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LOES HEI]EN

In Den Haag
zijn ze doodsbang

vbor Kaag

erechtdat ze opstapte
natuurlïjk.A1 ander-
halfjaar smeekten lo
kale ambassademede
werkers in Kabul het
ministerie van Buiten-
landse Zaken iets voor
te bereiden, mochten
delaliban oprukken.
naar de Afghaanse
hoofdstad. Een plan,een idee, léts, in godsnaam.

Vaakbieefhet stil. Datwas nogonderdie ijzeren-heinige meneer met borrelpraatdiploma in ‘failedstates’, de ministervan een partij dievindt dat nietiedere Afghaan ‘die een keer twee stenen op elkaarheeft gemetseld’ naar Nederland mag komen. In meinam Sigrid Kaag pas de functie van ministervan Bui-tenlandse Zaken van hem over, maar ook toen werd erweinig haast gemaakt met een mogelijke evacuatie.
Het falen is pijnlijkvoor een politicus die overBuitenlandse Zaken zegt dat het haar hart is, ‘wie ikben’. Een soort impostersyndrome-nachtmerrie diezich ontvouwtop klaarlichte dag.Als politieke tegen-stander of koppenmaker van De T. zou ik het welweten. Iets met ‘ONTMASKERING’ breeduit over devoorpagina, minstens.

Toch ging het na haar aftreden onder de duidersvooral over liet spel. ‘Sigrid Kaag organiseerde eigenval’, schreefWouter de Winther in De Telegraaf. In
Nieuwsuurzei Arjan Noorlander dat Kaag ‘slachtofferis van haareigen, hoge moraal’. Hétvrouwtje was
hoogmoedig geweest, moesten we concluderen.(Consequent zijn, ofprincipieel, behoorde kennelijkniet tot de mogelijkheden.)

Geert Wilders, leider van de op twee na grootste paf-tij en tevens de ideuterleeftijd toch alweerzo’n 52 jaarontstegen, toog naarTwftter en plaatste een foto vaneen heks die tegen een boom is gevlogen. Hij schreefer’#HEXIT’ bij, in navolgingvanNRC<artoomst Ruben
‘1. Oppenheimer, die
deze weekoveruren
draaide met het teke

Haar afkeervn nenvan Kaagvast
. . geldemd aan vliegendeWilders isgeen objecten,veelal eenonderdeel van bezemsteel.

het spel, maar Dat mag natuurlijk
. allemaal. Het wasdiep doowoeld dan ook potsierlijk dat

D66-Kamerlid Sjoerd
Sjoerdsma op iwitter
kritiek leverde op decartoon, want met cartoons hebben politici niets temaken. Een beetje gedateerd is dat geleur met hek-sen wel. Zowel Wilders als de cartoonist heeft kennelijic het memo gemistwaarin wordtuitgelegd dat dekwalificatie ‘heks’ nogal een upgrade heeft gekregen.Dat veel vrouwen inmiddels weten dat degenen dievroeger op de brandstapel belandden geen malle

kruidenvrouwtjes of leugenachtige feeksen waren,maar zelfstandige en mondige vrouwen. Eigenzinnige figuren die pastoor en patriarchaat angst inboezemden, en daarom opgeruimd moesten worden.Heks is inmiddels een feministische geuzennaam.

Dat kan de PVV-Ieider niet allemaal bijhoud, hijis veel te druk met het tellen van hoofddoeken en hetverdoezelen van het wangedrag van Dion Graus omzich in de vrouwenzaak te verdiepen. Onbedoeldwierp zijn schofferinglichtop iets anders: in Den
Haag zijn ze doodsbangvoor Kaag.

De D66-leideris ongrijpbaar, zelfverzekerd en nietecht bezig metwat collega’s van haar vinden. Haar af-keer van de xenofobe Wilders is niet onderdeel van hetHaagse gezelschapsspel, zoals bij haar voorgangerAlexander Pechtold, maar diep doorvoeld. Ze schaamtzich niet voor moralisme, een houding die op het
Binnenhof ook al snel leidt tot verwarring, zeker in
liet tijdperkRutte. En ze is de eerste die met de WD
leider onderhandelt zonder voor diens mensenmenscharmes te vallen.

