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1. Inleiding
“De andere kant zijn ook mensen, met gevoelens, emoties en pijn, net als wij”, zo luidt één van
de drie lessen die een ’67 Palestijnse deelnemer uit het seminar meeneemt naar huis. Een Joods
Israëlische schrijft: “Menselijke relaties zijn een belangrijk onderdeel van het erkennen van de
andere kant en voor een toekomst waarin we samen willen zijn.” Een ’48 Palestijnse
deelneemster stelde dat zij had geleerd dat mensen met heel verschillende achtergronden een
gemeenschappelijke basis kunnen vinden.
Het dialoogseminar vond van 26 augustus t/m 5 september plaats in Droushia, Cyprus. Er zijn 30
deelnemers, 15 vrouwen en 15 mannen, verdeeld over drie circumstantial groepen: 13 Joods
Israëlische deelnemers, 9 zijn ’67 Palestijnen (Palestijnen uit de bezette Westelijke
Jordaanoever) en 8 hoorden bij de ’48 Palestijnse groep (Palestijnen die in Israël wonen met een
Israëlisch paspoort). Uit de evaluatieformulieren blijkt dat ruim 85% van de deelnemers
universitair geschoold is. Tweederde is religieus niet actief; van de tien personen die dat wel zijn,
zijn twee moslim, vier joods en drie christelijk. Eentje geeft aan traditioneel joods te zijn. 70
Procent van de deelnemers heeft een baan, 20% is student en 10% is werkloos of op zoek naar
een baan. Veel ’48 Palestijnen geven aan dat ze zich naast ’48 Palestijns ook ’67 Palestijns
voelen; een van hen omschrijft zichzelf echter als born Israeli. 20% Van de deelnemers heeft
voor het seminar nog nooit iemand van de andere kant ontmoet, bijna 60% een enkele keer en
ruim 20% vaak.
Het seminar wordt voorbereid, uitgevoerd en begeleid door een comité van acht leden, waarvan
zes oud-deelnemers, twee per circumstantial groep. Deze Israëlische en Palestijnse comitéleden
zijn zeer gemotiveerd om anderen binnen hun gemeenschap eenzelfde invloedrijke ervaring te
geven die zij zelf ook gehad hebben. In het voorjaar komt het comité twee dagen bijelkaar in Beit
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Jalla, vlakbij Bethlehem. Dit ligt in Gebied C, wat ook voor Israëli’s toegankelijk is. Naast
bespreking van de actualiteiten en de eventuele invloed op het seminar, ligt de nadruk tijdens de
tweedaagse ontmoeting op het vaststellen van het programma en op de werving en selectie van
deelnemers. We bespreken wat wij als comité in het werk kunnen stellen om de deelnemers zo
goed mogelijk te selecteren, voor te bereiden en tijdens het seminar te begeleiden. We nemen
logistieke en praktische zaken door en stellen het programma vast.
Tijdens het seminar is de sfeer binnen het comité zeer positief. De comitéleden hebben het
gezellig met elkaar, kunnen veel lachen maar ook serieus het werk doen. Men wil van elkaar
leren en ervaringen delen. Een goed functionerend comité is één van de factoren voor het
welslagen van een seminar.
Het seminar is heel goed verlopen. Op de eerste dag hadden mensen al een open houding naar
elkaar en zaten zij na de eerste sessie door elkaar aan het diner. Ook de begroeting eerder die
dag tussen de drie groepen was open en hartelijk, wat niet altijd het geval is. Deelnemers komen
toch met bepaalde ideeën, gevoelens en vooroordelen naar het seminar waarvan de vraag is in
hoeverre die - uit respect of uit fatsoen - in het begin onderdrukt kunnen worden.

2. Structuur
De eerste twee dagen staan in het teken van persoonlijke kennismaking, met sessies als ice
breaking, de hike, expectations en listening. Na de sessie fears and trust markeren de activiteiten
history timeline en de map activity op de derde dag de overgang naar meer nationale en
politieke onderwerpen. Daarna volgen dagen met diverse activiteiten waarin deelnemers hun
politieke standpunten kunnen uiten en over verschillende onderwerpen met elkaar in discussie
gaan. De inhoud van de gesprekken hangt af van wat de deelnemers er zelf in leggen.
