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‘Ik vind het belangrijk mijn roots niet te vergeten’
Jaswina Elahi gaat niet vaak in gesprek
over de waarden die haar drijven en hoe
er omgegaan moet worden gaan met de
grote diversiteit in de samenleving. Religie
speelde in haar opvoeding geen grote rol,
maar ze staat open tegenover andere overtuigingen. Wat inspireert haar, waar haalt
ze kracht uit?
Jaap Terpstra
‘Ik ben opgegroeid in de Hindostaanse gemeenschap in Den Haag en heb
een islamitische achtergrond. Religie
heeft binnen mijn familie nooit een
grote rol gespeeld, ik ben liberaal en
feministisch opgevoed. Voor mij betekent dit dat ik de vrijheid en ruimte
gekregen heb om mijn eigen weg te

andere islamitische opvattingen en
culturen kwam pas later tot stand,
met name in Nederland.’
‘Ik ben niet meer praktiserend
religieus, maar sta er niet geheel
los van. Ik sta er ‘open’ in, we kunnen van elkaar leren en ik voel mee
met het onrecht wat bijvoorbeeld
moslims hier in Nederland ervaren.
Dat opkomen voor minderheden en
anderen die het moeilijk hebben in
deze tijd, heeft zeker te maken met
mijn opvoeding. Het was in de jaren
tachtig voor ons als gezin moeilijk
om rond te komen. De overheid vond
in die tijd dat er geen armoede was,
het werd als het ware ontkend. Daar
liepen wij ook tegenaan. Wij werden
geholpen door de christelijke organisatie Stek, stichting voor stad en kerk

‘Ik ben niet meer praktiserend religieus,
maar sta er niet geheel los van’
zoeken. Vanuit mijn opvoeding zijn
waarden als vrijheid, gelijkheid, rechtvaardigheid, respect en tolerantie erg
belangrijk. Mijn moeder speelde een
grote rol in mijn opvoeding en hoe ik
nu in het leven sta. Zij had het in haar
leven niet altijd gemakkelijk, maar ze
is sterk, had lef en was onafhankelijk,
ook binnen de eigen gemeenschap.
Zij stimuleerde mij om te studeren en
mezelf te blijven ontwikkelen.’

Van elkaar leren
Het gesprek gaat ook over het verleden en haar voorouders: Indiase
contractarbeiders die naar Suriname
gingen om te werken. ‘Iedereen in
Suriname, die vanuit India daarnaartoe kwam zat destijds in hetzelfde
schuitje, je zag daar geen verdeeldheid op het gebied van religie. Je had
elkaar nodig en sprak natuurlijk in
dezelfde taal. De islam in die context
daar was erg tolerant, contact met

in Den Haag. Wat mij opviel, was dat
zij iedereen hielpen, ongeacht geloof
of cultuur. Ook in deze tijd zie ik dat
religieuze organisaties in stadswijken
veel goeds doen en opkomen voor
iedereen die hulp of aandacht nodig
heeft.’

Kracht

nemen. Een belangrijke boodschap,
ook in deze tijd.
Wat haar ook kracht geeft, is het
geven van klassieke Indiase dans. ‘Eigenlijk is het een uit de hand gelopen
hobby. Voor mij is dansen het uitdrukken van emoties, misschien even een
vlucht uit de omgeving. Het is mooi
om te zien dat dansen mensen en
ook mezelf blij maakt en kracht geeft.
Verder vind ik het belangrijk om mijn
achtergrond, mijn roots niet te vergeten en de kennis van deze dansen
verder uit te dragen aan iedereen die
hiervoor belangstelling heeft, een
vorm van cultuureducatie.’
We zien een grote diversiteit in
levensbeschouwing en visie op
samenleven, ook in de Tweede Kamer.
Waar kan de verbinding gevonden
worden? Jaswina stelt direct dat
artikel 1 van de Grondwet een
duidelijke basis is en dat iedereen
zich daaraan dient te houden. 
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Jaswina moet even nadenken over de
vraag welke teksten of gedichten haar
kracht geven en haar aanspreken.
‘Wat een mooie vraag!’ Eén van haar
lievelingsboeken is De Alchemist. De
constante zoektocht van de hoofdpersoon spreekt haar aan: ieder mens
heeft zijn of haar eigen zoektocht in
het leven. Verder spreken de gedichten van de Perzische filosoof en soefimysticus Rumi haar aan, omdat ze
gaan over vredelievendheid, oprechtheid en luisteren naar je hart. Een
universele boodschap die bedoeld is
om de verschillen in de wereld weg te
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