‘Een grote mevrouw’, zei de demissionair prefnîerdonderdagavond tegen de pers nadat ze haar aftredenbekend had gemaakt.Wonderlijkruttiaans klonk het,een onhandig compliment waarin je ook een sneerzou kunnen horen. Grote meneren kende hij al wel
natuurlijk, dîe vinden zichzelf doorgaans heel wat.Maar aan deze grote mevrouw moest hij nog steeds
een beetje wennen.

Generatiegesprek

Al

ij het maken van de afspraak voor het
interview hadjoyce Sylvester(55) het al
snel over een van de belangrijkste
momenten van dit jaar gehad, voor haar
en haar moeder: de inauguratie van Joe
Biden en Kamala Harris als president en
vicepresident van de Verenigde Staten.
En nu hier, op het terras in de tuin van
haar dochter, omzoomd door hoge spar-ren, de paarse hortensia’s in volle bloei, zegt ook MargoSylvester-Boerleider (75) het: dat was ‘van binnen huilen’.

Ze zaten niet samen te kijken, maar hielden hun tele-foon binnen handbereilc om elkaar te kunnen bellen.
Joyce: ‘Het meest ontroerd was ik toen Amanda Gormanhetwoord nam. Zo’n jonge vrouw, die zulke mooie enbelangrijke woorden sprak. Ik dacht: daar staat een generatie die het stokje overneemt.’

En toen belde je je moeder?
Joyce: ‘Zij belde mij.’

Margo: ‘lkwas emotioneel. Ik zag in een flits mijn helevoorgeschiedenis: mijn grootmoeder, mijn moeder, ik dieop 17-jarige leeftijd vanuit Suriname hiernaartoe kwam,vier kinderen op de wereld zette.Altijd druk bezig geweesten gedacht: redden we het, krijgen we de eindjes aan elkaargelmoopt? En dan hoor je die woorden, van iemand diemijn kleindochter had Icunnen zijn...’
Joyce: ‘. . . en besefje: alle moeite, inzet, alle verdriet zijndus niet voor niets geweest.’

Was er een fragment dat jullie in het bijzonderraakte?
Joyce: ‘Vlakvoordat mijn boekuitlcwam heb ikeen filmpjeingesproken dateindigde metde zin: degeschiedenis diewij achter ons laten, en de toekomst die wij samen tegemoet gaan. Toeval of niet, soortgelijke woorden gebruikteGorman ook. Voor mij is dat de crwc. We mogen terugldjken en leren van onze geschiedenis, maarwe moeten, en ikgebruik echt dat woord moeten, we moeten samen verder.’

We zitten in de tuin van joyce in een bosrijke omgeving inhet Gooi, aan zo’n weg met hoge bomen waarachter degazons door tuinmannen worden gemaaid. Dit voorjaarverscheen haar autobiografie, Bent ii de burgemeester? Hetboek leest als een ode aan haar voorouders en ouders, in dejaren zestigals adolescenten naarAmsterdam gekomen.Vaderwas ambtenaarbij de sociale dienst, moeder huis-

meestervan de Amsterdamse burge
meesters Edvanlhijn en Schelto Patijn.

Hetboekleestals een roadtrip langs
de vele bestuurlijke functies die ze uit-
oefende, vaak als eerste zwarte vrouw. Ze
werkte bij het ministerie van Verkeer en
Waterstaat en als beleidsmedewerker bij
de gemeenteAmsterdam. Ze promo
veerde op verzelfstandiging en privatise
ring van overheidsinstellingen en stapte
over naar het bedrijfsleven, als adviseur
bij TwynstraGudde. Daarnavoigde de
Eerste Kamer en tweemaal een waar-
nemend burgemeesterschap.

Bent t2 de burgemeester? is ook het ver-
haal van een vrouw die gedurende haar
leven te maken krijgtmetmensen die bij
de eerste ontmoeting zeggen: wat leuk,
we hebben iets gemeenschappelijks,
mij n voorouders hadden plantages in
Suriname. Of die op een drukbezochte
receptie in het stadhuis in Naarden,
waar ze met ambtsketen om stond te
ontvangen, niet kon geloven dat zij, een
zwarte vrouw, de burgemeester was.

‘Racisme? Ik heb het liever overver
wondering’, zal ze daar deze middag
over zeggen. Maar dat komt later.

