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1. Inleiding
“Ik denk dat het heel moeilijk is om deze ervaring samen te vatten in een paar zinnen. Ik
denk dat ieder van ons - ’67 Palestijn, ’48 Palestijn of joods Israëli, maakt niet uit hoe oud we
zijn - dit seminar moet ervaren. Aan het eind krijg je hier zoveel hoop door, omdat je de
logica van de andere kant begrijpt. Je hoeft het niet te accepteren, maar je begrijpt het wel.
Het laat je inzien dat we meer gemeenschappelijk hebben dan we van tevoren dachten.”
Een andere deelnemer noemde het seminar het meest uitdagende, belangrijkste ding wat hij
in zijn leven gedaan had. Hij stelde dat er verschil werd gemaakt tussen het politieke en het
persoonlijke. Hij vond dat gedurende het seminar er geen plek was voor persoonlijke
beschuldigingen, waar hij van tevoren wel bang voor was geweest.
Sommige deelnemers vonden het moeilijk om optimistischer te zijn aan het einde van het
seminar dan ervoor. Het hebben leren kennen van verschillende opinies en verhalen, maakte
het in hun ogen moeilijker om een oplossing te vinden voor het conflict. Anderen waren
positiever. Iemand zei op de laatste dag: “Veranderingen in de geschiedenis zijn door
personen bewerkstelligd, niet altijd via politiek. Iedereen in deze groep kan een trigger zijn
voor verandering, iedereen kan er een bijdrage aan leveren, hoe klein die stap ook is. Wij
kunnen allemaal een kleine cirkel mensen rondom ons beïnvloeden. Wij zijn allemaal een
lichtpuntje in de duisternis.”
De sfeer tijdens het seminar was heel positief: vanaf het begin mengden de deelnemers, niet
alleen tijden de officiële sessies maar ook in de pauzes. Zelfs na heftige discussies bleven ze
met elkaar praten om meer te leren en elkaar beter te leren kennen. Een deelnemer zei op
de laatste dag: “Het seminar is heel waardevol. Als we onze maatschappij willen veranderen,
moeten we bij onszelf beginnen. Het seminar helpt daarbij.”
Deelnemers komen met wantrouwen, angst en vooroordelen naar het seminar. Ze slapen in
gemixte kamers, Palestijnen en Israëli’s samen. Voor sommigen is dit een reden om niet aan
het seminar deel te nemen. Maar elkaar leren kennen kan het perspectief veranderen. Een
Israëli deelde bijvoorbeeld met de groep dat hij vooraf bang was dat het niet veilig voor hem
zou zijn om de kamer met een Palestijn te delen, maar nu hij de mensen had ontmoet,
voelde hij geen angst meer.
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Ook binnen het comité was de sfeer goed. Als groep stonden we voor hetzelfde doel. Er
werd prettig samengewerkt, comitéleden namen werk van elkaar over indien nodig,
iedereen voelde zich gewaardeerd voor wat hij of zij inbracht, en iedereen voelde zich veilig
om positieve en negatieve feedback te geven en te ontvangen. Als team waren we sterk.
Dat de sfeer binnen de deelnemersgroep en binnen het comité zo positief was, vond ik
verrassend gezien de huidige ontwikkelingen in Palestina en Israël. Die laten geen positieve
trend zien. Een verhard politiek klimaat, frustraties, geweld, geen hoop en vertrouwen in de
toekomst en een sterke anti-normalisatie beweging. Tijdens de
voorbereidingsbijeenkomsten van het comité waren de Israëlische en Palestijnse
comitéleden wel tot de conclusie gekomen dat, hoe moeilijk en ingewikkeld ook, het COMEseminar vooral een uitgelezen en essentiële kans biedt om je eigen ideeën te uiten en om te
luisteren naar de standpunten van anderen. Een kans om de ander te leren kennen, om in
dialoog na te denken over je eigen achtergrond, identiteit, ideeën en maatschappij.
Wanneer tijdens de evaluatie met deelnemers deze punten ook aangehaald worden als
ervaringen en geleerde lessen, dan geeft dat veel voldoening.
Het seminar vond van 29 augustus tot 8 september plaats in Droushia, Cyprus. Het thema
was ‘identiteit’. Tijdens een aantal sessies kwam dit naar voren: hoe wordt jouw identiteit
gevormd in de context van het conflict? De deelnemers hadden bijvoorbeeld ieder een
object meegenomen dat iets over hen zei in relatie tot het conflict. Tijdens één van de
sessies personal appointments konden zij hier in tweetallen over praten.
Er namen 28 deelnemers deel aan het seminar, 14 vrouwen en 14 mannen, verdeeld over
drie circumstantial groepen. Hiervan behoorden 13 tot de joods Israëlische groep, negen tot
de ’67 Palestijnse groep (Palestijnen uit de bezette Westelijke Jordaanoever) en zes tot de
’48 Palestijnse groep (Palestijnen die in Israël wonen). Er was plek voor nog twee ’48
Palestijnen, maar helaas was het wegens diverse omstandigheden niet gelukt om die te
vinden. Meer over de deelnemers in hoofdstuk 3.4.
Het programma kon grotendeels uitgevoerd worden zoals het comité het in de
voorbereiding had besproken. Kleine aanpassingen moesten een enkele keer gedaan
worden; in 3.5. wordt meer uitgelegd over het programma. Om meer inzicht te geven in een
aantal onderdelen, wordt in 3.5.2. uitgeweid over de activiteit Fears and Trust, in 3.5.3. over
de activiteit Hot Topics en in 3.5.4. wordt Where are we? besproken. Tot slot wordt in 3.5.5.
iets gezegd over de culturele avonden.
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Het seminar werd in 2016 vanuit Stichting COME begeleid door Marieke van Andel en mijzelf
(Maaike Hoffer), Itai en Michael als joods Israëlische comitéleden, Daniel en Musa als de ’67
Palestijnse comitéleden en Samar als het ’48 Palestijnse comitélid. Michael en Musa waren
nieuw in het comité, beiden waren in 2015 deelnemer aan het seminar. Meer over het
comité is in 3.3. te lezen.

