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COLLIGNONStel leren
program-
meren niet
verplicht

H
et stuk van Theo Koelé in de
Volkskrantvan 2 oktober
(‘Naar Gaza om de sleutels
op te eisen’) is een eerste

stap op weg naar realiteitszin. Uit het
artikel blijkt dat de gewone Palestijn
niet alleen slachtoffer is van de Israëli-
sche bezetting, maar ook van de Pales-
tijnse broederstrijd. Koelé toont dat
de echte vijanden van de Palestijn zijn
eigen leiders zijn. 

President Abbas, die in het Westen
wordt gezien als een Palestijnse Man-
dela, stopte de levering van medicij-
nen aan Gaza; staakte de betaling van
ambtenarensalarissen; weigert perti-
nent de rekeningen te betalen voor
zieke Gazanen die medische hulp krij-
gen in Israël; en liet, vlak voordat de
hitte in de Gazastrook begon, de leve-
ring van elektriciteit stilleggen. Ab-
bas, die de afgelopen tien jaar niet
naar zijn huis in de voor hem vijan-
dige Gazastrook kon, voert een mee-
dogenloze machtsstrijd tegen Ha-
mas, en letterlijk tegen iedereen die
hem tegenspreekt. 

Deze broederstrijd duurt al een
eeuw. Het is een illusie dat Fatah en
Hamas zich met elkaar zullen verzoe-

nen. De Palestijnse leiders, de groot-
moefti Amin al-Husseini, Yasser Ara-
fat en Abbas zijn samen goed voor een
eeuw intimidatie en repressie. Hier-
van is de doorsnee-Palestijn het
slachtoffer. Gewone Palestijnen heb-
ben niet alleen al vijftig jaar te lijden
onder de Israëlische bezetting, maar
zijn ook, en al veel langer, machteloze
slachtoffers van hun eigen leiders.
Nooit hebben zij persvrijheid, vrij-
heid van meningsuiting en vrijheid
van godsdienst gekend. 

Sommige gewone Palestijnen zeg-
gen: we moeten ons eerst bevrijden
van onze eigen bezetting. Deze dissi-

denten riskeren opsluiting en marte-
ling door Abbas’ veiligheidstroepen.
Tweederde van de Palestijnen wil dat
Abbas vertrekt.     

Deze strijd speelt zich ook af bij
ons. De immense steun voor de Pales-
tijnen in Nederland is een succesver-
haal. Maar waar blijft de realiteitszin?
Nadat de vete al jaren zijn (bloedige)
tol had geëist, is de Palestijn sinds de
Zesdaagse Oorlog eendimensionaal
gelanceerd als slachtoffer. Niet alleen
de media en de nationale overheid
loochenen de broederstrijd, maar
ook provincie- en gemeentebesturen.
Zij steunen de Palestijnse leiders zon-
der te beseffen dat dit ten koste gaat
van het Palestijnse volk.

Ook de professionele organisaties
in kerkelijk Nederland, onder koepel-
organisatie PKN, realiseren zich on-
voldoende dat de Palestijn zijn eigen
vijand is. Hetzelfde geldt voor de vak-
beweging, de ngo’s en de landelijke
politieke partijen die vrijwel allemaal
in hun programma’s paragrafen vrij-

maken voor de Palestijnen. Verder
steunen talloze burgerinitiatieven de
boycotacties tegen Israël en bestaan
er  vriendschapsbanden tussen Ne-
derlandse en Palestijnse steden. Ten
slotte geeft de steeds beter georgani-
seerde moslimzuil deze solidariteit
een krachtige impuls. 

De sympathie voor de Palestijn kan
worden verklaard uit onze voorliefde
voor inheemse volkeren, uit Europees
schuldgevoel en vanuit het idee dat
alle moslims hulpbehoevend zouden
zijn en slachtoffer van imperialisme
en kolonialisme. Mogelijk is er ook
een verband met de aversie tegen Is-
raël. In dit geïmporteerde conflict is
het collectieve beeld van de Palestijn
dat van een machteloos slachtoffer
van de Israëlische bezetting. En ja, dit
beeld klopt, maar is onvolledig en
houdt al jarenlang een aanzienlijke
industrie draaiende. 

Het is de vraag wat de decennia van
steun de doorsnee-Palestijn heeft ge-
bracht? Ik vrees weinig tot niets. Ster-
ker: westerse media, regeringen en
ngo’s houden het autocratische be-
leid in stand en er blijven miljarden
in deze regio gepompt worden, een
kapitaal dat wordt opgebracht door
de belastingbetaler uit 28 Europese
landen. De vraag is nu of de prioriteit
voor de gewone Palestijn eeuwigdu-
rend Europees medelijden is, of ein-
delijk eens democratische leiders. 