Zeven jaar geleden werd ze door een
uitgeverij benaderd met de vraag ofze
haar verhaal wilde opschrijven. Welk ver-
haal, dacht ze, wat heb ik te melden, en
voorwie is het interessant? Maar toen
overleed haar vader en lcreeg ze allerlei
famitiestuldcen,waaronder een geboorte-
aktevan zijn opa AlexanderSilas, in beziL
‘Hij was de eerste die na de afschaffingvan
de slavemij, en de tien jaar verplichte
tewerlcstellingdie daarop volgde, op de
plantage Belladrum in Coronie was gebo
ren.Vrij.Toen vielhetkwartje: ikwil die
doorgaande lijn laten zien, van waarwe
vandaan komen naar waar ik nu ben. Om
ook een voorbeeld te zijn voor een nieuwe
generatie: waar je wieg ook heeft gestaan,
wees trots.’

Op tafelligt hetboek. Erzitten foto’s in

1 sîe vi[t
t,

dat er iets
verandert, moet
Jemeedoen

Joyce Sylvester (55) en haar moeder Margo waren op hun werkvaak de eerste ‘met een kleurtje’, Margo als verpleegkundigein de jaren zestig, Joyce als vrouwelijke burgemeester. In elkefunctie moesten zij weer bewijzen iets te kunnen. ‘Het is nietin de haak mam, harder te moeten werken dan een ander.’
Door Karolien Knols Foto’s Ivo van der Bent
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Joyce Sylvester in
.

haar tuin met haar
- moeder Margo.

Joyce: ‘Het is nog
niet zo lang geleden
dat ik achterom
keek en dacht: ik
heb twee studies
gedaan, ben
gepromoveerd, heb
mooie banen gehad,
ik krijg respect en
waardering — nu
mag het wel een
tandje minder:

Met welke droom kwam u in 1963
naar Nederland, als 17-jarige?
‘Ikwilde meverder ontwikkelen. Mijn
grootmoeder had in Suriname een ad
vertentie gezien voor een opleiding tot
leerling-verpleegkundige in Nederland.
Dus daar kwam ik aan, ‘n Delft, in een
psychiatrisch ziekenhuis.’

De eerste indruk: ‘Alles was grauw en
grijs.Iedereengingin hetzwartgekleed,
de mensen kwamen gesloten en terugge
trokken over.Voor een Jong meisje is dat
best vreemd, om ineens de drukte van
Suriname kwijttezijn. En ikwas in het
ziekenhuis ook nog de enige met een
kleurtje.Als ikaan hetontbijt zat, keken
mijn collega’s me aan en je kon zien dat ze
dachten: ze eet metvork en mes. Die ver-
bazing:ze kân het.’

Joyce: ‘Terwijl Suriname al driehon
derdjaar een kolonie was. Datbegrîjp ik
dus niet. Hoe kan het dat de mensen in
Suriname welwisten dat de Rijn bij
Lobith Nederland instroomde, maar dat
Nederlanders helemaal niks wisten van
Suriname. Dat is toch raar?’

In hetboekbeschrijftJoyce Sylvester hoe
haar moeder begin jaren zeventig, aan-
genomen als datatypiste bij een
Amsterdamse drukkerij, op haar eerste
werkdagte horen krijgtdathaar baan is
vergeven. ‘Ik zou me op een maandag-
ochtend melden’, zegt Margo. ‘Helemaal

. opgepoetsten opgedoft, de eerste indruk
moetde beste zijn.Ikwerd meegenomen
naar personeelszaken en kreeg te horen
dat de vacature al vervuld was. Ikwerd
hartstikke duizelig.Ofiknogeen kopje
koffie wilde? Ik had andere woorden wil-
len gebruiken, maarikheb keurig
bedankt. En ik ben trots als een pauw die
tent, en iknoem hetbewustdie tent, uit-
gewandeld en naar huis gegaan. Daar heb
ik meteen de telefoon gepakt en Radio
Stadgebeld.Allegifdatin me zat, heb ik
uitgesproken.’

van haar loopbaan door bestuurlijk Nederland en van haar
familie. Op een ervan staat Albertina, de grootmoeder van
Margo. De spil van de familie, noemt zij haar.

