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M aja Mschke werkte een
aantal jaren voor organisa-
ties die zich bezighouden
met mensenrechten van
vrouwen en het bestrijden

van vrouwenhandel. „Ik was een idealist.
Een wereldverbeteraar, de drang om iets
aan de wereld te doen. Ik lobbyde bij de
Verenigde Naties. Dat ging soms over één
bepaald woord, in een paragraaf in een
verdrag, dat uiteindelijk pas over tiental-
len jaren effect zou sorteren. Dat begon
me heel erg tegen te staan. Ik dacht: ik
kan ook ontwikkelingswerk gaan doen in
mijn eigen stad.”
Ze stapte in het onderwijs en werd aange-
steld als leraar Nederlands in stadsdeel
Nieuw-West, in deze dagen ook wel het
‘Molenbeek van Amsterdam’ genoemd,
op het Calvijn met Junior College, tegen-
over station Lelylaan. Een zogeheten
‘zwarte’ school. „Een school met 95 pro-
cent moslims van Turkse of Marokkaanse
afkomst en een aantal Surinamers, Antilli-
anen en Ghanezen. Die kinderen hadden
het zwaar. Multiproblematiek. Een leer-
ling wilde me even op de gang spreken.
Daar vertelde ze me dat ze haar huiswerk
niet had kunnen maken, omdat de auto
van haar vader de avond tevoren in de fik
was gestoken. Haar ouders gingen aangif-
te doen. Zij moest op haar broertje pas-
sen en kon daardoor geen huiswerk ma-
ken. Je had daar verslaafde ouders. Crimi-
nele ouders en familieleden. Fysiek ge-
weld. Dat namen die kinderen allemaal
mee de school in. Dat zorgde wel voor
een bepaalde sfeer. Het was soms moei-
lijk om les te geven. Je moet echt leren
om te de-escaleren. En ik heb veel geleerd
over leerlingen die islamitisch zijn. Hoe
werkt dat, als je vier weken lang alleen
maar tussen zonsondergang en zonsop-
gang mag eten en drinken en je gaat toch
naar school en je bent nog maar twaalf?
Dat je de hele dag kotsmisselijk bent,
hoofdpijn hebt, dood- en doodmoe bent
omdat je heel vroeg moet opstaan? Dan
denk ik: waar zijn we nou mee bezig? In
die weken leerden ze vrijwel niks. De
oudergesprekken verliepen meestal nogal
moeizaam. De ouders van de huidige ge-
neratie scholieren spreken nog lang niet
allemaal goed Nederlands.”
Ze schreef een column voor de opiniesite
OpinieZ. Strekking: integratie is meer
dan een eenvoudige rekensom. „Je kunt
over de vluchtelingen wel roepen: kom
maar, kom maar. Maar er zijn grenzen

