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“In een samenleving met een grote 
verscheidenheid aan etnische groe
pen, maar ook aan mensen met 

uiteenlopende krachten en tekortkomin
gen, is diversiteit niet (meer) weg te denken. 
Desalniettemin is het publieke debat door
drongen van assimilatie, aanpassing aan één 
vorm van (autonoom) burgerschap, als oplos
sing voor alle maatschappelijke problemen. 

Ik probeer een aanzet te geven tot een di-
versiteitinclusieve samenleving. Welke maat
schappelijke kaders zijn daarvoor nodig? Hoe 
kunnen we werken aan ruimte om diversi
teit binnen te laten, hoe kunnen we diversi
teitssensitieve competenties creëren, hoe vin
den we bereidheid om de ander vanuit haar 
of zijn mogelijke anderszijn te begrijpen? 
Erkenning van verschil is de belangrijkste ba
sis voor een gezonde democratische samenle
ving; een samenleving waarin burgers niet al
leen dragers, maar ook makers van het beleid 
zijn.” Aldus Halleh Ghorashi in het program
maboekje voor het Congres Kwartiermaken in 
de WMO; participatie in het kwadraat. 

Je sprak op het congres Kwartiermaken in de 
WMO. Hoe kijk je daarop terug? 
“Ik vond het een heel bijzonder congres. Ik 
heb het al drie keer in mijn lezingen gebruikt 
als voorbeeld van een congres dat niet alleen 
ging over diversiteit, maar waar die diversi
teit ook aanwezig was. Er was echt een mix 
van deelnemers en dat kon je goed merken. 
Ik heb mijn lezing ter plekke flink aangepast. 
Ik heb mij ook kwetsbaar op durven stellen, 
mijn eigen verhaal over mijn imperfectie met 
betrekking tot de Nederlandse taal verteld. 
Ik ben 19 jaar geleden naar Nederland geko
men, uit Iran gevlucht. Ik heb er hard aan ge
werkt om goed Nederlands te leren, maar je 
blijft toch met een vreemd accent spreken. 

Als mijn werkgevers op die tekortkoming op 
taal hadden gefocust, was ik nooit hoogleraar 
geworden. Vaak wordt perfectie nagestreefd 
en dan ziet men alleen dat het glas half leeg 
is. Dat het ook half vol is ziet men over het 
hoofd. Dat betekent niet dat men achterstand 
of afwijking moet veronachtzamen. Dat leidt 
alleen maar tot onderdrukking ervan en vroeg 
of laat komt het dan toch weer boven water. 
Men moet het een plek geven en het com
penseren. Door het erover te hebben maak je 
jezelf wel kwetsbaar, erken je de achterstand, 
maar je hoeft daarmee niet je kracht te ver
geten. En dat was het mooie van het congres; 
er was een sfeer waarin kracht en kwetsbaar
heid plek kregen. Niemand is perfect; in een 
wereld die alleen ruimte heeft voor perfectie 
zijn mensen vooral bezig hun zwakheden te 
verbergen. Ik denk dat een voorwaarde voor 
een diversiteitinclusieve samenleving is dat er 
anders met imperfectie wordt omgegaan. Als 
er ruimte is voor imperfectie, is er ook meer 
ruimte om naast je kwetsbaarheid je talenten 
te tonen. Als je steeds tekortkomingen moet 
verbergen (of daarop wordt vastgepind), kom 
je aan je sterke kanten niet toe. Mijn hele le
ven ben ik hiermee bezig geweest: de balans 
zoeken tussen mijn kracht en mijn zwakke 
plekken. In mijn kindertijd kreeg ik te ma
ken met het feit dat mijn moeder een psychi
atrische patiënt was; mijn moeder had schi
zofrenie. Ik vond het erg moeilijk als kind 
en soms geneerde ik me voor haar, bijvoor
beeld als ze op straat met iedereen ruzie ging 
maken. Ze was daarnaast ook een bijzonder 
mooie vrouw en als ze op ouderavonden van 
mijn school binnenkwam, keek iedereen naar 
haar. Dat maakte me trots. Maar wanneer ze 
begon te praten was die trots meteen over. Ze 
vervreemdde iedereen van zich en ik voelde 
me rot. Er was altijd een conflict in mij over 
haar. Toen ik klein was kon ik nog niet goed 
reflecteren op de situatie. Toen ik volwassen 
werd kon ik breder kijken naar verschillen, 
zag ik beter hoe ze ondanks haar ziekte steeds 
uit haar kracht putte om verder het leven te 
leven. Deze ervaring is essentieel geweest voor 
de wijze waarop ik zelf als migrant door het 
leven ben gegaan.

