Om toekomst

Wist u dat...

Vorig jaar op een bijeenkomst van de Anna Lindh Foundation, georganiseerd
door het Grote Midden-Oosten Platform, kwamen wij in gesprek met een docent en onderzoeker van Hogeschool Inholland. Inmiddels hebben wij meerdere vruchtbare gesprekken gevoerd en dat heeft geresulteerd in onderzoek dat
wij samen met Thom Geurts van het Lectoraat Diversiteitsvraagstukken aan het
uitrollen zijn. Thom was betrokken bij projecten in Israël en Palestina en heeft
een aantal jaren geleden oud-deelnemers ontmoet. Zij vertelden enthousiast
over een dialoogseminar waaraan zij hadden deelgenomen!
Onderzoek zal worden gedaan naar de relatie tussen de seminars en de politieke en politiek-culturele context. Hoe kunnen we – ook in ons land – het zwakker wordende middenveld betrekken nu de extremen veel invloed hebben in
de media? Het tweede deel gaat over de methodiek van de seminars: wat is
kenmerkend en wat kunnen andere organisaties van ons leren? Wat zijn de effecten van de seminars in relatie tot de communicatieve methodiek, wat is de
maatschappelijke positie van de (oud)deelnemers, dit wordt het derde deel van
het onderzoek.
Via de LINK wordt u geïnformeerd over de voortgang en de resultaten.

… onze projectleider Maaike zwangerschapsverlof geniet? Maaike een goede
tijd en bevalling gewenst. In de volgende LINK leest u de naam van het zusje
van Hadi.
… COME uw organisatie wil informeren
over de dialoogseminars? Maaike of een
bestuurslid maken direct ruimte in de
agenda. Neem contact op met ons via
stichtingcome@gmail.com
… ook in ons land het belang van dialoog steeds meer wordt onderkend?
Bezoek de interessante website:
www.dialoogpleinnederland.nl.
… wij betrokken zijn bij het Grote MiddenOosten Platform? Een rijk gedocumenteerd en interessant platform. Ga naar:
www.hetgrotemiddenoostenplatform.nl

onderzoek met het Lectoraat Diversiteitsvraagstukken van
Hogeschool Inholland

In memoriam
Amos Oz
(1939-2018)

‘Trotse verrader’
‘Duizend raketten over en weer’
litanie van onverdraagzaamheid.
Keer op keer gapende wonden
goden keren zich af van zonden.

LINK

Nieuwsbrief Stichting C.O.M.E.

Om toekomst
4 mei / 5 mei in Nederland: we herdenken de gevallenen en vieren de vrijheid. Op 6 mei kopt de NRC ‘Duizend raketten over en weer. Vlak voor het
Songfestival escaleerde het geweld tussen Israël en de Palestijnen’ met
een foto van mannen bij een muur, waarin een zijn handen over zijn hoofd
gebogen heeft als bescherming tegen rondvliegend puin en het lawaai
van de inslagen. De zoveelste ronde in een serie escalaties, op 7 mei volgde een staakt-het-vuren.
Opgroeien op de West Bank, in Gaza, in
Israël in een ontwrichtend politiek en
voor de Palestijnen ook ontwrichtend
economisch klimaat, is lastig omdat
een veilige toekomst niet gegarandeerd
is. Hoe houd je je idealen overeind? Is
nieuw begin mogelijk? COME biedt een
oefenplaats voor deze jonge mensen in
de vorm van dialoogseminars en dat al
sinds jaar en dag! Wij blijven geloven om
nieuw begin, we hebben al die jaren volgehouden dat het onmogelijke mogelijk
is. Om toekomst voor jonge Palestijnen
en Israëliërs.
Om toekomst van COME. In de Goede
Week heeft het bestuur een viertal comitéleden uitgenodigd om naar ons land

‘Neem een schaar en knip de gebedsmantel
kapot’ kinderen in een doodsgebied.
‘Wie is gevangen, wie is cipier?’
Vastgeketend in vluchtelingenland.