: Margo: ‘De baas, kun je ook zeggen. Streng, maar recht-
vaardig. Een onafhankelijke vrouw, zoals bijna alle Suri
naamse vrouwen. Maar daar had je toen nog geen naam
voor, dat was ver voor de Dolle Mina’s. Ze heeft altijd ge-
werkt, naast haar huishouden met zeven kinderen. Ze liep

kilometers door de straten van Paramaribo naarde Suri
namerivier, om een korjaaltje (een boomstamkano, red.) te
pakken. Aan de overkant, in Commewijne, deed ze het huis-
houden bij mensen.’

Haar grootmoeder, zegt Margo, kon amper lezen en
schrijven. ‘Maar ze hing aan mijn lippen als ik een boek uit
de bibliotheek haalde. Zij is ookdegene geweest die me
heeft gestimuleerd om naar Nederland te gaan.’
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Generatiegesprek

Joyce. Salman Rushdie. Je kon vaak nietgeloven dat je die

mensen in het echt zag.’

Werd er in die tijd al over gesproken dat de
ambtswoning was gebouwd met geld verdiend
met slavenhandel?
Joyce: ‘Dat was pas toen die plaquette op de woning kwam,

in 2006.’
. Margo: ‘Maardatwas na mijn tijd, lïeverd. Erwas geen

gesprek over. Niet met mij, in ieder geval.’

Zou het iets voor u hebben uitgemaakt, als u het

.: had geweten?
¶•%ç• Margo:’Datvind ikeen moeilijkevraag.’

Waarom?

:

‘Omdat het in hetverleden is gebeurd. Dat is niet uit te
vegen. Maarofik de baan hadgeaccepteerd als ik het had

geweten? Het leek me een heel fijne werkomgeving. Nu we

er zo over praten: ik denk dat ik het toch gedaan had.’

joyce: ‘Voor mij geldt hetzelfde.’

Hoe werd daarop gereageerd?
‘Ik werd gebeld, vooral door Surinaamse mensen die zeiden:

dat is mij ook overkomen. En dan antwoordde ik: je moet je

mond opendoen, zodat iedereen weet hoe we in deze stad

metelkaarleven.’

Vertelden jullïe de kinderen over jullie eigen ervarin

gen met discriminatie?
Margo: ‘Toen ze klein waren niet, natuurlijk. Dan zegje: het

ç , is allemaal mi hier.Wantje moet hun brein fris en fit

: houden. Maar op een gegeven moment kun je het niet meer

weghouden.’

t Voetbalclub Real Sranang, halverwege de jaren zeventig.

: VaderCecil zitin hetbestuur en trektop zaterdag de krijt-

: lijnen op hetveld. MoederMargo helpt in dekantine.Op een

zondag staat het eerste team op het veld. Ze staan op winst
. als er vanuit het publiek bananen het v€ld op worden ge-

- . gooid. Iemand roept: ‘Niklcertjes, rot op naar jullie apenland.’

: Joyce en haar vader staan langs de kant te kijken. Hij voor-

; komt datde ruzie uit de handloopt, zegttegen de spelers

.
die willen vechten dat dat niet de manier is. Dat ze gewoon

nog meer doelpunten moeten maken.
Joyce: ‘Daar leerde mijn vader me een les die ik nooit ben

.
vergeten:laatje niet uit de tentlokken. Blijfbij jezelf.Vaarje

.

eigen koers.’
; Een paar jaar later, ]oyce zit in de zesde idas van de lagere

school. Met een Cito-toetsscore die hoog genoeg is voor het
vwo, krijgt ze het advies naar de huishoudschool te gaan.

J Haar moeder zag haar veranderen, zegt ze: ‘Ze werd boos,
gingvechtenop school.Joyce is een fijne dochter, altijd ge-

: weest.Altijd in de buurt, altijd met ons in huis. En dan zie je
t je kind somberder en somberderworden.We hebben haar

bij ons geroepen: wat wil je nou? Zo ben je toch geen goed
. voorbeeld voor je jongere zussen?’ Mijn man heeft het uit-

eindelijkvoor elkaar gekregen dat ze toch naar het vwo kon.’

t V • Joyce, in je boek beschrijf je dit als het moment
. waarop je voor het eerst besefte: ik word niet

beoordeeld op wat ik kan, ik zal altijd heel hard

moeten werken om me te bewijzen.
Margo: ‘Hard werken is niet erg. Daar krijgje een rechte rug

van.
joyce: ‘Maar het is nïet in de haak, mam, datje harder

moetwerken dan een ander.’

