S ch ng C.O.M.E
Communication

ﺕﻭﺍﺹﻝ
תקשורת

Verslag dialoogseminar voor Israëli’s en Palestijnen
3 t/m 13 september 2017, Cyprus

Stichting COME - Communication Middle East
Maaike Hoffer / Jan Halin
Projectleider / Bestuurslid Stichting COME

Communication
ﺕﻭﺍﺹﻝ
תקשורת

‘Hope is a choice’
(Israëlische deelneemster)

Maaike Hoffer, Projectleider Stichting COME
Jan Halin, bestuurslid Stichting COME
Oktober, 2017

Foto’s © Marieke van Andel en Maaike Hoffer

Steun het werk van Stichting C.O.M.E.!
Dit kunt u doen door een financiële bijdrage over te maken naar banknummer NL 04 INGB
0003733187, t.n.v. Stichting COME te Leiden. Stichting C.O.M.E. heeft een ANBI-keurmerk.
Meer informatie vindt u op de website: www.stichting-come.nl.
Voor contact of informatie over presentaties kunt u mailen naar stichtingcome@gmail.com.

COME Dialoogseminar 2017

2

Communication
ﺕﻭﺍﺹﻝ
תקשורת

Verslag Dialoogseminar Stichting COME
Inhoudsopgave
Inleiding ................................................................................................................................................... 4
2. Voorbereiding ...................................................................................................................................... 7
3. Seminar.............................................................................................................................................. 10
3.1. Inleiding ...................................................................................................................................... 10
3.2. Dynamiek, ontwikkelingen en aandachtspunten ....................................................................... 11
3.3. Comité ........................................................................................................................................ 12
3.4. Deelnemers ................................................................................................................................ 14
3.5. Programma ................................................................................................................................. 16
3.5.1. Programma van dag tot dag ................................................................................................ 16
3.5.2. Expectations ........................................................................................................................ 18
3.5.3. Listening .............................................................................................................................. 18
3.5.4. Fears and Trust .................................................................................................................... 19
3.5.5. Personal appointments ....................................................................................................... 19
3.5.6. Hot Topics ............................................................................................................................ 19
3.5.7. Films..................................................................................................................................... 20
3.5.8. Cyprus conflict - Nicosia ...................................................................................................... 21
3.5.9. Culturele avonden ............................................................................................................... 21
4. Evaluatie en conclusie ....................................................................................................................... 22
4.1. Algemeen.................................................................................................................................... 22
4.2. Evaluatie: Open vragen en antwoorden..................................................................................... 23
4.3. Conclusie .................................................................................................................................... 27
5. Kort verslag door Marieke: ‘Een inkijkje’........................................................................................... 27
6. Impressie van het seminar van Jan Halin .......................................................................................... 28
7. Persoonlijk nawoord door Maaike .................................................................................................... 29
COME Dialoogseminar 2017

3

Communication
ﺕﻭﺍﺹﻝ
תקשורת

‘After a difficult
conversation, guiding
the other person back
to the seminar’

‘Crossing
the borders’
‘Friendship is
sharing and caring’

‘A personal
appointment that
changed perceptions’
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Inleiding
De Griekse dichter Kafavis schreef het gedicht Ithaka, het eiland met zijn lief Penelope waar
Odysseus naar verlangt en pas aan eind van zijn leven aan land zal gaan. Uit dit gedicht een
paar strofen:
‘Als je de tocht aanvaardt naar Ithaka
wens dat de weg dan lang mag zijn,
vol avonturen, vol ervaringen.
Houd Ithaka wel altijd in gedachten.
Daar aan te komen is je doel.
Ithaka gaf je de mooie reis.
Was het er niet, dan was je nooit vertrokken.’
De reis naar het dialoogseminar op Cyprus was met name voor de ’67 Palestijnen uit de
Westelijke Jordaanoever fysiek, en voor vrijwel alle deelnemers psychologisch een grote
stap. Ze moeten lef hebben om het avontuur van de ontmoeting en de dialoog met de
‘vijand’ aan te gaan. Het seminar biedt een veilige pleisterplaats om pijnlijke ervaringen te
delen. Een oplossing ligt nog ver weg en is een weg vol avonturen en ervaringen. Maar door
‘more understanding’, ‘cooperation is a light in a dark room’, ‘we have to act’, ‘feeling of
hope’, ‘I hope you will continue’ (uitspraken gedaan in de terugblik op het seminar) biedt het
seminar bagage voor de lange reis van de deelnemers in het dagelijks leven. Een Palestijnse
deelnemer spreekt van ‘een goed experiment’, “er is meer begrip ontstaan, elke dag heb ik
iets nieuws geleerd, na felle discussies ontmoetten we elkaar daarna weer als mensen en
niet als vijanden”. Het verslag is gelardeerd met notities van deelnemers over het seminar
naar aanleiding van de vraag wat de meeste indruk had gemaakt, gesteld tijdens de farewell
party.
De deelnemers zijn niet naar het seminar gekomen met het idee tot een ‘oplossing’ van de
complexe politieke situatie te komen. Meerdere namen het woord ‘illusie’ in de mond. De
‘Two States, One Homeland’ gedachte (zie 3.5.7.) was voor een aantal deelnemers nieuw en
werd als bijzonder interessant genoemd. Het hele seminar was uitdagend, ‘elkaar
ontmoeten voorbij etiketten’. Nieuwe perspectieven zijn benoemd en verkend met als
uitdaging dat “we het zelf moeten doen in al de omgevingen waarin we actief zijn”. ”There is
hope, radicals can change their opinions”. Een aantal deelnemers was heel concreet in wat
zij willen ondernemen: ”ik zoek een Palestijnse medestudent op en probeer relatie op te
bouwen’. “Ik ben veranderd en neem dat mee in mijn contacten”. Een van de deelnemers
kiest op basis van deze ervaring voor een loopbaan in het onderwijs om zo een bijdrage te
leveren aan meer begrip.
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Deelnemers komen met wantrouwen, angst en vooroordelen naar het seminar. Ze slapen in
gemixte kamers, Palestijnen en Israëli’s samen. Sommige deelnemers zijn hier gespannen
over, want: is dit wel veilig? Met zo’n Israëli, die veel Palestijnen alleen als soldaat kennen.
Of met zo’n Palestijn, die door Israëli’s geassocieerd wordt als terrorist. Voor sommigen is
het de eerste keer dat ze ‘de vijand’ in levende lijve ontmoeten. Maar elkaar leren kennen
kan het perspectief veranderen. Voor sommigen al bij de eerste aanblik (“they are the
coolest people”), voor anderen na een paar dagen met elkaar optrekken, persoonlijke
verhalen horen en discussies gehouden te hebben.

‘Friends that
show love’

De sfeer tijdens het seminar was heel positief, geleidelijk aan
mengden de deelnemers zich meer en meer. Begrip voor elkaars
culturen zoals die in verhalen wordt verteld is ontstaan en in de ontmoetingen en
gezamenlijke activiteiten – in steeds wisselende samenstellingen – is dat gevoel gegroeid en
is respect gevoed. Aan het eind kwam de oproep om contact te houden met elkaar.
Emailadressen zijn genoteerd en er zal een geheime Facebookpagina worden geopend. In
een van de laatste activiteiten van het seminar (‘Speeddaten’) konden de deelnemers in één
minuut elkaar nog een laatste vraag stellen, een compliment geven of nog iets zeggen: dit
was een ongelofelijke sessie om te zien. Zoveel plezier, lol, omhelzingen en tranen: hoofd en
met name hart zijn in het seminar geraakt.
‘A lot of

Het comité heeft met veel inzet en betrokkenheid bijgedragen aan de
laughing
kwaliteit van de ontmoetingen en zo de dialoog een kans gegeven. Ook dit
jaar was Marieke van Andel aanwezig die vanuit haar expertise bijdraagt
together’
aan de kwaliteit van de begeleiding van het comité in hun rol als
gespreksleider van ontmoetingen en discussies. Van het bestuur was Jan Halin mee als extra
helpende hand van de zwangere projectleider Maaike Hoffer. Zijn bevindingen werden met
het comité besproken en zullen meegenomen worden in de aanloop naar het volgende
seminar. In de dagelijkse vergaderingen tijdens het diner werd het programma besproken,
ervaringen gedeeld en feedback en suggesties
‘That time that I was in de
gegeven. Kortom een prachtig team dat wil leren!

pool with everyone and it
was just pure fun and I really
felt among friends’.

Het seminar vond van 3 t/m 13 september plaats in
Droushia, Cyprus. Het thema was ‘Communicatie’. In
de communicatie resoneert de identiteit mee. In een
aantal sessies en in de workshop in het Home for Cooperation in Nicosia is interactief het
begrip verkend. Identiteit is dynamisch en wordt in belangrijke mate bepaald door de
situatie waarin iemand zich bevindt.