Halverwege het seminar vindt een sessie plaats (where are we?) waarin deelnemers reflecteren
op de eerste helft van het seminar en als groep vooruitkijken naar het tweede deel. Deelnemers
maken in deze sessie even pas op de plaats. Hoe gaat het eigenlijk? Als comité willen we dat zij
daarover nadenken zodat we als groep eventuele aanpassingen kunnen doen naarmate het
seminar vordert.
Er vinden twee culturele avonden plaats, een Palestijnse en een Israëlische, waarin elke groep de
andere groep kan laten kennismaken met zijn cultuur. Op de laatste dag evalueren en
concluderen we het seminar met de hele groep. Door middel van diverse groeps- en individuele
activiteiten stimuleren we deelnemers na te denken over het proces waar ieder doorheen is
gegaan en over de toekomst. Deelnemers schrijven onder andere een brief aan zichzelf die zij
over een paar maanden van hun comitélid onverwachts zullen ontvangen. We vragen hen na te
denken over hoe zij hopen dat ze over een paar maanden op het seminar terugkijken en over
wat zij met de ervaringen tijdens het seminar zullen doen.
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3. Ontwikkelingen en aandachtspunten
Vanaf het begin was de dynamiek tussen de verschillende groepen en deelnemers positief. Ook
in de vrije tijd trokken zij met elkaar op, aten ze in gemengde groepjes en bleven zij met elkaar in
gesprek.
Naast de altijd aanwezige felle discussies, waren er weinig moeilijke momenten. Op één incident
na. Tijdens de Palestijnse culturele avond droeg één van de Palestijnse deelnemers een gedicht
voor waarin de Israëli’s wordt verzocht ‘ons land te verlaten’. De Israëli’s voelden het onderlinge
vertrouwen en de goede relaties in één klap verdwijnen. Wat hen vooral teleurstelde was het
feit dat, toen Palestijnse deelnemers hoorden dat een ander gedicht dan was afgesproken werd
voorgedragen, niemand hem stopte met voordragen. Vooral toen bleek dat het gedicht een vrij
ongenuanceerde inhoud kende. Alsof iedereen ermee instemde. Veel Palestijnse deelnemers
zeiden daarover dat zij niet luisterden naar de inhoud en ook de inhoud niet zouden begrijpen
mochten ze het wel goed horen. Arabisch is een moeilijk taal en helemaal het Arabisch waarin
gedichten geschreven worden.
Als comité weten we: er zal een crisis plaatsvinden. Het is slechts de vraag wanneer en hoe. De
culturele avonden zijn potentiële binders én brekers. Als comité leren wij hiervan dat het
belangrijk is om de opzet van zo’n avond te weten, zodat we voorbereid zijn en snel adequaat
kunnen reageren mocht het op een crisis uitlopen. Een ander aspect waar wij meer rekening
mee kunnen houden, is het feit dat veel mensen direct allerlei aannames doen, zonder die te
checken of te communiceren. In dit geval werd dat uiteindelijk wel gedaan en ebde de crisis
daarna weg. Sommige deelnemers zien ook de bijkomende ‘voordelen’ van een crisis, zoals zij in
het evaluatieformulier schrijven: “... maar het was een trigger voor discussies.”
Tijdens diverse reflectiemomenten gaven deelnemers aan dat ze het comité benaderbaar en
professioneel vinden, met duidelijk goede vibes onderling. Dit heeft zeker bijgedragen aan het
goede verloop van het seminar.

4. Impact
Op de laatste dag vinden evaluatie en conclusie plaats. Deelnemers vullen onder andere een
uitgebreid evaluatieformulier in, niet alleen met vragen over de activiteiten, maar ook met
stellingen waar zij het (niet) mee eens zijn en met een tiental open vragen. Op deze manier krijgt
het comité een goed beeld van de impact van het seminar, het proces waar deelnemers
doorheen gegaan zijn en feedback over de activiteiten.