In het programma Buîtenhofnoemde je deze ervaring

traumatiserend. Wat bedoel je daarmee?
‘Ikben daardoorin eenvechtmodus gekomen. In mijn

hoofd is gaan zitten dat hetleven.een strijd is. Er zijn tiental-

len jaren overheen gegaan om dat van mijn harde schijf te

krijgen. Hetis nognietzolanggeleden datikachterom keek
; en dacht: ik heb twee studies gedaan, ben geprômoveerd,

heb mooie banen gehad, ik krijg respect en waardering- nu

mag hetwel een tandj e minder.’

Had je minder hard hoeien werken van jezelf als je

meteen het vertrouwen had gekregen?
‘Dat denk ikwel. Hoewel er na verloop van tijJ ook een be

wustzijn in sloop: als ik mijn werk niet goed doe, sluiten de

deuren voor misschien wel een hele generatie vrouwen die

er zo uitzien als ik. Daarom geef ik me voor 300 procent. Ik

Als Ik aan het
ontbijt zat,
keken mijn
collega’s me
aan en je kon
zien dat ze
dachten: ze
eet met vork
en mes. Dle
verbazlng
ze kân het

t,..
1k i1 mijn
wcrl niet goed
doe, sluiten de
deuren voor
misschien
vet een hele
generatie
vrouwen dk
to uitzien als
ik. Daarom
geefikme VOOI

300 procent

wil nietdatergezegd wordt: ‘Zie je wel,
‘ze’ kunnen het niet.’

Margo: ‘Dat ambitieuze is ook de aard
van het beestje. Joyce is niet af te rem-
men. Diewil altijd door.’

Ik sprak Edwin Lieveld, die jullie
kent van Real Sranang, en die zei:
die drive heeft Joyce van haar
moeder.
‘0 jee’, zegt Margo. ‘Nou ja, hij zegt het.’

Halverwege de jaren tachtig wordt
Margo huismeester van de Amster
damse burgemeester EdvanThijn. Daar,
aan de Herengracht5o2, is zij degene die
het reilen en zeilen in de ambtswoning
regelt. Die aan de deur staat en de gasten
ontvangt. Ze woont op de tweede verdie
ping met haar gezin. De burgemeester
op de derde.

Wat betekende die stap voor u?
Margo: ‘Dat ik een vaste baan had en
‘5 avonds niet meervoor werk de deur
uit hoefde. En dat ik andere mensen
leerde kennen, mensendie op het stad-
huis werlcten, beleidsmedewerkers
enzo. Datwas een nieuwe wereld voor
me.’

Joyce: ‘Ik studeerde en woonde in die
tijd niet meerbij mijn ouders.Als ik
‘S avonds na het leren langsging, vond ik
het ook heel spannend, want in de gan
gen kwam ik Eveline Her&ens tegen en
Hedyd’Ancona. Ikwilde soms alleen
maar bij die deur staan.’

Margo: ‘Ik heb heel veel mensen out-
moet die je normaal alleen op televisie
zag. Oud-president Kaunda van Zambia,.
die onlangs is overleden: daarwas een
staatsbezoek voor geregeld. De gasten
werden in de gang, aan het eind van de
rode loper, door de burgemeesterwel
kom geheten. De dames van de represen
tatie namen ze vervolgens mee naar de
eerste verdiëping. Daarhad ikdan, in
een van die prachtige kamers, met een
assistent de tafel gedekt, helemaal ver-
sierd met alle glitteren grote kande
laars.’

Ze palct er een notitieboekje hij. ‘Ik heb
watnamen opgeschreven, even ldjken.
Nelli Cooman en Ellen van Langen heb-
ben we vorstelijk ontvangen, na hun
olympische medailles. Daarging ik wel-
eens om het hoekje ldjken, want ikvond
Cooman heel leuk, ook omdat ze een
kleurtje had natuurlijk Nelson Mandela
-top ofthe bill. Gorbatsjov. Stéphanie en
Albert van Monaco. Sting is er ook ge-
weest, jij was nog zo dol op zijn muziek,

Kunnen jullie je voorstellen dat er mensen zijn die

hun wenkbrauwen optrekken bij het beeld van u in

de deuropening van de woning van een witte

burgemeester, een woning gebouwd..
Margo onderbreekt: ‘Met slavengeld.’