Er namen 30 deelnemers deel aan het seminar, 15 vrouwen en 15 mannen, verdeeld over
drie circumstantial groepen. Hiervan behoorden 13 tot de Joods Israëlische groep, 9 tot de
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’67 Palestijnse groep (Palestijnen uit de bezette Westelijke Jordaanoever) en 8 tot de ’48
Palestijnse groep (Palestijnen die in Israël wonen). Meer over de deelnemers in hoofdstuk
3.4.
Het programma kon grotendeels uitgevoerd worden zoals het comité het in de
voorbereiding had besproken. Minieme 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 Expectations, in 3.5.3. over de
activiteit Listening, in 3.5.4 over Fears and Trust, in 3.5.5. over Personal appointments, in
3.5.6. wordt verteld over de Hot Topics, in 3.5.7. over de Films en in 3.5.8. wordt verteld over
het Cyprus conflict. Tot slot wordt in 3.5.9. iets gezegd over de culturele avonden.
Het seminar werd in 2017 vanuit Stichting COME begeleid door Marieke van Andel, Jan Halin
(bestuurslid COME) en mijzelf (projectleider Maaike Hoffer), Itai en Maya als Joods
Israëlische comitéleden, Emilie en Musa als de ’67 Palestijnse comitéleden en Hady en Dia
als ’48 Palestijnse comitéleden. Maya, Emilie, Dia en Hady waren nieuw in het comité. Emilie
en Hady waren deelnemers in 2016 en Maya en Dia in 2015. Meer over het comité is in
hoofdstuk 3.3. te lezen.

2. Voorbereiding
In maart 2017 kwam het comité voor de eerste keer ter voorbereiding bijeen. Gedurende
een ontmoeting van een dag is vooral gesproken over het comité. Waarom zijn we hier?
Waarom willen we hierbij betrokken zijn? Waarom denken we dat het seminar belangrijk is?
Deze focus op het comité en de sfeer onderling is van belang, zowel om elkaar als groep
beter te leren kennen als ook om een basis te leggen voor een succesvol seminar. Tijdens het
seminar zullen we intensief met elkaar samenwerken onder mogelijk stressvolle
omstandigheden.
Alle aanwezige comitéleden onderschreven het belang en de impact van een dialoogseminar
zoals COME die uitvoert. Ze zijn zeer gemotiveerd om een verschil te maken. We bespreken
een aantal aspecten die nodig zijn om het seminar succesvol te maken. Een sterk comité is
een van deze aspecten, naast een realistische voorbereiding van deelnemers. Zij moeten zich
ervan bewust zijn dat het een proces en ervaring is die elk jaar anders is en die afhankelijk is
van wat de deelnemers er zelf in stoppen. Deelnemers moeten met realistische
verwachtingen komen, anders raken ze teleurgesteld en zullen zij minder uit het seminar
halen dan mogelijk is. Daarmee wordt de selectie, voorbereiding en diversiteit van de
deelnemers een belangrijke taak van de comitéleden.
We praten ook over het seminar in relatie tot de situatie in het algemeen. Wegens de
complexe situatie in Israël-Palestina (door veel mensen als hopeloos omschreven), stellen de
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comitéleden dat het seminar des te noodzakelijker is. Het wordt steeds belangrijker om
mensen van de verschillende kanten bij elkaar te brengen. “We verplichten niemand om
vrienden te worden”, maar we geven deelnemers wel de mogelijkheid de ander te
ontmoeten, te leren kennen, zijn standpunten naar voren te brengen en de opinies van de
andere kant te leren kennen. Het seminar kan officieus gezien worden als een kick-start om
daarna thuis gemeenschappen op te bouwen. De deelnemers zullen ervaren dat ze anders
kijken naar hun situatie, en dat ze niet de enigen zijn. Die ervaring breekt blokkades in
gedachten van mensen. Zonder dat Stichting COME dit zo benoemt naar deelnemers toe,
brengt het seminar wel continuïteit. Ze blijven in contact met mede-deelnemers die dezelfde
ervaringen hebben gehad, sommigen passen bepaalde dingen in hun leven aan en delen de
ervaringen in hun netwerk.
Volgens de comitéleden is het seminar uniek. Het is geen politiek seminar (zoals een vredesof een onderhandelingsseminar), en ook geen platform voor alleen maar non-politieke
onderwerpen. Het betreft een mix van interpersoonlijke, humanistische en politieke
benaderingen. Elke deelnemer komt als individu, met persoonlijke verhalen en politieke
ideeën. Voor beide biedt het COME-seminar een open, veilige ruimte waar plek is voor
emoties en diepe politieke discussies. Ook al is het geen politiek seminar, het ziet ook niet de
politieke kern van het conflict over het hoofd. Door deelnemers wordt deze uniekheid gezien
en als positief in evaluaties aangemerkt.
Tijdens de tweedaagse comité-ontmoeting in Beit Jalla in mei 2017 ligt de nadruk op het
programma en de 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 stellen het programma vast en bespreken logistieke en praktische zaken.
Omdat na jaren seminar-ervaring de methodologie en opbouw van het programma goed is,
passen we alleen details van een aantal activiteiten aan, afhankelijk van de evaluatie van het
seminar in 2016.
Een punt dat vorig jaar ter sprake kwam, was de deelname van mensen 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 voor
kort is dit ook altijd het geval geweest, maar in de praktijk vallen zij tussen beide groepen in.
We beslissen dat het afhangt van de deelnemer zelf. Voor sommige Oost-Jeruzalemmers is
het centrum van hun leven meer op de Westelijke Jordaanoever gericht, als iemand daar
studeert bijvoorbeeld. Maar anderen richten hun blik naar Israël, door aan een van de
Israëlische universiteiten te studeren bijvoorbeeld. Dit onderwerp werd dit jaar actueel, zie
hiervoor 3.4.
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Aanwezig bij het voorbereidingsweekend waren
Marieke en Maaike uit Nederland, Musa, Emilie en
Daniel als het ’67 Palestijnse comité, Samar namens de
’48 Palestijnse groep en Itai en Maya als Joods
Israëlische comitéleden. Meer over het comité en de
latere veranderingen in 3.3.
Na de tweedaagse vergadering konden de comitéleden Traditioneel eten we in Bethlehem knafeh
echt beginnen met het werven van deelnemers, ook al
na afloop van de voorbereiding
hebben alle drie de groepen al een lijst met potentiële
deelnemers liggen, die via vrienden en deelnemers van afgelopen jaren interesse in
deelname hebben getoond.
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. Een deelneemster zei twee weken voor het
begin van het seminar af, toen de tickets al geboekt waren. Zij was niet bij de 24-uurse
voorbereidingsbijeenkomst geweest die Maya en Itai georganiseerd hadden en had ook nog
geen deelnamegeld betaald. Zij weigerde dit alsnog te betalen, hoewel er al wel kosten voor
haar gemaakt waren. Hoe we dit in volgende jaren kunnen oplossen, is een punt van
bespreking.
De ’67 Palestijnse groep moet elk jaar op tijd bekend zijn wegens de visumverplichtingen
voor hen voor Cyprus. De comitéleden hadden in eerste instantie moeite om genoeg
vrouwelijke deelnemers te vinden. Uiteindelijk lukte dit gelukkig wel. Voor de kamerindeling
(10 driepersoonskamers) is het van belang dat er een gelijk aantal vrouwen en mannen
deelneemt. In een aantal wat kortere bijeenkomsten hebben Musa en Emilie de deelnemers
voorbereid op het seminar.
Zoals elk jaar kost het de ’48 Palestijnen de meeste tijd om een groep bijelkaar te krijgen.
Een aantal deelnemers was vroeg bekend, maar tot een paar dagen voor het begin van het
seminar was er nog plek voor een deelnemer. Uiteindelijk was de groep compleet en konden
Samar, Dia en Hady de deelnemers in twee korte bijeenkomsten voorbereiden op het
seminar.
In augustus is het comité, dat inmiddels van samenstelling veranderd was, onder leiding van
projectleider Maaike nog eens bijelkaar gekomen. Naast kennismaking met de nieuwe
comitéleden, werd elke activiteit tijdens het seminar in detail doorgenomen. Voor de team
building en het groepsgevoel is dit een waardevolle meeting.
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3. Seminar
3.1. Inleiding
Het officieuze begin van het seminar vond voor de drie groepen op een verschillend moment
plaats. De ’67 Palestijnen landden op 2 september om 23.30 uur op het vliegveld van
Larnaca (Cyprus) waarna Maaike, Marieke en Jan de groep en Emilie en Musa welkom
heetten. We overnachtten in een hotel in Larnaca. De dag erna reden we naar het vliegveld
om de twee andere groepen op te halen. De ’48 Palestijnen en Joodse Israëli’s hadden op 3
september vanuit Tel Aviv dezelfde vlucht naar Larnaca. 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. Op het vliegveld hielden we een eerste
kennismakingsronde om niet als volledig onbekenden in de bus naar het dorp Droushia te
zitten.
Het hotel in Droushia biedt elk jaar de ambiance voor een goed verblijf. Het management en
het personeel is zeer vriendelijk, behulpzaam en flexibel, de kamers zijn goed en het eten is
smakelijk (hoewel sommige deelnemers klagen over de weinige variatie in het eten). Omdat
Stichting COME al vele jaren bekend is in dit hotel en september net buiten het hoogseizoen
valt, zijn de prijzen acceptabel.
De eerste twee dagen stonden in het teken van persoonlijke kennismaking (zoals ice
breaking, de hike, expectations en listening). De activiteiten History Timeline en de Map
Activity op de 3e dag markeerden de overgang van persoonlijke kennismaking naar meer
nationale en politieke onderwerpen. Ook de eerste personal appointments stonden op het
programma. Op de 4e dag werd de eerste film getoond en bediscussieerd. Op die dag stond
ook al de trip naar Pafos op het programma. In tegenstelling tot eerdere jaren, vertrokken
we pas laat op de middag, om de mogelijkheid te hebben na de lunch nog een sessie te
houden in het hotel. Dag 5 stond geheel in het teken van de group meetings, waarbij elke
groep vragen had gemaakt voor de twee andere groepen en zij in sessies van ruim 1,5 uur
om beurten per twee groepen tegenover elkaar zaten. Per vraag was er 10 minuten tijd voor
de antwoorden, die bij voorkeur door verschillende deelnemers gegeven worden, zodat er
verschillende meningen gehoord worden. Deelnemers vinden dit een moeilijke maar
interessante activiteit. Het is complex om vragen te maken waar iedereen uit de groep het
over eens is en die een echte vraag is en geen stelling in zich heeft. Antwoorden geven en
horen zonder er een discussie van te maken, blijkt ook elk jaar weer ingewikkeld te zijn.
De culturele avonden vonden plaats op de avond van de 5e 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
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elkaar. Diverse deelnemers noemden de culturele avonden de beste onderdelen van het
seminar. Zie 3.5.5. voor een schets van de culturele avonden.
Op dag 6 vond de eerste keer de sessie hot topics (zie 3.5.7.) plaats, op dag 7 de tweede
sessie naast meer reflecterende activiteiten als in the other shoes en where are we. Op de 8e
dag was er aandacht voor het conflict op Cyprus. De groep verbleef één nacht in de
hoofdstad Nicosia waar we in de Home for Cooperation een interactieve workshop over
identiteit volgden en ook informatie kregen over het conflict door Grieks en Turks sprekende
Cypriotische medewerkers van de Association for Historical Dialogue and Research (AHDR).
In de namiddag gaf een gids de groep een rondleiding door de oude ommuurde stad
(inclusief de bufferzone). Dag 9 stond o.a. in het teken van de derde film en nog een sessie
hot topics. Op de een-na-laatste dag werd een beroep gedaan op de creativiteit van de
deelnemers, waarbij zij in groepjes iets moesten creëren, zoals een toneelstuk, liedje of een
gedicht, waarin zij op het seminar reflecteerden. ’s Avonds vond de farewell party plaats. De
laatste (halve) dag stond geheel in het teken van evaluatie, reflectie en samenvatting van het
seminar. Het dag-tot-dag programma staat in paragraaf 3.5.1.

