar lucht gaf. En met haar vele anderen. Zij werd 

officieel welkom geheten als nieuwe voorzitter van de Stichting Niet 

Normaal. Andrée van Es was onder andere voorzitter van GGZ Nederland.  

  

 

Na nog een aantal vragen uit het publiek beantwoord te hebben begon de 

borrel. Er was opnieuw gelegenheid om de film van Javier Téllez, Caligari 

and the Sleepwalker te bekijken: een prachtige opmaat naar wat de 



 

 
3 

 
 
 
 

 

tentoonstelling Niet Normaal * Difference on Display te bieden heeft. Op de 

powerpoints werden beelden getoond van deelnemende kunstenaars als Marlene 

Dumas, the Chapman Brothers, Gilian Wearing, Mat Fraser, William Kentridge 

en Louise Bourgeois.  

 

De uitsmijter van dit feestje was de spontane geste van een particuliere 

verzamelaar die zo onder de indruk was van de kwaliteit, de energie en de 

thematiek van de tentoonstelling, dat hij besloot een royale schenking te 

doen aan de stichting Niet Normaal. 

 

Wij danken u en alle aanwezigen voor het doen welslagen van deze geweldige 

avond, voor het grote vertrouwen dat u ons geeft. Voor ons is dat de 

belangrijkste graadmeter en inspiratie voor de maanden die volgen. 

 

We houden u ook de komende periode op de hoogte, maar we doen hierbij vast 

een persoonlijke oproep aan u, om het project Niet Normaal verder uit te 

dragen en ons op de hoogte te houden van uw bevindingen, wij zijn reuze 

benieuwd naar alle vragen!  

  

Tot ziens op de opening van Niet Normaal in december… en hopelijk al 

eerder! 
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Stichting DOEN 
De stichting laat met de tentoonstelling Niet Normaal · Difference on 
Display zien hoe normaal het is om af te wijken van lichamelijke, 
geestelijke en/of verstandelijke normen. De huidige aandacht voor lichaam, 
gezondheid en geest en de bio-technologische mogelijkheden zijn erg 
confronterend. De tentoonstelling laat bezoekers nadenken over de huidige 
normen en waarden op het gebied van gezondheid en ziekte en gewoon of 
ongewoon zijn. Het bevorderen van maatschappelijke en culturele deelname 
aan de samenleving heeft DOEN hoog in het vaandel staan. Daarom financiert 
DOEN de Stichting Normaal uit de bijdrage van de BankGiro Loterij. 
www.stichtingdoen.nl 
 
Turing Foundation 
Niet Normaal · Difference on Display is een groots opgezet project van 
internationale allure, dat het in zich heeft om uiteenlopende groepen 
mensen te kunnen laten genieten van het werk van (internationale) 
kunstenaars. Naast games, films en documentaires, toont Niet Normaal 
schilderijen van onder meer Marlene Dumas, Louise Bourgeois, en Marc Quinn. 
Vele van deze werken bevinden zich in collecties die maar zelden 
toegankelijk zijn voor het Nederlandse publiek. Dit alles is voor de Turing 
Foundation een belangrijke reden om dit project te ondersteunen. 
www.turingfoundation.org  
 
Prins Claus Fonds 
Niet Normaal · Difference on Display laat niet alleen goede kunst zien, 
maar verbreedt het begrip diversiteit in relatie tot de beeldende kunsten 
en het publiek. De tentoonstelling opent zijn deuren voor mensen die anders 
lijken en misschien niet zijn. Het stelt onderwerpen als invalide-valide, 
ziek-gezond en de verhouding lichaam en geest en de verbeelding ervan, in 
een ander daglicht en opent de discussie daarover. Kortom een nieuwe 
benadering van de beeldende kunsten en een vernieuwende benadering van 
grote groepen mensen die te maken hebben met anderen, zieken, 
geesteszieken en anders zijn. Want zijn we wel zo anders? 
www.prinsclausfonds.nl 
 
