de pijn en rechten van een collectieve
groep te erkennen en niet slechts van
één individu? Kan ik me niet geïntimideerd voelen door de andere kant die
hier met mij in hetzelfde land woont?
Kunnen mijn pijn en angsten door de
ander worden gezien?
Elke persoon heeft iets overstijgends nodig, belangrijker dan het ik, om een volledig leven te leiden. Kunnen we samenleven zonder dat een oorlog over land
en de afschaffing van het bestaan van
de ander ons doel is? Misschien wel, misschien niet. Maar ik had een eenmalige
kans om stil te staan, te luisteren, te praten, te reageren, mijn eigen meningen
en gedachten uit te dagen. Een kans om
op een kruising van wegen te staan en
blootgesteld te worden aan eenvoudig
en complex menselijk contact.

Na negen dagen samenzijn met een diversiteit aan politieke meningen, verhalen, verleden-toekomst-heden van elk
van de deelnemers, een verscheidenheid aan religies en achtergronden heb
ik geleerd om ‘waarom’ te vragen en
niet alleen ‘wat’. Ik heb geleerd dat een
ander narratief niet persé mijn verhaal
ontkent. Ik ben mij bewust geworden
van de bril waarmee ik naar een verhaal
luister. Ik heb geleerd om erkenning te
vragen en te geven.
Rabbi Nachman, een Joodse geleerde
uit de 18e eeuw, zegt dat we, om echt
lief te hebben, moeten inzien dat de
persoon tegenover ons anders is. Alleen
door het verschil tussen ons te erkennen, het unieke van de ander te zien alleen dan kan men de ander echt accepteren en zelfs liefhebben.

Na negen dagen COME-seminar kan ik
zeggen dat ik meer begrip, meer erkenning, een breder scala aan meningen en
misschien zelfs meer liefde voel.
Inbal
joods-Israëlische deelneemster

Meer dan 1200 jonge Palestijnen en Israëli’s op
het Malieveld… ?
Dat is het aantal jonge Palestijnen en
Israëli’s dat in de afgelopen 40 jaar
een dialoogseminar van Stichting
COME bijgewoond heeft. Even zovele
verhalen van een verstikkend politiek klimaat en strijd over grond, over
onteigende, verwoeste olijfgaarden.
Strijd over vergiftigd land. Stel je
voor dat zij allemaal verzameld zijn
op het veld van protest om te getuigen van de hoop een land te bewerken, te zaaien, toekomst mogelijk te
maken. Het kan getuige de uitspraken van deelnemers van seminars.
De afgelopen maand is het Malieveld omgeploegd: ‘Puinzooi van
een maand protesteren’ (Volkskrant,
02-11) en ‘Hoeveel onvrede kan dit
grasveld nog aan?’ (NRC, 02-11). De
lap gras van 550 bij 200 meter moest
alle onvrede van boeren en de bouw
dragen. Met de rekening voor herstel
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kunnen wij een dialoogseminar organiseren…!
Al meer dan 40 jaar bieden wij ontmoetingsruimte voor dialoog. Met de poten
in de modder van de rauwe dagelijkse
realiteit van politieke en maatschappelijke impasse, ontstaat geleidelijk in het
seminar begrip en respect voor elkaars
verhalen en wordt aarzelend hoop op
toekomst geboren. Zo proberen wij
compassie uit te lokken, en het lukt!
Maar de financiën van Stichting COME
drogen op! Ondanks veel initiatieven
is het ons tot op heden niet gelukt om
grotere vermogensfondsen te vinden
voor substantiële bijdragen. Daarom
hebben wij het gerenommeerde bu-

“Zo proberen wij
compassie uit te
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reau Transmissie ingeschakeld om onderzoek te doen naar fondsen. Helaas
blijkt uit hun analyse dat er geen grotere vermogensfondsen matchen met
doel en aard van ons werk, de dialoogseminars. Geadviseerd wordt om op
zoek te gaan naar additionele inkomstenbronnen en crowdfunding. Als we
per jaar een kleine 50.000 euro ophalen,
dat zekeren we de toekomst van de seminars. Naast de vele kleine bijdragen
van onze trouwe donateurs, zijn wij op
zoek naar organisaties, instellingen e.d.
die grotere bedragen willen geven. Juist
in deze politiek en maatschappelijk verstikkende tijd in Israël en Palestina, vragen (oud)deelnemers om door te gaan
met de seminars. Helpt u ons met een
extra gift, een legaat of een verwijzing
naar fondsen en instellingen?
Jan Halin
Vooorzitter