voorjaar 2019

te komen om met ons na te denken over
de toekomst, gegeven het steeds grimmiger politieke klimaat waarin dialoogprocessen nog meer onder druk staan
en gegeven onze middelen die opdrogen. We kijken terug op een boeiende
conferentie waarin we met elkaar hebben nagedacht over een agenda voor
de toekomst, o.a. hoe komen we aan
middelen, kunnen we het dialoogproces verbreden?
In deze LINK leest u een impressie van
de ontmoeting in de bijdrage van projectleider Maaike: ‘COME is uniek’. Aula,
een Palestijns comitélid, blikt in ‘Een gevoel van eenheid en verbondenheid’, terug op haar bezoek, aan de ontmoeting

Wapen- en woordengekletter voorbij
moed om te kiezen tegen wolven in het bos
een trotse verrader enkel zie mij,
			zie de mens.
Jan Halin

LINK is een uitgave van:

stichting
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Communication Middle East

Secretariaat
Morsweg 38
2312 AE Leiden
e-mail: stichtingcome@gmail.com
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Titel heb ik ontleend aan een artikel in de Volkskrant van Rosa van
Gool (14-01-2019) met als titel ‘Wees net als Amos Oz een trotse verrader’. De openingszin komt uit de NRC van 6 mei, andere tussen
haakjes fragmenten komen uit boeken of interviews met Amos Oz.
Op 16-jarige leeftijd verliet Amos zijn ouderlijk huis en vestigde zich
in een kibboets. Hij veranderde zijn achternaam van Klausner in Oz,
dat ‘kracht’ betekent. Amos Oz’ kracht was om onvoorwaardelijk te
kiezen voor de kwetsbare mens, voor humanisme, voor nuance,
elke situatie opnieuw te besluiten met wie en hoe je wel of niet
meehuilt. In de ogen van sommigen ben je dan een laffe verrader.

Bestuur
Casper van Dongen, voorzitter
Hans van der Vlist, penningmeester
Japke van Malde, secretaris
Hanno Wisse, Jan Halin, leden

In het bestuur is de discussie over de
toekomst van COME volop gaande, de
ontmoeting met het comité is hiervan
een onderdeel. We zijn samen met het
lectoraat Diversiteitsvraagstukken van
Hogeschool Inholland een onderzoek
gestart om te komen tot goed onderbouwd beleid. Lees het artikel hierover.
Neemt u kennis van diverse zaken in
‘Wist u dat …’
In december 2018 overleed de voor ons
inspirerende schrijver Amos Oz. Inspirerend omdat hij in zijn oeuvre getuigt
van begrip voor de tegenstander, humanisme en afkeer van elk fanatisme. Hij
wordt in de vorm van een gedicht met
als titel ‘Trotse verrader’ herdacht.
Heeft u vragen, ideeën over ‘om toekomst’, neem contact met ons op!
Jan Halin
bestuurslid stichting COME

Toelichting
‘Verbeeld je hoe de ander liefheeft,
doodsangsten uitstaat, boos is, geraakt’.
Verbeelding is de ander zien met het hart
zo onderdruk je het ingeschapen fanatiek-gen.

en ons land. We hebben met Martijn van
Helvert (CDA) en Bram van Ojik (GroenLinks) gesproken over de dialoogseminars en over onze financiële situatie, lees
het verslag van onze voorzitter Casper.

Bankrekening:
NL04 INGB 0003 733187
t.n.v. stichting COME, Leiden
ANBI registratienr. 802124707

“COME biedt een
oefenplaats voor
deze jonge mensen
in de vorm van
dialoogseminars en
dat al sinds jaar en
dag!”
Comitéleden, bestuursleden en projectleider in het gebouw van de Tweede Kamer