2. Voorbereiding
De voorbereiding voor het seminar begon met een bijzondere bijeenkomst in maart 2016.
Een groep van tien voormalige en huidige comitéleden kwam in Beit Jalla (bij Bethlehem)
bijelkaar om te praten over het doel van de seminars. In de afgelopen jaren vonden er
ontwikkelingen plaats in de regio (zoals normalisatie en anti-normalisatie, de BDS beweging,
toename van frustraties en gevoelens van hopeloosheid en meer geweld en racisme) die het
moeilijker maken om deelnemers én comitéleden te werven. De rol van de comitéleden
wordt daarmee ook een grotere uitdaging. Deze groep heeft gesproken over waarom ieder
van hen nog steeds betrokken wil zijn, wat voor iedereen individueel het doel van het
seminar is en wat de consequenties zijn van deze ideeën op de toekomst van de seminars.
Dit was een positieve ontmoeting, waarin we uiteindelijk tot de conclusie kwamen dat het
seminar een zeer belangrijke ervaring is voor deelnemers en ontmoeting, dialoog,
confrontatie en verdieping biedt.
De praktische voorbereiding van het seminar vond twee maanden later plaats. Met het
comité kwam ik weer in Beit Jalla samen. In het comité zat een aantal nieuwe mensen. We
begonnen de 2-daagse vergadering opnieuw met een gesprek over het waarom van een
seminar en onze eigen motivatie. Juist omdat er nieuwe mensen waren en omdat de
comitéleden zoveel tijd en energie in dit project steken, is het belangrijk om hier tijd aan te
besteden. Zo leert het comité elkaar en elkaars ideeën en motivaties beter kennen, wat
tijdens het seminar van zeer grote waarde is. Daarnaast hebben we het programma
vastgesteld, logistieke zaken doorgenomen en gesproken over de selectie en de
voorbereiding van de deelnemers.
Namens de ’67 Palestijnen waren Daniel, Boulos en Musa aanwezig bij het
voorbereidingsweekend. Musa was in 2015 deelnemer. Al vrij snel na het seminar gaf hij aan
dat hij in 2016 interesse in het comité-lidmaatschap zou hebben. De twee broers Daniel en
Boulos vormden in 2015 het ’67 Palestijnse comité, maar het was duidelijk dat beide broers
niet nog eens samen naar Cyprus zouden gaan als het comité. Uiteindelijk werd na het
voorbereidingsweekend bekend dat Daniel en Musa de groep naar Cyprus zouden
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begeleiden. Voor de joods Israëlische groep waren Yael, Michael en Itai aanwezig. Yael had
echter al aangegeven wel betrokken te willen zijn, maar niet nog eens als comitélid mee te
willen. Michael, deelnemer in 2015, bleek echter een heel goede vervanger van haar.
Namens de ’48 Palestijnse groep was Samar het enige comitélid. Hoewel er nog naarstig
gezocht is naar een tweede comitélid, is dat uiteindelijk toch niet gelukt. Net als in 2015
begeleidde Samar haar groep dus alleen. In 3.3. is meer te lezen over het comité.
Het programma dat het comité heeft vastgesteld, is in grote lijnen gelijk als in 2015. Een
aantal bestaande sessies zullen een andere invulling krijgen, zoals In the other shoes,
Listening en Fears and Trust. Ook de invulling van de workshops over het conflict op Cyprus
en de vertaling ervan naar het Israëlisch-Palestijnse conflict zal verschillen van eerdere jaren.
Tijdens het voorbereidingsweekend uitten de comitéleden hun onzekerheid over of er wel
genoeg goede deelnemers gevonden zullen worden. Er werd afgesproken dat de
comitéleden elkaar kunnen helpen door potentiële deelnemers aan elkaar door te geven.
Ruim na de voorbereiding ontstond er een discussie over deelnemers uit Oost-Jeruzalem.
Tot welke groep behoren zij? Officieel gezien is Oost-Jeruzalem onderdeel van de bezette
Palestijnse gebieden, dus zullen deelnemers binnen de ’67 Palestijnse groep vallen. Tot
afgelopen jaar is dit ook altijd het geval geweest, maar eigenlijk vallen zij een beetje tussen
beide groepen in. Er werd nu gesproken over een jongen die uit Oost-Jeruzalem komt, maar
in Haifa studeert en helemaal opgegaan is in de ’48 Palestijnse maatschappij. Hij stelde zelf
dat hij tussen beide maatschappijen in zit en zich onderdeel van beide groepen kan voelen.
Uiteindelijk nam het comité te laat een besluit over de kwestie, waardoor deelname voor
deze specifieke jongen niet meer mogelijk was. Dit is een punt van discussie in de aanloop
naar aankomend seminar (2017).
De selectie en voorbereiding van de joods Israëlische groep verliep redelijk voorspoedig. De
groep was vrij snel gevormd, hoewel er nog wel late afzeggingen waren en er dus alsnog een
paar deelnemers gezocht moesten worden. Deze groep bereidde zich onder leiding van
Michael en Itai in 24 uur voor op het seminar.
De ’48 Palestijnse groep werd pas laat definitief gevormd. Samar had te maken met late
annuleringen, maar zij kon helaas geen geschikte vervangers vinden. Hoewel er plek voor
acht deelnemers was, vertrok zij met een groep van zes deelnemers naar Cyprus. Ook het
vinden van een tweede comitélid verliep niet voorspoedig. Op zich was er interesse, maar
helaas bleek de periode (eind augustus/begin september, nog net het einde en soms alweer
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het begin van het universitaire jaar) voor veel oud-deelnemers niet ideaal. Samar heeft in
twee bijeenkomsten haar deelnemers voorbereid op het seminar.
De ’67 Palestijnse comitéleden hebben met circa 50 potentiële deelnemers gesprekken
gevoerd, om uiteindelijk tot een groep van negen te komen, waarover zij tevreden waren en
waarin zij vertrouwen hadden op goede deelname. Vanwege de visumaanvraag voor Cyprus,
moet deze groep al ruim voor het seminar bekend zijn. In een aantal bijeenkomsten is de
groep voorbereid op het seminar. Hier heeft Riad, oud-comitélid en nog altijd actief
betrokken bij Stichting COME, ook een rol in gespeeld. Meer over de deelnemers en hun
voorbereiding in 3.4.
Voor het eerst dit jaar is het comité in augustus nog eens bijeen gekomen, een week voor
het begin van het seminar. Hoewel dit extra kosten met zich mee bracht, vond het comité
toch dat dit nodig was. Voor de team building en het groepsgevoel is dit waardevol geweest.
Daarnaast hebben we ook in detail de verschillende sessies in het programma
doorgenomen, waardoor hier tijdens de teamvergaderingen gedurende het seminar minder
tijd aan besteed hoefde te worden. Volgens de comitéleden is dit ook in 2017 aan te raden.
Zij willen dan nog specifieker elk programmaonderdeel behandelen met de betreffende
dagvoorzitters.

3. Seminar
3.1. Inleiding
Het officieuze begin van het seminar vond voor de drie groepen op een verschillend moment
plaats. De ’48 Palestijnen en joodse Israëli’s hadden op 29 augustus vanuit Tel Aviv dezelfde
vlucht naar Larnaca (Cyprus). Net als voorgaande jaren ontmoetten deze deelnemers elkaar
op het vliegveld van Tel Aviv om daarna samen de controles en het inchecken mee te maken.
De vlucht van de ’67 Palestijnen stond gepland op 28 augustus, een dag eerder dan de twee
andere groepen. Vanwege de vluchttijden van de vliegtuigmaatschappij kon dit niet anders.
Helaas viel deze datum samen met de reis van pelgrims vanuit de Westelijke Jordaanoever
via Jordanië naar Saoedi-Arabië. De drukte was zo absurd groot bij Jericho, de ‘grens’ tussen
Palestina, Israël en Jordanië, dat de ’67 Palestijnse groep op een haar na bijna het vliegtuig
miste. Na continu overleg tussen de groep, Musa (die al op het vliegveld in Amman was) en
de Nederlandse comitéleden die al op Cyprus waren, lukte het gelukkig om de check-in op
het vliegveld langer open te houden, waardoor de groep wel de geplande vlucht kon nemen.
Een stressvol begin van het seminar...
COME Dialoogseminar 2016
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Hoewel het hotel in Droushia een relatief luxe hotel is, is toch besloten om hier ook dit jaar
te verblijven. Het personeel is zeer vriendelijk en behulpzaam, het management flexibel en
gastvrij en de kamers zijn goed. Omdat Stichting COME al vele jaren bekend is in dit hotel en
september net buiten het hoogseizoen valt, zijn de prijzen acceptabel.
Het programma zat zo in elkaar dat de eerste twee dagen in het teken stonden van
persoonlijke kennismaking (zoals ice breaking, de hike, expectations, listening, fears and
trust). De activiteiten History Timeline en de Map Activity op de 3e dag ’s middags
markeerden de overgang van persoonlijke kennismaking naar meer nationale en politieke
onderwerpen. Op de 4e dag stonden een film en de eerste personal appointments op het
programma. Dag 5 stond geheel in het teken van de group meetings, waarbij elke groep
vragen maakte voor de twee andere groepen en zij in sessies van ruim 1,5 uur om beurten
per twee groepen tegenover elkaar zaten, waarbij per vraag 10 minuten tijd was voor een
aantal verschillende antwoorden.
De culturele avonden vonden plaats op de avond van de 6e dag (Palestijnse culturele avond)
en de 9e dag (Israëlische culturele avond). Hoewel het officiële programma op beide
avonden relatief kort duurde, zaten beide avonden vol cultuur, dans, muziek en begrip voor
elkaar. Diverse deelnemers noemden de culturele avonden de beste onderdelen van het
seminar. Zie 3.5.5. voor een uitweiding over de culturele avonden.
Op de 7e en 8e dag was er aandacht voor het conflict op Cyprus door middel van een bezoek
aan de oude ommuurde stad (inclusief de bufferzone) in de hoofdstad Nicosia, een lezing
over het conflict door de ons welbekende Grieks sprekende Cyprioot Marios en Turks
sprekende Cyprioot Huseyin en een workshop door Grieks en Turks sprekende Cypriotische
medewerkers van de Association for Historical Dialogue and Research (AHDR) in de Home for
Cooperation.
Op dag 9 en 10 stonden o.a. nog een film, hot topics en een creatieve activiteit op het
programma, waarbij deelnemers in groepjes iets dat met het seminar te maken had moesten
creëren, zoals een toneelstuk, lied, gedicht of iets anders. Het dag-tot-dag programma staat
in paragraaf 3.5.1.

