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Nieuwsbrief CDAV-Brabant       
Juni 2017  In dit nummer: Bijeenkomst met bisschop De Korte, Nieuws uit het politieke werkveld, 

uitnodiging bezoek Eerste kamer op 13 september  
 

Bijeenkomst op 12 mei 2017 met Bisschop De Korte  
Thema: christendom en islam        
Plaats: Sint Petruskerk, Kloosterdreef 31 te Eindhoven      
 

Ontvangst in de Sint Petruskerk, parochiekerk van Woensel   
‘De parochie van Woensel bestaat al sinds de 12e eeuw - eerder dan de Catharinakerk in het centrum 
van Eindhoven - en is de grondlegger van het katholieke geloof in Eindhoven’, aldus de folder van de 
Sint Petruskerk. De folder is bedoeld om mensen ervoor te interesseren om ‘Vriend’ te worden, want net 
als bij zo vele andere kerken staan grote uitgaven op stapel om de kerk toekomstbestendig en duurzaam 
te maken. Ook andere dan kerkelijke activiteiten moeten er georganiseerd kunnen worden, om de kerk 
zo een nieuwe plaats in de Woenselse gemeenschap te geven. 
Het pastorale team is er zeker al klaar voor; de dames zijn geweldige gastvrouwen.  
 
De bijeenkomst is de tweede die het CDAV organiseert over het onderwerp ‘Christendom en islam’. Er 
zijn ongeveer honderd mensen aanwezig, onder wie de Tweede Kamerleden Mustafa Amhaouch, Joba 
Jansen en René Peters. Eerste Kamerlid Sophie van Bijsterveld leidt de discussie. Zij doet dat op 
rechtvaardige en vaardige wijze: het enthousiasme van het publiek om de bisschop vragen voor te 
leggen is bijzonder groot!    
 

       
 

Vragen vanuit het bestuur  
Het bestuur van het CDAV-Brabant heeft de bisschop in de voorbereiding een aantal vragen voorgelegd.   
Die hebben onder meer betrekking op: 
De betekenis van het christendom in onze samenleving; overeenkomsten en verschillen met de islam. 
De gewelddadige kant van de islam; zijn de zorgen van velen in onze samenleving terecht of onterecht?  
Is moslimfundamentalisme in feite een moderne stroming omdat ze een tegenbeweging wil zijn tegen de 
secularisering in de samenleving en probeert die tegen te gaan? 
Ziet u toenadering/dialoog op gang komen? Er schijnen islamitische geleerden te zijn die een liberale 
islam voorstaan, die zich verdraagt met de moderne wereld. Is dit een wereldwijde beweging en is die 
ook in Nederland actief? Wat doen kerken concreet om de dialoog op gang te brengen/houden? 
Wat verwacht u van de overheid? Wat kan/moet de politiek doen?  
 

Geschiedenis van geweld 
Behalve theoloog is bisschop De Korte historicus. Hij begint zijn betoog met een historisch overzicht van 
de gebeurtenissen in de ontwikkeling van het christendom en de islam, beide monotheïstische 
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godsdiensten. Veel is onhelder over de oorsprong van de islam. De profeet én legeraanvoerder 
Mohammed was een heel andere figuur dan Jezus. Bij Mohammed speelt geweldsthematiek een grote rol. 
Jezus is juist door geweld om het leven gekomen. Later (4e eeuw) is het christendom wel met macht 
verbonden geraakt.  
Tussen moslims en christenen waren ook intellectuele contacten, maar over en weer was er vooral veel 
geweld, afstand en angst. 
Vanaf de stichting van de joodse staat – product van westers kolonialisme – in 1948, is er strijd tussen 
Israel en de Arabische landen. In de westerse wereld heerst sinds 9-11 een antimoslim sentiment. Veel 
christenen verbinden islam met extremisme en geweld. In de christelijke wereld wordt geen geweld 
meer gepropageerd. Een oecumenische beweging binnen de islamitische wereld zou goed zijn voor de 
islam.  
Voor veel moslims is de westerse cultuur tegelijk aantrekkelijk én decadent. Zij hebben enerzijds het 
gevoel slachtoffer te zijn en vernederd te worden, maar zijn tevens een grote wereldspeler door de 
olierijkdommen. Door de moslimwereld wordt naar onze westerse wereld vaak met een dubbele blik 
gekeken: ‘stiekem’ kan alles (zie een land als Iran).  
  