Met de hele groep vindt een concluderend gesprek plaats onder leiding van de Nederlandse
comitéleden. Ook doen we een touching activity, speed dating en het web. Hierin noemt
iedereen omstebeurt iets wat hij zal achterlaten op Cyprus en iets wat zij mee wil nemen naar
huis. In het kringgesprek vertellen deelnemers hoe waardevol en invloedrijk deze 11 dagen
waren. Ook geven zij aan dat zij veel meer begrip en kennis hebben gekregen van het conflict,
van de andere kant en van de verschillende narratieven en perspectieven. Zelfkritiek vindt ook
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plaats. “De sociale en politieke kennis in Israël is heel laag en niet toereikend.” Iemand anders
zei dat hij zich nu pas realiseert hoeveel kanten er aan het conflict zitten en dat hij dat van
tevoren absoluut niet wist. De grootste hoop van iemand is dat sommigen uit de groep ooit
leiders in hun maatschappij zullen worden en dan terug zullen denken aan de gesprekken die
hier gevoerd zijn. Een Israëlische deelneemster deelde: “Ik voel mij heel dankbaar. Dit was echt
een kans. Ik heb veel geleerd, onder andere over Palestijns geweldloos verzet. Deze ervaring zal
onderdeel van mijn dagelijks leven blijven. Ik werk in het Openbaar Ministerie, vooral in
Jeruzalem, en deze ervaring zal mijn werk sterk beïnvloeden. Ik zal mijn werk anders doen dan
zonder dit seminar.”
We vragen deelnemers om, indien ze willen, in het midden van de cirkel te staan en een stelling
te zeggen die voor hun op dat moment geldt. Deelnemers die het daarmee eens zijn, kunnen
naar de persoon in het midden toe gaan: dichtbij als ze het er helemaal mee eens zijn, iets
verder weg indien ze het slechts gedeeltelijk zo voelen. Deelnemers zeiden stellingen als ‘I
believe I can do something personally to improve the situation in a way’, ‘I want to meet people
back home’, ‘Humanity is more important than nationality’ en ‘I will try to live a life that does
not feed the loop of violence and mistrust’. Veel deelnemers gingen dicht bij elkaar staan.
Twee deelnemers stelden voor om een gesloten Facebook groep te maken voor alle deelnemers.
Zij willen hiermee blijven communiceren en elkaars standpunten blijven horen. Naarmate de tijd
vordert, kan iedere deelnemer een nieuw lid aandragen, iemand die hij/zij vertrouwt, om zo de
kring van mensen groter te maken.
Concluderend kan ik zeggen dat deelnemers tijdens het seminar positief waren en dat we dit ook
terugzien in de evaluatieformulieren. Met de feedback gaan we aan de slag. Veel deelnemers
willen met elkaar in contact blijven en over een paar maanden nog eens bij elkaar komen voor
een kort seminar. Ook dit is een onderwerp om verder over na te denken. Iedereen vindt verder
dat stichting COME de seminars moet blijven organiseren, omdat ze zo invloedrijk en waardevol
zijn. Niet alleen over de andere kant leer je veel, ook over jezelf. Het geeft de vijand een gezicht,
een naam, een verhaal. “Ik weet nu dat de andere kant ook mensen zijn.” Afsluitend wil ik één
van de deelnemers citeren: “Bedankt dat jullie ons deze kans hebben gegeven om deel te nemen
en om echt invloed uit te oefenen op de basis van ons conflict: de mensen aan beide kanten.”
Maaike Hoffer
Projectleider stichting COME
Oktober 2018
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Bijlage I: Evaluatie - Stellingen
Hieronder staan de stellingen die we deelnemers vragen te beoordelen ter evaluatie van hun
gevoelens en ideeën. Hoeveel mensen welk antwoord hebben gegeven, is in de tabel te zien.
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Bijlage II: 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?
Gegeven antwoorden zijn o.a.:
- That it is important to have faces and names behind the word ‘Palestinians’. It should be
the first step to solve the conflict.
- I have hope that some of us will actually make changes in our society.
- The importance of recognizing the legitimacy of Palestinian nationalism.
- There is a gap between our understanding of our needs and fears, and plans for a
solution. I am not sure if we can bridge them, but understanding might be good enough.
- Meeting is the key for any future solution.
- We are a moral society but we need to criticize ourselves more.
- I should meet more Palestinians and have close meetings with them.
- Recognition of the others' suffering and right of independence. Our narrative isn't the
only one and is not the only true one.