3.2. Dynamiek, ontwikkelingen en aandachtspunten
Aan het einde van de eerste dag was het comité positief over de goede start van het
seminar. Er heerste een open atmosfeer onder de deelnemers, ze deden voluit mee met de
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activiteiten en ze hadden een positieve houding. Door de gunstige aankomsttijd van de twee
groepen vliegend uit Tel Aviv, was er – eenmaal in het hotel aangekomen – genoeg tijd om
introductie- en kennismakingsactiviteiten te doen en daarna op een normale tijd te dineren.
Tijdens het seminar werkte het comité hard aan het creëren van een open atmosfeer waarin
iedereen zich veilig voelde om zich te uiten. Deelnemers erkenden deze veilige sfeer vanaf
de eerste dag. Een van de deelnemers stotterde bijvoorbeeld en al bij de eerste
kennismakingssessie nam hij vrij snel het woord om deze ‘zwakheid’ van hem openlijk te
tonen en uit te spreken. Hij vroeg geduld van de andere deelnemers om hem zijn woorden
te laten afmaken. Tijdens de sessie Where are we? kwam er een mooi gesprek tot stand over
de open en veilige sfeer (zie 3.5.4.).
De sfeer bleef tijdens het hele seminar over het algemeen goed. Een paar keer gebeurde er
iets dat in een crisis had kunnen eindigen (zoals een heftige discussie, veel emoties, een
bepaalde filmkeuze), wat echter niet gebeurde. Het was mooi om te zien hoe men wilde
blijven praten. Eén van de deelnemers verwoordde dat zo: “Ik dacht dat er veel meer haat
tussen onze groepen zou zijn en dat we na discussies volledig van elkaar gescheiden zouden
willen zijn en niet meer met elkaar zouden willen praten. Maar ik had het mis. We wilden na
de discussies juist blijven praten, we wilden verder luisteren en ervaringen uitwisselen, en
niet alleen maar met betrekking tot het conflict.”
Deze opmerking laat ook het belang van de vrije tijd tijdens het seminar zien. In die tijd
(zoals de maaltijden, de lange middagpauze en de vrije dag aan het strand) gaan enerzijds
discussies door waar ze tijdens de officiële sessies gebleven waren, en anderzijds gaat het
dan ook over persoonlijke dingen. Om elkaar ‘als mens’ te leren kennen en te ontdekken dat
deelnemers meer in overeenstemming hebben dan zij van tevoren gedacht hadden, is deze
tijd buiten het officiële programma heel belangrijk. Een joods Israëlische deelnemer
antwoordde op de vraag in het evaluatieformulier wat het beste onderdeel van het seminar
was, het volgende: “De nacht in Nicosia: het kwam tot een punt dat alle groepen in dezelfde
kroeg zaten, maar apart van elkaar. Die ochtend hadden we de film '5 Broken Cameras'
gekeken. Daarna hadden we heel emotioneel geladen discussies. Het was zeer intens en
stressvol. 's Avonds in de kroeg draaide er een liedje waardoor we begonnen te dansen. In
eerste instantie alleen de joods Israëlische groep, maar even later kwamen de ’67 én de ‘48
Palestijnen bij ons dansen. Dat was geweldig.”
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Er gebeurden enkele dingen die extra aandacht vroegen. Een ’48 Palestijnse deelneemster
was in de eerste paar dagen tegendraads en manipulatief, vaak afwezig en ze probeerde de
twee Palestijnse groepen onderling tegen elkaar op te zetten. Na overleg met Samar (’48
Palestijns comitélid) besloten we in eerste instantie haar naar huis te sturen, maar na een
stevig gesprek met haar heeft zij uiteindelijk een tweede kans gekregen. Achteraf gezien was
dit een goede beslissing. Ten eerste omdat zij haar deelname weer actief maakte en ze met
veel achtergrondkennis en heldere opinies aan de discusssies deelnam. Ten tweede omdat
de ’48 Palestijnse groep al klein was en nog een deelnemer minder niet goed zou zijn. Ten
derde zou dit een negatieve invloed kunnen hebben op de dynamiek binnen de ’48
Palestijnse groep en hoogstwaarschijnlijk ook binnen de hele groep, omdat de deelnemers
niet precies zouden weten wat er gespeeld had en wij om privé-redenen niet alles zouden
kunnen uitleggen.
Een ander punt van aandacht was het groffe taalgebruik van één van de joods Israëlische
deelnemers. Hij was één van de oudere deelnemers, die stoer overkwam, grof taalgebruik en
diverse scheldwoorden gebruikte, maar uiteindelijk een klein hartje had. Soms leek hij over
de grens te gaan wat betreft zijn woordkeus, wat bij sommige deelnemers slecht viel. Een
aantal keer deed hij dit ook tegen een comitélid, wat het ‘aanzien’ van het comité had
kunnen aantasten. Dit gebeurde uiteindelijk niet, omdat deze deelnemer ook heel sociaal
was, veel praatte met andere deelnemers en ook duidelijk een warm, sociaal hart had. De
Israëlische comitéleden hebben in privégesprekken met hem aangegeven hoe zijn gedrag
kan overkomen op anderen en hem aangespoord de voordelen in te zien van het op een
andere manier benaderen van mensen.
Een kwestie die het hele seminar door in meer of mindere mate gespeeld heeft, is
wantrouwen dat een aantal Palestijnse deelnemers (met name uit de ’48 Palestijnse groep)
voelde tegen een aantal joods Israëlische (mannelijke) deelnemers. Ze waren bang dat zij op
de een of andere manier betrokken waren bij de Israëlische geheime dienst. Eén van de
Israëlische deelnemers was bijvoorbeeld altijd aantekeningen aan het maken, niet alleen
tijdens het officiële programma, maar ook bij gesprekken in de vrije tijd. Binnen het comité
en tijdens circumstantial groepsbijeenkomsten is hier diverse malen over gesproken, om aan
beide groepen deelnemers duidelijk te maken wat bepaald gedrag kan oproepen bij de
andere kant. Dit onderwerp kwam ook ter sprake tijdens de activiteit Where are we?, waar
in paragraaf 3.5.4. meer over te lezen is.

COME Dialoogseminar 2016

11

Identity

هوية
זהות
Gedurende het seminar hebben we een aantal keer gereflecteerd op het proces en de gang
van zaken. Dit gebeurde in de activiteit Where are we? (zie 3.5.4), in de circumstantial group
meetings die de comitéleden ongeveer om de twee dagen met hun eigen groep hadden, en
in een reflectie sessie met de hele groep. Deelnemers vonden dat aan verwachtingen van
het seminar werd voldaan. Iemand bedankte de groep voor de tolerantie die tijdens
discussies voor elkaar en elkaars meningen opgebracht werd. Soms kwamen er andere
geluiden naar boven, die echter niet doorzetten. Een joods Israëlische deelneemster had
bijvoorbeeld het gevoel dat sommige Palestijnen niet met haar wilden praten en dat zij ook
andere deelnemers probeerden over te halen om niet met Israëli’s te praten.
Een zeer positief punt tijdens het gehele seminar was de open sfeer binnen het comité om
over deze soms kleine maar wel belangrijke zaken te praten en elkaar om advies en feedback
te vragen. Deze open en respectvolle manier van omgaan met elkaar was ook een voorbeeld
voor deelnemers. Dit heeft zeker bijgedragen aan het goede verloop van het seminar.

3.3. Comité
Het comité bestond uit zeven mensen. Net als in 2015, was het ook dit jaar helaas niet gelukt
om een tweede ’48 Palestijns comitélid te vinden. Een aantal deelnemers uit 2015 toonden
interesse, maar konden uiteindelijk vanwege verplichtingen op werk of studie niet circa twee
weken in september afwezig zijn. Samar begeleidde haar groep van zes deelnemers dus
alleen. Dit ging haar goed af: ze is slim, sociaal en groeide in haar rol als dagvoorzitter en
facilitator. Samar kon ook goed overweg met de ’67 Palestijnse vrouwelijke deelnemers, wat
waardevol was omdat beide ’67 Palestijnse comitéleden jongens waren.
Namens de joods Israëlische groep waren Itai en
Michael de comitéleden. Itai was voor het vierde jaar
bij het seminar aanwezig, in 2011 als deelnemer, en in
2013, 2015 en 2016 als comitélid. Elk jaar groeit hij
meer in zijn rol en is hij nadrukkelijker aanwezig. Naar
zijn deelnemers toe, naar de andere groepen, binnen
het comité en in zijn contact met de Nederlandse
comitéleden. Dit gebeurt echter allemaal op een
Michael, Itai en Samar
positieve, prettige en constructieve manier. Het tweede comitélid, Michael, was nieuw dit
jaar. Hij is vorig jaar deelnemer geweest en viel toen op door zijn open en sociale houding.
Hiernaast nam hij een flinke dosis ervaring en professionaliteit mee, wat erin resulteerde dat
de voorbereiding van de joods Israëlische groep naar een hoger niveau getild werd en dat
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een aantal activiteiten tijdens het seminar inhoudelijk aangepast werd. Michael vond het
een hele goede en interessante ervaring. Een aantal keer tijdens het seminar gaf hij aan dat
hij heel blij was met het vertrouwen dat hij kreeg.
Van de twee broers die in 2015 comitélid waren
namens de ’67 Palestijnse groep, is de oudste,
Daniel, ook dit jaar bij het seminar geweest. In
combinatie met Musa, het tweede ’67 Palestijnse
comitélid, was dit prima. Het feit dat het weer twee
mannen waren, was niet optimaal. Het lukte Musa
beter dan Daniel om zich te verbinden met
deelnemers uit alle groepen en om proactief
Daniel, Michael en Itai
aanwezig te zijn tijdens de comité-vergaderingen en als dagvoorzitter. Musa was in 2015
deelnemer. Hij gaf toen al snel aan dat hij graag het comité wilde komen versterken, met als
kanttekening dat hij vanwege zijn werk bij de gemeente Bethlehem weinig mogelijkheden
zou hebben om deelnemers te zoeken. Het zou niet goed zijn voor zijn werk als hij namens
Stichting COME Palestijnen actief zou contacteren
om deel te nemen aan een Israëlisch-Palestijns
dialoogseminar. Hiervoor was het grote netwerk van
Daniel en zijn broer Boulos noodzakelijk. In het
evaluatieformulier werd echter een keer gezegd dat
we meer professionele comitéleden (specifiek van
’67 Palestijnse kant) moeten aantrekken. Er werden
geen namen genoemd, maar dit is wel een punt om
rekening mee te houden.
Marieke, Itai en Musa

Als Nederlands comitélid is Marieke van Andel voor de tweede keer met Maaike Hoffer
meegegaan. Nog meer dan vorig jaar is zij met beide kanten, beide talen en beide
narratieven goed bekend. Ook dit jaar was haar bijdrage goed, zinvol en belangrijk, zowel
inhoudelijk als op sociaal gebied. In hoofdstuk 5 komt Marieke zelf aan het woord.