aan wat een samenleving kan opnemen.
Ik zie een kentering. In september had je
die uitzending Een grens bereikt. Toen was
iedereen nog himmelhoch jauchzend. Laat
ze maar komen. We kunnen het doen.
Als we het maar willen. Achter die foto
van dat aangespoelde jongetje bleek een
genuanceerder verhaal te liggen. Die
ouders waren niet gevlucht voor het oor-
logsgeweld, maar ze waren op zoek naar
een beter bestaan. In Duitsland waren ze
er al lang achter dat er vluchtelingen met
verschillende motieven naar Europa zijn
gekomen. Er zitten ook foute mensen tus-
sen, bijvoorbeeld IS-strijders. En mensen
die helemaal geen Syriër zijn en een ver-
valst paspoort gebruiken.”
In de bewuste column nodigde ze Neder-
landse politici, wetenschappers en BN’ers
uit om eens een dagje mee te lopen op de
vmbo-school waar ze tegenwoordig
werkt. „Ze weten niet waar ze het over
hebben. We hebben nog nooit zoiets
meegemaakt in de geschiedenis. Het gaat
om een stroom waarvan we nog hele-
maal niet weten wanneer die gaat stop-
pen. Ik ergerde me kapot aan al die BN’
ers, die bij Pauw riepen: wij kunnen dit
met z’n allen aan. Op basis van wat? En
wat doen die BN’ers zelf trouwens? Wij,
de leraren, hebben dagelijks te maken
met integratieproblemen. Scholen zijn
een samenleving in het klein. Op een
school als het Calvijn met Junior College
is het erg lastig om Nederlandse normen
en waarden over te brengen aan de leer-
lingen. En die school staat in een gebied
met een gesegregeerde bevolking. Hoe ga
je dan integreren met z’n allen? We heb-
ben al een groot integratieprobleem. Ga
je daar ook nog eens vluchtelingen bij
stoppen, dan wordt het echt een ramp.
Meteen taallessen geven? Maar wie gaan
die taallessen dan geven? NT 2, Neder-
lands als tweede taal, dat is een vak apart.
Denk niet dat elke werkeloze aardrijks-
kundeleraar NT 2 kan geven. Dat is echt
onzin.”
De vmbo-school waar ze nu werkt, is
gemengder van samenstelling. Een derde
van de scholieren heeft een Turkse of Ma-
rokkaanse achtergrond. „Ik sprak laatst
een leerling van veertien jaar. Hij zei:
‘Wij zetten ons niet af tegen andere leer-
lingen, maar wij voelen ons meer met el-
kaar vertrouwd. Wij hebben dezelfde cul-
tuur, de moslimcultuur’. Een hoop van
die kinderen komen uit gezinnen waar
Nederlands niet de eerste taal is. Daar be-
gint de achterstand al. De ouders van die
kinderen willen heel graag dat hun kinde-

ren het goed doen op school. Maar ze we-
ten niet dat, als je op het vmbo zit, je
waarschijnlijk geen rechter wordt of arts.
De kinderen hebben daar meer gevoel
voor, omdat ze het Nederlandse onder-
wijssysteem wel wat beter snappen. Dat
levert veel stress op, want die kinderen
moeten eigenlijk waarmaken dat die
ouders niet voor niets zijn gemigreerd.
En die ouders, die meestal laag opgeleid
zijn, zijn vaak niet in staat om hun kind
te leren hoe je moet leren. Dan krijg je
een soort van schijnwereld. Dat is heel tra-
gisch om te zien. En zo wordt de achter-
stand dus niet ingelopen.”
In een land als Engeland, waar flink wat
scholen op islamitische grondslag zijn,
lijkt die achterstand zelfs groter te wor-
den. Er zijn in Nederland veel minder
van dat soort scholen. Gelukkig maar,
constateert Mischke. ,,Het probleem met
islamitische scholen is dat ze de segrega-
tie versterken. Op de Excellente School El
Habib in Maastricht worden de leerlin-
gen aangemoedigd om vanaf groep zes
een hoofddoek te dragen. Waar slaat dat
op? Het zijn kinderen. Ik had met een col-
lega een oudergesprek. Een zus van de be-
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treffende leerling was er ook bij, omdat
haar ouders de taal niet machtig waren.
Ze droeg een chador. Zij weigerde mijn
collega een hand te geven omdat hij een
man is. Dat maak je mee tegenwoordig.
In mijn klas pik ik het niet, als een jon-
gen mij de hand weigert. Als school
moet je de Nederlandse waarden en nor-
men uitdragen.”
Mischke pleit ervoor dat juist in de ach-
terstandswijken de beste scholen staan
en de beste leraren worden ingezet. „An-
ders buigen we die achterstand nooit
om. Journaliste Margalith Kleijwegt
meldt in haar jongste boek dat er zo’n
drieduizend jongeren, die in Nieuw-
West wonen, uitgeschreven zijn. Dat zijn
de ‘verdwenen jongeren’. Die ouders we-
ten niet wat ze ermee aan moeten. Ze
zijn officieel nergens geregistreerd. Nie-
mand weet wat ze uitvreten. Ze kunnen
de criminaliteit ingaan. Ze zouden zich
bij radicale groeperingen kunnen aanslui-
ten. Dat zou zo maar kunnen. Tegelijker-
tijd heb je in Nieuw-West een PvdA-be-
stuurder, Achmed Baâdoud, die heeft be-
pleit dat vrouwen Nederlandse taalles in
de moskee krijgen, in plaats van in het