Als je migreert is niets meer vanzelfspre
kend; je moet als een kind op vele gebieden 
helemaal opnieuw beginnen: een nieuwe taal 
leren, een nieuwe samenleving leren kennen. 
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Door dit nieuwe begin wordt een migrant 
vaak gezien vanuit zijn/haar beperkingen en 
niet vanuit haar/zijn krachten. Het feit dat al
les nieuw is, betekent een handicap voor mi
granten  als je het zo wilt bekijken  maar 
ook een bijzondere kans tot vernieuwing. Je 
bent dan in staat de macht van de vanzelf
sprekendheid, waarin de meeste mensen ge
vangen zitten, te doorbreken. Je ziet nieuwe 
kansen en mogelijkheden door steeds alles in 
een dubbel perspectief te plaatsen. En dat is 
een bron van vitaliteit. Migratie betekent een 
nieuwe strijd om zelferkenning en persoon
lijke ontwikkeling en migranten zijn sterk ge
motiveerd om deze strijd aan te gaan.” 

Je niet laten gijzelen

“Als we te veel het verschil benadrukken, ver
liezen we uit het oog waarin we hetzelfde 
zijn. Dit betekent dat we steeds op zoek moe
ten naar een balans tussen wat we gemeen
schappelijk hebben en waarin we van el
kaar verschillen en soms ook willen verschil
len. Geen van beide mag de absolute norm 
worden, want dan wordt het anderszijn be
schouwd als afwijkendzijn – dat is de disci
plinerende werking van het hedendaagse ver
toog: we mogen niet afwijken van de norm. 
De norm is heilig.  

Maar hoe moet je zo’n balans tussen ge
lijkheid en verschil creëren? In de meeste so
ciale bewegingen wordt het anderszijn col
lectief ingezet tegen onderdrukking en voor 
gelijke rechten. Een voorbeeld hiervan is de 
Civil rights movement in de VS van Afro
Amerikanen. Black is beautiful als slogan was 
bedoeld tegen de dominante gedachte dat 
zwarten minder zijn. Deze beweging heeft ge
leid tot een sterk collectief bewustzijn van de 
zwarte bevolking, ze riep een sterk tegenbeeld 
in het leven. Men zei niet: we zijn allemaal 
hetzelfde. Men zei: we zijn anders, maar wil
len hetzelfde. Dit is een voorbeeld van iden-
tity politics waarin collectieve rechten en iden
titeit centraal staat. Hierin wordt één aspect 
van identiteit, in dit geval het zwart zijn, cen
traal gesteld om strijd te voeren. Ándere as
pecten van iemands identiteit (bijvoorbeeld 
sekse of klasse) worden onderdrukt, want je 
doet mee met een collectief. Het gaat hier om 
een strijd voor gelijke rechten vanuit het ver
schil. Hierin doe je volop mee in het midden 

van de maatschappelijke arena en als zoda
nig ben je onderdeel van het dominante ver
toog, maar in de vorm van oppositie. Je re
ageert op wat de anderen van je denken en 
probeert een tegenbeweging tot stand bren
gen.  Deze strijd kan erg belangrijk zijn om 
gelijke rechten te halen, maar het zorgt niet 
echt voor verbinding tussen diverse groepen. 
Een andere manier om ruimte te maken voor 
het verschil is ‘resisteren in de marge’, je te
rugtrekken van het dominante spreken en je 
eigen verhaal produceren. Deze gedachte is 
geïntroduceerd door de Vlaamse wetenschap
pers Maddy Janssens en Chris Steyaert in hun 
boek Meerstemmigheid (2001). In dit resisteren 
staat niet zozeer de collectieve strijd voor er
kenning centraal, maar het produceren van je 
eigen verhaal vanuit je positie als anders. Dit 
betekent dat je je niet gek laat maken door 
steeds maar weer op de anderen te moeten re
ageren – de dominante strijd om erkenning. 
Je neemt tijd en hebt geduld om in rust je 
eigen ruimte te claimen en je eigen verhaal 
te produceren waarin zowel je sterke als je 
minder sterke kanten een kans kunnen krij

De moed opzij te stappen

Fo
to

: R
oz

em
ar

ijn
 E

sse
lin

k



D E V I A N T   september 2007  nr. 5424 D E V I A N T   september 2007  nr. 54 25D E V I A N T   september 2007  nr. 54 25