- The other side are actually humans. I always knew it, however it seems to me that in the
seminar I really realized it for the first time.
- A change can come from the bottom, from simple people, but it will need a lot of
consistency, empathy and hard work. Education can be a great tool.
- The understanding of how little we know about the others' narrative.
- We are able to affect and make changes.
- We will go home and change as many people as possible to come and have this, it's very
important to know and not to stay careless.
- Dialogue is always an option, always.
- The other side are also human beings who have feelings and emotions, just as we do, as
well as pain.
- The other side may not want to be part of the conflict, just as we do.
- Our media, education system and our attitude should enhance in order to affect the
other side opinion. Because their government is controlling their mentalities and
brainwashed them with not-smart ideas.
- Fear and violence are fueling each other on both sides, but hope gives hope.
- It is possible to reconcile young people who come from opposite sides of the conflict.
Zijn jouw ideeën, gevoelens of beelden van andere mensen veranderd? Zo ja, leg uit hoe.
Een greep uit de antwoorden:
- I have a deeper understanding of the Palestinian experience, and learned that the other
side can change its mind and listen when it comes to deeply sensitive or complicated
topics.
- I got more familiar with the Palestinian narrative and dynamics in a group. Some people
really gave me hope.
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Yes, definitely. I didn't really know what challenges Palestinians face, and I learned about
our similarities in so many aspects.
I have realized the complexity of my circumstantial group better. I have realized where
people are coming from, why they got the approach they are having.
I didn't think the other groups would understand our narrative.
Yes, I am aware now that we are all humans who don't want to harm one another. I used
to think that all of the other side hate us.
Yes, it has changed because it is my first time dealing with an Israeli except from the
checkpoints where everyone is rude and shouting on us.
To meet open minded Israeli changed my view of the Israeli society.

Zijn jouw ideeën, gevoelens of beelden over jezelf veranderd? Zo ja, leg uit hoe.
Een greep uit de antwoorden:
- The seminar clarified my ideas about my place in my society and my relationship with the
other side.
- I have put into question many thoughts I had before. I am willing to consider more
options and more opinions.
- Yes, I feel that my ideas became more based, I learned a lot and got to think a lot.
- Yes, I became a better listener. I got more understanding.
- I have discovered and developed more skills, like listening, discussing.
- For me at the beginning the idea of the seminar was scary and I thought it would be hard
and I would be under pressure. But I am glad I have been here and learned more about
the conflict. I thought I would be more active and involved, but the differences between
the levels of knowledge about the conflict is difficult to let you express your feelings.
- Yes, it has changed but I still honestly don't know if it is for the better or for worse.
Hoe zou je jouw ervaringen in dit seminar thuis willen toepassen?
- I want to work - professionally if possible - to improve Palestinian-Israeli relations.
- Maybe establish some sort of a dialogue that continues, explain the experience to my
friends and family, and preserve connections.
- Spread the importance of meetings. Represent my ideas about the other side. Keep the
connections that I created here.
- Speak to my friends and family, and change their opinions about things and people.
- Continue researching, start studying Arabic, and hopefully in the future I will be in a
position to influence.
- Challenge people back home about their perception of the conflict. Spread the
humanization of the other side. Actively initiate communication and contact with the
other side.
- Be more outspoken about things that relate to the conflict. Learn more about the
initiative Two States One Homeland. Organize tours to cities in the West Bank. Keep in
touch with people from the other side.
- I am starting a human rights fellowship and I would love to focus on the Palestinian
population in East Jerusalem, maybe even collaborate with people in this group.
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I would like to open my friends and surroundings' eyes about stuff we didn't know or we
don't come across in our daily life.
Promoting bridge-building. Humanizing the other side as well as having an
anthropological approach beside the diplomatic/political/religious approach.
Talk more about it and let people know that some people want less pain and no war, as
much as we do.
Actually, I have organized a small seminar for 20 Palestinian youth activists to pass to
them all the thoughts I have learned here (for when I am back home).
I would like to change some ideas of people beside me, to affect others. I would like to
stay in touch with people I met and make the group bigger to effect more people and
make them understand the other side.
