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Algemeen

Ze waarschuwt meteen: „Kijk uit, dit gaat wel héél
erg over Sylvana.” Maar ze ziet de documentaire
’Sylvana, demon of diva’ ook als een inkijkje in haar
politieke beweging. Sylvana Simons vertelt over
haar strijd, haar eenzaamheid en de film over haar,
die binnenkort op tv komt. „Sommigen zullen het
wel weer uitleggen als Sylvana-propaganda.”
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Documentaire
Algemeen
De film ’Sylvana, demon of
diva’ gaat op 15 november
in première bij het documentairefestival IDFA, op
21 november volgt de
uitzending op tv: 20.25 uur
bij de EO op NPO 2.
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’Het gaat
wel erg over
Sylvana’
Jan Vriend

j.vriend@hollandmediacombinatie.nl

’Sommigen zullen
het wel weer
uitleggen als
propaganda’

Wat vooraf ging: Sylvana Simons
(47) woonde in haar schooljaren in
Hoorn, in de nieuwbouwwijk
Grote Waal. Een wirwar van straten.
Lastig, als je de weg niet weet. „Als
er mensen onderweg waren die ons
huis niet meteen konden vinden,
vroegen ze in de buurt gewoon
naar die zwarte man met die Jaguar. Iedereen wist waar we woonden.”
Wat ze ermee zegt is dat het soms
handig is om anders te zijn. Het
hielp haar bij haar carrière in de
schijnwerpers. Ze was danseres,
presenteerde programma’s op radio
en tv en was tafeldame bij ’De
wereld draait door’. „Maar het is
niet altijd leuk om anders te zijn
dan de rest. Ook al leverde het me
veel op, het is niet goed als ze je
steeds als ’de ander’ zien. Het klopt
niet.”
Tijdens een uitzending van ’De
wereld draait door’, ruim drie jaar
geleden, ging de knop om. Voormalig tenniscoach Martin Simek
had het daar bij haar aan tafel over
’zwartjes’, die uit Afrika naar Europa vluchtten. Dat woord deed bij
haar alle alarmbellen rinkelen.
,,Het was tot hier en niet verder. Ik
dacht: nú moet ik er iets van zeggen. Dan ben ik niet alleen aan
mezelf verplicht, maar ook aan
mijn kinderen en alle mensen die
op me lijken.”
Het begon met een stevig weerwoord, later vertaalde ze het naar
de politiek. Eerst sloot ze zich aan
bij de landelijke politieke partij
Denk, later begon ze de beweging
Artikel 1, om kort daarna verder te
gaan als politieke partij Bij1. Het
doel: een plek veroveren in de
gemeenteraad van Amsterdam. Ze
vertelt dat ze voor dat doel kort na
de verkiezingen uit Duivendrecht
naar Amsterdam verhuisde. Een

campagne gericht tegen racisme en
ongelijkheid, leverde haar uiteindelijk een raadszetel op.
Nu praten we in het stadhuis van
Amsterdam, waar ze kantoor
houdt. „Ik werk vier dagen per
week hier. Op de vijfde dag ben ik
in de stad, onder de mensen.”
Aanleiding van ons gesprek: de
documentaire ’Sylvana, demon of
diva’. Hiervoor volgde een cameraploeg haar in de aanloop naar de
verkiezingen. De kijker ziet haar
bij debatten, maar ook vertwijfeld
op ’de biechtstoel’ bij haar coach.
Ook filmden de makers de zwarte
pieten die boos bij haar thuis voor
de deur stonden en ziet de kijker
haar thuis terwijl buiten Sinterklaas en zijn zwarte pieten voorbijkomen.

winnen. Nou, dat zijn toch niet de
mensen op wie ik me richt. Ik richt
me op de groep die hoop en inspiratie haalt uit mijn boodschap.
Daar doe ik het voor.”

eerste bekende Nederlander die in
de politiek stapt? Pia Dijkstra en
Berdien Stenberg deden dat toch
ook tamelijk geruisloos? Dat ik
anderen er na drie jaar nog steeds
van moet overtuigen dat mijn
politieke idealen oprecht zijn,
verbaast me. Hoe denk jij nou dat
dat komt?”