Bankrekening:
NL04 INGB 0003 733187
t.n.v. stichting COME, Leiden
ANBI registratienr. 802124707
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Wat leest u
in deze LINK?
“The other side is a human being,
just like us.” (Israëlische deelnemer)
“All people are humans and have feelings.” (’67 Palestijnse deelnemer)
Twee uitspraken van deelnemers van
het laatste seminar. Open deuren? Niet
in een land gescheiden door muren
van haat. Toch weet COME met de dialoogseminars scheuren te maken, openingen te creëren in deze muren van
haat waarin deelnemers ontdekken
dat de ander ook een kwetsbaar mens
is op zoek naar veiligheid en geluk.
In deze najaars LINK leest u verslagen
over het seminar van 2019 van onze
projectleider Maaike Hoffer en van
een aantal deelnemers. COME heeft
het bureau Transmissie gevraagd onderzoek te doen naar fondsen opdat
wij ons werk kunnen voortzetten. Helaas blijkt uit de analyse dat er geen
vermogensfondsen 100% matchen
met de doelstelling en aard van ons
werk. Lees de bijdrage hierover: Meer
dan 1200 jonge Palestijnen en Israëli’s
op het Malieveld….? en kom met ons
in actie. In Wist u dat? informeren wij
u over lopende zaken. Lees- en actieplezier gewenst!
Jan Halin
Voorzitter

“Dit besef dat er
mensen aan de
andere kant van de
muur wonen is een
belangrijk aspect van
het seminar.”

Hoop op een vreedzame
toekomst
“We all want to live our lives peacefully, the situation must change.”
Vanaf het begin hing er een positieve
sfeer in de groep. Deelnemers hadden er zin in. Ze waren nieuwsgierig en bereid om niet alleen in het
formele programma, maar juist ook
in de ‘informele wandelgangen’ - in
hun eigen tijd - met elkaar in gesprek
te gaan om elkaar te leren kennen.
Er werd met respect gediscussieerd,
deelnemers lieten elkaar uitpraten, ze
wilden de standpunten van de ander
leren kennen. Zelfs een enkele heftige
sessie, die andere jaren misschien tot
(korte) verwijdering tussen deelnemers
kon zorgen, werd dit jaar aangepakt om
verder te praten en de pijnpunten op
tafel te leggen.
Binnen het comité verliep de samenwerking over het algemeen ook soepel.
In vergelijking met vorig jaar waren er
twee nieuwe leden. De ’48 Palestijnse
Elias bewoog zich alsof hij al jaren in
het comité zat en Davita pakte haar rol
als Nederlandse project assistent zeer
actief en met enthousiasme op.

Na de evaluatiesessie kwam een van
de Israëlische deelnemers naar mij toe
en bedankte mij nog eens uit de grond
van zijn hart voor deze ervaring, “a life
changing experience, really”, zei hij. Zo
bijzonder, zo invloedrijk, zo diep.
Een ’67 Palestijn gaf toe dat hij voor het
seminar niet dacht dat er een oplossing
voor het conflict mogelijk was. Maar nu,
na de ervaring van het seminar, denkt
hij er positiever over en gelooft hij dat
er gezamenlijk oplossingen ontwikkeld
kunnen worden. Sommige deelnemers
zeggen dat ze geleerd hebben om zichzelf in de schoenen van de andere kant
te plaatsen. Anderen zijn zich ervan bewust geworden dat er echte mensen
achter de muren wonen. Ze zien nu in
dat muren mensen van elkaar scheiden,
mensen die veel meer op elkaar lijken
dan ze eerder dachten, wat betreft muziek, eten, cultuur, taal. “De stemmen
van mensen zijn sterker dan muren”, zei
een deelnemer.
Op de evaluatieformulieren geven alle
deelnemers aan dat COME deze seminars moet blijven organiseren, voor alle

Palestijnen en Israëli’s. Ze zijn van grote
persoonlijke waarde voor deelnemers
en helpen bij de humanisering van de
andere kant; ze maken van de ‘vijand’
een mens met pijn, emoties, standpunten, ervaringen en verhalen. Een mens
die ook in vrede en veiligheid wil leven,
net als zijzelf. Dit besef dat er mensen
aan de andere kant van de muur wonen
is een belangrijk aspect van het seminar. Mij geeft dit hoop op een vreedzame toekomst voor Palestina en Israël.
Als we echter niet meer financiële steun
binnenkrijgen, kunnen we nog slechts
twee seminars organiseren. Terwijl deelnemers ons juist oproepen om meer en
meer Palestijnen en Israëli’s deze ervaring te geven. Een ervaring die zij ‘een
life changing experience’ noemen en
‘het meest waardevolle dat ik tot nu toe
gedaan heb’. Helpt u mee om het tij te
keren?
Maaike Hoffer
projectleider stichting COME