Nostra Aetate 
De christelijke theologie heeft een duidelijke ontwikkeling doorgemaakt. Zo is er de verklaring, 
voortgekomen uit het 2e Vaticaans Concilie, over de relatie met de andere godsdiensten, Nostra Aetate 
(‘In onze tijd’). De centrale stelling luidt: De Katholieke Kerk wijst niets af van wat er aan waars en 
heiligs is in andere godsdiensten. Katholieken en moslims worden geroepen de vijandelijkheden en 
verschillen van het verleden te vergeten en samen te werken aan wederzijds begrip en 
gemeenschappelijk de sociale rechtvaardigheid, de zedelijke waarden, de vrede en de vrijheid te 
verdedigen en te bevorderen in het belang van alle mensen. Het ware, het schone en het goede (Plato) 
in andere godsdiensten, als geschenk van de Geest. 
 

Dialoog?! 
Er zit een spanning in ‘de dialoog’ met de islam; oproepen tot bekering, maar wel in vrijheid.   
Geloofsinhoudelijk zijn er overeenkomsten en verschillen. Het hart van het klassieke christendom wordt 
echter door de islam ontkend: de incarnatie van God in Christus, de kruisdood en de verzoening en God 
als Drieëne.  
De ontmoeting met de islam wordt in Nederland vaak bemoeilijkt door de etnische verdeeldheid tussen 
Marokkanen, Turken en Surinamers. 
De dialoog zal zich rond de vijf zuilen van de islam kunnen voltrekken:  

• De eerste zuil, de geloofsbelijdenis (openbaring van God, betekenis Jezus, betekenis 
Mohammed), leent zich op dit moment nog niet voor een vruchtbare dialoog; er is te veel 
leerverschil. Eerst zal men elkaar beter dienen te leren kennen. 

• Vijf maal per dag een gebed: dit zou een mooie spiegel voor christenen kunnen zijn. 
• Aalmoezen geven, diaconie: sociale rechtvaardigheid en inzet voor mondiale duurzaamheid (vgl. 

Laudato Si). 
• Ramadan: leert ons de betekenis van vasten en onthouden en is een gemeenschapsfeest.  
• Bedevaart naar Mekka: betekenis van bedevaarten en liturgie. 

Voor reflectie op het thema van de geweldsproblematiek binnen de christelijke en islamitische traditie zal 
meer ruimte moeten worden geboden. Dat binnen het christendom niet (meer) wordt opgeroepen tot 
geweld wordt door enkele aanwezigen onderstreept. De Korte herinnert aan de oproep aan de 
islamitische wereld van Paus Benedictus om geloof nooit meer te verbinden met geweld. Hoeveel ruimte 
is er voor christenen in de moslimwereld (Syrie, Irak, Egypte, Iran en de steeds intoleranter wordende 
Saoedische islam)? Overigens is niet in alle islamitische landen sprake van geweld jegens of 
onderdrukking van christenen, maar heerst daar gewoon godsdienstvrijheid.  
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Islamitische oecumene? 
Veel moslimlanden zijn dictaturen. De Korte onderstreept het belang van de rechtsstaat, die ervoor 
waakt dat de meerderheid optimale ruimte geeft aan de minderheid. In onze wereld zijn kerk en staat 
gescheiden. Dat geldt ook voor moskee en staat. De overheid is onpartijdig, maar niet neutraal. Het 
(katholiek) christelijk sociaal denken heeft ons een cultuur opgeleverd van politieke vrijheid en 
(gelijk)waardigheid van ieder mens.  
Mgr De Korte hoopt dat er een islamitische oecumenische beweging, een islamitische Verlichting, op 
gang komt. 
 
Een leerzaam betoog. We hebben lang niet al onze vragen beantwoord gezien, maar een mooie afsluiting 
is de opmerking van Tweede Kamerlid René Peters uit Oss dat we er in ieder geval mee kunnen beginnen 
om elkaar te leren kennen en begrijpen.   
 

Eén van de aanwezigen verwoordt het als volgt: 
“Mgr de Korte kan (mij) heel duidelijk en leerzaam het onderwerp van 

 deze bijeenkomst presenteren. Erg interessant en verhelderend. Los van het onderwerp is zijn wijze van 
presenteren, reageren op vragen en opmerkingen een voorbeeld waar velen (ook ik) van kunnen leren.  

Mij geeft het nog eens aan hoe ik in mijn samenleving wil staan. 
Nogmaals dank voor het organiseren van deze bijeenkomst.” 