3.2. Dynamiek, ontwikkelingen en aandachtspunten
Aan het einde van de eerste dag vond het eerste overleg van het comité plaats waarin o.a.
de conclusie werd getrokken dat het seminar een goede start kende. Er heerste een open en
prettige atmosfeer onder de deelnemers, iedereen had zin in het seminar en was
enthousiast om mee te doen met de openingsactiviteiten. Er leek al een goede
verstandhouding en gevoel tussen de deelnemers te zijn. Door de late aankomst in het hotel
was er helaas niet veel tijd om veel verschillende introductie- en kennismakingsactiviteiten
te doen.
Tijdens het seminar werkte het comité hard aan het behouden van deze open atmosfeer
waarin iedereen zich veilig voelde om zich te uiten. Hoewel vier van de zes lokale
comitéleden nieuw waren (zie 3.3.), was er een proactieve houding en een positieve sfeer in
het comité. Dit heeft zeker bijgedragen aan het ontstaan van een veilige sfeer in het
seminar.
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. Eenmaal voorbij de eerste emoties van
(bijvoorbeeld) de getoonde film en na de gegeven toelichting, ontspon zich een
gedachtewisseling waaruit begrip sprak voor de situatie. De context waarin een groep leeft
en denkt krijgt zo veel meer reliëf, waardoor meer begrip ontstaat. Zo maakte de film
‘Conflict of loyality’, aangedragen door de ’48 Palestijnen, de spagaat duidelijk waarin de
Druzen in Israël zich bevinden.
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Elkaar ontmoeten, de openheid en bereidheid hebben om de ander echt te leren kennen
voorbij vooroordelen en etiketten, dat is het hart van het seminar. Ontmoetingen die
evolueren naar dialogen. De ander wordt een ‘jij’, met wie je een relatie wilt opbouwen, er
ontstaat wederkerigheid. Dialoog leidt tot persoonlijke
‘Singing Image of John Lennon
groei, inzichten kunnen uitzichten worden. Lees in
in the shabbat celebration of de
hoofdstuk 4 wat deelnemers vertellen bij de evaluatie.
Israeli cultural night, I felt
complete unified with the world’
Relaties opbouwen vraagt om tijd, tijd om te proberen
voorbij vooroordelen te denken en op de ander af te
stappen. Het programmaonderdeel personal appointments bevordert het elkaar ontmoeten
en nodigt uit om ook in de vrije tijd het gesprek aan te gaan. Vrije tijd die er is tijdens de
maaltijden, de lange middagpauzes, na het diner en de vrije dagdelen aan het strand in
Paphos en in Nicosia. Uit de evaluatieformulieren blijkt dat deelnemers het belang van vrije
tijd tijdens het seminar erkennen, ze zeggen dat in die tijd vriendschappen hechter worden
of dat die tijd nodig is om de ervaringen te verwerken. Diverse deelnemers zouden nog meer
vrije tijd willen hebben zodat ze elkaar op sociaal en persoonlijk vlak nog beter kunnen leren
kennen.
Gedurende het seminar is een aantal keer gereflecteerd op het proces en de gang van zaken.
Dit gebeurde o.a. in een reflectie sessie in kleine groepjes, in de activiteit where are we en in
de circumstantial group meetings die de comitéleden ongeveer om de twee dagen met hun
eigen groep hadden. Deelnemers komen met hele algemene of meer specifieke
verwachtingen naar het seminar. De eerste dag worden die uitgesproken, maar het is goed
om daar tijdens het seminar ook naar terug te reflecteren. Een aantal Palestijnen gaf
bijvoorbeeld aan dat zij het gevoel hadden dat sommige Israëliërs zich op de vlakte hielden
en dat men meer ‘pittige discussies’ verwachtte en wenste. Er werd wel waardering
uitgesproken voor de sfeer van respect waarin men met elkaar sprak.
Gedurende het gehele seminar was het comité een rolmodel van openheid, betrokkenheid
en gezamenlijke verantwoordelijkheid. Onder leiding van Maaike werd het programma in de
COMEetings aan het eind van de middagsessies besproken en werden de activiteiten
geëvalueerd. Het goede verloop en positieve sfeer in het seminar was mede het gevolg van
de sfeer en de betrokkenheid van het comité op en met elkaar en met het programma.