It's not a matter of how but it's a must, an obligation to mention this in every
conversation, especially because political conversations take a huge part of my day.
To reconcile with and educate people from my own group. Take up the opportunity to
start initiatives to process the conflict with participants from all sides.

Zou je jouw vrienden of familie adviseren om aan dit seminar deel te nemen? Waarom?
Op deze vraag antwoorden alle deelnemers ja, hieronder volgt een aantal redenen die zij
noemen:
- Yes, it is an opportunity to understand better your way of thinking about the conflict and
also to check it with others.
- Yes. I think everyone at home needs to experience this, in order to educate themselves
and change the way they think about the other side.
- Yes, because it is enlightening, makes good friends and really contributes to knowledge
about the conflict in a helpful way.
- Yes, definitely. Well organized, profound, good facilities. You can see that a lot of effort
was put in the seminar.
- Absolutely. I would even send my father. This experience is breaking the wall between
us.
- Yes, I will, because it is a must for those people who live the conflict in a passive way. It's
a great first experience and teaches a lot about societies, relationships, building bridges
and human awareness.
- Yes, because one will learn a lot about the other groups and about oneself.
- Yes, it could be a life changer for many people and a nice experience of traveling.
- Of course. It is a very influential experience, which I hope one day will be accessible to
many more Palestinians and Israelis.
Wat is jouw persoonlijke mening over dit soort seminars? Denk je dat ze nuttig zijn?
Een aantal gegeven antwoorden:
- Promotes understanding positively and it was well-organized. Very important as a tiny
step towards a solution.
- Very important, especially in the sense of educating future leaders for peace.
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I am pro. I will look into more '48, '67, Isr. seminars for the future. I found it challenging,
educating, motivating and therefore beneficial.
Enriching, a life changing experience.
My full faith and believe in this kind of projects.
This kind of seminars could help understand both societies' backgrounds and needs and
give them a way/chance to start solving their conflict in peace.
It helps to learn about the other side, have hope, and reduce hate.
We need this kind of seminars.
It is really effective and important as a try to find a solution.
More people should join it and it should have a follow-up.
One of the first steps to solve any conflict is the ability of dialogue and this is a good
opportunity for it.
Very important and crucial. This is literally the only chance for most people to meet and
learn about each other across the divides.

Hoe zouden we een vervolg kunnen geven aan het seminar, indien gewenst?
Een aantal van de antwoorden:
- Support the group in getting together in the future.
- Either through projects that we continue to work on together, or physical meetings in
Jordan.
- Start an alumni program/organization. Follow-up meetings once every period of time.
Support future mutual initiatives.
- A follow-up is wanted! More articles, other ways to meet, group of connection, how to
keep in touch.
- To have another small (a weekend?) follow-up mini-seminar after 4 to 6 months to see
where each one of us took the seminar.
- The letter to yourself is a great idea. Maybe meeting again in 6 to 7 months. Maybe a
google doc based on our fields and fields we can/want help with. Maybe another
evaluation in 6 months to see how we did since today.
- Another seminar in Amsterdam.
- We need something to keep the hope which we already started to make here in Cyprus.
- Create a group on social media and try to meet each other back home.
- We should do meetings in Palestine/Israel because I believe it shouldn't be a one-time
thing.
- A follow up is very needed and wanted. It could make use of social media. Collective
initiatives and future alumni meetings should happen. Alumni (participants) could teach
sessions in future meetings, about their experience and achievements.