 

Hoe meet je burgerparticipatie? 
Door Hannie Visser-Kieboom, Werkendam, Bestuur Waterschap Rivierenland 
 

De laatste dag van de mooie maand mei is een goed moment om even terug te blikken op de voorbije 
twee jaar. In maart 2015 werd ik gekozen in het bestuur van Waterschap Rivierenland. Wat is er 
gebeurd in die twee jaar?  
In ons verkiezingsprogramma hadden we de thema’s duurzaamheid, betaalbaarheid en samenwerking 
met de samenleving benoemd als speerpuntenen. Deze thema’s kregen ook een plek in het 
coalitieakkoord; alleen samenwerking met de samenleving is vervangen door burgerparticipatie. En hoe 
kreeg die burgerparticipatie vorm in de afgelopen twee jaar?  
Bij de behandeling van onze voorjaarsnota was een mid-term review gevoegd met het coalitieakkoord 
als leidraad. Boeiend om te lezen, maar de meeste vorderingen die werden benoemd waren niet 
meetbaar. Dus hoe kunnen we toetsen of daadwerkelijk op het goede spoor zitten en hoe kunnen we 
bijsturen? Als voorbeeld heb ik burgerparticipatie benoemd die veelvuldig wordt toegepast bij 
dijktrajecten, zoals het project ‘de dijk is van ons allemaal’. In de mid-term review werden echter 
nergens cijfers genoemd. Zijn er bijvoorbeeld meer burgers bereikt? En in relatie met de ervaren 
werkdruk onder het personeel moeten we ons ook afvragen wat de burgerparticipatie voor medewerkers 
betekent. Meer werkdruk, zodat meer personeel nodig is? En wat zijn de daarmee gepaard gaande extra 
kosten? Pas als we dat weten, kunnen we als bestuur een heldere keuze maken.  
 

Vervuiling oppervlaktewater door drugsdumpingen 

Door Hannie Visser-Kieboom 
 
Een ander thema waar ik in de voorbije maand aandacht voor heb gevraagd is de toename van de 
drugsdumpingen.  
In het Land van Heusden en Altena werden zondag 23 april ruim 100 zakken met wietafval aangetroffen 
op de Nathalsweg in Hank en in de naast gelegen sloot. Nog diezelfde middag heeft Waterschap 
Rivierenland het afval uit de sloot verwijderd en afgevoerd. Het afval is vaak een cocktail van allerlei 
bestanddelen van grondstoffen en oplosmiddelen. Een deel van het afval bevat schadelijke chemicaliën, 
dat zo in de natuur en ons water terechtkomt met alle gevolgen van dien. En juist de vervuiling van ons 
oppervlaktewater was voor ons als CDA fractie van Waterschap Rivierenland reden om navraag te doen 
naar het aantal drugsdumpingen dat overal in Brabant toeneemt. Want hoe worden de dumpingen 
geregistreerd, zijn er meetgegevens van bijvoorbeeld vervuiling van het oppervlaktewater. En wat kost 
het verwijderen van het afval en kunnen we kosten verhalen op de daders? Misschien ook goed voor 
andere CDA waterschappers om hier navraag naar te doen.  
In onze regio heeft ook de CDA fractie van de gemeente Werkendam hier vragen over gesteld. En de 
Tweede Kamerleden Madeleine van Toorenburg en Jaco Geurts hebben eveneens vragen gesteld over de 
drugsdumpingen in het buitengebied, maar ook in het riool.  
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Conferentie ‘Dramatische toename geweld tegen vrouwen’ 

Door Anneke Sprong-Hoekman 
 
Als bestuurslid van het CDAV en afgevaardigde in de PVR (Provinciale Vrouwenraad) heb ik de 
conferentie 'Dramatische toename van geweld tegen vrouwen' bijgewoond. De conferentie vond plaats in 
Eindhoven en mijn vragen en opmerkingen waren gericht op het verkrijgen van ideeën en meningen ten 
behoeve van de gemeente Eindhoven.  
Ik wil een paar aandachtspunten noemen. 
 

- Vrouwen willen graag één loket bij de gemeente Eindhoven, waar zij terecht kunnen voor 
toewijzing naar de betreffende instantie. Zo komen zij meteen bij specifieke hulpverleners die 
door de gemeente aangewezen worden en hen op de juiste wijze begeleiden.  

- Hiernaast zou Stichting SGV 'Samen voor gezondheid van vrouwen', relevante informatie van de 
gemeente willen krijgen over het aantal alleenstaande moeders die vallen onder 
de kostendelersnorm. Oog hebben voor de achterstand van huur en energie bij de kwetsbare 
groepen, vooral alleenstaande moeders, om te voorkomen dat zij uit huis gezet worden en hun 
kinderen in de kou blijven of bij jeugdzorg instellingen terecht komen. 

- Daarnaast wil de SGV meer aandacht besteden aan preventie door, onder andere, beschadigde 
mannen 'tijdig' op te vangen.  

- Stimuleren van praatgroepen voor lotgenoten, waarbij ervaringsdeskundigen aanwezig zijn. 
- Sociale participatie voor mensen in armoede bevorderen, zodat hun leefwereld er ruimer uit gaat 

zien. 
- Stimuleren dat vrijwilligers met ervaring als buddy ingezet worden. 
- Inzicht en voorlichting geven op scholen over opvoeding in gezin en maatschappij, waarbij de 

jeugd gedachten in woorden om gaan zetten. Waarin zij leren een mening te geven en inzicht 
krijgen hoe keuzes gemaakt worden vanuit hoop in plaats vanuit wanhoop. 

