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Vanuit parochie Nuenen ontvingen wij het verzoek om periodiek in een redactioneel artikel van 

telkens een andere auteur, een maatschappelijk thema vanuit kerkelijke optiek aan de orde te 

mogen stellen. Gedacht wordt aan onderwerpen als de opvang van vluchtelingen en andere 

buitenlanders, voedselbank en energie-armoede, toenemende polarisatie (ook binnen onze 

Nuenense gemeenschap) et cetera. Wij bieden daar graag ruimte voor. 

Vandaag een tweede bijdrage, wederom van de hand van Theo Bemelmans, lid van het 

communicatieteam van de parochie. 

 

 

We leven in een onzekere tijd. Naast problemen met inflatie, energie-armoede, 

klimaatverandering, stikstofproblemen, milieuvervuiling, etc., wordt onze wereld geteisterd 

door geopolitieke spanningen, oorlogen en terrorisme (o.a. Syrië, Jemen, Somalië en dicht bij 

huis Oekraïne). 

Imperialisme versus geweldloosheid 

Overheersing door grootmachten is van alle eeuwen. In de tijd van Christus was het 

Romeinse Rijk een grootmacht die het gehele Middellandse zeegebied en grote delen van 

Europa bezet hield. Een duidelijke vorm van imperialisme: het verdedigen van belangen 

zoals belastinginkomsten, slaven, goederen en grondstoffen. Toen Christus kwam, hoopte 

men dat hij de Romeinen zou verslaan. Maar Christus predikte geweldloosheid 



Rijkdom verdelen 

Is er veel veranderd sinds die tijd? Rond 1500 n.Chr. wordt Europa wereldmacht en wordt 

schatrijk ten koste van vele uitgebuite landen. Een belangrijke bron van inkomsten was de 

slavenhandel waarvoor nu excuses worden aangeboden. De volgende stap is 

schadevergoeding. Velen hebben daar moeite mee. Waarom moeten wij als huidige 

generatie opdraaien voor vergoedingen voor onrecht dat door verre voorvaderen is 

aangedaan? Maar je kunt ook anders redeneren. Er bestaat een wetmatigheid dat rijk alleen 

maar rijker wordt en arm steeds armer. Daarom is het rechtvaardig om de verkregen 

rijkdom uit het verleden op een eerlijker manier te verdelen over de aarde. We zijn als het 

ware schatplichtig aan vroegere kolonies om ook daar menswaardige samenlevingen 

mogelijk te maken. 

 

Wereld-macht 

Begin 20e eeuw wordt de USA de nieuwe wereldmacht. En de geschiedenis herhaalt zich. 

Opnieuw imperialisme. Overal waar belangen van de USA worden bedreigd, treedt men op. 

Is het niet goedschiks dan kwaadschiks. Het meest duidelijk uitgedrukt door Trump: America 

First. Denk aan het verbieden van handel met of boycotten van landen die USA-vijandig of 

sterk concurrerend zijn waaronder China. Zo mag ASML geen ultramoderne chipmachines 

leveren aan China. De toekomst brengt een ander model van wereldmachten. China was al 

2000 jaar voor Christus een wereldmacht, maar niemand wist daarvan. Er bestond nog geen 

mondiale wereld. In het huidige Chinese beleid is vastgelegd dat China opnieuw 

wereldmacht moet zijn in 2050. Alle inspanningen vooral op technologisch gebied, zijn 

daarop gericht alsmede op wereldwijde handel via de moderne nieuwe zijderoutes. Men wil 

geen monopolistische grootmacht, maar een model van meer grootmachten, die elkaar in 

balans houden. 

 

Naar een betere wereld 

We gaan dus een wereld tegemoet vol tegenstrijdige belangen en moordende concurrentie. 

Wat kunnen wij als eenvoudige burgers van Nuenen doen? Binnenkort zal aan dit thema een 

aparte dienst worden gewijd in de Nuenense kerken. Laten we open blijven staan voor de 

christelijke boodschap van geweldloosheid, in ons eigenste Nuenen c.a. of waar ook ter 

wereld. En laten we onze welvaart eerlijker verdelen: opnieuw binnen onze Nuenense 

gemeenschap via giften aan voedselbank, kerk en caritas of via internationaal opererende 

hulporganisaties. We zijn immers met zijn allen verantwoordelijk voor een betere wereld. 

 

Theo Bemelmans 

 