wijkcentrum. Omdat ze blijkbaar van
hun man niet naar het wijkcentrum mo-
gen. Nog maar eens: waar zijn we mee
bezig? We geven de hele tijd dingen weg
die je juist moet koesteren en waarvoor
je zou moeten gaan staan.”
Die lakse houding kan leiden tot chaoti-
sche toestanden, vreest Mischke.
„Er komen straks grote hoeveelheden
vluchtelingen op de scholen. Dat zijn
lang niet allemaal kinderen van hoog op-
geleide Syriërs, zoals nu vaak wordt voor-
gespiegeld. Een basisschool in Hoorn

moest in één keer 23 vluchtelingenkinde-
ren opnemen, zonder een tolk of extra
middelen. Waanzinnig. Ze spreken de
taal niet en hun ouders ook niet. Ze zijn
getraumatiseerd door de oorlog.”
„Er wordt zo gemakkelijk gezegd: we
moeten dat doen. Vanuit moreel opzicht
is dat ook zo. Maar bekijk het ook prag-
matisch. Wat kun je die kinderen bie-
den? En gaat dat dan niet ten koste van
kinderen die nu al veel moeite hebben
om te integreren? Waardoor het peil nog
verder zakt. Er wordt gewoon niet over
nagedacht. Niemand heeft een idee of vi-
sie. We hebben de boel niet op orde. Zo
wordt niemand er beter van. Eerder
slechter. Dat kan de bedoeling niet zijn.”
We hoeven volgens de antropologe voor-
alsnog niet te vrezen dat in haar werkge-
bied een Amsterdams ‘Molenbeek’ gaat
ontstaan. Vooralsnog. „Veel moslims vin-
den het blijkbaar belangrijk om uit te dra-
gen dat ze moslim zijn. Mensen die een
ander geloof aanhangen, hebben daar
veel minder behoefte aan. Maar er is een
tendens in Nederland om aan de eisen
van moslims te voldoen. Als er in een
openbaar gebouw een schilderij met een

naakt wordt opgehangen wordt het snel
weggehaald omdat moslims er aanstoot
aan zouden nemen. Ziekenhuizen waar
een gebedsruimte voor moslims wordt in-
gericht. Moslims kunnen toch thuis bid-
den? Het is politieke correctheid. Niet de
confrontatie aan willen gaan. Eindeloos
door blijven polderen. Maar met pampe-
ren los je niet alles op. En dit probleem
zeker niet.”
Radicalisering ziet ze bij ‘haar’ school-
jeugd nog niet optreden. Was er na de
Charly Hebdo-aanslag nog verdeeldheid
bij de scholieren - de profeet was immers
beledigd - na de laatste aanslagen in Pa-
rijs was er eensgezindheid. „We hebben
een herdenking gehouden met een mo-
ment van stilte. Het was helemaal stil.
Eén minuut lang.”
„Er was daarna één jongen, die Allahu
Akbar heeft geroepen. Stoerdoenerij van
een puber. Hij is meteen naar de teamlei-
der gestuurd en heeft een dikke vette op-
dracht gekregen. Om uit te zoeken wat
hij heeft gedaan en hoe zich dat ver-
houdt tot wat er in Parijs is gebeurd.
Kreeg hij, op een andere manier, de aan-
dacht die hij wilde.”

Ziekenhuizen met
gebedsruimte voor
moslims: politieke
correctheid, het mijden
van de confrontatie.
Maja Mischke
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