Waarom deze documentaire?
„Het is niet mijn initiatief geweest.
De makers kwamen met het idee.
Daar kan ik me wat bij voorstellen,
want die dachten: die Simons, daar
is zo veel om te doen, daar moeten
we misschien wat mee. Ik heb me
laten overtuigen om mee te doen
omdat het me mooi leek om de
ontstaansgeschiedenis van onze
partij vast te leggen. Maar het is
een document over mij geworden.”
Ben je blij met het resultaat?
„Ja, ik was eerst bang dat het alleen
maar een ego-document zou worden. Hoewel het negentig minuten
Sylvana is - daar wil ik de kijker
toch wel voor waarschuwen - krijgt
het publiek ook veel mee over de
krachten om me heen.”
„Ik wilde niet dat het een propagandafilm zou worden. Zo van:
kijk eens hoe geweldig Sylvana
Simons is. Ik denk dat dat gelukt
is, want de film geeft naar mijn
idee een eerlijk beeld van wie ik
ben als mens, in alle facetten. De
titel ’Demon of diva’ drukt precies
uit wie ik geworden ben. Want de
laatste jaren heeft er een allesbehalve subtiel proces plaatsgevonden van de dehumanisering van

Sylvana Simons in de documentaire.

mijn persoon. Dehumanisering
gebeurt als de buitenwereld je
fantastisch vindt en je op een voetstuk komt te staan, maar dat gebeurt ook als ze denken dat je een
monster bent dat het slechtste met
dit land en de wereld voor heeft.
Op het moment dat ze je niet meer
als mens zien, wordt het makkelijker om op je te schelden en je dood
te wensen. ”

Aap
In de documentaire ziet de kijker
hoe iemand haar op straat uitscheldt. Een man roept: ’Hé, lelijke
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neger’. En een ander: ’Je stemt toch
niet op een aap?’. Er komen teksten
in beeld als ’Afvoeren met een
bananenboot’. En een carnavalszanger zet de polonaise in met het
liedje ’Sylvana zielepiet’. Misschien
is het wel logisch dat ze zulke
heftige reacties oproept, denkt ze
zelf. „Toen ik in een kort rokje als
danseres op de televisie kwam,
schold niemand mij uit. Want dat
hoorde bij het rolmodel van de
zwarte vrouw. Maar een zwarte
vrouw die zich uitspreekt en opkomt voor anderen, is confronterend. Dat zijn we niet gewend. Dan

is de tolerantie weg en krijg je te
horen dat je terug moet.”
Die kritiek had je kunnen voorkomen door niet zelf een partij
op te richten, maar je bij een
bestaande partij aan te sluiten.
„Ik heb geen zin om me daar naar
binnen te vechten. Dat er in de
Tweede Kamer geen zwarte volksvertegenwoordigers zijn, zegt
genoeg. Dat is natuurlijk heel raar.
Want zouden we het zo makkelijk
accepteren als er geen vrouwen in
het parlement zaten? Nee toch?
Maar de zwarte kandidaat met de

beste kansen, stond bij de PvdA op
de 36e plaats. Dat zegt genoeg: dan
willen ze niet.”
Is het niet dubbel dat je moppert over de kritiek op jouw
persoon, terwijl je partij juist
stemmen trekt dankzij jouw
bekendheid?
„Ja, maar de balans is zoek. Ik snap
dat de buitenwereld moet wennen
aan mijn nieuwe rol. Dat ik niet
langer de entertainer ben, maar de
vrouw met een politieke boodschap, vergt even een omschakeling. Maar ik ben toch niet de