gen. Op deze manier ben je niet reactief bezig 
om in snel tempo commentaar te geven op 
wat anderen van jou denken of verwachten. 
Je neemt de tijd om je eigen verhaal vorm 
te geven. Natuurlijk klinkt hierin het domi
nante vertoog door maar niet als alles bepa
lend. Hier staan jouw verhaal en jouw ont
wikkeling centraal. De combinatie van rust, 
geduld en vertraging geeft je de kans te ex
perimenteren met alle mogelijke verschillen 
die je in jezelf verenigt en tegelijkertijd oog 
te houden voor de gemeenschappelijke aspec
ten. Dit resisteren in de marge is juist essen
tieel voor mensen in een benadeelde positie. 
Want juist aan deze mensen wordt veel iden
titeit toegeschreven, waardoor ze steeds zich
zelf moeten verdedigen omdat deze toeschrij
vingen vaak niet kloppen. Door deze natuur
lijke drang tot verdediging kom je er niet aan 
toe je eigen identiteit en dromen te ontwik
kelen. Je blijft als het ware gevangen in het 
dominante vertoog, zelfs wanneer je je er
tegen verzet. De kracht van het produceren 
van deze verhalen zit ’m in het (jezelf ) dur
ven dromen. Dàt doet pas de werkelijkheid 
kantelen. Want niets is krachtiger dan durven 
dromen. Het is proactief in plaats van reac
tief. Je laat je niet vastzetten door het domi
nante verhaal, bijvoorbeeld over participatie. 
Tegenover, of liever náást het verhaal waarin 
ik als afwijking word gezien, komt een ver
haal op waarin duidelijk wordt wie ik (ook 
nog) ben, wie wij (ook nog) zijn, we zet
ten ons zelf neer, met elementen van pijn en 
kwetsbaarheid. Het gaat erom de realiteit te 
presenteren zoals die beleefd wordt. Overigens 
kan kunst daarbij een belangrijk emotioneel 
houvast bieden.” 

Verwantschap

“Ik zie steeds meer de lijnen die mensen bij 
elkaar brengen. Mensen die de dood in de 
ogen hebben gekeken, pijn hebben geleden, 
als minder zijn behandeld, vernedering heb
ben ondergaan – dat zijn existentiële ervarin
gen die verbinden. Mijn kennismaking met 
kwartiermaken was daarin een bijzondere er
varing. Ik vond het congres een perfect voor
beeld van hoe je diversiteit kans geeft en de 
mensen voor wie het diversiteitsbeleid be
doeld is actief betrekt bij de reflectie op en 
de discussie over het beleid. Het congres viel 
echt buiten de bekende denkkaders en dat 
hebben we nodig.”  

In je oratie spreek je over de moed opzij te 
stappen om een gemeenschappelijke tussen-
ruimte te creëren. Hoe zie je dat? 
“Mijn leermeester Theo de Boer zegt daar
over in het kader van de interculturele dia

loog het volgende: als je werkelijk met elkaar 
in gesprek wilt gaan, elkaar werkelijk wilt 
ontmoeten moet je allereerst je eigen over
tuiging tijdelijk tussen haakjes kunnen zet
ten. Dat is nodig om de ander met zijn eigen 
verhaal toe te laten. Met die stap opzij cre
eer je een gemeenschappelijke tussenruimte 
waarin je elkaar kan ontmoeten. Je laat toe 
dat de ander zijn verhaal vertelt vanuit zijn 
eigenheid, zijn anderszijn, en je luistert. 
Vanuit een houding van openheid accep
teer je de ander, zoals hij is, dat is de tweede 
stap. De derde stap is dat je je zelf toelaat een 
beetje te ontwortelen – dat is de basis van 
vernieuwing; dat maakt de worteling van de 
ander beter mogelijk. Je ervaart dat er niet 
één waarheidscentrum is. Het is mijn over
tuiging dat we met z’n allen het vermogen 
moeten ontwikkelen een stap opzij te zetten 
om elkaar te kunnen naderen vanuit onze 
verschillen. Daarvoor is de gemeenschappe
lijke ruimte essentieel. Het is tussen gemeen
schappelijkheid en verschil dat ontmoetingen 
en verbindingen tot stand komen.

Kortom verschil mag er zijn, maar om het 
verschil te laten zijn zouden we verschillende 
ruimtes moeten creëren die het verschil bewa
ken maar tegelijkertijd in beweging brengen. 
Door het resisteren in de marge wordt het 
mogelijk om zelfontwikkeling centraal te stel
len waardoor verschil een dynamische groei 
mee kan maken. Want een reactieve houding 
vraagt erom de grenzen van het verschil te be
waken, terwijl een proactieve houding het 
mogelijk maakt om creatiever met het ver
schil om te gaan; steeds eigen grenzen over 
te gaan om iets mooiers tot stand te kunnen 
brengen. Om de dynamiek van het verschil 
mogelijk te maken is bovendien het scheppen 
van tussenruimtes essentieel. Want het is juist 
door het contact met de ander dat het moge
lijk wordt de eigen horizon te verruimen en 
nieuwe creaties mogelijk te maken. Om deze 
horizonverbreding een kans te geven zou, zo
als gezegd, het verschil eerst binnengelaten 
moeten worden door opzij te stappen, zo
dat een gemeenschappelijke tussenruimte tot 
stand komt.”

✍  Doortje Kal

Op www.kwartiermaken.nl is bij congres 2007 
de lezing te vinden die Halleh Ghorashi hield 
op het congres Kwartiermaken in de WMO van 
22 mei, evenals de lezingen van staatssecreta-
ris Jet Bussemaker en Annette Plooij (HEE-
team, herstel, ervaringsdeskundigheid en empo-
werment). In Deviant van maart en juni zijn 
interviews te vinden met Rifka Weehuizen en 
Sandra Trienekens over respectievelijk ‘mentaal 
kapitaal’ en ‘gemeenschapskunst’. 
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