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2015 was geen jaar om euforisch over te doen. In de wereld nam de ongelijkheid in welvaart, 

rijkdom en macht eerder toe dan af.  Terwijl velen figuurlijk het water tot de lippen reikte, 

konden anderen in weelde leven en hun kapitaal veilig stellen in belastingparadijzen. Dit 

‘structureel geweld’ was en is oorzaak van migrantenstromen op meerdere plaatsen van 

onze aardbol. De grote hoeveelheden vluchtelingen die van uit Afrika in gammele bootjes 

met gevaar voor eigen leven over de Middellandse Zee Europa trachtten te bereiken zijn 

daar het trieste voorbeeld van. 

Daar naast waren we getuige van een blijkbaar onoplosbare oorlog in Syrië waar met een 

alle verbeelding tartende wreedheid pseudoreligieus geïnspireerde en ideologisch op hol 

geslaagde mensen elkaar uitmoordden. Alle vingers wijzen in de richting van IS. De 

werkelijkheid is veel ingewikkelder en andere actoren zijn mede debet aan het ontstaan en 

onderhouden van de oorlog : in de eerste plaats de haatverhouding tussen Soennieten en 

Sjiieten, maar ook het Westen met zijn geopolitieke agenda. De wapenhandel bloeit als 

nooit tevoren.  

De geschiedenis leert dat ideologieën nooit met bommen en wapens overwonnen worden, 

wel integendeel. Een nefaste ideologie moet bestreden worden met een nieuw ideologisch 

concept : nl dat er naast het door de Verlichting ontstane mens- en maatschappijbeeld met 

zijn nadruk op het individualisme, democratie en scheiding van kerk en staat, ook nog ruimte 

moet zijn voor een ander mens- en maatschappijbeeld waar religie en ‘staan in de wereld’ 

een niet te scheiden geheel vormen. Het Westen moet beseffen dat het zijn manier van 

leven en denken aan de rest van de wereld niet kan opdringen; hetzelfde geldt voor de 

conservatief fundamentalistisch denkende moslims  in wier ogen alleen een maatschappij 

met de sharia als wet genade vindt. 

Wat moet er gebeuren opdat 2016 een beter jaar zou zijn ? 

IS. met zijn praktijken moet volledig  van de kaart geveegd worden, daar twijfelt geen zinnig 

mens aan !                                                                                                                                                                         

De oorlog in Syrië moet beëindigd worden. Dan zal de overgrote meerderheid van hen die 

naar hier gevlucht zijn naar hun land terugkeren om het herop te bouwen ; ondertussen 

moeten wij (de EU) hen hier ruimhartig  opvangen. Voor de enkele miljoenen die in 

miserabele omstandigheden achterbleven in de vluchtelingen kampen  moeten 

noodwoningen , een ziekenhuis en scholen voor de kinderen gebouwd worden.                                                                                                                           

De wapenfabrikanten moeten achter de tralies.                                                                                            

De dialoog met de ‘Politieke Islam’ moet op hoog niveau (de VN) transparant en zonder 

verborgen agenda gevoerd worden en voor de islamitische theologen en intellectuelen is 

een herinterpretatie van de Koran, aangepast aan de huidige tijd, een dringende opdracht.                                                                                                                                   



Een rechtvaardige verdeling van de goederen der aarde, minder egoïsme, minder 

materialisme en meer spiritualiteit zal ons op weg zetten naar een wereld waar 

verdraagzaamheid en respect voor de andere heerst en waar er plaats is voor iedereen. 

Gelukkig Nieuwjaar !  

                                                                                                                                         Piet Willems 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

   