3.3. Comité
Het comité bestond uit negen mensen. De lokale comitéleden waren voor het eerst in een
paar jaar weer met zes personen. Elke circumstantial groep had twee comitéleden. Namens
de Joods Israëlische groep waren Itai en Maya de comitéleden. Itai was voor het vijfde jaar
bij het seminar aanwezig, in 2011 als deelnemer en in 2013, 2015, 2016 en dit jaar als
comitélid. Elk jaar groeit hij meer in zijn rol en is hij nadrukkelijker aanwezig. Naar zijn
COME Dialoogseminar 2017
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deelnemers toe, naar de andere groepen, binnen het comité en in zijn contact met de
Nederlandse comitéleden. Dit gebeurt allemaal op een positieve, prettige en constructieve
manier. Het tweede comitélid, Maya, was nieuw dit jaar. Zij nam in 2015 deel aan het
seminar. Het was goed om weer een vrouw naast Itai te hebben. Maya is een positief,
sociaal en betrokken persoon. Zij heeft genoten van haar rol, als
begeleider van de Joods Israëlische deelnemers en van de functie
als facilitator, al vond zij het soms ook zwaar. Zorgen en vragen
deelde zij in het dagelijkse overleg en ze nam feedback en
suggesties ter harte.
Itai en Maya

De ’67 Palestijnse comitéleden waren Musa, deelnemer in 2015 en
comitélid in 2016, en Emilie. Emilie is ook nieuw in het comité. Zij was
in 2016 deelneemster en wilde toen direct al comitélid worden. Voor
Emilie en Hady
haar werk moest zij een paar dagen eerder dan de groep al weg, maar omdat zij zo
enthousiast was, potentie heeft om langer in het comité te blijven en bovendien een vrouw
naast Musa noodzakelijk was, werd dit wel door de projectleider
geaccepteerd. De rol van comitélid ligt haar
goed. Discussies faciliteren vindt zij leuk, ze had
makkelijk contact met alle deelnemers en de ’67
Palestijnse groep was zeer tevreden over haar
Musa en Maaike
en Musa en de wisselwerking tussen hen.
Marieke en Jan

De ’48 Palestijnen zouden voor het eerst sinds drie jaar weer met twee comitéleden zijn.
Hady, deelnemer in 2016, was bereid en enthousiast om met Samar (oudgediende) mee te
gaan. Samar kreeg per eind juli echter een nieuwe baan aangeboden (die ze
heel graag wilde) en daarmee had ze geen mogelijkheid meer om vrij te krijgen
voor de periode van het seminar. Samar moest dus helaas afzeggen. Na wat
moeite lukte het om een tweede comitélid te vinden, Dia, die in 2015
deelnemer is geweest. Hij wilde in 2016 al als comitélid mee, maar kon dat
met studie en werk toen niet voor elkaar krijgen. Dat lukte nu wel. Hady en
Dia
Dia, beide mannen, waren een goed en leuk
duo samen. Hady rustig, Dia meer extravert en sociaal. Ze
hadden beiden een goede band, zowel met hun
deelnemers, als met de rest van de groep.
Als Nederlands comitélid is Marieke van Andel voor de
derde keer met Maaike Hoffer mee. Ook dit jaar was haar
bijdrage goed, zinvol en belangrijk, zowel inhoudelijk als op
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sociaal gebied. In hoofdstuk 5 komt Marieke zelf aan het woord. Het comité werd dit jaar
versterkt met het bestuurslid Jan Halin als extra ondersteuning van Maaike zodat zij iets
meer rust kon nemen gegeven haar zwangerschap. Jan heeft veel sessies bijgewoond en
heeft feedback en suggesties gegeven, tijdens en na het seminar, voor een nog beter
programma en aansturing door het comité.
Voor de nieuwe comitéleden was het een uitdaging om zich de rol van comitélid helemaal
eigen te maken, in tegenstelling tot deelname aan het seminar. Als comitélid moet je je
eigen opinies voor je houden en juist alle ruimte geven aan de deelnemers. Dit vergt
ervaring en discipline. Vooral in het begin van het seminar hebben we binnen het comité
over dit punt moeten spreken. Zoals al in 3.2. aangegeven, was de sfeer binnen het comité
positief. Proactief, professioneel, loyaal aan elkaar en elkaar ondersteunend. Daarnaast
hebben we ook veel lol gehad.

3.4. Deelnemers
Er namen 30 deelnemers deel aan het seminar, 15 mannen en 15 vrouwen. Een van de
vrouwelijke deelneemsters arriveerde wegens privéomstandigheden een dag na de groep.
Halverwege het seminar besloot een andere deelneemster na een bericht van haar familie
dat ze niet meer kon blijven, ze voelde dat ze bij haar familie moest zijn. Zij vertrok dus voor
het einde van het seminar.
Uit de evaluatieformulieren blijkt dat ruim 80% van de deelnemers universitair geschoold is.
Iets minder dan de helft is religieus niet actief, ongeveer gelijk verdeeld over de drie
groepen. Het merendeel heeft een baan; ruim 20% is student. 25% van de deelnemers heeft
voor het seminar nog nooit iemand van de andere kant ontmoet, ruim 40% een enkele keer
en circa 30% vaak.
De afzonderlijke comitéleden waren voor het seminar tevreden over hun deelnemers en de
dynamiek binnen de circumstantial groepen. Vanaf het begin was de sfeer binnen de hele
groep goed. Al bij de eerste kennismaking op het vliegveld waren deelnemers open en
gemotiveerd om verhalen met elkaar te delen. Een Israëlische deelnemer schreef in het
evaluatieformulier dat hij bang was om bij een Palestijn op de kamer te slapen, maar dat hij
bij de eerste aanblik op het vliegveld die angst al voelde verdwijnen omdat hij hen cool en
leuk vond.
Vooraf en tijdens het seminar waren er een aantal deelnemers waar het comité specifiek
over gesproken heeft om eventuele problemen die rondom deze deelnemers zouden
kunnen ontstaan, voor te blijven. Eén van de Joods Israëlische deelneemsters is transgender.
Er is veel overlegd binnen het comité of zij als deelneemster mee kon of toch niet. Voor
Palestijnen, specifiek uit de bezette gebieden, zal dit een moeilijk issue zijn. Kunnen we hen
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daaraan blootstellen? De conclusie was dat dit kan en dat haar recht om niet
gediscrimineerd te worden zwaarder weegt dan de sociale blokkades die Palestijnen
misschien zullen voelen. In augustus hebben we het nog eens doorgepraat. Want: zij zal
worden ingedeeld in een vrouwen-kamer. Zullen haar kamergenoten er dan iets van zien?
Uiteindelijk besloten we dat ze op een kamer zal liggen met een andere Joods Israëlische en
een ’48 Palestijnse deelneemster, om het risico op een sociale schok toch zo klein mogelijk
te houden. In overleg met haar wordt het haar ’48 Palestijnse kamergenoot verteld. Zij is de
meest activistische en linkse Israëlische deelnemer die er is, en o.a. om die reden wordt zij
door de Palestijnen gewaardeerd. Er zijn verder geen problemen rondom deze kwestie.
Een ’67 Palestijnse deelnemer is een jongen die op zijn 11de gevangen heeft gezeten en
tijdens zijn zes maanden gevangenschap en daarna door de Israëli’s is mishandeld en
gemanipuleerd, lichamelijk en psychisch. Hij was er vrij open over en predikte vrede en
samenwerking, alhoewel hij ook heel duidelijk in zijn opinies was. Ook voor deze jongen
moest het comité de juiste kamergenoot kiezen, een Joods Israëli en een andere Palestijn
waarbij hij zich op zijn gemak zal voelen. Er deden zich verder geen problemen voor.
De ’48 Palestijnen hebben in hun groep een meisje uit Oost-Jeruzalem. Feitelijk gezien zou zij
bij de ’67 Palestijnse groep moeten horen. In de voorbereiding hebben we echter besproken
dat sommigen uit Oost-Jeruzalem hun leven meer richten op Israël en sommigen op de
Westelijke Jordaanoever. We willen de keuzen waar zij bij horen bij de deelnemer zelf laten.
Dit meisje heeft veel connecties binnen Israël, heeft in Haifa gestudeerd en is via een ’48
comitélid bij het COME-seminar gekomen. Zij zat dus in de ’48 Palestijnse groep, maar
gedurende het seminar hield het comité ook haar en discusssies rondom haar in de gaten.
Het merendeel van de deelnemers was zeer gemotiveerd om actief deel te nemen aan het
seminar. De groep werkte constructief mee wat betreft de tijdsplanning (het begrip ‘Dutch
time’ zullen de deelnemers beslist mee naar huis nemen). Vanaf het begin was de onderlinge
sfeer goed en deze werd naarmate het seminar vorderde beter en meer ontspannen.
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 in gesprek en naarmate het seminar vorderde werd er ook meer in de vrije
tijd met elkaar gesproken. Iemand zei: “In het seminar heb ik de ander, de ‘vijand’, echt
kunnen ontmoeten voorbij de etiketten van de beelden van de media”.
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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 die dag.
Programma seminar 2017
Zondag, 3 september 2017
Chairpersons: Marieke + Maaike
19.30 Arrival in the hotel
20.00 Welcome
Name activities
Division of the rooms
21.00 Dinner + COMEeting

15.45
16.15
18.00
18.15
19.00
20.00

Maandag, 4 september 2017: hike
Chairpersons: Musa + Maya
06.30 Breakfast
07.00 Hike
11.30 Arrival to Lara Beach
Free time
Time for lunch
13.30 Back to the hotel
15.45 Coffee-tea break
16.15 Expectations
18.00 Short break
18.15 Listening
19.15 Circumstantial group meeting
20.15 Dinner + COMEeting