Joyce: ‘Bedoel je: nu ofvroeger?’

Nu.
joyce: ‘Dat ze denken: ze is een redi musu, iemand die mee-

werkt met de blanken? Zoals mijn vader destijds na die

scheldpartij bij Real Sranang ookwerd verweten?’
Margo: ‘Zo heb ikhet nooit bekeken.’
Joyce: ‘Ja, ik kan me voorstellen dat mensen dat denken.

Maar dan zeg ik: je hebt mensen nodig die radicaal zijn.

Maar je hebtook mensen nodig die zeggen: we moeten

samen verder.’

En zo belandenwe bij de man die nietgeloofde datzij e

burgemeester van Naarden was. ‘Ik had’, zegt Joyce, ‘op dat

moment tegen hem kunnen zeggen: u moet uw mond

houden, u bent een racist. Ik had de bodes opdracht kun-

nen geven: weg met die meneer. In mijn strijdbare periode

had ik hem misschien zelfs kunnen verslinden. Maar geluk-

kig had ik de mensenkennis om te zien dat die man zich

verwonderde.’
Elkaarvan mens tot mens ontmoeten, noemt de dochter

het. De deur voor elkaar openhouden, zegt de moeder.

Joyce: ‘Het gaat om vertrouweilgeven en vertrouwen

krijgen. En datjeje daarbij kwetsbaar mag opstellen. Want

als iemand zich verwondert, en je duikt er meteen bo

venop, dan durft die ander niks meer te zeggen.’
Recentvoorbeeld. Joycewerd voorzittervan de raden

van toezichtvan de stichtingenvan SlotZuylen.ln die tijd

was het nog n let algemeen bekend, althans niet voor zover

zij wist, dat het slotvan de familieVanTuyllvan Seroosker

ken was gebouwd met geld verdiend met aandelen in Suri

naamse plantages. ‘Ik heb een afspraak gemaakt met de

familie om te bespreken: hoe zullen we dit zelf naar buiten

brengen?’
Ze merkt hetom zich heen.Adellijke families die, met de

schijnwerper op hun verleden, zeggen: ‘Wat is dat nou,

daar hangt ons wapen, drie hondenkoppen: trouw aan de

koning, trouw aan God, trouw aan de familie, en menen

blijkt ons mooie slotgebouwd op slavenbioed.’
joyce: ‘En dan gaat het erom datjeverbindt, niet polari

seert. Dus we zijn uitgekomen op een tentoonstelling die

beide kanten van hetverhaalbelicht. En dan ben ik trots

dat onze directeur Surinaamse kunstenaars weet te betrek

ken bij het maken van de posters. Om te benadrukken dat

de Nigeriaanse schrijfsterChimamanda NgoziAdichie

vorigjaarop het slotde Bellevan Zuylenringin ontvangst

heeft genomen. Zo kun je het verdriet voelen, maar ook de

vreugde en de trots.’

Onlangs werd op deze plek aan de Indische Amara

van der Eist en haar moeder gevraagd: is Nederland

racistischer dan vroeger? En de moeder antwoord-

de:ja.
Margo: ‘Als ik hetvergelijkmetzestigjaargeleden, ben ik

eigenlijk best tevreden. Veel Nederlanders zijn toch anders

naar de gekleurde mensen gaan kijken, ook omdat ze in de

familie een kleinitind hebben met een kleur.’
Joyce: ‘Het is meer ontspannen, dat vind ik ook. Maar we

zijn ernatuurlijk nog lang niet.’
Ze memoreert de opmerking van de Belgische topman

van BinckBank, Vincent Germyns. ‘Zwarte vrouwen’, zei hij
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Of: witte mensen moeten zich eerst
educaten voor we verder praten.
‘Maar dan moet je ze eerst duidelijk ma-
ken waarin. Weet je, het is goed om de
polarisatie te benoemen, maar ikweet
het nu allemaal wel. We moeten een stap
voorwaarts zetten. Als je wilt dat dingen
veranderen, moetje meedoen.’