COME Dialoogseminar 2016

13

Identity

هوية
זהות
Zoals al in 3.2 aangegeven, was de sfeer
binnen het comité positief. Pro-actief,
professioneel, loyaal aan elkaar en elkaar
ondersteunend. Daarnaast hebben we ook
veel lol gehad. Op een avond vergaderde het
comité bijvoorbeeld in een taverna in het
dorp, waarbij we veel moesten lachen om
dingen die gebeurden en gezegd werden. Op
dat moment kwam een deel van de groep
Het comité 2016: v.l.n.r. Musa, Maaike,
toevallig in hetzelfde café zitten, eerst alleen
Marieke, Itai, Samar, Daniel en Michael
de joodse Israëli’s, maar later ook Palestijnen.
Deelnemers zagen dit zeker als een positieve voorbeeldfunctie.

3.4. Deelnemers
De werving van deelnemers gebeurde door de circumstantial comitéleden op verschillende
manieren. De ’67 Palestijnse comitéleden hadden geleerd van afgelopen jaar, toen een
aantal van hun deelnemers te weinig Engels sprak en er te weinig kennis van het conflict
aanwezig was om volledig deel te kunnen nemen. In het voorjaar van 2016 hebben de twee
comitéleden met circa 50 mensen een (telefonisch of persoonlijk) interview gehad.
Sommigen spraken niet goed genoeg Engels, een aantal wilde toch niet deelnemen nadat
bleek dat er ook kolonisten zouden komen. Enkelen vonden het zo bezwaarlijk om een
kamer met een Israëli te delen, dat zij hun deelname annuleerden. Uiteindelijk was de groep
met vier mannen en vijf vrouwen compleet, hoewel er minder variëteit in de achtergronden
van de deelnemers dan gewenst is, was. Er waren bijvoorbeeld zeven christenen en slechts
twee moslims in deze groep. De leeftijden varieerden van 19 tot 28 jaar. De meesten
kwamen uit Ramallah, Bethlehem, Beit Jalla en Beit Sahour, en een enkeling van origine uit
Nablus of Hebron. De groep was zeer prettig in de omgang, pro-actief in hun deelname en
mondig in hun opinies. De ’67 Palestijnse groep is een aantal keer ter voorbereiding op het
seminar bijelkaar gekomen. Riad, het oud-comitélid dat nog betrokken is bij COME, is daar
één keer bij geweest om de deelnemers uitgebreider over de seminars te vertellen en over
wat hun te wachten kan staan.
Bij de zes ’48 Palestijnen waren drie vrouwen en drie mannen. Er was eigenlijk plek voor nog
twee deelnemers, maar Samar vond geen geschikte mensen meer die ook wat betreft de
tijdsplanning 11 dagen het land konden verlaten. Hoewel de groep klein was, waren de
deelnemers vanwege hun mondigheid, perfecte Engels en uiteenlopende standpunten zeer
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aanwezig. De deelnemers kwamen uit diverse plekken in Israël en hadden verschillende
achtergronden, deels moslim en deels christelijk. Voor het seminar is de groep twee keer
bijelkaar gekomen. De ’48 Palestijnse groep was een hecht groepje, maar ook open voor de
andere deelnemers. De moeilijkheden die Samar had met één deelneemster leken geen
blijvende invloed te hebben op de dynamiek binnen de ’48 Palestijnse groep, noch op de
groep als geheel. Het besluit om haar nog een laatste kans te geven, was achteraf gezien een
prima beslissing. Haar houding veranderde na de gesprekken met haar.
De joods Israëlische groep bestond uit dertien deelnemers, zeven mannen en zes vrouwen.
De deelnemers hadden verschillende achtergronden. Ze kwamen uit alle hoeken van het
land, waaronder ook nederzettingen, hadden verschillende educatie en werkachtergronden, varieerden van links tot rechts wat betreft politieke ideeën en wat betreft
religieuze beleving van seculier tot praktiserend. Twee joodse deelneemsters hielden zich
vrij strict aan de koshere keuken, waarvoor het hotel hen gedeeltelijk zelf liet koken in eigen
meegebracht keukengerei. De voorbereidingsbijeenkomst van de joods Israëlische vond
plaats in Tel Aviv. Naast de gebruikelijke voorbereiding op wat hen te wachten stond,
werden ideeën voor films besproken en werden deelnemers aangespoord om in hun
omgeving te praten over het seminar. Ook moest elke deelnemer een korte presentatie over
een onderwerp gerelateerd aan het conflict geven aan de andere deelnemers. Door de
ervaring en achtergrond van Michael, is de voorbereiding van deze groep naar een
professioneel niveau gebracht, met diverse individuele, groeps- en psychologische
activiteiten.
Het grootste deel van de deelnemers was zeer gedreven en gemotiveerd om actief deel te
nemen aan het seminar. De groep werkte constructief mee wat betreft de tijdsplanning,
actieve participatie en de bereidheid niet te klagen over zaken. Vanaf het begin was de
onderlinge sfeer heel goed. Hoewel er soms hele heftige en emotionele discussies waren,
waarin harde standpunten, angsten en vooroordelen over elkaar geuit werden, bleven de
deelnemers vanaf de eerste dag met elkaar mixen en praten in de vrije tijd. Iemand zei: “Ik
had nooit gedacht dat ik vrienden zou kunnen worden met mensen van de andere kant,
maar door deze ervaring heb ik geleerd dat dit mogelijk is: we zijn elkaars evenbeeld, we
hebben zoveel gemeenschappelijk!” Ze bleven zich inzetten om te begrijpen waar het
standpunt van de andere kant vandaan kwam. Dit was heel bijzonder om te zien. Volgens Itai
(voor de vierde keer bij het seminar aanwezig) was dit het beste seminar dat hij
meegemaakt heeft.
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3.5. Programma
3.5.1. Programma van dag tot dag
Na vele jaren ervaring met de organisatie van het seminar, heeft het programma elk jaar
dezelfde structuur. De eerste dagen bestaan uit persoonlijke kennismaking, daarna vindt
nationale kennismaking plaats, waarna de politieke kennismaking aan de orde komt. Elke
dag zijn twee comitéleden de chairpersons (dagvoorzitters). Deze personen begeleiden de
dag en zijn verantwoordelijk voor het goede verloop van het programma.
Maandag 29 augustus: aankomst
Dagvoorzitters: Maaike & Marieke
19.00 Arrival to the hotel
19.15 Welcome
Practical issues
Ice breaking
Name activities
Division of the rooms
20.30 Dinner
21.00 COME meeting
Dinsdag 30 augustus: hike
Dagvoorzitters: Michael & Samar
06.30 Breakfast
07.00 Hike
11.00 Arrival to Lara Beach
Free time
Time for lunch
13.30 Back to the hotel
15.45 Coffee-tea break
16.15 Expectations
18.15 Short break
18.30 Listening
19.30 Circumstantial group meeting
20.30 Dinner, with committee meeting
Woensdag 31 augustus: fears and trust
Dagvoorzitters: Itai & Daniel
08.00 Breakfast
09.00 Wake-up activity
09.15 Fears and trust
11.00 Coffee-tea break
11.15 History timeline
COME Dialoogseminar 2016

13.00 Lunch
Free time
15.45 Coffee-tea break
16.15 Map activity
18.00 Personal appointments
19.30 Reflection
20.00 Dinner
21.00 COME meeting
Donderdag 1 september: film
Dagvoorzitters: Musa & Samar
08.00 Breakfast
09.00 Wake-up activity
09.15 Film 1: Jewish Israeli group
11.00 Coffee-tea break
11.15 Discussion about the film
12.00 Circumstantial group meeting
13.00 Lunch
13.45 Departure to Pafos
Free time
20.00 Bus 1 back to hotel
23.00 Bus 2 back to hotel
Vrijdag 2 september: group meetings
Dagvoorzitters: Daniel & Michael
08.00 Breakfast
09.00 Wake-up activity
09.15 Preparation group meetings
11.00 Coffee-tea break
11.15 Group meeting: ’67 Pal. - Jewish Israeli
13.00 Lunch
Free time
15.45 Coffee-tea break
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16.15
18.00
18.15
20.00

Group meeting: ’48 Pal. - Jewish Israeli
Short break
Group meeting: ’48 Pal. - ’67 Pal.
Dinner, with committee meeting

Zaterdag 3 september: hot topic
Dagvoorzitters: Itai & Musa
08.00 Breakfast
09.00 Wake-up activity
09.15 Hot topic discussion
11.15 Coffee-tea break
11.30 Personal appointments
13.00 Lunch
Free time
15.45 Coffee-tea break
16.15 Where are we?
18.00 Preparation Palestinian cultural night
Jewish Israeli group meeting
20.00 Dinner, with committee meeting
21.30 Palestinian cultural night
Zondag 4 september: Cyprus conflict
Dagvoorzitters: Samar & Daniel
08.00 Breakfast
09.00 Wake-up activity
09.15 Film 2: ’67 Palestinian group
11.00 Coffee-tea break
11.15 Discussion about the film
12.00 Circumstantial group meeting
13.00 Lunch
13.45 Departure to Nicosia
16.30 Arrival in Nicosia (Centrum Hotel)
17.00 Coffee-tea break
17.30 Cyprus conflict, part 1
Introduction by Marios & Huseyin
20.00 Dinner - free choice where
Maandag 5 september: Cyprus conflict
Dagvoorzitters: Musa & Michael
07.00 Committee meeting
07.45 Breakfast and check-out of rooms
08.30 Cyprus conflict, part 2
08.30-10.45 Green line tour
11.00-11.15 Coffee-tea break in Home for
Cooperation
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13.30
16.00
16.45
17.45
18.00
18.45
19.30
20.30