Woensdag, 6 september 2017: film
Chairpersons: Dia + Emilie
08.00 Breakfast
09.00 Wake-up activity
09.15 Film 1, ’67 Palestinian choice
11.00 Coffee-tea break
11.30 Discussion about the film
12.15 Circumstantial group meeting
13.00 Lunch + COMEeting
Free time
14.30 Preparation questions group meetings
16.00 Departure to Pafos
21.00 Taxi back to hotel
24.00 Bus back to hotel

Dinsdag, 5 september 2017: fears and trust
Chairpersons: Itai + Hady
08.00 Breakfast
09.00 Wake-up activity
09.15 Fears and trust
Discussion in small groups
11.00 Coffee-tea break
11.15 History timeline + discussion
13.00 Lunch

Donderdag, 7 september 2017: group
meetings
Chairpersons: Itai + Musa
08.00 Breakfast
09.00 Wake-up activity
09.15 Group meeting: ‘67 - Jewish Israeli
11.00 Coffee-tea break
11.15 Group meeting, '48 - Jewish Israeli
13.00 Lunch
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15.45
16.15
18.00
20.00
21.00

Free time
Coffee-tea break
Group meeting, '67 - '48 Palestinians
Preparation Palestinian cultural night
Israeli circumstantial group meeting
Dinner + COMEeting
Palestinian cultural night

Vrijdag, 8 september 2017: hot topic
Chairpersons: Hady + Emilie
08.00 Breakfast
09.00 Wake-up activity
09.15 Film 2, ’48 Palestinian choice
10.15 Coffee-tea break
10.45 Discussion about the film
11.30 Personal appointments
13.00 Lunch
Free time
15.45 Coffee-tea break
16.15 Hot topics
18.00 Circumstantial group meeting
20.00 Dinner + COMEeting
Zaterdag, 9 september 2017: Where are we?
Chairpersons: Dia + Maya
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?
18.45 Dinner
19.30 Departure to Nicosia
22.30 Check-in to hotel in Nicosia
Zondag, 10 september 2017: Cyprus conflict
Chairpersons: Musa + Hady
08.00 Breakfast
09.00 Departure from the hotel
09.30 Part 1: Cyprus conflict
COME Dialoogseminar 2017

11.00 Coffee-tea break
11.15 Part 2: Cyprus conflict
13.00 Free lunch
Free time
17.15 Part 3: Cyprus conflict - tour
20.00 Dinner together in the Centrum hotel
21.00 Departure back to hotel in Droushia
Maandag, 11 september 2017: film
Chairpersons: Itai + Dia
08.00 Breakfast
09.00 Wake-up activity
09.15 Film 3, Jewish Israeli choice
10.30 Coffee-tea break
11.00 Discussion about the film
11.45 Yes/No exercise
12.30 Personal appointment
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, 12 september 2017: creativity
Chairpersons: Musa + Maya
08.00 Breakfast
09.00 Wake-up activity
09.15 Preparation of creative activity,
reflecting on the seminar
11.00 Coffee-tea break
11.15 Presentation of the creative activities
12.00 Written evaluation
13.00 Lunch
Free time
17.00 Circumstantial group meeting
18.30 Preparing for farewell party
20.00 Dinner + COMEeting
21.00 Farewell party
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Woensdag, 13 september 2017: conclusions
Chairpersons: Marieke + Maaike
08.00 Breakfast
09.00 Wake-up activity
09.15 Oral conclusion
Letter to yourself
10.15 Touch somebody who….
10.45 Coffee-tea break

11.00
11.45
13.00
14.00

Speed dating
Web
Lunch
Departure to the airport in Larnaca

Larnaca-Amman: 19.40 – 20.50, RJ134
Paphos-Tel Aviv: 20.05 – 21.15, Ryan Air

In de volgende paragrafen volgen korte impressies van een aantal van de gehouden
activiteiten.

3.5.2. Expectations
Wat zijn je persoonlijke verwachtingen? Wat verwacht je van andere deelnemers en van de
andere groepen en wat verwacht je van het comité en van het programma? In een tweetal
rondes konden de deelnemers hun verwachtingen aangeven die vervolgens op grote vellen
op de wand kwamen te hangen. Gedurende het seminar is hierop teruggekomen.
Geformuleerd werden o.a. ‘be open’, ‘show the complexity of
your reality’, ‘share personal experience’, ‘mutual
understanding’, ‘be able to listen’, ‘despite our circumstantial
differences remember we are one nation’, ‘respect our
differences and our point of view’ en ‘gain more knowledge’.
Op de laatste dag van het seminar hebben de deelnemers een
korte brief aan zichzelf geschreven over wat heb je ontdekt,
Personal expectations
geleerd, wat wil je vasthouden van het seminar en wat je je voornemen? Deze brief krijgen
ze na een paar maanden via de post van hun comitélid. Kortom: een rijk en uitdagend palet
aan verwachtingen.

3.5.3. Listening
De laatste groepsactiviteit van de tweede dag was een oefening in leren luisteren: wat is
luisteren, wat zijn de kenmerken van actief luisteren? Op creatieve wijze is gewerkt aan
bewustwording en zijn luistervaardigheden geoefend. Aan het eind zijn de kenmerken van
actief luisteren plenair benoemd en samengevat genoteerd op een vel dat centraal in de
seminarruimte hing. Kenmerken: actief luisteren, samenvatten en doorvragen. Wees je
bewust van twee niveaus: spreker (verhaal) en luisteraar (gevoelens) en stel oordeel, mening
en advies uit. Een deelnemer schreef in het evaluatieformulier dat hij/zij het leren actief
luisteren de rest van het seminar toegepast heeft, ook in de persoonlijke gesprekken met
andere deelnemers, wat de belangrijkste ervaring was van het seminar voor hem/haar.
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3.5.4. Fears and Trust
Na de kennismaking, de hike, de formulering van verwachtingen en oefening in actief
luisteren, startte de derde dag met fears and trust. Alle deelnemers zijn in meer of mindere
mate opgegroeid in een sfeer van onveiligheid en angsten. De ‘ander’ is een potentiële
vijand. Op het seminar slapen deelnemers met ‘vijanden’ op een kamer, een eerste oefening
in vertrouwen ontwikkelen. Een voorwaarde voor echte communicatie, voor ontmoeting en
dialoog is bewustwording van angsten en proberen deze te overwinnen, waardoor een basis
van vertrouwen kan ontstaan. Een seminar wint aan kwaliteit als deelnemers elkaar
vertrouwen. Een van de activiteiten was blindemannetje. Je leidt iemand van een andere
groep die geblinddoekt is rond en op een gegeven moment vertelt de leider aan de
geblinddoekte een persoonlijk verhaal gerelateerd aan het conflict. De activiteit verliep
intens, men was zeer geconcentreerd en veel verhalen waren indringend. Zo werden tevens
luistervaardigheden geoefend. Deelnemers waardeerden deze activiteit zeer.

3.5.5. Personal appointments
Gedurende het seminar spreken de deelnemers diverse keren één op één met iemand uit
een andere circumstantial groep. Gespreksonderwerpen kan het tweetal zelf bepalen. Ook
op deze wijze wordt de ontmoeting en de dialoog gestimuleerd. Vaak zijn het bijzonder
geanimeerde gesprekken. Door deelnemers worden de personal appointments in de
evaluatie als zeer goed geëvalueerd. Zij zien het als een goede manier om met een specifiek
persoon over een specifiek onderwerp te praten.

3.5.6. Hot Topics
In het programma was 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
een onderwerp dat zij zelf kiezen. Deelnemers dragen onderwerpen aan waarover wordt
gestemd. Elk onderwerp van de de top-vier of vijf wordt vervolgens in heterogene groepen
(vertegenwoordigers van elke circumstantial groep) besproken. Deelnemers konden kiezen
welk onderwerp zij wilden bespreken en een comitélid leidde de discussie. Met de indeling
van de groepen werd toegezien op een evenwichtige verdeling van elke circumstantial groep
over de onderwerpen. Deze sessie doen we in principe drie keer gedurende het seminar.
In de tweede ronde konden onderwerpen worden toegevoegd. Eén van de onderwerpen
was de rol van het ‘educational system’, omdat men inziet dat het onderwijs kan bijdragen
aan meer begrip. Het blijkt echter dat in de verschillende onderwijssystemen geen tot een
eenzijdig beeld gegeven wordt van de andere groepen, geschiedenissen en culturen.
De laatste ronde betrof een aantal nieuwe onderwerpen. Uiteindelijk bleven er daarvan
twee over waar deelnemers over konden discussiëren. Het ene was ‘What can we do after
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the seminar’. Naar aanleiding van het eerste onderwerp hingen de deelnemers dit papier op,
waarop zij anderen vroegen ideeën te plakken.
Het tweede onderwerp was ‘Two States, One
Homeland’. Bij dit onderwerp schoven zo’n 20
deelnemers aan. Ze wilden zich niet in twee groepen
verdelen, omdat voor veel mensen dit een onbekend
onderwerp was. ‘Two States, One Homeland’1 is een
relatief nieuw initiatief dat op grassroot level mensen
After the seminar...
geïnteresseerd wil krijgen voor hun idee en verandering teweeg wil brengen. Deze beweging
heeft een oplossing voor het conflict die voorbij 1 of 2 staten kijkt. De beweging erkent de
band van beide volken met het gebied, vandaar ‘One Homeland’. Maar stelt ook dat er twee
volken leven die beide rechten hebben: ‘Two States’. Men wil dat er twee entiteiten of twee
staten ontstaan, met gelijkheid tussen alle inwoners en met vrij verkeer onderling van
handel, goederen en mensen. Iedereen kan blijven wonen waar hij woont, en nationaliteit
van de ene en indien nodig ingezetenschap van de andere entiteit krijgen. Voor alle
knelpunten en issues in het conflict is een uitgewerkte oplossing bedacht. Veel deelnemers
vonden het zeer interessant.