COME is uniek
In de goede week voor Pasen waren
vier comitéleden in Nederland op
bezoek. In Israël waren net de verkiezingen achter de rug. Nadat het
er even naar uitzag dat de nieuwe
centrumpartij Kahol Lavan (‘Blauw
Wit’: zonder duidelijke speerpunten
is de partij vooral tegen corruptie en
tegen Netanyahu) de grootste partij
zou worden, viel het toch weer tegen
– mij in ieder geval – dat de partij van
zittend premier Netanyahu, Likud,
met één zetel de grootste bleek. Het
parlement is inmiddels beëdigd, met
Netanyahu aan het hoofd als premier.
Volgens Michael, een van de joodsIsraëlische comitéleden, is het niet zo
erg als we denken. Kahol Lavan heeft
slechts één zetel minder en kan als
grote oppositiepartij dus invloed hebben. Ook heeft een aantal rechts-nationalistische partijen de kiesdrempel
niet gehaald. Als je Kahol Lavan rekent
tot centrum en links, heeft centrumlinks
meer zetels dan rechts. Op het moment
dat ik dit schrijf is het geweld tussen het
Israëlische leger en militanten in de Gazastrook weer opgelaaid. De situatie lijkt
weer hopeloos… des te blijer ben ik met
het bezoek van de comitéleden.
Het is inspirerend om met zulke jonge,
enthousiaste, slimme en gedreven mensen samen te werken. Tijdens een lange
bijeenkomst met het bestuur hebben
we gesproken over onze motivatie en
inspiratie. De toekomst van COME en
van de seminars waren daarnaast de
belangrijkste
gespreksonderwerpen.
De financiën staan onder druk. Jaarlijks
geven we meer uit dan er binnenkomt.
Wat kunnen we doen om dat te keren?
Daarover gingen we met elkaar in gesprek. De oproep van de comitéleden is
sowieso: doorgaan!
De seminars zijn zo invloedrijk, belangrijk en essentieel in een tijd dat contact
tussen Palestijnen en Israëli’s zeer moeilijk is. Behalve het leren kennen van je
vijand - inclusief zijn kant van het verhaal, pijn en angsten - en zelfreflectie

Een gevoel van eenheid en verbondenheid
die plaatsvindt, maken de deelnemers
ook een ontwikkeling door van ‘wat-vragen’ (wat is er in het verleden gebeurd,
wat is jouw achtergrond, wat is de situatie nu) naar ‘waarom-vragen’ (waarom
gebeurde het zo in het verleden, waarom is de situatie zoals hij is, waarom voel
je angst, wantrouwen of frustratie). Dit
bevordert niet alleen kennis van elkaar,
maar bovenal begrip en mededogen
voor de ander, wat de kans op een mentaliteitsverandering groter maakt.
COME is uniek in hoe de seminars georganiseerd worden. De focus op jongvolwassenen tussen de 20 en 35 jaar,
de diversiteit van de deelnemers en het
feit dat de ’48 Palestijnen een aparte
groep vormen, kennen de comitéleden
niet van andere organisaties. Terwijl de
meesten van hen toch wel de nodige
ervaring hebben met soortgelijke platforms en initiatieven. Daarnaast zit er
onder het programma een stevige, educatieve methodologie. Na zoveel jaren
ervaring en ontwikkeling van het programma zou het doodzonde zijn als we
wegens financiële redenen gedwongen
worden te stoppen. Juist nu de nood
zaak van ontmoeting en dialoog
zo hoog is!
In de dagen dat de comitéleden hier zijn, bereiden we ook
het aankomende seminar
voor. Een volle dag en avond
praten we intensief over het
seminar, het programma, de
werving en de voorbereiding
van de deelnemers. Na afloop staat het seminar in de
steigers en begint de moeilijke en arbeidsintensieve
taak van de comitéleden:
nieuwe deelnemers vinden.
Ik ben hen dankbaar dat zij
zoveel vrije tijd hieraan zullen besteden - en nog wel
op vrijwillige basis.
Van de acht comitéleden

zijn slechts twee personen nieuw. Marieke van Andel, die vier keer als Nederlandse medebegeleidster is meegegaan, heeft haar functie in het comité
opgezegd. Tijd voor nieuwe plannen
voor haar. U zult haar mooie verhalen in
de LINK moeten missen, en het comité
haar betrokkenheid en ervaring. Gelukkig hebben we een vervangster gevonden in de persoon van Davita Coronel.
Zij was aanwezig bij de bijeenkomsten
en het hele comité, inclusief ikzelf, heeft
vertrouwen in een goede samenwerking. De sfeer is goed en ontspannen,
er heerst vertrouwen en respect binnen
het comité. Ieder neemt zijn of haar eigen bagage en ervaringen mee en er
heerst een open sfeer om dit te delen
met elkaar. Dit geeft mij het vertrouwen
dat wij in september een succesvol seminar zullen neerzetten, waarbinnen
deelnemers een ervaring opdoen die
hun leven zal veranderen.
Maaike Hoffer
projectleider stichting COME