11.15-13.15 Cyprus conflict, part 3
Workshop Stereotypes
Lunch - free choice where
Free time
Coffee-tea break
Yes/No exercise
Short break
Discussion yes/no exercise
Circumstantial group meeting
Dinner in Centrum Hotel
Departure back to hotel in Droushia

Dinsdag 6 september: in the other shoes
Dagvoorzitters: Itai & Daniel
08.00 Breakfast
09.30 Film 3: ’48 Palestinian group
10.15 Discussion about the film
11.00 Coffee-tea break
11.15 In the other shoes
13.00 Lunch
Free time
15.45 Coffee-tea break
16.15 Hot topic
18.00 Preparation Israeli cultural night
Palestinian circumstantial group meetings
20.00 Dinner, with committee meeting
21.30 Israeli cultural night
Woensdag 7 september: creativity
Dagvoorzitters: Samar & Musa
08.00 Breakfast
09.00 Wake-up activity
09.15 Preparation creative activity, something
related to the seminar
Committee meeting
10.45 Coffee-tea break
11.00 Presentation of the plays, 5 to 10 minutes
per play
11.30 Written evaluation
13.00 Lunch
Free time
17.30 Circumstantial group meeting
19.00 Preparing for farewell
20.00 Dinner, with committee meeting
21.30 Farewell party
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Donderdag 8 september: afsluiting
Dagvoorzitters: Maaike & Marieke
08.00 Breakfast
Check-out of rooms
09.00 Wake-up activity
09.15 Oral conclusion, in big circle
10.45 Coffee-tea break
11.00 Touching activity
Speed dating
Web

12.45 Lunch
13.30 Departure to Larnaca airport
16.00 Arrival at the airport
Bus continues to Larnaca with ’67
Palestinians and Dutch committee
19.30 Taxis to Larnaca airport

3.5.2. Fears and Trust
Op de derde dag vond de activiteit fears and trust plaats. Doel van deze sessie is om
deelnemers zich bewust te laten worden van bestaande angsten, hen te laten proberen
angsten te overwinnen en een sfeer van vertrouwen binnen het seminar op te bouwen,
zodat het verderop in het seminar gemakkelijker is voor deelnemers om zich te uiten en te
luisteren naar moeilijke dingen en opinies waar zij het niet mee eens zijn. Vorig jaar werd
deze activiteit als kunstmatig en oppervlakkig geëvalueerd. Om dat dit seminar te
voorkomen, wilde het comité de activiteit aanpassen. Het zou een combinatie van
oefeningen en persoonlijk moeten zijn. De afgelopen jaren begon deze sessie met een aantal
oefeningen die bekend zijn in de trainings- en workshopwereld dat zij angst en vertrouwen
aanraken. Een voorbeeld: de groep wordt in tweetallen verdeeld, waarvan één persoon de
ogen dicht doet. De tweede persoon leidt de eerste ‘blind’ rond, eerst door de persoon aan
te raken (via de hand of schouder bijvoorbeeld) en daarna door alleen aanwijzingen te
geven. Afhankelijk van de mate waarin iemand angsten heeft of juist vertrouwen aan
anderen kan geven, zal dit meer of minder moeilijk zijn voor iemand. Afgelopen jaren bleek
echter dat de overgang naar angsten en vertrouwen gerelateerd aan het seminar kunstmatig
werd ervaren.
Tijdens de comitévergadering de avond ervoor kwamen we niet goed uit de vraag op welke
manier we deze activiteit zouden doen. Uiteindelijk, via gezamenlijk brainstormen en
aanvullingen daarna van verschillende comitéleden, kwamen we op het volgende: de helft
van de deelnemers gaat op de grond zitten met een blinddoek om. Iedere deelnemer uit de
tweede helft kiest zonder te praten iemand uit de eerste groep en leidt die persoon zonder
te praten naar buiten, op zoek naar een rustige plek. Ze gaan zitten. De geblinddoekte
persoon gaat nu luisteren naar een persoonlijk verhaal gerelateerd aan het conflict verteld
door de niet-geblinddoekte deelnemer. Er hoeft geen gesprek te ontstaan, er wordt alleen
een verhaal verteld. Hierna leidt de niet-geblinddoekte persoon de ander terug naar de
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seminarruimte, laat hem of haar zitten en gaat zelf ook zitten. Dan gaat de blinddoek af.
Hierna gebeurt hetzelfde: alle deelnemers in de groep die nu niet geblindoekt is, kiezen één
van de geblinddoekte deelnemers en leiden hen naar buiten, etc.
Tijdens de debriefing waren deelnemers en comitéleden onder de indruk van de activiteit.
Alle deelnemers deden heel serieus en in stilte mee. Een aantal opmerkingen: “De
geblinddoekte ervaring was sterk, groots en nieuw. Heel belangrijk. Je vertrouwt niet alleen
je leven toe aan iemand, maar je bent ook in staat om echt te luisteren en je het verhaal in
te beelden zonder afgeleid te worden”. “Totaal afhankelijk van elkaar zijn veroorzaakte een
100% andere manier van praten”. “Het was makkelijker om een echt persoonlijk verhaal te
vertellen omdat de ander geblinddoekt was”. “Het was heel bijzonder om te merken dat je
echt open staat en veel beter kan luisteren naar het verhaal van de ander”. “Geblinddoekt
zijn daagde mijn angst uit... je moet erop vertrouwen dat je iemand kan vertrouwen”. Dit is
dus zeker voor herhaling vatbaar.

3.5.3. Hot Topics
In het programma stond in principe drie keer een sessie hot topics gepland. Tijdens een hot
topic hebben de deelnemers de mogelijkheid om in kleine groepen (4 tot 10 mensen) te
discussiëren over onderwerpen die zij zelf kiezen. De deelnemers kunnen eerst onderwerpen
aandragen die op een groot vel worden geschreven. Hierna wordt er over gestemd, waarbij
de vier of vijf meest populaire onderwerpen uitgekozen worden om bediscussieerd te
worden. De comitéleden staan dan ieder met één van deze onderwerpen op een A4-vel
geschreven in een hoek van de seminarruimte, zodat deelnemers naar één van de
onderwerpen toe kunnen. Zij kunnen op deze manier zien hoe de discussiegroepen gevormd
worden. Voorafgaand aan de tweede en derde sessies kunnen deelnemers onderwerpen
toevoegen, waarna een nieuwe stemming plaats vindt. Elke discussiegroep moet deelnemers
hebben uit minimaal twee circumstantial groepen. Per discussiegroep faciliteert een
comitélid de discussie.
Uiteindelijk vond er twee keer een hot topic-sessie plaats. De tweede dag dat de groep in
Nicosia was, stond er een sessie gepland. Maar omdat de tas inclusief paspoort van één van
de Palestijnse deelnemers in een winkel gestolen werd en een deel van het comité en de
deelnemers daarna druk bezig was met de aangifte, de politie, de winkel, de Palestijnse
ambassade en het bijstaan van de deelnemer, duurde het lang voordat het programma
verder doorgang kon vinden. Daarna was de groep niet in de stemming om een hot topic te
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bediscussiëren, dus kozen we ervoor om de activiteit met Yes/No-stellingen te doen en daar
een discussie in kleine groepjes op te laten volgen.
Tijdens de eerste sessie hot topics werden vier
onderwerpen gekozen. De tweede keer werden nieuwe
onderwerpen toegevoegd en via een stemming werd er
weer een aantal gekozen. Maar toen de deelnemers
een onderwerp konden kiezen, ging bijna de hele groep
staan bij personal matters (non-conflict), zodat we
besloten om in een aantal kleinere groepjes over
Maaike noteert de onderwerpen
hetzelfde onderwerp te praten, namelijk persoonlijke
zaken die niet over het conflict gaan. Onderwerpen die
in de verschillende groepjes voorbij kwamen waren
bijvoorbeeld partnerkeuze, wat trekt je aan in een
man, gekke dingen die je meegemaakt hebt, religie en
de vraag: zou je je zus laten trouwen met een jood?
De discussieonderwerpen van de eerste sessie waren:
- Right of return / refugees
- War crimes
- Military state
- Normalisation

De lijst met hot topics

3.5.4. Where are we?
Deze activiteit vond halverwege het programma plaats. Het doel ervan is om na te denken
over het eerste deel van het seminar en ieder voor zichzelf zich te laten afvragen waar we als
groep staan. Voldoen de discussies en activiteiten aan de verwachtingen? Indien de groep
niet tevreden is met een bepaalde dynamiek of hoe dingen behandeld worden, hoe kunnen
we dit dan veranderen? In twee delen (eenmaal in tweetallen en de tweede keer met de
hele groep) stelden we de deelnemers vragen die hierover gaan, zoals: To what extent have
you expressed your opinions in this seminar?, To what extent have you expressed your
emotions in this seminar?, To what extent do you think the group feels safe to express their
COME Dialoogseminar 2016