  
In het landelijke verkiezingsprogram van het CDA staat dat huiselijk geweld het grootste 
geweldsprobleem van Nederland is. Ieder jaar zijn in ons land 119.000 kinderen en 200.000 
volwassenen, veelal vrouwen, het slachtoffer van ernstig huiselijk geweld of verwaarlozing.  
De meldcode 'huiselijk geweld en kindermishandeling' is aangescherpt. Op deze manier wordt bereikt dat 
slachtoffers van huiselijke geweld  bij vrouwenopvang en Raad voor Kinderbescherming in beeld zijn. 
Voor het CDA is het de taak om deze problemen op de juiste plaats aan de orde te stellen. Ik vond deze 
conferentie zeer waardevol. 
  

Brabantse vrouwen in de politiek 

Thema-bijeenkomst PVR  op 6 maart 2017 in het Provinciehuis 
Door Anneke Sprong-Hoekman 
 
Het is al weer even geleden, maar we vinden het toch de moeite waard om verslag te doen van deze 
bijeenkomst. Al is het maar om de waarnemingen over wat typisch vrouwelijk en typisch mannelijk is… 
    
In het kader van de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 15 maart 2017 had de Provinciale 
Vrouwenraad van Noord-Brabant, met medewerking van het CDA, acht Brabantse vrouwen van 
verschillende politieke partijen uitgenodigd.  Drie van de acht waren  op 15 maart verkiesbaar en de 
anderen vervullen een functie op provinciaal of gemeentelijk niveau in de politiek. Alle vrouwen werden 
door middel van een interview bevraagd over hun carrière en activiteiten in de politiek. Hoe kom je als 
vrouw in de politiek? Wat is je eigen verhaal? Welke ideeën zijn er om nog meer vrouwen voor de 
politiek te interesseren? Welke functies willen vrouwen en welke ambities hebben vrouwen? 
Opmerkelijk was dat geen van de vrouwen de ambitie had om de eerste politieke vrouwelijke premier 
van Nederland te willen worden! 
 
Volgens de dagvoorzitter, die bezig is aan een promotieonderzoek over het onderwerp 'netwerken', is er 
is al bij kleine kinderen een verschil te merken in hun gedrag op het gebied van netwerken. Jonge 
meisjes draaien hun stoeltjes naar elkaar toe, gaan praten met elkaar en zijn gericht op elkaar. Jonge 
jongens daarentegen, draaien hun stoeltjes van elkaar af en kijken naar buiten om te zien wat daar 
gebeurt en zijn gericht op de buitenwereld. Wat is aangeboren en wat is aangeleerd? De nature-nurture 
vraag, over aanleg en opvoeding. 
Betoogd werd dat vrouwen vaak veel obstakels zien om in de politiek te gaan. Ze denken al snel dat zij 
te weinig kennis hebben van de politiek en weten dan ook niet wat zij zouden kunnen bereiken. Zij 
stellen zich geen concreet doel. 
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De aanwezigen in de zaal begonnen mee te praten met het panel. Zij vonden dat jonge vrouwen  in deze 
tijd gestimuleerd en enthousiast gemaakt moeten worden om deel te gaan nemen aan de politiek. 

De kandidaten reageerden dat binnen de politieke partijen cursussen zijn te volgen. Laat je coachen was 
een advies en vergeet niet om de social media te gebruiken in onze digitale wereld.   

Bezoek Eerste Kamer, 13 september 

 
 
Op 13 september organiseert het CDA-Brabant een bezoek 
aan de Eerste Kamer in Den Haag. Eerste kamerlid Sophie 
van Bijsterveld verzorgt deze middag en ze heeft er heel 
veel zin in! Ongeveer 25 vrouwen kunnen hieraan 
deelnemen. Wie het eerst komt…. 
Aanmelden via ons mailadres: cdav@cdabrabant.nl 
 
 
 
 

 

Emailadressen                                                                                                                 
Op de website van het CDA-Brabant kunt u mededelingen, uitnodigingen en verslagen van het CDAV 
lezen. Daarnaast proberen we alle leden met een persoonlijk email bericht te bereiken. Dat lukt niet 
helemaal; een aantal email adressen is niet meer actueel. We roepen u daarom op om mee te helpen het 
adressenbestand actueel te houden.   

Redactie: Bettie de Leeuw (cdav@cdabrabant.nl) 

 
 

 

Het bestuur van het CDAV-Brabant wenst u een mooie zomer en een fijne 

zomervakantie toe. 
Foto vlnr: Bettie de Leeuw, Joke Wagter, Anneke Sprong, Henny Houben en Jetty Eugster. Elma Petter en Susanne de 
Groot ontbreken op de foto.  
 
 
 
 

 


