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Joyce Sylvester

Joyce Sylvester schrijft op deze plek wekelijks  
over onderwerpen die haar raken.

A
demloos volg ik de documentaire serie Het water komt op NPO 2 
over de Watersnoodramp die ons land zeventig jaar  geleden 
overkwam. Als dijkgraaf van het waterschap Amstel Gooi en 
Vecht werk ik mee aan een van de belangrijkste taken: het zor-
gen voor sterke dijken. Misschien krijg ik daarom spontaan kip-

penvel als ik op de televisie het water zo massaal zie doorbreken. De verha-
len die ooggetuigen vertellen, gaan dwars door mijn ziel.

Neem die mevrouw die in de serie aan het woord komt. Ze was heel jong 
toen ze destijds in een reddingsbootje de leiding nam. Koortsachtig was ze 
bezig. Ze vertelde dat ze het gevoel had uit zichzelf te stappen. Ze werd een 
machine en dacht niet meer na. Het enige dat telde, was het redden van 
 zoveel mogelijk mensen. En die meneer die er nu pas over kon praten. Hij 
kon de tranen amper binnenhouden toen hij naar het herdenkingsmonu-
ment ging en zijn omgekomen familieleden aanwees.

Dijken in Zeeland, West-Brabant en op de Zuid-Hollandse eilanden 
 hielden het niet meer. Met als gevolg een drama. 1836 mensen vonden de 
dood, 100.000 mensen verloren hun huis en hun bezittingen, 200.000 hec-
tare land stond onder water. Ook veel dieren trof een wreed lot.

Wat mij betreft gaat deze serie over wat er 
toen is gebeurd maar ook over de te leren 
lessen. Hoe we ons, voor een groot deel 
 liggend onder de zeespiegel, moeten 
 beschermen tegen het water. In 1953 was het 
zo heftig dat er snel Deltawerken moesten 
worden gebouwd. Nederlands grootste 
 verdedigingssysteem tegen hoogwater 
 omvat maar liefst vijf stormvloedkeringen,  
twee sluizen en zes dammen.

Wie naar deze serie kijkt ziet dat we naast 
deze lessen nog meer kunnen leren. Over 
hoe kwetsbaar we zijn. En hoe vergankelijk 
alles is. We zijn allemaal mensen. Het éne 
moment staan we midden in het leven en 
hebben we perspectief. Het andere moment 
gebeurt er plotseling iets, zijn we er niet 
meer en is alles voorbij.

De Watersnoodramp laat ook zien hoe-
zeer we op elkaar aangewezen zijn. Hebben 
we weer een dergelijke ramp nodig om dat 
besef opnieuw tot ons te laten doordringen? 
Want de harde realiteit is dat vandaag de dag 
veel mensen juist tegenover elkaar staan en 
helemaal niet willen samenwerken. 

Meer dan ooit tevoren is de samenleving 
gepolariseerd. Met mensen die stelling 
 nemen in hun loopgraven gaan we het niet 
redden in ons kleine landje. We hebben 
 elkaar juist zo hard nodig. Het zou veel beter 
zijn om de handen ineen te slaan en om 
 elkaar te vertrouwen. Het is dé manier om 
in harmonie met elkaar te  kunnen samenle-
ven op die paar vierkante kilometers die Ne-
derland telt.

Bij de omgang met het water verdienen de rivieren meer ruimte. Ook wij 
mensen kunnen elkaar meer ruimte geven. Om ons te kunnen verwonde-
ren zonder direct te worden veroordeeld of te oordelen. Daarbij draait het 
allemaal om het hebben van respect en het binnen de grenzen blijven van 
het fatsoenlijke. Voor sommigen van ons is dat een grote uitdaging. 

Nu het nieuwe jaar nog vers is, is het de moeite waard om na te denken 
over hoe we het onbekende meer kunnen onderzoeken. Dat is waar de 
meesten van ons vrees voor hebben. Durf eens een praatje te maken met de 
buurman die je niet kent. Of verdiep je eens in de achtergrond van mensen 
die op het oog anders lijken te zijn dan jij zelf bent.