3.5.7. Films
Elke circumstantial groep had een film of reeks documentaires meegenomen. Op woensdag
6 september lieten de ’67 Palestijnen de documentaire ‘Five broken cameras’ zien. De
Palestijnse landarbeider Emad is inmiddels toe aan zijn vijfde videocamera. Iedere camera
die kapot ging, vertelt een verhaal over het verzet van zijn dorp tegen de onderdrukking
door Israël. Een indringende film met een paar heftige scenes over grof geweld van de kant
van het Israëlische leger. Na een pauze van een half uur werd in groepen de keuze van de
film toegelicht en na een eerste individuele reactie volgde een gesprek. Het geweld werd
door eenieder afgewezen. Uit gesprekken kwam vooral de verbintenis van de volkeren met
het land naar voren. Een Israëlische deelnemer schreef bij de evaluatie dat deze film een
schok voor hem was, dat de film hem geraakt had en liet nadenken over zowel de realiteit
van de andere kant als zijn eigen realiteit.
De ’48 Palestijnen lieten een film zien over de complexe situatie van de Druzen in Israël.
Waaraan loyaal zijn: aan de staat Israël of aan de eigen Arabische identiteit en cultuur? In
‘Conflict of Loyalty’ volgt filmmaker Bilal Yousef de Israëlische Druus Yamin Zaidan en zijn
confrontatie met vragen over loyaliteit en identiteit. Veel deelnemers waren nauwelijks op
de hoogte van de situatie van de Druzen in Israël.

1

Zie de website: http://2states1homeland.org/en
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De Israëlische groep liet een achttal korte video’s zien over o.a. het Jodendom, ‘The Hebron
Massacre’ en ‘Hamas teaches children’. Zij wilden meerdere aspecten van de cultuur van
hun ouders en waarin zij zijn opgegroeid laten zien (‘the general Jewish narrative’).
Na elke film was een pauze ingeroosterd zodat deelnemers de eerste emoties konden
verwerken en er zo ruimte was om vragen te formuleren. In de sessies nadien was eerst
ruimte om de keuze toe te lichten, vervolgens voor individuele reacties en werden te
bespreken onderwerpen geïnventariseerd. Er was veel te bespreken, uit de directe reacties
bleek dat de geplande tijd te kort was. Volgend jaar zullen we dit anders aanpakken.

3.5.8. Cyprus conflict - Nicosia
Doel van de excursie met een overnachting in de oude stad van Nicosia, is om de deelnemers
te informeren over het conflict en welke paralellen er te trekken zijn en welke lessen te leren
voor het Israëlisch-Palestijnse conflict. De verdeelde stad met de VN-Bufferzone maakte
indruk. In deze verlaten zone staat het educatief centrum ‘Home for Cooperation’ dat als
doel heeft brugactiviteiten te realiseren tussen de verdeelde Turkse en Griekse
gemeenschappen. De dag startte met een interactieve workshop over identiteit: welke
(persoons)kenmerken zetten je in je kracht en welke niet? Ben je niet veel meer dan de
identiteiten die deels door anderen op je geplakt worden van bevolkingsgroep, van religie?
Vervolgens werd in groepen gediscussieerd onder leiding van een Turkse of Griekse Cyprioot
over stellingen als ‘if two people (ethnic groups) or communities fail to find common ground,
then it’s better to live separately’. In de namiddag kreeg de groep een rondleiding door de
oude stad. Voor veel deelnemers was dit te geschiedkundig en duurde het te lang. De
vermoeidheid van de afgelopen dagen zal ook meegespeeld hebben.

3.5.9. Culturele avonden
Waarmee kan onze cultuur de ander verrijken en inspireren? Deze opdracht hebben de
Palestijnen en de Israëliërs met verve opgepakt en uitgepakt. Op donderdagavond na het
diner openden de Palestijnen hun avond met het zingen van de nationale hymne. Vol
overtuiging en vanuit het hart werd het volkslied gezonden. Het maakte indruk. Vervolgens
werd er een Palestijnse bruiloft gevierd met zang en dans en na enige tijd was eenieder op
de dansvloer. Tegen het eind trokken we als stoet al zingend en dansen door de straten van
het dorpje Droushia naar een taverna waar het feest werd voortgezet.
De Israëlische culturele avond begon met een shabbatviering op
een pleintje in het dorp. In een grote kring met waxinelichtjes
werden liederen gezongen en gebeden gezegd. Met elkaar werd
‘Imagine’ van John Lennon gezongen. Na de viering begon het
diner met zegenen en delen van de challot (broden) en de wijn. Na het diner werd het feest
voortgezet in de conferentieruimte. Diverse deelnemers noemden de culturele avonden een
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hoogtepunt van het seminar. Een deelnemer stelde dat beide culturele avonden hielpen om
“het leven en de humaniteit van de andere kant te voelen”. Een
Palestijnse deelnemer noemde de Israëlische culturele avond een
belangrijke les uit het seminar: “Toen we in een kring zaten en bij
kaarslicht samen zongen, voelde ik dat we in vrede kunnen leven
en de wereld kunnen delen”.
Itai, Hady en Musa bij de
Israëlische culturele avond

4. Evaluatie en conclusie
4.1. Algemeen
Tijdens en aan het einde van het seminar vond een evaluatie plaats van de activiteiten en
werd er gevraagd naar de gevoelens en ideeën van deelnemers over meer algemene zaken
met betrekking tot het seminar. Evaluatie van de activiteiten vond via een evaluatieformulier
om de paar dagen plaats, omdat van voorgaande jaren bekend was dat deelnemers zich niet
alle activiteiten meer goed voor de geest konden halen als het op de laatste dag van het
seminar bevraagd wordt. Op de een-na-laatste dag vulden de deelnemers een vragenlijst in
over de laatste activiteiten, algemene zaken, stellingen over hun gevoelens en ideeën en
open vragen. Bij de activiteiten en algemene zaken moesten zij aangeven hoe goed (op een
schaal van 1 tot 5) het georganiseerd was, en hoe waardevol het voor hun was. Naar zaken
als het hotel, de organisatie in het algemeen, de verschillende vormen discussies, de vrije
tijd, gelijkheid tussen deelnemers en veiligheid en vertrouwen tussen deelnemers werd
gevraagd bij de algemene zaken. Bij de lijst met 44 stellingen moesten zij aangeven in
hoeverre zij het ermee eens zijn, op een schaal van 1 tot 5. Stellingen luidden totaal
verschillend, van ‘this seminar was very useful to me’ of ‘I feel less scared now to meet
people from other national groups’ tot ‘I felt part of the whole group (Israeli’s and
Palestinians)’ en ‘I have been testing how accurate and true my feelings/ideas/images about
other people are’. Het laatste onderdeel van de evaluatieformulieren vormt een aantal open
vragen. Een aantal antwoorden daaruit is te lezen in 4.2.
Door middel van een groepsgesprek en een aantal korte activiteiten 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? Wat vind je ervan dat je
weer terug naar huis gaat? De afsluitende activiteiten waren touching activity, speed dating
en het web.
Veel deelnemers stelden dat er iets in hen veranderd is, omdat ze nu mensen aan de andere
kant kennen. Ze noemen het een goede, positieve ervaring, die een rijkdom van kennis en
informatie bracht. Een Joodse Israëli stelde dat deelnemers hier niet zijn om het conflict op
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te lossen, maar voor henzelf. Als hij de volgende keer een Palestijn ziet, ziet hij geen terrorist
meer, zoals eerder altijd, maar zal hij nu aan zijn vrienden van het seminar denken. Een
andere Joods Israëlische deelnemer noemde het seminar een lichtpuntje in de duisternis. Zij
stelde dat het conflict een enorme wond is aan beide kanten en dat het seminar een zeer
waardevolle ervaring is, onder meer om over die wond te praten. Een ’67 Palestijn zei dat hij
nu weet dat het belangrijker is om in vrede te leven dan het feit dat er 1 of 2 staten komen.
Iemand stelde dat zowel de lengte als de opbouw van het seminar de mogelijkheid boden
om tot dit proces en deze ervaring te komen.
Sommige deelnemers waren niet alleen maar positief. Een ’48 Palestijn noemde het seminar
positief, maar hij was nog steeds pessimistisch over de oplossing voor het conflict. Hij
vreesde dat mensen weer terug zullen vallen in hun oude opinies, maar volgens hem zijn die
wel stabieler en meer gevestigd. Hij vond het wel positief dat de deelnemers nu een ervaring
in dialoog hebben en hun omgeving thuis kunnen beïnvloeden. Een ’67 Palestijn vond het
een goede ervaring, maar wist niet hoe het zijn leven thuis kan veranderen. Thuis heeft hij
met Israëlische soldaten te maken, niet met burgers.
Sommigen vinden het lastig om terug naar huis te gaan. Een Israëli vroeg zich af hoe hij in
een maatschappij die zwart-wit denkt, iets kan uitleggen over dit seminar dat totaal
voorbijgaat aan zwart-wit denken. Hij is bang dat als hij gaat vertellen wat hij gehoord,
geleerd en ervaren heeft, dat vrienden dan het zwarte eruit halen en geen oog hebben voor
het witte dat het seminar voor hem uiteindelijk is. Ook een ’67 Palestijnse zal deze
moeilijkheid tegenkomen, zegt zij. “Een groot deel van onze maatschappij, familie en
regering accepteert onze ervaring hier niet”. Volgens haar moet je de waarheid op een
andere manier brengen, ze is ervan overtuigd dat er een manier is om het te delen. Maar als
zij dat niet op de goede manier doet, “zullen de mensen mij als verrader zien”.
We vroegen deelnemers tot slot om, indien ze wilden, in het midden van de cirkel te staan
en een stelling te zeggen die voor hun op dat moment gold. Deelnemers die het daarmee
eens waren, konden van hun zitplaats afkomen en 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. De stelling ‘there is no solution’ trok heel weinig mensen. Veel
deelnemers stonden juist dichtbij bij stellingen als ‘it was the most meaningful experience’, ‘I
made friends’, ‘I will never forget this experience’, en ‘I end the seminar with a feeling of
hope’.