20

Identity

هوية
זהות
opinions and emotions?, To what extent do you feel safe to express opinions that many
people may disagree with?, To what extent have you been open to take in other
perspectives?, To what extent is the group open and honest? en Do you have the feeling that
you have been heard? We vragen de deelnemers via de cijfers 0 t/m 10 op deze vragen te
antwoorden. Hierna gaan we hierover in gesprek.
Iets wat naar boven kwam was bijvoorbeeld dat mensen met bepaalde vooronderstellingen
komen waarvoor ze, via het type vraag of antwoord dat ze geven, bevestiging zoeken. Ook
werd gesteld dat er een verschil is tussen beleefd zijn en je eigen idee communiceren: open
en eerlijk zijn twee verschillende dingen. Iemand zei: “Het verleden reflecteert op mijn
heden en het heden laat mij de toekomst zien. We moeten ons meer richten op het heden,
op onszelf. Als groep hebben we nog te veel complexiteiten wat betreft het verleden,
waardoor we nog niet over de toekomst kunnen praten.”
Er ontstond een discussie over wantrouwen. De Palestijnen konden uiteindelijk goed
uitleggen dat zij altijd angst voelen om zich te uiten. In hun dagelijks leven voelt iedereen,
ongeacht of hij ’67 of ’48 Palestijn is, wantrouwen naar de Israëlische kant, o.a. vanwege de
sterke geheime dienst. Op de vraag in hoeverre je je veilig voelt om je ideeën te uiten,
stonden bijna alle Palestijnen bij een laag cijfer (onveilig), en bijna alle Israëli’s bij een hoog
cijfer (veilig genoeg). Een ’48 Palestijnse zei dat de staat Israël van hun een volk heeft
gemaakt dat wantrouwig is en altijd bang om ideeën te uiten.
De timing van deze activiteit was heel goed. Dit had effect op het verdere verloop van het
seminar. Het feit dat de angst en het wantrouwen van Palestijnen naar Israëli’s toe zo open
geuit kon worden, was bijzonder. De Israëli’s waren verbaasd hierover, maar begonnen ook
beter te snappen hoe het systeem werkt. Na de sessie bleef iedereen in een kring zitten en
werden er nog allerlei dingen gezegd over het wantrouwen en verschillende lagen van angst.
Een Israëlische deelneemster vroeg zich af waarom dit seminar überhaupt plaatsvindt als de
Palestijnse groepen met zo’n groot wantrouwen komen om hun diepste gevoelens en
gedachtes te uiten. Ze zei ook dat zij het heel erg vindt voor Palestijnen dat dit de situatie is.
Samar nam als één van de laatsten het woord en stelde voor om het positieve van de
situatie tot ons door te laten dringen. “Ondanks al het wantrouwen zijn we hier om jullie te
ontmoeten en met jullie te praten. Dit geeft hoop”.
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3.5.5. Culturele avonden
Het doel van deze activiteit is om elkaars cultuur te leren kennen. Op twee verschillende
avonden kunnen de Israëlische groep en de twee Palestijnse groepen samen naar eigen idee
invulling aan hun culturele avond geven. Soms wordt een specifieke feestdag nagespeeld,
soms een bruiloft, vaak is er eten en drinken en regelmatig muziek en dans. Beide avonden
waren dit jaar een groot succes. Tijdens de Israëlische avond heerste een harmonieuze sfeer,
ondanks de discussies en de emoties die overdag dominant waren geweest. Eén van de
activiteiten was het aanleren van een volksdans. Iedereen deed hier enthousiast aan mee,
en Palestijnen vroegen zelfs om meer muziek en dans. De Palestijnse avond duurde niet lang,
maar zat goed in elkaar. Een aantal deelnemers voerde een zelfverzonnen cabaret-sketch
op, vol zelfspot en humor. Ook die avond eindigde in een gezamenlijke dans (de dabke) en
muziek. Beide avonden waren boven verwachting leuk. Een van de deelnemers schreef in
het evaluatieformulier: “Voor mij waren de culturele avonden het beste van het seminar. Zij
openden de groepen voor elkaar en zorgden ervoor dat elke groep zich van de andere groep
kon onderscheiden op een manier die de andere groep niet schaadde. Aan het einde van
beide avonden was het fantastisch dat de andere deelnemers werden uitgenodigd om
elkaars cultuur te vieren en ervan te genieten.”

4. Evaluatie en conclusie
4.1. Algemeen
Op de laatste volledige dag vond een evaluatie van het seminar plaats. Deelnemers vulden
een (online) evaluatieformulier in. Een aantal resultaten daaruit (antwoorden op open
vragen) staat in 4.2. Door middel van een groepsgesprek werd het seminar gezamenlijk
geconcludeerd. Wat zijn de gevoelens nu? Heeft het seminar aan je verwachtingen voldaan?
Zijn er dingen die je mee naar huis neemt? Ter afsluiting vonden er drie activiteiten plaats:
touching activity, speed dating en het web.
Veel deelnemers stelden dat er iets in hen veranderd is, voornamelijk omdat ze de mensen
aan de andere kant nu kennen. Iemand noemde het seminar een ‘achtbaan van gevoelens’
en erkende dat stereotypen omvergeblazen zijn. Een van de meest rechtse Israëlische
deelnemers zei dat dit het meest uitdagende is dat hij ooit gedaan had. Hij houdt van
iedereen hier, voegde hij toe. Hij vroeg zich af of de dingen die zijn regering uit zijn naam
doet, het collectieve welzijn dienen. Hij gaf aan dat hij de rechter politieke vleugel, waar hij
zich helemaal thuis voelt, wil beïnvloeden. Op de vraag wat deelnemers met hun ervaringen
willen doen, zeiden veel mensen dat ze in contact willen blijven met elkaar. Ze willen de
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ervaringen gebruiken om de persoonlijke banden te behouden, andere mensen in discussies
mee te nemen en op neutraal terrein elkaar weer te ontmoeten. Een joodse deelneemster
zei dat ze meer wil doen binnen haar eigen maatschappij, terwijl een ’48 Palestijnse
deelneemster iedereen aanmoedigde om een klein lichtje te zijn in zijn of haar eigen
omgeving. “Iedereen kan een kleine cirkel beïnvloeden. Thuis moet iedereen zich blijven
herinneren wat we hier geleerd hebben.”
Een van de deelnemers noemde deze drie lessen die hij meeneemt naar huis: 1. Wij zijn
allemaal mensen. We hebben gemeenschappelijke gronden. We delen het water, land,
elektriciteit, koffie, taal, maar hebben verschillende politieke en religieuze opvattingen.
Maar uiteindelijk zijn we allemaal mensen en ik geloof dat we als mens gelijke rechten
zouden moeten hebben. 2. Wij zijn de verandering. Als jonge volwassenen zijn wij de
verandering en ik geloof dat verandering mogelijk is en vrede haalbaar. 3. De andere kant wil
net zo hard als ik het nodig heb dat het conflict eindigt. We zijn beiden slachtoffers en willen
vrede.
Iemand anders noemde deze drie lessen en ervaringen: 1. Luisteren naar de andere kant van
het verhaal geeft je niet alleen een volledig beeld van de situatie, maar zorgt er ook voor dat
je de complexe dimensie van je eigen verhaal beter begrijpt. 2. In een ander (neutraal) land
zijn kan echt helpen. 3. Een van de beste manieren om de complexiteit van de zaken te
vereenvoudigen.
Deelnemers noemden verschillende onderdelen als beste activiteiten van het seminar, maar
deze werden wat vaker genoemd: het feit dat men nieuwe mensen kon leren kennen, de
vrije tijd, de sessie Where are we? en de culturele avonden. Wat als minst goede onderdeel
werd gezien, was ook verschillend. Het strakke programma werd diverse malen genoemd,
maar ook discussies over de films direct na de films (zonder pauze om de film eerst te
verwerken), de activiteiten in Nicosia en het respectloze gedrag van een bepaalde
deelneemster. Een aantal van deze zaken zullen binnen het comité besproken worden om te
kijken hoe het seminar volgend jaar weer verbeterd kan worden.
Alle deelnemers geven op het evaluatieformulier aan dat zij vrienden en kennissen zullen
adviseren om deel te nemen aan het seminar. Redenen? “Het is een hele goede en
verrijkende ervaring.” “Omdat iedereen die meedoet een of andere verandering ondergaat.”
“Het is een leuke en waardevolle ervaring.” “Het is zo’n invloedrijke, waardevolle en lifeCOME Dialoogseminar 2016

23

Identity

هوية
זהות
changing ervaring.” “Absoluut, omdat het een deur opent om na te denken, te praten en
ideeën uit te wisselen met de andere kant, en ook om van hen te leren.”