Misschien omdat je een beetje
een ruziemakertje bent. In de
documentaire zie je een Sylvana
die eerder het conflict dan de
toenadering zoekt.
„Ik zoek de ruzie nooit op. Maar ik
reageer als ik word geprovoceerd.
In de documentaire zie je de zoveelste witte man die mij komt
vertellen hoe ik mijn missie moet
volbrengen. En dat gebeurt me
honderd keer per dag. Ze vertellen
me zo vaak dat je racisme beter
kunt bestrijden door het geen
racisme te noemen. Dat is een
patroon. Hoe haalt zo’n man het in
zijn hoofd dat hij beter weet hoe ik
moet omgaan met racisme? Ik
word er al 47 jaar mee geconfronteerd! Als hij mij dan de les probeert te lezen, vind ik dat brutale
arrogantie.”
Je zei dat je politiek vies en lelijk
vindt. Toch stapte je erin.
„Omdat ik er bevrediging uit haal
als ik concrete resultaten boek. En
omdat het nodig is. Ik doe het voor
mijn zoon en dochter. En voor
mijn kleinkinderen, mochten die

er ooit komen. Maar ook omdat ik
betekenis wil geven aan de privileges die ik heb gekregen en heb
gecreëerd. Ik heb dat podium. Al ik
iets zeg, wordt ernaar geluisterd.”
„Als kind had ik dromen. Ik wilde
dansen, ik wilde in de schijnwerpers. Misschien wilde ik stiekem
ook wel bekend worden. Nu ze
mijn naam van tv kennen, wil ik
daar wat nuttigs mee doen. Dan
kan ik nog vijftien keer een showtrap aflopen en nog jaren bij praatprogramma’s aanschuiven, maar in
de politiek zit ik op de plek waar ik
daadwerkelijk dingen kan veranderen.”
Met deze film zal er vast weer
een storm van kritiek rond jou
losbarsten. Lok je dat niet uit?
„Ik weet nu al wat de kritiek zal
zijn. Ze zullen het uitleggen als
Sylvana-propaganda. Nou, dat zal
wel. Maar er zijn geen verkiezingen, dus ik heb op dit moment
niks te winnen. Anderen zullen
wel lekker negatief in de publiciteit gaan poeren door te focussen
op de fragmenten waarin ik me
kwetsbaar opstel. Dat weet je gewoon.”
„Maar moet ik dan nee zeggen
tegen zo’n film? Ik laat me toch
niet monddood maken? Dan loop
ik het gevaar dat ik bij elke vorm
van tegenwind maar moet zwijgen.
Dat weiger ik. Met de beste wil van
de wereld zal ik een bepaalde
groep Nederlanders nooit voor me

De documentaire komt uit in de
aanloop naar Sinterklaas. In
beeld zie je boze zwarte pieten
bij je thuis voor de deur staan. Is
die storm wat gaan liggen nu de
NTR heeft aangekondigd dat er
een tv-intocht met roetpieten
komt?
„We waren er blij mee dat ze die
stap hebben gezet, maar het is
hopelijk een tussenstation. Want
laat Sinterklaas alsjeblieft een feest
zijn voor álle kinderen, ook voor
zwarte kinderen. Als je een feest
houdt waar kinderen komen met
een notenallergie hou je daar toch
ook rekening mee? Dan ga je toch
geen noten strooien? Waarom
kunnen zwarte kinderen bij de
Sinterklaasintocht dat respect niet
krijgen? Zwarte pieten zijn Nederland onwaardig.”
In de film stort je je hart uit bij
een coach. Die adviseert je om
verkering te zoeken met de
eenzaamheid. Heb je dat al gedaan?
„Ja dat was een goed advies. Iedereen op een leidinggevende positie
zal dat herkennen. Want als je de
leiding hebt, wil iedereen wat van
je, zowel binnen als buiten de
organisatie. Maar jij bent verantwoordelijk, jij moet de knopen
doorhakken. Dat levert je bewondering op, maar kost je ook vrienden. Zo werkt dat bij mij ook: ik
word gehaat en ik word bewonderd. Dus brengt dat aan twee
kanten verwijdering met zich mee.
Dan is eenzaamheid onvermijdelijk. Dat moet ik accepteren.”
Hoe lang wil je dit doen?
„Heel lang. Ik ga door tot het gaatje. Mijn zoon zegt dat de waardering pas komt als ik er niet meer
ben.”

