FEDACTIO – Iftar diner
Donderdag 9 mei 2019
Ramadan Mubarak!
Dames en heren,
Met de start van de negende maand van de islamitische
kalender breekt voor de moslimgemeenschap wereldwijd een
bijzondere maand aan. Het ritme van het licht en de klok,
bepalen nu eten en leven.
Het is een maand van vasten, en dankzij het vasten, een
periode van bezinning en zelfreflectie, van
verdraagzaamheid, vrijgevigheid, samenhorigheid,
discipline, inlevingsvermogen, respect.
Respect, samenhorigheid en vrijgevigheid, … dat mogen wij hier
vanavond zelf beleven.
Met warme dank aan alle vrienden en medewerkers van
Fedactio. Met groot respect voor de manier waarop deze, en
vele andere organisaties de Iftar, het breken van de vasten,
aangrijpen om andermaal banden in de samenleving te
versterken.

En dit over alle geloofs- en cultuurgemeenschappen heen, door
mensen bij elkaar te brengen, ongeacht hun overtuiging,
hun achtergrond, hun geaardheid of welk verschil dan
ook.
En dat is meer dan welkom in een tijd en ruimte waarin
verschillen andermaal, al te vaak, al te makkelijk
geproblematiseerd en schier onoverbrugbaar lijken te
worden.
Nochtans, is onze terechte en alerte aandacht voor de
verworvenheden van de Verlichting: vrijheid, gelijkheid en
veiligheid binnen de, door iedereen te respecteren,
grenzen en de ruimte van de rechtstaat, niet pas écht
waarachtig als de verschillen en verscheidenheid die er het
inherente gevolg van zijn, aanvaard, of mooier nog
gewaardeerd worden? Als bron van creativiteit, van twijfel en
nieuwsgierigheid. Als uitnodiging tot dialoog, van mens tot
mens.
Algemeen directeur van het Concertgebouw van Amsterdam,
Jan Raes, heeft m.i. gelijk als hij poneert dat, en ik citeer:
“Europa veel meer met cultuur en culturele verscheidenheid
bezig moet zijn, want daarin onderscheiden we ons van de rest
van de wereld. We moeten toekomstige talenten koesteren en
alle kansen geven”.

Het brengt me naadloos bij wat me, -behalve geen doden en/of
zwaargewonden in en door het verkeer of door geweld en
‘broeikasgas-neutraliteit’- , het meest na aan het hart blijft
liggen: onderwijs.
Ja, ik droom van een onderwijsbeleid dat uitgaat van de
essentie van onderwijs: de grootst mogelijke leerwinst boeken
met en voor alle jongeren.
Laat scholen start- en eindcompetenties meten van hun
leerlingen en scholieren.
Beloon de scholen die de grootste leerwinst boeken met hun
leerlingen. Geef net die scholen extra middelen, zodat zij de
beste leerkrachten kunnen aantrekken.
En neen, dat zijn niet de zogenaamde elitescholen, waar de
startcompetenties al behoorlijk groot, en dus de marge om een
grote leerwinst te boeken, relatief gezien kleiner is. (Overigens,
er is niets mis met zogenaamde ‘elitescholen’. Elke school zou
er een moeten willen worden).

En ja, dat zijn bovenal scholen die zich eerder richten op
jongeren met zwakkere en/of een diversiteit aan
startcompetenties omdat ze die jongeren wíllen, niet omdat
ze deze jongeren moéten inschrijven. Ze moeten deze jongeren
willen, omdat ze erin geloven dat ze er de grootst mogelijke
leerwinst mee kunnen boeken, dankzij excellente leerkrachten
en schoolteams.
Permanent bijgeschoolde, gemotiveerde leerkrachten die de
hoogst mogelijke verwachtingen koesteren in hun leerlingen
en bijgevolg ook voor zichzelf de lat hoog leggen.
Leerkrachten die weer goede boeken verslinden, reizen, zoeken,
de nieuwsgierigheid prikkelen.
Leerkrachten en scholen die het als hun maatschappelijke plicht
beschouwen, om de sleutels van de middenklasse te delen met
de jongeren waarvoor ze verantwoordelijkheid dragen.
Waardoor kwetsbare jongeren zich niet langer buitengesloten
- uitgestoten, (zo vaak, bron van wrok en geweld) maar
uitgedaagd en gerespecteerd voelen, op school en thuis.

Discipline, respect, vrijgevigheid, samenhorigheid en
inlevingsvermogen…
De universele waarden die u in het bijzonder deze maand met
velen wil delen, kunnen m.i. velen inspireren.
Het is de zelfde boodschap van hoop, verbondenheid en respect
voor elkaar en voor verschil, die eergisteren klonk op de zeer
aangrijpende herdenking van de Shoah.
Heel hartelijk dank voor de gewaardeerde gastvrijheid, fijne
avond en een bijzonder heilzame en inspirerende ramadan.

