OP STAANDE VOET ONTSLAGEN
Juffrouw Sabine heeft haar ontslag gekregen. Nee, er waren niet te weinig kinderen voor nóg een klas,
dát was het probleem niet. Ook ging ze niet met pensioen, want daarvoor had ze de leeftijd nog niet. En
het was ook al niet omdat ze indertijd slechts een tijdelijke aanstelling had gekregen. Nee, er was iets
heel ernstigs gebeurd.
Vorige week had juffrouw Sabine meegedaan aan een talkshow op de televisie. Gewoon, ze was er heel
vriendelijk voor uitgenodigd, en ze vond het best een leuk idee. De kinderen van haar klas zouden
allemaal mogen kijken, want het was vroeg op de avond. Voor die ene keer, de juf zie je tenslotte ook
niet iedere dag op de televisie, nietwaar?
Na de uizending hadden haar kollega’s d’r nog opgebeld om te zeggen dat ze er helemaal achter
stonden met wat ze daar naar voren had gebracht. De volgende keer moet je beslist wéér gaan, zeiden
ze. En daar had ze best zin in.
Vandaag werkte ze met enkele gastouders in homogene groepen. Maar het ging er die morgen een
beetje stilletjes aan toe. De sfeer was anders dan anders. Er zal toch niets biezonders aan de hand zijn,
dacht juffrouw Sabine?
Toen de koffie werd gebracht, vroeg de conciërge of ze even bij het hoofd wilde komen. Daar schrok ze
wel even van, want zomaar onder schooltijd…
Het hoofd had haar van achter zijn bureau slechts heel even vluchtig over zijn brilleglazen aangekeken.
Tja, zie je, had hij gezegd, je hebt onder de bestuursleden en de oudervereniging nogal wat opschudding
veroorzaakt met je televisie-optreden van verleden week. Nu moet je natuurlijk zelf weten wat e na
schooltijd doet, maar een lans breken voor homofielen en ongehuwd samenwonenden in het onderwijs,
nee, dat gaat toch echt te ver. Het was maar het beste, dat Sabine elders een baan ging zoeken, zo
beëindigde het hoofd het gesprek.
Nauwelijks vijf minuten later stond juffrouw Sabine weer in haar klas. De gastouders waren zó druk met
de kinderen, dat ze de beroering op haar gezicht niet hadden gezien. Toen de ochtend om was,
vertrokken ze opvallend snel, nadat er nog eentje had gevraagd of er al veel belangstellenden zich
hadden aangemeld voor de diskussie-avond over katholiciteit, die door de oudervereniging vrijdagavond
was georganiseerd.
Sabine had geantwoord dat ze er zelf niet zou zijn, omdat er op de televisie een praatprogramma was
aangekondigd over de anti-discriminatiewet in het kader van een brede maatschappelijke diskussie. En
daar wil ik graag bij zijn, glimlachte Sabine.