Museum Boijmans van Beuningen 
Niet Normaal · Difference on Display belooft een belangwekkende 
manifestatie te worden. Kunst gaat altijd over verschil. De manier waarop 
curator Ine Gevers dit uitgangspunt weet te verbinden aan thema's als 
gezondheid, biotechnologie en daarmee ook de sociale verantwoordelijkheid 
van onze samenleving is veelbelovend. Het onderwerp wordt steeds actueler. 
Dit maakt dit project niet alleen interessant maar ook urgent. 
www.boijmans.nl 
 

Aanbevelingen 
 
 
Achmea 
De manifestatie Niet Normaal kan door haar inhoud, scherpte en humor vele 
deuren openen en bijdragen aan een brede maatschappelijke discussie. Niet 
Normaal sluit goed aan bij de “waarzijnwemeebezig”-campagne van Achmea. 
Vanuit de coöperatieve achtergrond is Achmea een belangrijke partner voor 
maatschappelijke zekerheid en zorg. Dat brengt ook een verantwoordelijkheid 
met zich mee waar Achmea niet voor wegloopt. Integendeel: Achmea stelt 
belangrijke maatschappelijke thema’s ter discussie. Bijvoorbeeld over de 
balans tussen privé en werk, over arbeidsparticipatie, diversiteit, over 
zorg en over vergrijzing. Dat doet Achmea ook door met prikkelende 
stellingnames een spiegel voor te houden aan de samenleving. Het is een 
manier om over vernieuwing en over oplossingen te praten. Ook Niet Normaal 
houdt die spiegel voor en zet aan tot nadenken. Achmea herkent zich in die 
aanpak en onderstreept het belang en de rol die kunst en kunstenaars 
vervullen in het publieke debat. De beeldende kunst van Niet Normaal is een 
vinger aan de pols van de samenleving en confronteert ons met ‘waar we mee 
bezig zijn’. 
www.achmea.nl 
 
VSBfonds 
Wat is een beperking? En wat is normaal? De manifestatie Niet Normaal 
inspireert tot nadenken over normen en waarden over (vermeende) beperkingen 
en anders zijn. Het spreekt het VSBfonds aan omdat het een breed publiek 
meeneemt in de discussie over beeldvorming en 'anders zijn'. Het VSBfonds 
vindt diversiteit een verrijking voor de samenleving. Daarom ondersteunt 
het VSBfonds projecten die ruimte maken voor verschillen in identiteit en 
achtergrond. En projecten die mensen met een lichamelijke, geestelijke of 
verstandelijke beperking beter toerusten om grotendeels op eigen kracht mee 
te doen aan de samenleving. Het creëren van een positieve beeldvorming over 
mensen die ‘anders’ zijn, kan deze mensen helpen in het volwaardiger 
deelnemen hieraan. 
 
VSBfonds is een vermogensfonds en actief op een breed maatschappelijk 
terrein; mens & maatschappij; natuur & milieu, kunst & cultuur, en sport. 
Jaarlijks doneert het fonds vele miljoenen euro’s aan projecten die een 
(duurzame) impuls geven aan de sociale kwaliteit van Nederland. Hiermee zet 
VSBfonds zich in voor een samenleving waarin zoveel mogelijk mensen kunnen 
meedoen en zich kunnen ontwikkelen. Zodat ze, nu en in de toekomst, zelf de 
kwaliteit van hun leven en leefomgeving kunnen bepalen. 
www.vsbfonds.nl 
 
Mondriaan Stichting 
De aanvraag betreft een veelomvattend en groots opgezet evenement dat zich 
onderscheidt van andere kunstmanifestaties door een cultureel-
maatschappelijke doelstelling te verbinden met hedendaagse beeldende kunst 
om daarmee een groot publiek aan te spreken. De tentoonstelling onderzoekt 
het begrip normaliteit en gaat nader in op vragen naar de maakbaarheid van 
de mens, biopolitiek en de relatie tussen mens en machine. Een 
internationaal gezelschap aan kunstenaars wordt benaderd om met hun werk te 
reflecteren op het onderwerp, en daarmee ook in een cultureel-
maatschappelijke context te functioneren en vragen te stellen over het 
begrip normaliteit. De plannen zijn helder verwoord, de randprogrammering 
is interessant en de organisatie boezemt vertrouwen in. 
www.mondriaanstichting.nl 
 
 
 



www.nietnormaal.nl