Hetgesprek komt op de politiek. Moeder
Sylvester stemt sinds haarl8de op de
PvdA. Dochterwerd op dezelfde leeftijd
lid en klom omhoog in de partij. Kansen-
gelijkheid is voor hen beiden het belang-
rijkste thema.VoorJoyce komt daar nog
iets bij: van Edvan Thijn leerde ze het
belangvan een sterke rechtsstaat, die de
burger beschermt, 5k tegen de over-
heid. ‘Bij elke nieuwe functie heb ikme
steeds afgevraagd ofikaan die rechts-
staat een steentje kon bijdragen Bij de
Nationa1e Ombudsman is dat duidelijk
maken waarhet misgaat tussen burger
en overheid. Als waarnemend burge
meester maakte ikwerk van de natio
nale herdenldngen,besteedde ikveel
aandacht aan de Joodse gemeenschap,
aan veteranen. Omdat het waardevol is
om te beseffen datwe nu in vrijheid kun-
nen leven.’

Margo: ‘Ik hoor weleens van mijn
buurtjes dat ze niet meer in de politiek
geloven.Als vrijwilligerkorn ikveel bij
die mensen en dan blijfikhet zeggen: is
je stembiljet al binnen? Gaje naar de
stembus? Nee hoor, zeggen ze dan, het is
toch niks meer.’

Joyce: ‘Als je te maken hebt met een
leerkracht dieje kind een te laag school-
advies geeft.Als het UWVwerkt met een
algoritme dat discrimineert op kleur.
Dan snap ik dat mensen niet meer ver-
trouwen op de rechtsstaat.’

Ze heeft de overheid hardvochtiger
zien worden, zegt ze. ‘Ik kwam als burge
meester bij mensen thuis waar de deur
amper open kon vanwege de berg
ongeopende post die erachter lag. Daar
moetje iemand naast zetten die brief
voor brief opent, want dan help je echt.
Maarwatdeed bijvoorbeeld het Centraal
Justitieel Incassobureau als de snel-
heidsboete nietwerd betaald? Die
stuurde een nieuwe brief met een
hogere boete. Als daar niet op werd
gereageerd, kwam er weer een brief. En
zo verder, tot iemand in de cel werd
gezet. Dan denk j e: waar gaat dit over?
Die man ofvrouw kon het niet betalen
en die kan het nog steeds niet betalen als
hij ofzij in de celheeftgezeten. Dus wat
is ditvoor systeem? Gelukkigzieje dat
steeds meer overheidsorganisaties spe
ciale huiplijnen hebben opgezet. Dat is
een stap in degoede richting.’

Jullie partij zat in het kabinet dat
het wantrouwen in de burger
institutionaliseerde.
Joyce: ‘Kijk, als substituut ombudsman

kan ik daarover geen uitspraken doen. Dat is het correcte
antwoord. Ook als burgemeester stond ik al steeds verder
van hetpolitieke handwerk, omdat ikboven de partijen
moest staan.’

Onlangs zeï Sylvana Simons, tijdens een bijeenkomst
van de Jonge Socialisten, dat Bijl kon ontstaan
omdat de PvdA de verzorgingsstaat had verkwan
seld.
Een stilte.

Zou u overwegen over t stappen naar Bijl?
Margo: ‘Nee, ik blijf trouw aan de PvdA, ondanks alles. De
partij heeft een lange geschiedenis. Ikzie Sylvanawel, en ik
volgwat ergebeurt, zoals toen QuincyGario weg moest. Ik
moet ookmaar zien ofBiji het op de langere termijn redt.’

Een vriendin van Joyce vertelde: Joyce zal nooit op
Bijl stemmen. Dat is haar stijl nïet.
Joyce: ‘Dan zeg ik weer: daar kan ik geen uitspraak over
doen. Waar ik hetbij willaten is dit: het is goed dat mensen
kunnen kiezen. Want Bijl doet het goed, maarVolt en de
BôerBurgerBeweging ook. Ik heb me lang een roepende in
de woestijn gevoeld, met mijn ‘diversiteitis belangrijk’. En
niet alleen Wat betreft culturele achtergrond, maar maat-
schappijbreed: mannen en vrouwen, homo en hetero, regio
en stad, oud en jong. Datsteeds meer mensen een spreek-
buis krijgen, vind ik alleen maar goed voor de democrati
sche rechtsstaat.’