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.
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Wat zijn de belangrijkste ervaringen of lessen die je mee naar huis zal nemen?
Antwoorden die deelnemers noemen zijn o.a.:
- Peace could happen in our area.
- The friendship I had during the seminar.
- Listening to the other side before talking.
- One of the goals was to learn how to react to other people's opinions; I listened more
to the other side.
- The main problem is the different narrative that each group is teaching to its
children.
- We should never generalize peoples’ ideas or thoughts because there are always
differences between people. Once we don't generalize we can find things that unite
us as human beings.
- Change from bottom-up is the most important thing.
- I met people with different cultures and thoughts that are going to be friends back
home.
- In order to gain peace both sides should compromise.
- I had a lot of moments that dissolve the reality and the conflict between Palestinians
and Israelis. We are all humans and we have so many similarities. It felt really good to
think of the other side only as human and not as the enemy.
- The meeting between the two sides of the conflict is not only essential but also
fruitful in changing perspectives of each other. Both sides are open to listening.
- When people meet and become friends, their opinions get less radical.
- My ideas about the conflict are much more different than before the seminar. I was
open to different problems and new solutions.
- Continue the dialogue, even if you are pessimistic about the solution.
- The change will come by having more meetings with both sides.
Zijn jouw ideeën, gevoelens of beelden van andere mensen veranderd? Zo ja, leg uit hoe.
Een greep uit de antwoorden:
- For the first time in my life I have had all these discussions with Jewish people.
- I learned to get rid of my previous stereotypes and accept the other as a human
being with problems as well, but different than mine.
- Actually I learned that people can compromise in order to gain peace.
- I have learned things that changed my thoughts, still there is no major twist in my
position.
- A lot of stereotypes changes, I have more understanding about the other side.
- I see the Palestinian side as more diverse, more open minded and liberal, more
human.
- I thought the other side is blind with hate. Today I can understand where it comes
from and how it can be changed.
COME Dialoogseminar 2017

24

Communication
ﺕﻭﺍﺹﻝ
תקשורת
Zijn jouw ideeën, gevoelens of beelden over jezelf veranderd? Zo ja, leg uit hoe.
Een greep uit de antwoorden:
- I feel more confident to speak out my personal opinion. Some ideas and images that I
previously believed in have changed.
- I am not the only victim.
- I feel that now I can accept the idea of having peace with the other side one day
(talking about the people, not about governments of course).
- This unique meeting has made me think a lot about my self-definition and my beliefs
and mainly encouraged me to learn more.
- I see myself much more committed to take active part in solving the conflict and do
political acts.
Hoe zou je jouw ervaringen in dit seminar thuis willen toepassen?
- I will share my experiences with friends and family. I will discuss the conflict with my
colleagues at work and try to influence them in some ways.
- I will encourage people to contact people from the other side.
- I will spread all the facts and opinions that I have learned in the seminar to everyone.
- Read more about all the topics we shared during the seminar.
- I am not sure exactly how, but I definitely would like to continue this process in an
active way.
- Bring more people to the seminar and talk with people. I am thinking about changing
my vote.
- I would like to maintain friendships with both groups because I think it is the basis for
a change, a little one from inside. I am in search for a job at this moment and I
definitely am going to look for something in this field.
- I don't know yet. I need some time for ideas to sink in, before I start doing things. But
I am sure I will have many discussions with friends and family back home.
- Learn Arabic, spread the word, and take part in projects that are about the conflict.
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:
- This experience has had a big effect on my personality. You get to meet people and
meet cultures.
- It is very useful, informative, fun, exposing to others, making new friends, nice place,
fun time.
- Because each one should have the chance to meet people from the other side.
- It is a unique experience and hard to get somewhere else.
- Because they will be able to understand more about the conflict, like I did.
- This allows them to express what they cannot express back home.
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I believe it is the only way to solve the conflict: peaceful discussions with all the sides.
It was a meaningful and educating experience for me.
It is an amazing opportunity and gives a lot.
Definitely. It was for me such a unique and meaningful experience, in every aspect. I
have been to a lot of seminars, but this seminar is the first and only one that touches
these issues in such an organized way that it can really lead to honest discussions.
Yes, but only to those who are Zionist and non-political.
Of course. I think the seminar will make them rethink their opinions, see the other
side as humans and act in order to change reality.

Wat is jouw persoonlijke mening over dit soort seminars? Denk je dat ze nuttig zijn?
Een aantal gegeven antwoorden:
- It is meaningful, you meet, listen to and love the other side.
- In the beginning I was afraid it will be more like normalization and accepting ideas
and facts. However, it turned out to be the opposite. It gave time and opportunity for
every participant to be heard and share his/her opinion.
- Most ideal and fruitful way to influence the conflict.
- It was organized. The topics were a daily life issue. It gives a chance to express
feelings and thoughts and helps bridging.
- I liked it. I have been refusing to have such an experience, but the way it is, is more
about really trying to have a solution rather than just trying to show the world that
we are fine together when we are not.
- Very interesting, useful and great experience.
- It is helpful to understand different perspectives and opinions.
- I think it was helpful for me to understand the Israeli Jews and Israeli Arabs more and
also be open to them mentally and emotionally.
- They are the way to peace. It all starts with understanding the one in front of you
who is also a human being with needs. We need this foundation to build something
strong on.
- It is nice and effective for individuals who do not take part in solving the conflict, but
it won't end the occupation or have deep influence in the reality in Israel/Palestine.
- We need more of this in Israel. More friendships will change the hearts of both sides.
- I honestly believe it is an essential experience that every adult who is open minded
and cares, should do.
Hoe zouden we een vervolg kunnen geven aan het seminar, indien gewenst?
Een aantal van de antwoorden:
- Annual meeting for all the participants.
- To stay in touch with each other.
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Each one of us should be an ambassador of peace in order to finish the conflict. We
should participate in pro-peace activities back home.
Now it is the participants’ responsibility to keep in touch and meet up.
Stay in contact through social media and have a meeting every six months.
I would benefit a lot from a follow-up leadership seminar of some sort. It will not be
easy to organize and not for all participants, but this seminar can be used to pick
specific participants that can later take part in a seminar talking about the future
implementation of what we gained here. It would be more beneficial.
If some of the participants will become activists, a follow-up seminar can bring
activists from both sides together to discuss activism, ways of influencing, change
ideas, and make cooperation.