4.2. Evaluatie: Open vragen en antwoorden
Hieronder volgt een overzicht van antwoorden die deelnemers hebben gegeven op een
aantal open vragen uit het evaluatieformulier.
Wat zijn de belangrijkste ervaringen of lessen die je mee naar huis zal nemen?
Antwoorden die deelnemers noemen zijn o.a.:
- Respect, luisteren, fatsoenlijk praten.
- Wij als joden kunnen niet volledig begrijpen hoe het is om onder bezetting te leven of
als burger in een staat die je eigenlijk altijd als een vijand en een mogelijke bedreiging
ziet.
- Israëli’s vinden het heel moeilijk om het idee van een joodse staat op te geven.
- Wantrouwen en achterdocht nemen een hele centrale rol in het conflict in, evenals
misverstanden. Deels komt dit vanwege de andere cultuur, en deels als gevolg van de
verschillende (politieke) levenservaringen.
- Acties van de regering representeren niet noodzakelijkerwijs de gevoelens en
doelstellingen van iedereen.
- We zijn allemaal mensen. We hebben gemeenschappelijke gronden. We delen het
water, land, elektriciteit, koffie, de taal, maar we hebben verschillende politieke en
religieuze opvattingen. Maar uiteindelijk zijn we allemaal mensen en ik denk dat we
als mens gelijke rechten moeten hebben.
- Als jonge volwassenen zijn wij de verandering! Ik denk dat als we gezamenlijk
optreden verandering mogelijk is en vrede haalbaar.
- De andere kant wil dat het conflict eindigt, net zo hard als ik dat nodig heb. We zijn
allemaal slachtoffers, maar willen vrede.
- Luisteren naar het verhaal van de andere kant geeft je niet alleen een compleet beeld
van de situatie, maar doet je ook de complexe dimensie van je eigen verhaal
begrijpen.
- Open-minded zijn en willen luisteren, leren en respecteren.
- Mensen zijn slachtoffers van hun eigen regering, maatschappij en het lot.
- Ik doe heel erg mijn best om het perspectief van de andere kant te zien en mijzelf in
hun schoenen te plaatsen, ook al is dat wel moeilijk.
- Ik ben verliefd geworden op de vijand!
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Zijn jouw ideeën, gevoelens of beelden van andere mensen veranderd? Zo ja, leg uit hoe.
Een greep uit de antwoorden:
- Het seminar heeft mijn ideeën en principes niet veranderd, maar het heeft mij
geleerd om goed naar de andere kant te kijken en te proberen te begrijpen waarom
een persoon iets zegt of doet. De andere kant begrijpen, zelfs al is het je vijand, is
heel belangrijk om iets te bereiken.
- Ja, ik heb heel veel verschillende personen ontmoet, zoals homo’s (mijn
kamergenoot) en open-minded mensen. Ik heb geleerd om niet meer homofoob te
zijn, en dat zie ik als een positieve verandering in mijn leven. Ook mijn idee van de
Israëlische groep is veranderd, ik weet nu namelijk dat de meeste mensen net zo
hard als ik vrede willen.
- Nee, mijn ideeën over hen zijn niet veranderd, ik had dit ongeveer wel verwacht.
- Ja, mensen van dezelfde groep kunnen radicaal verschillen, en dat wist ik niet en had
ik ook niet verwacht.
- Nee, mijn ideeën zijn niet veranderd, maar ik ben mij meer bewust geworden van
wat ik eerder al heb geleerd over de andere kant.
- Ik vond het in het bijzonder heel leerzaam om met ’48 Palestijnen te praten. Ik ken
thuis verschillende ’48 Palestijnen, maar hier heb ik de gelegenheid gekegen om
andere dingen te horen, duidelijker en eerlijker.
- Natuurlijk. Wanneer je stereotype ideeën hebt over anderen, heb je tijd nodig om die
af te breken.
- Ja, in het begin vond ik dat mensen alleen maar schreeuwden en verschrikkelijke
dingen zeiden, maar geleidelijk leerde ik dat dit echte gevoelens zijn en dat zij een
plek nodig hebben.
Hoe zou je jouw ervaringen in dit seminar thuis willen toepassen?
- Met de Palestijnen die ik ken over het conflict praten en hun perspectief begrijpen.
- Meer praten met mensen.
- Meer luisteren naar mensen.
- Ik wil graag in contact blijven met de andere mensen in dit seminar. Misschien
kunnen we een vredesactiviteit organiseren om de boodschap verder te verspreiden.
- De dialoog verder voortzetten in Jeruzalem of Bethlehem en andere mensen die niet
mee konden naar het seminar op Cyprus laten deelnemen in lokale groepen.
- Het is moeilijk om mijn ervaringen thuis toe te passen, er is een andere atmosfeer
daar. Maar ik heb veel over de andere kant geleerd.
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Ik denk dat het heel moeilijk is om deze ervaring samen te vatten in een paar zinnen.
Ik denk dat ieder van ons, ’67, ’48 Palestijn of joods Israëli, maakt niet uit hoe oud
hij/zij is, dit seminar moet ervaren. Op het eind krijg je zoveel hoop hierdoor, omdat
je de logica van de andere kant begrijpt. Je hoeft het niet te accepteren, maar je
begrijpt het wel. Het laat je inzien dat we meer gemeenschappelijk hebben dan we
van tevoren dachten.
Ik wil verandering in mijn maatschappij creëren voor een betere manier van leven en
vermindering van geweld.
Ik wil verder gaan met Arabisch studeren en naar demonstraties gaan tegen oorlog
en bezetting in Tel Aviv. Ik wil ook deelnemen in gemengde joods-Palestijnse
activiteiten.
Het perspectief van mijn maatschappij op de andere kant veranderen.
Ik wil in contact blijven met mijn nieuwe vrienden.

Zou je jouw vrienden of familie adviseren om aan dit seminar deel te nemen? Zo ja, waarom?
Zo nee, waarom niet?
Een greep uit de antwoorden:
- Ja, het is heel belangrijk om te ervaren hoe het is om met de andere kant in disucssie
te zijn.
- Ja, om andere opinies te leren kennen.
- Ja, ik denk dat het een hele belangrijke ervaring is voor ons als joodse Israëli’s.
- Ja zeker, het is interessant, leuk en het verandert je gedachtes en ideeën.
- Ja, maar alleen als iemand kan accepteren dat andere mensen andere opinies
hebben.
- Een hele grote JA! Ik schrijf het opnieuw: ik vind dat iedereen, jood, ’67 of ’48
Palestijn, maakt niet uit hoe oud, dit seminar moet ervaren. Ten eerste als een mens,
en ten tweede om de andere kant werkelijk te begrijpen en in te zien dat we allemaal
hetzelfde zijn. Uiteindelijk willen we allemaal een einde aan het conflict.
- Ja natuurlijk. Ze zullen een geweldige ervaring hebben en hun perspectieven over
verschillende dingen veranderen.
- Ja, omdat het zo invloedrijk en zinvol is en het je leven verandert.
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Wat is jouw persoonlijke mening over dit soort seminars? Denk je dat ze nuttig zijn?
Een aantal gegeven antwoorden:
- Het is moeilijk om te zeggen dat ze nuttig zijn, omdat je er ook gefrustreerd van kan
worden. Maar het is sowieso heel belangrijk om de andere kant te ontmoeten en te
begrijpen.
- Ja, het is heel nuttig om de opinies van de andere kant te kennen.
- Het is heel zinvol. Als we de maatschappij willen veranderen, moeten we bij onszelf
beginnen.
- Ja, het is in veel verschillende aspecten nuttig. Ik vind het idee van ontmoeting goed.
Het is ook prettig om een pauze te kunnen nemen uit ons stresvolle leven in de
Westbank.
- Dit seminar was nuttig, maar tot op zekere hoogte, want uiteindelijk gaan we terug
naar de moeilijke realiteit.
- Het is nuttig om zo een betere generatie te ontwikkelen als de bezetting eenmaal
beeïndigd is.
- Ik denk dat het op persoonlijk gebied heel zinvol is, maar over het grotere politieke
plaatje heb ik mijn twijfels.
- Ja, het helpt zeker. Ik wens dat er een verandering op educatiegebied zal
plaatsvinden thuis, om de invloed sterker te maken. We hebben iedereen nodig.

4.3. Conclusie
De reacties van de deelnemers en het gevoel dat het comité tijdens en aan het einde van het
seminar had, waren heel positief. Alle deelnemers stelden dat Stichting COME de seminars
moet blijven organiseren, dat ze het een waardevolle ervaring vonden en dat ze deelname
aan iedereen zouden aanraden. Het comité voelde veel loyaliteit, steun en ‘gezelligheid’
onderling, wat zeer prettig voelde maar ook een positieve weerslag had naar deelnemers
toe.
Teruggaan naar huis leek moeilijk te zijn. Iemand zei dat ze van ver gekomen waren, maar
ook nog een lange weg te gaan hebben. Een joods Israëlische zei: “Gedurende 11 dagen zijn
we hier als groep bijeen als in magie, een ‘bubbel’. In mijn realiteit thuis is het niet mogelijk
om met een Palestijn te zitten en te praten op gelijkwaardig niveau. We hebben hier met
elkaar een parallelle wereld gecreëerd die niet langer zal bestaan. Dat is verdrietig. Maar we
moeten het blijven proberen.”
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Veel deelnemers gaven aan dat zij iets willen doen met de goede ervaring die het seminar
voor hun was. Zij zeiden bijvoorbeeld politiek actiever te willen worden, met mensen in hun
omgeving te willen praten, meer boeken te willen lezen, de standpunten van de andere kant
uit te willen dragen in hun omgeving of in hun omgeving te pleiten voor het gevaar van een
voortdurende bezetting. Iemand schreef tweemaal op het evaluatieformulier: “Ik denk dat
ieder van ons, joods Israëli, ’67 of ’48 Palestijn, maakt niet uit hoe oud hij of zij is, dit seminar
moet ervaren. Op het eind krijg je zoveel hoop hierdoor, omdat je de logica van de andere
kant begrijpt. Je hoeft het niet te accepteren, maar je begrijpt het wel. Het laat je inzien dat
we meer gemeenschappelijk hebben dan we van tevoren dachten.” Voor Stichting COME is
dit een belangrijke motivatie om het werk te blijven doen.

