Laudatio bij de uitreiking van de Comeniusprijs 2019
aan mevrouw Mardjan Seighali op 30 maart 2019 in de Grote Kerk te Naarden
door prof. dr. Douwe Breimer, voorzitter van de jury

Excellenties, mijnheer de Burgemeester, mevrouw Seighali,
Dames en Heren,
De Comeniusprijs werd in 2011 ingesteld om aandacht te vragen voor het gedachtengoed van
Jan Amos Comenius en de wijze waarop dat in deze tijd resoneert.
En dat gebeurt door eer te betonen aan personen die in lijn met het denken en handelen van
Comenius, op een in oog springende en aansprekende manier, de aandacht vestigen op het
belang van onderwijs, vorming, wetenschap en cultuur in een samenleving die steeds
internationaler wordt.
De samenhang tussen deze elementen is een belangrijk uitgangspunt van de Comeniusprijs.
Enerzijds omdat deze rechtstreeks voortkomen uit de filosofie die de basis vormt van het
leven en de geschriften van Comenius. Anderzijds ook omdat de Comeniusprijs geen
wetenschapsprijs is, maar veeleer een eerbetoon wil zijn aan personen die er succesvol in
slagen verscheidene kennisgebieden op samenhangende en excellente wijze dienstbaar te
maken aan de samenleving. Dit jaar staat daarbij onderwijs speciaal in de belangstelling van
de Comeniusstichting en de jury heeft daar, bij de keuze van de prijswinnaar van 2019,
rekening mee gehouden.
Vandaag wordt dus de prijs uitgereikt aan mevrouw Mardjan Seighali, directeur van de
Stichting voor Vluchteling Studenten UAF. Zij heeft zich volgens de jury op indrukwekkende
wijze sinds haar komst naar Nederland, in dienst gesteld van de samenleving in het algemeen
en van steun aan in het bijzonder student vluchtelingen om onderwijs te kunnen volgen en
daardoor een nieuwe toekomst, een menswaardig bestaan met passende functie in de
maatschappij te kunnen vervullen.
Mevrouw Seighali is in Iran geboren en getogen en zelf als vluchteling in 1990 met haar twee
kleine kinderen naar Nederland gekomen – ook Comenius kwam als vluchteling naar ons land
– . Zij heeft hier diverse opleidingen gevolgd en functies bekleed o.a. in de jeugdzorg, in de
reclassering en bij Erfgoed Nederland. Bij al die functies vormden sociaal maatschappelijke
en culturele betrokkenheid steeds een zeer kenmerkend onderdeel. Zij was 8 jaar lid van de
gemeenteraad van Almere en zij bekleedt op dit ogenblik diverse nevenfuncties in
organisaties met een belangrijke maatschappelijke doelstelling, waaronder mensenrechten.
Mevrouw Seighali is sinds 2013 directeur van de Stichting voor Vluchteling Studenten UAF,
die al sinds 1948 zo’n ongelooflijk belangrijke rol speelt bij het geven van financiële en
andere steun aan vluchtelingen die een opleiding willen volgen en een baan willen vinden.
Sinds haar aantreden is die rol alleen maar toegenomen. Het UAF steunt niet alleen studenten
in het universitair onderwijs, maar ook – en in toenemende mate - studenten in het hbo en het
mbo. In 2018 ging het om een record aantal dat van de steun van het UAF gebruik maakte,
meer dan 3800!
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Onderwijs! Onderwijs! vormt de basis om mensen die hier naartoe zijn gevlucht weer een
nieuwe toekomst te bieden. Dat faciliteert het UAF. Maar ook inspireert Mevrouw Seighali
werkgevers op succesvolle wijze, om gezamenlijk duale trajecten voor vluchtelingen te
ontwikkelen, die rechtstreeks bijdragen aan betere opleidings- en arbeidsmarktkansen. Zó
geeft zij leiding aan die prachtige organisatie die het UAF is en representeert zij het UAF op
uitnemende wijze bij tal van instanties en bij tal van gelegenheden. Ze is permanent
gepassioneerd bezig om mensen en organisaties aan te moedigen en te motiveren steun te
bieden aan vluchtelingen, die in ons land weer een toekomst willen opbouwen en deel willen
zijn van onze samenleving.
En dan keer ik terug naar het gedachtengoed van Comenius en vooral het grote belang dat hij
hechtte aan goed onderwijs. Eerder deze maand is het boek van Comenius “Allesomvattende
onderwijsleer – de Didacta Magna” opnieuw in het Nederlands uitgekomen, nu hertaald door
de onvolprezen Comeniuskenner Professor Henk Woldring. In dat boek wordt duidelijk
hoezeer de opvattingen van Comenius aansluiten bij het heden. Zijn onderwijsleer wordt
gekenmerkt door het overstijgen van fragmentarische kennis en het praktiseren van een
interdisciplinaire aanpak en wel in alle fasen van het leven. Dan kan een mens – zo zegt hij de samenhang der verschijnselen beter begrijpen en die ook breed uitdragen ter bevordering
van een betere wereld. Naar het oordeel van de jury bent u, Mevrouw Seighali, niet alleen
letterlijk zelf als vluchteling in de voetsporen van Comenius getreden, maar vooral door uw
werk hebt u in woord en daad en door de organisatie die u representeert, het UAF, geheel in
zijn geest gehandeld en doet u dat nog steeds. U bent een voorbeeld van iemand die er
succesvol in slaagt verscheidene gebieden op samenhangende en excellente wijze dienstbaar
te maken aan onze steeds internationaler wordende samenleving. In het gesprek dat ik met u
had, vertelde u ook zelf al langer door Comenius geïnspireerd te zijn. U bent meermalen in
het museum/mausoleum geweest en u hebt in de afgelopen jaren ook een aantal malen de
uitreiking van deze prijs uit pure belangstelling bijgewoond. Welnu het is ons als jury een
groot genoegen dat aan u, mevrouw Mardjan Seighali, zo aanstonds en zo welverdiend, de
Comeniusprijs 2019 zal worden uitgereikt.
Namens de jury heb ik gezegd.

Prof.dr. Douwe D Breimer
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