Wist u dat…
… onze voorzitter Casper van Dongen
de voorzittershamer aan bestuurslid
Jan Halin doorgegeven heeft?
Dank Casper voor zoveel jaar trouwe
inzet voor onze missie. Gelukkig blijft
Casper bestuurslid.
… er vanuit het lectoraat Diversiteitsvraagstukken door Thom Geurts onderzoek wordt gedaan naar de effecten van
de seminars? Begin 2020 verwachten
wij het onderzoeksverslag.
… COME uw organisatie, uw kerkgemeenschap of opleiding wil informeren
over de dialoogseminars? Maaike of een
bestuurslid maken direct ruimte in hun
agenda. Neem contact op via stichtingcome@gmail.come.
… wij minister Blok via Kamerleden aan
het ‘stalken’ zijn? Dit kabinet gelooft in
dialoogprocessen als een van de weinige effectieve aanpakken, dus spreken
wij het kabinet aan op hun beleid.

Persoonlijke verhalen maken
het seminar waardevol
Hoewel ik woon, werk en studeer
met joodse Israëli’s, heb ik nooit de
gelegenheid gehad om de belangrijkste kwestie te bespreken die ons
verbindt. Om preciezer te zijn, ik heb
nooit enige vorm van discussie met
hen aan willen gaan. Dit zou namelijk
een gesprek zijn dat plaatsvindt op
het land van Palestijnse vluchtelingen.

ken en discussies in kleine groepen over
een onderwerp dat ervoor met de hele
groep was besproken. Daarnaast waren
er één-op-één gesprekken om door te
praten waar we gestopt waren of gewoon om iets nieuws van een andere
deelnemer te begrijpen. Alle sessies en
activiteiten waren perfect gepland, alsof de organisatoren wisten hoe we ons
na elke sessie zouden voelen en wat we
zouden denken.

“Alle sessies en
activiteiten waren
perfect gepland, alsof
de organisatoren
wisten hoe we ons
na elke sessie zouden
voelen.”

De persoonlijke verhalen van elke deelnemer maken dit seminar nog waardevoller. De nadruk lag altijd op individuele ervaringen en persoonlijke verhalen,
niet alleen op politiek, maar ook op sociaal en economisch vlak. De diversiteit
van de deelnemers maakte het ook interessant. Hoewel ik met joodse Israëli’s
woon, is het bijna onmogelijk om zo'n
diverse groep mensen in mijn dagelijks
leven te ontmoeten. Het is nog moeilijker om ‘67 Palestijnen te ontmoeten
en onze gedeelde politieke situatie te
bespreken, en helemaal zo’n groep met
zulke verschillende achtergronden. Dit
persoonlijke aspect, vergezeld met politieke aspecten, vond ik het leukst en
neem ik graag mee naar huis.

Toen hoorde ik over COME, een seminar
in een neutraal land met joodse Israëli’s
en ‘67 Palestijnen. Vanaf het begin voelde ik dat het een serieus programma
zou zijn over onze individuele en collectieve verhalen en perspectieven met
betrekking tot de belangrijkste gebeurtenis in onze geschiedenissen. Gelukkig
stelde het programma mij niet teleur. Ik
wil niet zeggen dat het mijn leven heeft
veranderd, maar het heeft wel een extra laag aan mijn ervaring toegevoegd,
die ik, als iemand met een Israëlisch
paspoort die in Tel Aviv woont, anders
nooit zou hebben gehad.
De activiteiten van het seminar zijn
adequaat en zorgvuldig gepland. Het
begon met samen reizen, gedeelde kamers en persoonlijke verhalen over familie en het dagelijks leven. Samen de
hike doen, met de impliciete boodschap
van deelname aan dezelfde ontberingen, en tegelijkertijd met elkaar praten,
was de beste ervaring om elkaar goed
te leren kennen en te leren vertrouwen.
Daarna begon het echte werk: gesprek-