5. Kort verslag door Marieke: ‘Hoe was het?’
Voor de tweede keer mocht ik afgelopen zomer mee naar Cyprus voor het begeleiden van
het 11-daagse COME-seminar. Hoe was het, werd me vaak gevraagd, vol verwachting. Als ik
zoek naar een antwoord, word ik weer meegenomen naar de dagen die we samen
doorbrachten in Droushia: prachtig, emotioneel, hoopvol. Er was ontdekking, ruimte voor
nieuwe perspectieven, warmte en goede wil. Maar we ervoeren ook onbegrip, woede,
onmacht. Er waren veel vragen, er was angst...
Thema: identiteit
Het thema van dit jaar was identiteit. Voor iedereen ter wereld een complex thema en voor
deelnemers aan ons seminar in het bijzonder. We spreken over Palestijnen en Israëli's, maar
maken toch gebruik van drie groepen en we willen bovendien ruimte laten voor iedere
deelnemer als individu. Deze verwarring omtrent identiteit is voelbaar in de seminarruimte.
Tijdens de eerste dagen, die we wijden aan kennismaking en een veilige sfeer creëren,
worden er voornamelijk vragen gesteld. Er blijkt veel kennis niet vanzelfsprekend te zijn en
veel deelnemers horen bepaalde standpunten voor het eerst. Vooral de persoonlijke
ontmoetingen worden als zeer waardevol ervaren. Om het beste uit ieder gesprek naar
voren te kunnen halen, besteden we in het begin aandacht aan hoe we goed kunnen
luisteren naar elkaar.
Angst
Halverwege het seminar faciliteer ik de sessie Where are we?. Hierin lees ik stellingen voor
en liggen er op de grond de cijfers van 0 t/m 10. Na het voorlezen van een stelling plaatst
iedere deelnemer zich in de ruimte bij het rapportcijfer dat zijn/haar mening het beste
weergeeft. Als faciliterend team merken we dat deze sessie precies op het juiste moment
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komt. We hebben gedurende de eerste dagen een zodanig veilige sfeer weten te creëren,
dat ieder zich vrij voelt om precies aan te geven wat wel en niet werkt. De meest bijzondere
ontdekking komt wanneer we het hebben over angst. De angst waarmee iedereen,
onafhankelijk uit welke groep diegene komt, naar het seminar is afgereisd, blijkt te zijn
gebaseerd op aannames. De groep realiseerde zich dat iedere deelnemer een soortgelijke
angst met zich mee droeg. De eerste dagen hebben die angst voor een groot deel kunnen
losweken. Met z'n allen hebben we het idee dat we na deze sessie het fundament in de
groep nog eens extra hebben verstevigd.
Van boos naar begripvol
Na 11 dagen nemen we afscheid. De groepen gaan uit elkaar en iedere deelnemer gaat terug
naar zijn of haar persoonlijke omgeving. We realiseren ons dat we met zijn allen in een
'bubbel' hebben gezeten. Het dagelijks leven in Palestina en Israël staat niet toe dat we
samenkomen en in dialoog gaan over de situatie, laat staan dat we gezamenlijk bedenken
wat wij hieraan kunnen veranderen. Iedere deelnemer neemt mee naar huis wat het
seminar voor hem of haar heeft gebracht. Dat kan soms nog schokkender zijn dat verwacht,
zoals een Palestijns meisje uit Bethlehem me vertelt: “Ik was zó ontzettend boos voordat we
aankwamen in Droushia. Ik wilde de Israëli's niet eens groeten op het vliegveld. En nu, na
deze ervaring, betrap ik mezelf erop dat ik van hen ben gaan houden. Ik ben gaan houden
van de vijand! Mijn gevoelens kunnen in één minuut van haat naar liefde gaan, van onbegrip
naar compassie... Ik dank Stichting COME voor deze ervaring.”
Grote veranderingen beginnen klein
Maar hoe was het nu, voor mij als teamlid? Mijn tweede COME-seminar was prachtig,
emotioneel en hoopvol. Er waren inderdaad veel vragen en aan het einde van het seminar
waren er alleen nog maar méér. Maar 'de ander' heeft een gezicht gekregen. De reële angst
die velen hadden, is deels gevloerd door het ontmoeten van 'de vijand'. Er waren natuurlijk
lastige momenten, maar ik heb deze groep ervaren als een groep met ontzettend veel
wilskracht, met een hoopvolle toekomstvisie waarin ruimte is voor iedereens verhaal.
Misschien is het resultaat van het COME seminar voor sommigen slechts marginaal. Ik vind:
grote veranderingen beginnen klein. Ik geloof in de kracht van de deelnemers om klein te
beginnen en zoveel meer impact teweeg te brengen dan ieder zich ooit had voorgesteld.
Marieke van Andel
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6. Persoonlijk nawoord door Maaike
Direct na het seminar schreef ik aan het bestuur van Stichting COME: “Ik heb een heel goed
gevoel over het seminar. Het was een bijzondere groep deelnemers bij elkaar.” Nu, ruim een
maand na het seminar, overheerst dit gevoel nog steeds. De sfeer binnen het comité was
heel goed. We hebben ook veel lol gehad met elkaar, wat duidelijk doorsloeg naar de
deelnemers.
Bij de afronding op de laatste dag noemden veel deelnemers liefde, respect en bewondering
voor alle deelnemers in de groep. En dat hun opinies en perspectieven veranderd zijn. Ik
verwacht dat ze om een follow-up zullen vragen, en ik heb al aangegeven dat Stichting
COME daar logistiek en financieel bij kan helpen. Ook willen twee deelnemers, een joods
Israëlische jongen en een ’67 Palestijnse vrouw, samen een organisatie opstarten. Na het
seminar heb ik een email van één van hen gekregen waarin ze schrijft dat ze mij op de
hoogte zullen houden van hun plannen.
Ondanks de positieve sfeer, was er ook stress. Zoals al gezegd haalde de ’67 Palestijnse
groep nog maar net het vliegtuig. Zij moesten op de heenweg uren en uren wachten bij de
Allenby bridge, de grensovergang bij Jericho (van de Westbank naar Jordanië). Alleen omdat
een deelneemster hoge connecties had aan de Jordaanse kant van de grens, waardoor de
hele groep op een bepaald moment uit de rij naar voren gehaald werd, kwam de groep 45
minuten voor de vertrektijd bij de incheck-balie op het vliegveld in Amman aan. Tot nu toe
weet niemand hoe het kan dat de balie nog open was, maar de groep haalde het vliegtuig.
Verder leverden de gesprekken over de ’48 Palestijnse deelneemster die we bijna naar huis
hadden gestuurd ook stress op. Achteraf een goede beslissing om haar wel te laten blijven.
Een ander ’48 Palestijnse deelneemster was tijdens de laatste dagen mentaal afwezig omdat
ze overstuur was dat haar broer ging emigreren en hij uit Israël zou vertrekken terwijl zij nog
op Cyprus was. Datzelfde meisje werd via Facebook en whatsapp door haar ex-vriendje
bedreigd en gestalkt. Een jongen is naar het ziekenhuis geweest omdat hij een infectie in zijn
been had en moeilijk kon lopen. Tot slot werd de tas met daarin zijn paspoort en 500 euro
cash van een ’67 Palestijnse deelnemer in Nicosia gestolen. Hij is een zoon van een exminister van Transport in Palestina. Door de hoge connecties van zijn vader kon een nieuw
paspoort binnen een paar uur gemaakt worden en met DHL naar Larnaca gestuurd worden.
Bovendien belde twee dagen later de politie in Nicosia dat de tas met paspoort (maar zonder
geld) gevonden was. Ook die is nog naar Larnaca gestuurd. Alles kwam daar op tijd aan.
Uiteindelijk is hij door alle grensovergangen toch met zijn oude paspoort gereisd, schreef
Musa.
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Er bloeide ook nog een bijzondere liefde op: een ’67 Palestijnse deelneemster en de meest
rechtse Israëlische jongen die er was. Leuk om te zien, maar voor hen ook heel moeilijk en
“awful, to fall in love with your enemy”, zoals zij aan mij toegaf. Op de laatste dag hadden zij
nog een vervelende inhoudelijke discussie, terwijl ze twee uur later hand in hand in de bus
naar het vliegveld zaten. De kans is klein dat dit toekomst heeft, maar dat iemand zo open
kan staan voor gevoelens van liefde voor iemand die politiek gezien je vijand is, vind ik heel
bijzonder.
Ik denk zeker dat dit seminar impact heeft op deelnemers. Mensen gaan nadenken, niet
alleen over het conflict en de ander, maar ook over zichzelf en hun eigen gemeenschap en
achtergrond. Ze stellen zich open voor verhalen van mensen die zij eerder nog als hun vijand
beschouwden. Ze willen van elkaar leren en naar elkaar luisteren.
Namens de deelnemers ben ik de donateurs en fondsen van stichting COME dankbaar voor
de giften die zij gedaan hebben. Alleen daarmee kunnen deze seminars worden
georganiseerd.
Maaike Hoffer
Projectleider Stichting COME
Oktober 2016
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