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IN NEDERLAND

O
p bezoek bij haar
dochter in de Ver-
enigde Staten, in
oktober 2017, ont-
vangt de docente

Nederlands op het Amster-
damse Sweelinck College
een bericht van een teamlei-
der. Maja Mischke: „Leerlin-
gen en docenten waren ge-
schrokken van een aantal
tweets van mij.” De volgen-
de dag krijgt ze een e-mail,
ondertekend door dertien
islamitische docenten en
-medewerkers, onder wie
ook de conciërge. Ze willen
’in gesprek’. De brief is drei-
gend: ’Leerlingen zijn over-
stuur, helaas als gevolg van
jjjjouw tweets’. En: ’Jouw
tweets hebben een destruc-
tief effect’.

Wat had Mischke geschre-
veeen??? In reeeaaaccctttieee oopp eeeen tteer-
reuraanslag in Marseille
tweette de lerares: ’Ieder-
een die zegt dat de islam net
is als alle andere religies, is
een grote leugenaar’ en ’Dat
verrekte ’Allahu akbar’: het
wordt mij te opvallend vaak
gebruikt bij bloedvergieten,
onschuldige levens vernieti-
gen, terreur’.

De moslimdocenten voe-
len zich ’gediscrimineerd’.
’Deze tweets voelen als een
dolksteek’, schrijven zij.
’Wie garandeert de leerlin-
gen dat jij de enige bent met
dit gedachtegoed?’

Maja Mischke wist niet
wat haar overkwam. „Ik was
geschokt omdat mijn isla-
mitische collega’s als één
blok tegenover mij gingen
staan”, vertelt ze in een Am-
sterdams café. „Er stond
niet één niet-moslimdocent
onder de ondertekenaars.
En wat bedoelden ze met dat
’gedachtegoed’?”

Feministe
Het Sweelinck College is

een – zeer gemengde –
school voor havo en mavo,
die valt onder de Zaam
Scholengroep voor inter-
confessioneel voortgezet
onderwijs. „Er heeft des-
tijds inderdaad een conflict
gespeeld”, erkent woord-
voerder Lucas Stassen van
Zaam. „Er zijn gesprekken
geweest en daarna was het
geen issue meer.”

„Voor hen misschien
niet”, reageert Mischke,
„maar voor mij was het wer-
ken op die school niet ple-
zierig meer.” Bij haar aan-

stelling in 2013 meldde de le-
rares dat zij met enige regel-
maat bijdraagt aan het
maatschappelijk debat. Met
name de vrijheid van me-
ningsuiting, de politieke is-
lam en de positie van de
vrouw houden haar bezig.
„Ik heb voorbeelden van
mijn opiniestukken naar de
directie gestuurd. Dat bleek
geen probleem. Ik had ook
alleen maar goede functio-
neringsgesprekken.”

Vanaf die dag in oktober
2017 verandert alles. De di-
rectie zit met de onrust in
haar maag. Er wordt ge-
zocht naar een ’intermedi-
air’, maar dit voorstel wordt
door de moslimdocenten af-
gewezen. ’Er valt helemaal
niets te bemiddelen’,
schrijft hun woordvoerder.
De leraren wijzen erop dat
’de hele school het erover
heeft’ en dat er ’snel iets
moet gebeuren. Het pro-
bleem wordt onderschat’.

Mischke, die inmiddels
haar Twitteraccount had af-
geschermd, voelt zich geïn-
timideerd en ’enorm onvei-
lig’. „Ik durfde niet meer
naar school. Ik had ook niks
meer gehoord van mijn
teamleider. Ik heb mij ziek
gemeld.” Ze mailt haar
teamleider: ’Als ik eraan
denk dat ik de school bin-
nenloop, moet ik huilen’.

In een lange mail aan het
college van bestuur legt
Mischke de situatie uit. In-
middels is ze strijdbaarder:
’Ik laat me niet zomaar weg-
zetten als een leraar die dis-

crimineert en die – alleen
maar door een bepaalde me-
ning te hebben – de school
onherstelbare schade toe-
brengt’.

De lerares krijgt in een ge-
sprek met het college de
suggestie om over te stap-
pen naar een andere school.
„Alsof dat het probleem zou
oplossen. De hele stad zou
de reden te weten komen en
ik zou geen les meer kunnen
geven.”

Op haar vraag om een ge-
sprek met de islamitische
leerlingen die zij zou heb-
ben gekwetst, krijgt
Mischke de namen van een
jongen en een meisje. „Met
de jongen had ik veel proble-
men in de les. Die is later
van school verwijderd. Het
meisje kende ik niet, zij is la-
ter ook van school ge-
stuurd.”

Wilders
Uiteindelijk komt het tot

een gesprek met de woord-
voerder van de moslimdo-
centen. „Hij zei dat ik beter
in Venlo les kan geven, ken-
nelijk omdat Geert Wilders
daar vandaan komt. Ik kon
volgens hem in elk geval niet
op het Sweelinck blijven. De
vijandigheid was afschuwe-
lijk. Hij vroeg me ook waar-
om ik zoveel twitterde over
Joden, Israël en Palestina.
Dat ik Joods ben speelde
blijkbaar ineens een rol.”

Niettemin besluit
Mischke om weer aan het
werk te gaan. Ze wordt ge-
confronteerd met nare inci-

denten. „Leerlingen riepen
mij na: ’Mischke, racist!’ De
eerste keer dat dat gebeur-
de, was ik in shock en ben ik
de wc in gevlucht. Ook bleef
de verstandhouding met
een aantal moslimcollega’s
slecht.”

Ze vertrekt een jaar later,
uit eigen beweging, om les
te gaan geven op een Joodse
school. „Al die tijd wilde ik

dit niet aan de grote klok
hangen, omdat ik hoopte
dat er toch iets goeds uit zou
voortkomen. Bijvoorbeeld
dat de schoolleiding eens
over dit soort kwesties gaat
nadenken en positie in-
neemt, anders ben je aan de
goden overgeleverd. Maar
nu er steeds vaker verhalen
opduiken over de ’islamise-
ring’ van scholen in de

Randstad wilde ik dit naar
buiten brengen. Het Come-
nius, dat ook tot de Zaam
Groep behoort, denkt er
zelfs over om een islamiti-
sche school te worden. Ik
weet dat er collega’s zijn die
in eenzelfde positie verke-
ren als ik destijds; die onder
dezelfde druk staan. Die wil
ik hiermee een hart onder
de riem steken.”

’De vijandigheid was afschuwelijk’

Lerares Maja
Mischke

voelde zich na
het conflict

niet meer
welkom.
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burgers over
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het land
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Omdat zij kritische berichten over
de islam op Twitter postte, raakte
lerares Maja Mischke (59) in con-
flict met moslimdocen-
ten en -leerlingen
op haar school in
Amsterdam.
Mischke werd
verweten een
’destructieve’
invloed te heb-
ben. „Islamiti-
sche leerlingen
scholden me uit
voor racist.”
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Turkije / Side
Terrace Elite Resort
All Inclusive ★★★★★ €389

NU VANAF
8 DAGEN

✔ Ideaal familiehotel
✔ Zwembad met glijbanen
✔ Spa &Wellness Center

VERTREK
MEI

Turkije / Kusadasi
Sealight Resort
Ultra All Inclusive ★★★★★

✔ Direct aan het privé strand
✔ Ruime kamers
✔ Prachtig zwembad met uitzicht op zee

8 DAGEN V.A.8 DAGEN V.A.

€399
NU VANAF

8 DAGEN

VERTREK
MEI