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Bijlage III: Programma van dag tot dag
Programma COME-seminar 2018
Zondag, 26 augustus 2018
Woensdag, 29 augustus 2018: film
Chairpersons: Marieke + Maaike
Chairpersons: Aula + Musa
17.30 Arrival in the hotel
08.00 Breakfast
18.00 Welcome
09.00 Wake-up activity
Name activities
09.15 Film 1, Jewish Israeli choice
Division of the rooms
10.45 Coffee-tea break
20.00 Dinner + COMEeting
11.15 Discussion about the film
12.15 Circumstantial group meeting
Maandag, 27 augustus 2018: hike
13.00 Lunch + COMEeting
Chairpersons: Emilie + Michael
Free time
06.30 Breakfast
14.30 Preparation questions group meetings
07.00 Hike
16.00 Departure to Pafos
11.30 Arrival to Lara Beach
Free time
Free time
21.00 Taxi back to hotel
Time for lunch
24.00 Bus back to hotel
13.30 Back to the hotel
15.45 Coffee-tea break
Donderdag, 30 augustus 2018: group meetings
16.15 Expectations
Chairpersons: Emilie + Hady
18.00 Short break
08.00 Breakfast
18.15 Listening
09.00 Wake-up activity
19.15 Circumstantial group meeting
09.15 Group meeting: ’67 Pal. - Jewish Israeli
20.15 Dinner + COMEeting
11.00 Coffee-tea break
11.15 Group meeting, '48 Pal. - Jewish Israeli
Dinsdag, 28 augustus 2018: fears and trust
13.00 Lunch
Chairpersons: Ruthi + Hady
Free time
08.00 Breakfast
15.45 Coffee-tea break
09.00 Wake-up activity
16.15 Group meeting, '67 Pal. - '48 Pal.
09.15 Fears and trust
18.00 Preparation Palestinian cultural night
Discussion in small groups
Israeli circumstantial group meeting
11.00 Coffee-tea break
20.00 Dinner + COMEeting
11.15 History timeline + discussion
21.00 Palestinian cultural night
13.00 Lunch
Free time
Vrijdag, 31 augustus 2018: hot topic
15.45 Coffee-tea break
Chairpersons: Ruthi + Musa
16.15 Map activity + discussion
08.00 Breakfast
17.45 Small break
09.00 Wake-up activity
18.00 Personal appointments
09.15 Film 2, ’48 Palestinian choice
19.00 Mixed group reflection
10.45 Coffee-tea break
20.00 Dinner + COMEeting
11.15 Discussion about the film
12.15 Personal appointments
13.00 Lunch
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15.45
16.15
17.45
19.30

Free time
Coffee-tea break
Hot topics
Circumstantial group meeting
Dinner + COMEeting

Zaterdag, 1 september 2018: Where are we?
Chairpersons: Aula + Michael
08.00 Breakfast
09.00 Wake-up activity
09.15 In the other shoes
11.00 Coffee-tea break
11.15 Hot topics
13.00 Lunch
Free time
15.45 Coffee-tea break
16.15 Where are we?
17.30 Personal appointments
19.00 Early dinner
20.00 Departure to Nicosia
Zondag, 2 september 2018: Cyprus conflict
Chairpersons: Musa + Hady
08.00 Breakfast
09.15 Part 1: Cyprus conflict
Part 2: Cyprus conflict
13.00 Free lunch
Free time
17.00 Part 3: Cyprus conflict – walking tour in
old city of Nicosia
20.00 Dinner together in Centrum Hotel
21.00 Departure back to hotel in Droushia
Maandag, 3 september 2018: film
Chairpersons: Ruthi + Emilie
08.00 Breakfast
09.00 Wake-up activity
09.15 Film 3, ’67 Palestinian choice
10.45 Coffee-tea break
11.15 Discussion about the film

COME Dialoogseminar 2018

12.15 Yes/No activity
13.00 Lunch
Free time
15.45 Coffee-tea break
16.15 Hot topics
18.00 Preparation Israeli cultural night
Palestinian circumstantial group
meetings
20.00 Dinner + COMEeting
21.00 Israeli cultural night
Dinsdag, 4 september 2018: conclusions
Chairpersons: Marieke + Maaike
08.00 Breakfast
09.00 Wake-up activity
09.15 Preparation of creative activity,
reflecting on the seminar
10.30 Presentation of the creative activities
11.00 Coffee-tea break
11.15 Circumstantial group meeting
13.00 Lunch
14.00 Written evaluation
14.45 Oral conclusion
Letter to yourself
Touch somebody who….
Speed dating
Web
18.00 Packing the bags / COMEeting
19.30 Dinner
21.00 Farewell party
Woensdag, 5 september 2018: departure
06.30 Breakfast ’67 Palestinians
07.00 Departure ’67 Palestinians to Pafos
Airport
08.30 Breakfast
12.00 Check-out of the rooms
13.00 Lunch
17.00 Departure ’48 Palestinians and Jewish
Israelis to Pafos Airport
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