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 loyaliteit, steun en had lol onderling, wat
goed was voor de motivatie maar ook een positieve weerslag had naar deelnemers toe.
Veel deelnemers willen in contact blijven met elkaar, via Facebook, andere sociale media,
activiteiten of een (jaarlijkse) terugkomdag. In hoeverre dit gerealiseerd zal worden, hangt
van de deelnemers zelf af. Stichting COME is bereid daar financieel en logistiek in te
ondersteunen, maar het initiatief zal in eerste instantie uit henzelf moeten komen. Niet
iedereen zal hieraan deelnemen, maar het lijkt erop dat er weer genoeg zaadjes voor
verandering zijn geplant in een groep Israëli’s en Palestijnen... genoeg om als stichting de
motivatie te behouden om dit belangrijke werk op deze manier te blijven doen.

5. Kort verslag door Marieke: ‘Een inkijkje’
Het is al ver boven de 30 graden als ik door de lobby van het hotel loop en de volgende zin
oppik: “Hoe kan ik aan iemand mijn verhaal vertellen als ze me steeds onderbreekt en me
vertelt dat ze niet gelooft wat ik zeg?!” Aan het woord is een Joods Israëlische deelneemster.
De activiteit van vanmorgen heeft heel wat in haar losgemaakt. Vanwaar deze frustratie?
Een paar uur eerder, de ochtend van dag 3, Fears & Trust. We doen een activiteit waarbij de
helft van de groep geblinddoekt op de grond zit. De andere helft krijgt de opdracht om
iemand van ‘de andere kant’ bij de hand te nemen, naar een rustig plekje te leiden en
diegene vervolgens een persoonlijk verhaal te vertellen. Een verhaal dat gerelateerd is aan
het conflict. Een verhaal dat je al jaren met je meedraagt, maar nog nooit aan ‘de ander’
hebt kunnen vertellen.
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Tijdens deze activiteit oefenen de deelnemers hun luistervaardigheden. Tijdens een eerdere
activiteit hebben ze geoefend met verschillende vormen van luisteren. Luisteren zonder een
oordeel te vellen, zonder je mening direct te verkondigen, en zonder een advies te geven
over hoe de situatie aangepakt kan worden. Met een blinddoek voor je ogen kan weinig voor
afleiding zorgen.
Ik volg een tweetal. Een Joods Israëlische deelneemster heeft een Palestijnse uit de
Westelijke Jordaanoever meegenomen naar de lounge. Op de rug van het T-shirt van de
Palestijnse staat met grote letters: PALESTINE – de deelnemers aan het seminar zijn zelden
subtiel in hun provocaties. Als het Joodse meisje begint te vertellen, is de enige taak van de
Palestijnse om te luisteren. Dat gaat haar niet goed af. Ik hoor hoe ze reageert. Ongelovig
verheft ze haar stem. Ze wil een discussie starten. In de ogen van het Joodse meisje zie ik de
verslagenheid. Ze doet meerdere pogingen om haar verhaal te doen, maar ze krijgt geen
kans. Dan is het alweer tijd om terug te keren naar de seminarruimte.
De Palestijnse is nog steeds geblinddoekt. Om haar zonder kleerscheuren mee te krijgen,
langs het zwembad en van de trap af, geeft de Joodse haar kalme instructies. “Nog twee
stappen en dan begint de trap. Naar links nu. Nog een klein beetje…”
Het contrast tussen de rustige aanwijzingen en het verhitte gesprek van zojuist spreekt
boekdelen. Het ligt niet voor de hand dat Joodse en Palestijnse jongeren met elkaar in
dialoog gaan. Elkaars verhalen hebben ze nog nooit gehoord. De lange, intensieve dagen van
het seminar zijn nodig een vertrouwde omgeving te creëren met ruimte voor frustratie en
begrip. Het duurt altijd even voor deelnemers hun persoonlijke verhalen durven te delen,
maar vooral om empathisch naar persoonlijke verhalen te kunnen luisteren.
Misschien, aan het einde van elf dagen, kunnen de verschillende groepen dan een
gezamenlijke hoop uitspreken. En soms kunnen deelnemers aan het einde van die intensieve
tijd samen oprecht zeggen dat de ervaring hun leven heeft veranderd.
Marieke van Andel

6. Impressie van het seminar van Jan Halin
Een ontmoeting van groepen op neutraal terrein is voor ons Nederlanders bijna niet voor te
stellen. Ook in onze samenleving staan groepen soms tegenover elkaar maar gelukkig zijn er
betrokken burgers, organisaties waaronder de overheid die initiatieven ontplooien voor
ontmoetingen en dialoog.
In beide gemeenschappen (Israëlisch en Palestijns) worden door grote groepen mensen
ontmoetingen afgewezen en veroordeeld. Vandaar dat Stichting COME heel terughoudend is
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en geen publiciteit zoekt opdat de prille bloemen van een seminar wortel kunnen schieten in
een dor landschap.
Neutraal terrein, weg van grenzen, van prikkeldraad en onderdrukking en apartheid. Wie de
ander wil ontmoeten, wil leren kennen kan niet meer neutraal zijn. De ander doet een appèl
op je als mens. Het seminar is een prachtige en inspirerende oefenplaats om een stukje van
je identiteit opgeplakt door cultuur en achtergrond te bevragen en los te laten. Uit je
comfortzone stappen en open staan voor de ander en hem proberen te begrijpen, te
respecteren en te willen leren kennen. Dan ontdek je dat leven is kleur bekennen, lef
hebben om voorbij het etiket de ander te zien als mens. Het seminar laat deze groei en
ontwikkeling bij de deelnemers zien.
Door het eigenaarschap bij de deelnemers en hun vertegenwoordigers in het comité te
leggen, komen de deelnemers zelf in de regierol. Aarzelingen aan het begin van het seminar
hebben aan het eind plaats gemaakt voor oprechte waardering voor de ander. Het seminar
is verrijkend en nodigt de deelnemers uit om ervaringen en inzichten tot uitzichten te maken
in de complexiteit van het dagelijks leven. De evaluatie laat zien dat deelnemers geraakt zijn
door de ander. Elke grote verandering begint met de dialoog aangaan en samen proberen in
kleine kring te werken aan een betere toekomst. Wie om de ander geeft kiest, is niet meer
neutraal en onverschillig. Tegen de stroom in durven gaan, hoop wordt geboren. De
organisatie en het rijke en goed opgebouwde programma geven de deelnemers de bagage
voor de reis in het dagelijks leven. Een hoopvol perspectief!
Jan Halin, bestuurslid Stichting COME

7. Persoonlijk nawoord door Maaike
Het zou voor mij persoonlijk een spannend en ander seminar worden dan eerdere jaren,
omdat ik half september ongeveer 29 weken zwanger was. Er waren gelukkig geen grote
crises, emotioneel ging het wat mij betreft dus allemaal rustig. Fysiek was het wel zwaarder
dan normaal, en ik ben vooral Jan en Marieke, maar ook het comité en het bestuur,
dankbaar dat zij mij op veel manieren hebben ondersteund, waardoor het voor mij
uiteindelijk toch goed te doen was.
Veel deelnemers waren nieuwsgierig naar en maakten opmerkingen over de zwangerschap.
Bijvoorbeeld dat ze het knap vonden dat ik als buitenstaander én ‘hoog’zwangere het
seminar voor hun organiseer (ze snappen niet waarom we dit doen), of dat ik zeker een kind
krijg dat Arabisch-Hebreeuws-Engels- en Nederlands-talig is. Bij de farewell party had het
comité een verkiezing uitgeschreven met medailles voor deelnemers (de meest actieve,
diegene die het conflict gaat oplossen, diegene die altijd op tijd was etc.). Voor mij had het
comité de medaille voor de jongste deelnemer aan het seminar gemaakt.
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Ik heb een goed gevoel aan het seminar overgehouden. Ondanks vier nieuwe comitéleden,
was iedereen gemotiveerd, bereid om werk te verzetten, open om te leren en wilde het
beste voor de dynamiek en het proces van het seminar en voor alle deelnemers. Ontroerend
vond ik de positieve evaluatie, het enthousiasme van de deelnemers bij de conluderende
activiteiten, de wil om in contact te blijven met elkaar en de overtuiging dat vrede en
samenleven mogelijk zijn.
De deelnemers roepen ons op om door te gaan met de seminars. Bij het afscheid bedankten
deelnemers mij oprecht, uit de grond van hun hart, voor deze ervaring, voor de organisatie
en voor de veilige sfeer die we als uitvoerend comité en als Stichting COME hebben kunnen
neerzetten. Deze oprechte dank wil ik doorgeven, want zonder financiële steun de afgelopen
jaren van fondsen, individuen en kerken kan Stichting COME deze dialoogseminars niet
organiseren.
Dank jullie wel!
Maaike Hoffer
Projectleider Stichting COME
Oktober 2017
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