Iedereen die ons deze uitzonderlijke herinneringen aan de Watersnood-
ramp overdraagt, ben ik heel dankbaar. Ook de programmamakers die de 
serie maakten zwaai ik alle lof toe. Voor het weer onder de aandacht bren-
gen hoe bijzonder het is dat we in Nederland droge voeten hebben én voor 
de levenslessen die we in het hier en nu kunnen trekken. 

a joyce Sylvester is dijkgraaf amstel gooi en Vecht en werd in 2008  
de eerste vrouwelijke burgemeester van Surinaamse afkomst. ze schreef  
de autobiografie Bent ú de burgemeester?
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Radicaliseringsexpert Soumaya      Sahla wil haar plek bij de VVD terugveroveren

1
‘Ik besefte: Sophie 

heeft me voor de bus 
gegooid’

Het debat ging over de regeringsverkla-
ring van het nieuwe kabinet, maar Geert 
Wilders wil die dinsdag 18 januari iets 
anders aan de orde stellen. ,,Want on-
langs bleek dat de VVD van premier 
Rutte een veroordeelde moslimterrorist 
als adviseur heeft aangetrokken. Ik heb 
het inderdaad over Soumaya Sahla, 
voormalig lid van de Hofstadgroep. U 
weet wel, dat is die terreurgroep die  
verantwoordelijk was voor de moord  
op Theo van Gogh en die oud-collega 
Ayaan Hirsi Ali en mijzelf wilde ver-
moorden. Het is — ik kan het niet 
 anders zeggen — moslimtuig van  
de richel.”

Soumaya Sahla (39) is op dat moment 
twee kilometer verderop haar doodzieke 
vader aan het verzorgen. Ze krijgt ook 
de reactie van VVD-fractievoorzitter 
Sophie Hermans niet meteen mee. Die 
zegt in het debat: ,,Ik wil graag beginnen 
met een persoonlijk feit, om heel duide-
lijk te maken dat Soumaya Sahla, over 
wie de heer Wilders het al een aantal 
keren heeft, niet voor mij of voor de 
VVD werkt en geen toegang heeft tot 
het Kamergebouw.”

’s  Avonds kijkt Sahla het terug. ,,Het 
was het debuut van Sophie en ze had 
zich minutieus voorbereid op een  
inhoudelijk debat, ik kon me wel voor-
stellen dat ze zich overvallen voelde”, 
vertelt ze nu thuis aan de keukentafel. 
En inderdaad, Sahla was geen lid van de 
fractie. Maar een adviseur was ze wel, 
partijlid ook en in het gebouw van de 
Tweede Kamer kwam ze, eerlijk gezegd, 
best vaak. En dat Geert Wilders zich 
daardoor overvallen zou kunnen voelen, 
begreep ze: ,,Daarom heb ik hem dat 
vooraf ook laten weten, in 2019.” Het 
misverstand zal wel worden rechtge-
trokken, dacht ze.

De volgende dag, woensdag,  overlijdt 
haar vader. De familie Sahla gaat in 

‘Ik terrorist?   Dat ben ik absoluut niet!’ 
Ze werd veroordeeld voor deelname aan een 

terreurorganisatie, maakte schoon schip en was 
bezig aan een opmars als radicaliseringsexpert 

binnen de VVD. Tot ze een jaar geleden haar 
functie moest neerleggen nadat Geert Wilders 

haar aanwezigheid ter discussie stelde.  
Nu werkt Soumaya Sahla aan haar terugkeer 

binnen de VVD. Dit is haar verhaal.

HANS NIJENHUIS

rouw. Op vrijdag komt er een sms: 
,,Goedemorgen Soumaya, Dit is een  
bericht van Kees Berghuis, hoofd voor-
lichting van de VVD-Tweede Kamer-
fractie. Ik zou graag – namens de partij – 
op korte termijn (vandaag, morgen, 
maandag), met je willen spreken over de 
ontstane situatie. Het is een belangrijk 
gesprek.” Omdat haar vader nog begra-
ven moet worden, wordt het een paar 
dagen later.

Daar wacht Berghuis uiteindelijk  
niet op. Dat weekeinde al zit Sophie 
Hermans bij het ochtendprogramma 
van WNL op Zondag ,,Weet u, ik zit hier 
ook mee in mijn maag”, zegt ze op tv. 
,,We hebben als partij stevige stand-
punten over terrorisme en hoe je met 
veroordeelde terroristen moet omgaan. 
Dus dit geeft me een ongemakkelijk ge-
voel en ik vind dat we hierover moeten 
nadenken. En dat doen we ook.”

Laf
Ook die uitzending ziet Sahla terug. Met 
stijgende verbazing. Want heeft zij niet 
zelf aan die stevige VVD-standpunten 
bijgedragen? De bestrijding van radica-
lisering is toch juist haar specialisme? 
,,Ik dacht eerst nog dat het een ongeluk-
kige uitspraak was. Maar die maandag 
legde Kees Berghuis uit dat het ant-
woord van Sophie voorbereid was. Wat 
denk je dan, we kunnen niet anders, zei 
hij. Er was nu eenmaal een beeld ont-
staan. Het beste was, legde hij uit, dat ik 
mijn partijlidmaatschap zou opzeggen. 
Toen besefte ik: Sophie heeft me voor de 
bus gegooid.”

Dat deed pijn. Ze voelde ook iets 
 anders, zegt ze. ,,Ik ben lid geworden 


