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IN NEDERLAND

R
aats, uit Etten-
Leur, studeert aan
de Avans Hoge-
school in Noord-
Brabant. „Over

het algemeen zijn mijn
docenten links”, zegt hij.
Dat hij naar de inauguratie
van Trump ging, kwam
hem op kritiek te staan.
„Ineens was ik een racist
en een seksist.” Hij is het
inmiddels wel gewend: ook
Geert Wilders en Thierry
Baudet worden door zijn
leraren weggezet als ’ge-
vaarlijke clowns’. „Je moet
wel een dikke huid heb-
ben”, zegt Raats. Die heeft
hij sinds bij hem thuis in
2015 stenen door de ruiten
werden gegooid. Hij is
politiek actief voor Leef-
baar Etten-Leur en stond
op de provinciale lijst voor
de PVV. Maar liefst zeven
keer in twee weken tijd
gingen de ruiten aan digge-
len. Een poster van Wilders
had drie jonge vandalen tot
hun daad aangezet, zo
bleek later.

Jake Owen Raats is lang
niet de enige student of

scholier die moeite heeft
met docenten die hun
politieke opvattingen op-
dringen. Een oproep van
deze krant leverde een
groot aantal e-mails op (een
aantal is in te zien op
www.telegraaf.nl).

Huilen
Het zijn opmerkelijke

verhalen: variërend van
een onderwijzeres die in
huilen uitbarstte toen
Trump had gewonnen, tot
veel ernstiger
zaken: scho-
lieren die
geen kritiek
durven te
uiten op de
islam omdat
zij dan door
hun leraren
worden gekapitteld en
zelfs, zoals een ouder
schrijft, door allochtone
leerlingen worden be-
dreigd. „Onze dochter voelt
zich niet langer veilig op
school.”

Ook bekennen leraren
dat zij hun rechtse politie-
ke voorkeur juist verber-

gen om geen problemen te
krijgen met de schoollei-
ding. Een lerares wiskunde
werd wegens haar islam-
kritische berichten op
sociale media door een
Turkse leerling bij de
schoolleiding aangegeven.
Zij werd daarop gesom-
meerd om zich gematigder
uit te drukken.

Fractievoorzitter Thierry
Baudet van het Forum voor
Democratie wil een debat
openen over de vermeende

politisering van het Neder-
landse onderwijs. Baudet
raakte onlangs in conflict
met een politiek uitgespro-
ken – linkse – docent uit
Groenlo. Die beweerde in
een schoolopdracht dat het
FvD streeft naar een Ne-
derland waarin ’enkel witte
mannen’ het voor het zeg-

gen hebben. Inmiddels ligt
er een uitnodiging voor
Baudet om de lucht te
komen klaren op scholen-
gemeenschap Marianum.

Dat leerlingen met ’link-
se’ docenten te maken
hheebbbbeenn, iiss nniieett vveerrwwoonnddeerr-
lijk. Een grote meerderheid
van het onderwijzend per-
soneel stemde bij de laatste
landelijke verkiezingen op
centrumlinkse partijen.

Eigen mening
Baudet vindt die politie-

ke voorkeur niet zozeer
een probleem. „Ieder mag
zijn eigen mening hebben”,
zegt hij in zijn werkruimte
in de Tweede Kamer, waar
z’n veelbesproken vleugel
een prominente plek in-
neemt. „Wat mij zorgen
baart, is de intolerantie in
het debat. Iedereen die
enigszins afwijkt van
de mainstream
wordt meteen een
racist en extreem-
rechts genoemd.
Dat is decennia-
lang door de media
en allerlei actie-
groepen zo gefra-
med. Vind je het
dan gek, dat ook in
het onderwijs die
denkbeelden prevale-
ren?”

De afgelopen dagen
ontving hij ’minstens
duizend’ berichten
van scholieren, die
incidenten als dat in

Groenlo bij hem meldden.
Hij laat een bericht zien
van een vader, die bevestigt
dat zijn 15-jarige zoon de
klas werd uitgestuurd
omdat de jongen beweerde
dat hij het verstandiger
vviinnddtt oomm vvlluucchhtteelliinnggeenn oopp
te vangen in de regio dan in
Nederland. ’Ik denk op dat
punt iets anders dan mijn
zoon’, schrijft de vader,
’maar ik vind zijn opvatting
niet racistisch en ik vind
het schandalig dat mijn
zoon als racist is weggezet.
Temeer daar dit gebeurde
in onderwijs voor hoogbe-
gaafden, waar men het
debat niet uit de weg zou
moeten gaan.’

Baudet wil school-
boeken gaan door-
spitten op vooroor-
delen en hij wil op
een ’schooltour’. „Ik

wil de vraag
opwerpen: wat

is een open
debat? Wij

willen aan
de kaak

stellen

dat überhaupt in het maat-
schappelijk debat veel te
vaak vooroordelen over-
heersen. Luister nou ge-
woon eens nuchter naar
wat mensen te vertellen
hebben.”

Het gelijk
Baudet wijst erop dat de

’vanzelfsprekendheid’
waarmee linkse docenten
het gelijk aan hun kant
denken te hebben, snel
afbrokkelt. „Vooral onder
16- tot 21-jarigen broeit er
iets. Die online-generatie
accepteert dat linkse ver-
haal niet meer.”

Geschiedenisleraar Paul
Pera uit Houten werd met
die andere kant geconfron-
teerd toen hij over Baudet
tweette: ’Gevaarlijke man,
speelt de intellectueel en
heeft eigen, vooralsnog
digitale, knokploeg.’

Pera schrok van de toon
van de reacties, zegt hij nu.
Wat bewoog hem? „Er zit
bij mij veel woede over
extreme partijen. Ik heb
een enorme hekel aan
polarisatie. Dat gebeurt nu
te veel, vooral door rechtse
mensen.” Pera wil graag
een middenweg bewande-
len, zegt hij, en hij wil
blijven praten. „Ik zou de
komst van Baudet daarom
zeer verwelkomen.”

’Mijn docenten zijn linksk ’

’Onze dochter
voelt zich niet
veilig op school’

TOEN JAKE OWEN RAATS (22) tijdens de Ameri-
kaanse verkiezingscampagne zei dat hij fan is van
Donald Trump, kreeg hij van zijn docent organisa-
tiekunde een verrassende reactie. „Dan moeten we
eeeennss eeeenn ggooeedd ggeesspprreekk vvooeerreenn”,, zzeeii ddee lleerraaaarr,, ddiiee
zelf actief is voor D66. „Dat kan natuurlijk niet.”

Jake Owen Raats kreeg
kritiek omdat hij een fan is

van Donald Trump.
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Thierry Baudet wil
een ’open debat’.
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Wierd Duk
spreekt
wekelijks met
burgers over
de stand van
het land.