Uit het sterke artikel van Koelé
blijkt dat de realiteitszin het uiteinde-
lijk wint van idealisme. Het is hoog
tijd dat onze ogen opengaan, de ge-
wone Palestijn verdient het.

Deze week verscheen van Els van Diggele
een boek over de Palestijnse interne con-
flicten: ‘We haten elkaar meer dan de Jo-
den’, derde deel van een drieluik over in-
terne conflicten in de regio. 

President Mahmoud Abbas.  Foto EPA

PALESTIJNSE ZAAK

De echte vijand van de Pa-
lestijn is de Palestijn zelf.
Mooi als dat inzicht ook in
het Westen doordringt.  

Westerse regeringen,
media en ngo’s  hou-
den het autocratische
beleid in stand

Els van Diggele
is historica en
journaliste.

De Palestijn verdient realiteitszin

K
omende maand vindt op
veel scholen in Nederland
een Codeweek plaats. Die is
onderdeel van een lobbybe-

weging voor verplicht leren program-
meren in het onderwijs. De drijvende
kracht erachter is oud-politica Neelie
Kroes. Met absurde stellingen als ‘pro-
grammeren is het nieuwe lezen en
schrijven’ probeert zij al jarenlang
programmeren tot een verplicht on-
derdeel in het onderwijscurriculum
te maken. Steeds meer politieke par-
tijen lijken zich achter dit idee te
scharen. Dit terwijl het niveau van het
‘ouderwetse’ lezen onder jongeren
schrikbarend daalt. Zo loopt een op
de tien leerlingen het risico als laag-
geletterde de arbeidsmarkt te betre-
den. 

Programmeren is het schrijven van
een computerprogramma. Voor-
naamste argument voor het verplicht
leren ervan is dat computerprogram-
ma’s overal in het dagelijks leven
voorkomen. Zo redenerend zouden
motortechniek en brood bakken ook
verplichte vakken moeten worden.
Daarom spreken voorstanders liever
van de vaardigheid om logisch te for-
muleren, te ontleden en vraagstuk-
ken op te lossen. Dit wordt gepresen-
teerd als een revolutionaire ‘21ste-
eeuwse vaardigheid’. In werkelijk-
heid zit dit allang in het curriculum
met vakken als filosofie, Nederlands
en wiskunde. Deze ‘21ste-eeuwse vaar-
digheid’ was ook de centrale ge-
dachte bij de oprichting van de eerste
scholen door de oude Grieken.

De lobby voor verplicht program-
meren wordt financieel ondersteund
door bedrijven als Microsoft en IBM.
Die presenteren zich graag als nobele
onderwijsvernieuwers die belange-
loos hun mankracht, financiën en
producten ten dienste van het onder-
wijs stellen. Microsoft, Facebook en
Google bieden gratis cursussen pro-
grammeren voor kinderen en scho-
len aan. Het is naïef te denken dat
deze bedrijven dit uit altruïsme doen.

Er is ook een praktisch probleem.
Voor het vak programmeren zijn nog
geen leraren opgeleid. Dit kan men
oplossen door gebruik te maken van
het gratis lesmateriaal en dit laten ge-
bruiken door docenten die een korte
cursus hiervoor krijgen (uiteraard
gratis aangeboden door diezelfde in-
ternetgiganten). Zoals een docent
Duits die elke zondag naar de eredivi-
sie kijkt dus ook vast wel gymles kan
geven. Er zal een golf commerciële
bureautjes ontstaan die voor hoge ta-
rieven complete cursussen voor leer-
lingen aanbieden zodat scholen kun-
nen voldoen aan de verplichte eisen.

Deelname aan de samenleving ver-
eist steeds meer kennis en vaardighe-
den op digitaal terrein. Dit verschilt
echter niet van de vele andere vaar-
digheden die men nodig heeft in de
moderne maatschappij. Leerlingen
een creatieve en probleemoplos-
sende manier van denken aanleren is
een goed streven. Gelukkig is dit al in
veel bestaande schoolvakken geïnte-
greerd. 

Laat scholen vrij in het wel of niet
aanbieden van programmeerlessen.
Gebruik de middelen die hiermee
worden bespaard voor urgentere
doeleinden zoals kinderen degelijk
lees- en schrijfonderwijs aan te bie-
den. Om de woorden van Neelie Kroes
te gebruiken: lezen en schrijven is het
‘nieuwe lezen en schrijven’.

Koen Istha, docent