Een paar van de besproken stellingen

Hoopvol, gefocust en opgeladen met
positieve gevoelens: zo verliet ik Nederland op 18 april na een week van
voorbereidingen om naar mijn volgende bestemming te gaan. Het was
een week verrijkt met argumenten,
vragen en suggesties voor verschillende kwesties met betrekking tot
het COME-seminar. Er zit iets charmants aan het feit dat iedereen zijn
overtuigingen, gedachtes en ideologieën deelt. Er zit iets charmants aan
een persoon die zijn eigen mening
deelt.
Hoewel we verschillende achtergronden hebben, benadrukten we vooral
datgene wat we gemeenschappelijk
hebben: hoop op een betere toekomst. Een toekomst die ieder van ons
gelijkheid belooft. Een toekomst die
veranderingen, verschillen, kansen en
pogingen aanmoedigt. Het gaf mij een
gevoel van eenheid en verbondenheid
om het bestuur van COME te leren kennen. Volgens mij is dit één van de re-

denen dat het COME-seminar uniek in
zijn soort is.
Laten we niet vergeten dat we ook een
leuke toeristische tijd hebben gehad. Ik
moet toegeven dat het goed voelt om
toerist te zijn. Maar… we hadden ook
drukke dagen en strakke schema’s. We
begonnen met een middagvergadering met het bestuur in Leiden, spoedden ons naar de volgende dag voor
een ontmoeting met de comitéleden
en Maaike in Utrecht (voor de voorbereiding van het seminar 2019) en vervolgden onze missie in Den Haag voor
een ‘financierings’bijeenkomst met
een aantal Nederlandse Kamerleden.
Maar het was het allemaal waard: om
de volgende stappen van het seminar
te verzekeren, om toekomstplannen te
bespreken en om in te zien dat de COME-gemeenschap in goede handen is.

deze familie. Ik wil het Nederlandse bestuur bedanken voor hun vriendelijke
gastvrijheid, de comitéleden voor de
zinvolle bijeenkomsten en alle anderen
die bijgedragen hebben aan COME.
Aula
’48 Palestijns comitélid
De comitéleden in Den Haag

Nu ik weer thuis ben, vertel ik de mensen om me heen trots over deze ongelooflijke ervaring, over het feit dat ik
dankbaar ben dat ik deel uitmaak van

Comité leden ontmoeten kamerleden
Op woensdagochtend 17 april jl. hebben twee Palestijnse en twee Joods-Israëlische comitéleden,
de Kamerleden Martijn van Helvert (CDA buitenlandwoordvoerder) en Bram van Oijk (GroenLinks) verteld over de impact die het dialoogseminar voor hen persoonlijk heeft gehad, op grond
waarvan ze mede besloten hebben om comitélid te worden.
Zij onderstreepten het belang om met
de seminars door te gaan juist nu in een
steeds restrictiever politiek klimaat. Projectleider Maaike en bestuursleden hebben
aangegeven dat het de komende jaren voor
COME erop of eronder is: COME redt het binnen vijf jaar niet zonder structurele financiële steun.
De Kamerleden waren onder de indruk van
de ervaringen en de impact van de dialoogseminars. Hun eensgezinde advies was, om -

mede gezien het unieke karakter van COME - ons direct
te wenden tot de beide bewindslieden van Buitenlandse
Zaken (Stef Blok en Sigrid Kaag). Beide Kamerleden zullen
de bewindslieden benaderen met het verzoek om COME
te gaan ondersteunen. Over de uitkomst zullen wij u in de
volgende LINK informeren.
Casper van Dongen
voorzitter stichting COME