Een ’48 Palestijnse deelnemer

Een kans die ons kracht en hoop geeft
“I'm for truth, no matter who tells it. I'm for justice, no matter who is for or
against. I'm a human being, first and foremost, and as such I'm for whoever
and whatever benefits humanity as a whole.” - Malcolm X
De meeste Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook
ontmoeten alleen Israëli’s die militaire
politie of soldaten zijn, gewapend en
zonder vreedzame bedoelingen, of
kolonisten die ook vaak gewapend en
meedogenloos zijn. De muur, het wegennet, de afbakening van gebieden:
het is allemaal bedoeld om te scheiden,
niet om mensen samen te brengen. Ik
denk dat vanuit dit gezichtspunt de
missie van de seminars begonnen is om
de verschillende kanten van het conflict
samen te brengen. Door middel van
een dialoogseminar jongeren interesseren en vrede bevorderen. Om diverse
redenen is het moeilijk om over deze
onderwerpen te praten, maar vooral
om één: angst.
De beste methodiek die tijdens dit seminar werd gebruikt, was het gesprek in
kleine groepen. In deze groepen deelden we bijvoorbeeld situaties waarin
we ons onderdrukt voelen en ik leerde
dat iedereen op zijn minst een keer
zo'n ervaring heeft gehad! Ik voelde
me erg op mijn gemak omdat we allemaal openlijk spraken over het gevoel
van onderdrukking en ik voelde dat dat
gedeelde gevoel ons dichter bij elkaar
bracht. Door die activiteiten spraken
we over de situaties waarin we leven
en de realiteit van de term 'bezetting'.
Je bewust zijn van het idee dat je bezet

wordt, laat je voelen alsof het leven niet
bestaat, omdat alle basisvoorzieningen
verdwijnen.
Eén van de activiteiten was de Map Activity: we moesten uit vijf landkaarten
er eentje kiezen die voor je gevoel jouw
land vertegenwoordigt. Alle Palestijnen
kozen een kaart zonder grenzen, terwijl
de meeste Israëli’s kaarten kozen met
grenzen van de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook . Dit leidde tot
een discussie over een langetermijnoplossing: is een éénstaatoplossing of de
tweestatenoplossing het beste? Ik herinner me dat ze ons vroegen om onze
drie favoriete plaatsen op de kaart aan
te merken - ik koos de hele kaart omdat
we niet alleen in drie steden willen wonen of alleen uit de steden die we kennen of hebben bezocht willen kiezen,
terwijl we de rest van het land niet hebben gezien. Dit voelt oneerlijk omdat
we dat gewoon niet mogen. Voor mij
was dus heel Palestina mijn favoriete
plek en ik zou het recht moeten hebben
om vrij te reizen om mijn land te leren
kennen.
Over het geheel genomen was het
seminar een geweldige kans die ons
kracht en hoop gaf. Terwijl sommigen
van ons misschien nog steeds op zoek
zijn naar antwoorden of met meer vragen zijn vertrokken dan gekomen, zal ik

persoonlijk deze ervaring nooit vergeten. Ik ben blij dat ik ondersteunende
en geduldige mensen heb ontmoet die
voor ons open stonden. Ik denk dat dit
seminar vooral effectief was omdat we
niet-formele activiteiten hadden die
ons hielpen het ijs te breken en openlijk
te praten, en ons hoop gaven op verandering, op het hebben van geweldige
nieuwe vrienden.
Alhoewel het niet altijd ‘leuk’ was, gaf
het seminar ons de kans om onze gevoelens en gedachten te uiten en - het
allerbelangrijkste - het gaf ons het vermogen om open te staan voor de ander,
te begrijpen en te luisteren.

“Het gaf ons het
vermogen om
open te staan, te
begrijpen en te
luisteren.”
Door deze ervaring heb ik geleerd dat
we allemaal mensen zijn - uiteindelijk
zullen we allemaal sterven - dus waarom zouden we elkaar vermoorden?
Onze missie moet juist zijn om deze
aarde samen te ontwikkelen, onderwijl
elkaars recht ondersteunen om in vrede
en vrijheid te leven.
Karmel
’67 Palestijnse deelneemster

Meer begrip, erkenning en liefde
Waarom ga ik naar het seminar? Ik
houd me niet bezig met politiek, ik
weet helemaal niet zeker of het conflict mij wel aangaat. De waarheid? Ik
weet niet zeker of ik wel geloof in de
mogelijkheid van vrede. Dus waarom
zou ik gaan? Waarvoor? Om een lezing te horen hoe ik mijn waarden,
mijn waarheid, moet opgeven om andermans waarheid toe te staan? Hoe
verkeerd dacht ik.

Ik kreeg de gelegenheid voor een dialectische discussie. Een kans om negen
dagen stil te staan en na te denken
en te praten over een onderwerp dat
ons allemaal aangaat - in ons privé-,
culturele, nationale en juridische leven. Bestaat het conflict alleen in de
Palestijnse achtertuin of ook in de
joods-Israëlisch? Ik kreeg de gelegenheid om stil te staan en uitgedaagd te
worden - ben ik als individu in staat om