Bij de laatste landelijke verkiezingen was Bijl de
grootste partij in Amsterdam Zuidoost, waar veel
mensen met een Surinaamse achtergrond wonen. In
2012 kreeg de PvdA er 50 procent van de. stemmen.
Nu nog 8. Dus toch nog even: wat doet Bijl beter dan
de PvdA?
Joyce:’jij blijft maar in dievergelikingzitten.Datvindik
niet interessant.’

Zepakthet tijdschriftdatop tafelligt, Opzij, met Hedy
d’Ancona op de cover. ‘We hebben het nu de hele tijd over de
emancipatie van mensen van kleur. Maar denk nou eens aan
de vrouwenbeweging, aan hoeveel tegenwerking die heeft
gekregen. En ldjkdan naar hoejij en ikerbij zitten, met onze
banen.’

Haar moeder onderbreekt. ‘Ik ben zö trots op jullie’, zégt ze.
joyce: ‘Misschien ben ikte positief, maarwe komen echt

wel stappen verder, hoor. Dat gaat niet zonder slag of stoot.
Maar datgeldtvoor de hele maatschappij. We zijn allemaal
aan het emanciperen.’

Je moeder wees haar grootmoeder aan, als belang-
rijkste foto uit dit boek. Welke kies jij?
Joyce wijst naar de foto van oma Wiesje, de moeder van haar
moeder, omringd door zeven kinderen. ‘Je kunt zeggen: wat
een hoop ellende, al die kinderen en een smalle beurs. Maar
ik zie dat ze allemaal schone witte kleren aan hebben, goed
gestreken, goed verzorgd.En ik zie mijn oma met een trotse
glimlach op haar gezicht.’

Een laatste foto nog, een die was opgevallen tussen alle
andere,waarJoyce omgeven is door voornamelijkwitte
mensen uitbestuurlijk Nederland. Hij is genomen in de tijd
datzewaarnemend burgemeesterwas inAnna Paulowna,
in 2009, vlakvoor het moment dat de naturalisatieceremo
nie begon van een jongetje van 3 jaar. ‘Zijn vader’, schrijft ze
in haarautobiografie, ‘kwam uitAnna Paulowna, zijn moe-
der had een Afrikaanse achternaam. Ze waren trots dat hij
de Nederlandse nationaliteit zougaan krijgen en hadden
hem in een smokinggehesen en zwarte lakschoenen aan-
gedaan.’

Op de foto houdtJoyce hem tegen zich aan.
Haar moeder zegt: ‘Lief hè?’

Wat mij opviel: op al die andere foto’s zie ik iemand
die...
Joyce onderbreekt: ‘Poseert.’

En hier ben je...
‘Ontspannen.’

Hoe verklaar je dat?
‘Ikhoefhiernietmijn bestte doen. Datjongetje sprong in
mijn armen alsofhij me herkende. Pas toen ikde föto zelf in
de plaatselijke krantzag,gingbij mij hetlampje branden: dit
is wat diversiteit betekent in dit ambt, voor mensen met een
kleur. Dat je een voorbeeld bent.’ Laatst vroeg iemand haar of
ze hem nogweleens had opgezocht. Nee, zegtze, en ze is het
ooknietvan plan. ‘Omdatiknietweethoe ikhem zal aantref
fen. Ik wil de magie van dat moment niet verbreken.’
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Margo: ‘Zo’n man bestaat niet voor

vorigjaar, ‘zijn net als Skoda’s. Ze rijden
lekker, maarje wilt er niet in gezien wor
den’.

mij.

Joyce: ‘Mijn nichten vroegen me:
tante, hoe kan iemand dat nou zeggen?
We doen zo ons best. En ik zei: het is een
sneue man, geef hem geen aandacht,
rechtje rug, concentreerje op jezelf.’

Zijn je nïchtjes nog wel ontvankelijk
voor die boodschap?
‘Datverschilt. Er zijn er die zeggen dat
die man totaal niet deugt en boos wor
den. Maar eris er niet één die zegt: ik
stop het gesprek.’
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