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‘DE TROOSTER’

Voor het eerst komt een roman in
aanmerking voor de prijs voor het be-
ste theologische boek van het af -
gelopen jaar. Esther Gerritsen staat
met haar boek ‘De Trooster’ op de
shortlist, naast vier non-fictie -
boeken.

Romans zijn nooit uitgesloten ge-
weest van deelname aan de prijs, die
wordt uitgereikt tijdens de Nacht
van de Theologie. Uitgevers zijn vrij
in te zenden wat naar hun idee in
aanmerking komt voor een boek dat
theologie toegangelijk maakt voor
een breed publiek, zoals de prijs be-
oogt. Nog nooit eerder heeft een ro-
man zulke hoge ogen gegooid.

In ‘De Trooster’ schetst Esther

Gerritsen de worsteling van een con-
ciërge in een retraitecentrum die uit-
gerekend met Pasen de zonde op
zich neemt van een nieuwe gast. De
recensent van Trouw constateerde
dat deze schrijfster weinig moeite
heeft met ‘geloof, aanbidding en toe-
wijding’.

Op de nominatie staan nog twee
andere vrouwelijke auteurs. Journa-
list en publicist Yvonne Zonderop
schreef over de waarde van religie
voor individu en samenleving in ‘On-
gelofelijk – de verrassende comeback
van religie’. Terrorismedeskundige
Beatrice de Graaf staat op de shortlist
met haar ‘Heilige strijd – het verlan-
gen naar veiligheid en het einde van

het kwaad’. Zelf christen, bespreekt
ze daarin hoe christenen zich teweer
kunnen stellen tegen ‘het spook van
de angst’ dat door de wereld waart.

De twee mannelijke genomineer-
den zijn beiden theoloog. De Wad-
dinxveense predikant Willem Maar-
ten Dekker gaat in ‘Dit broze bestaan
– over het geloof in God de Schepper’
in op de discussie over evolutie en
schepping. ‘Twittertheoloog’ Alain
Verheij bespreekt in ‘God en ik’ wat
een moderne westerling in het ge-
loof ziet en kan zien. 

De prijs wordt uitgereikt op 27
oktober. De jury wordt gevormd door
recensenten van Trouw en het Neder-
lands Dagblad. TROUW

Roman op shortlist theologieprijs

De band met Israël. Maar
met welk Israël dan?

Maaike van Houten
REDACTIE RELIGIE & FILOSOFIE

De drie kerkgangers staan bij de
koffie na de dienst in de Opstan-
dingskerk in Houten al een tijdje te
praten over de band tussen de kerk
en Israël, als de een de ander vraagt:
maar wat bedoel je dan met het
volk Israël? De joden? Of het land?
En is dat dan hetzelfde als de staat
Israël?

“Je komt er nooit goed uit”, ver-
zucht gemeentelid Frank Kooi.
Maar ook al is de tekst over ‘het
volk Israël’ hem en zijn gespreks-
partners niet precies duidelijk, hij
wil er wel aan vasthouden. “Ik vind
het een beetje een zwaktebod die te
schrappen uit de kerkorde. Dan laat
je je gijzelen door de politiek van
het Israël van nu. Kritiek is binnen
de huidige formulering heel goed
mogelijk. Dat is juist teken van een
volwassen relatie.”

De discussie over de band tussen
PKN en Israël is actueel, nu een
groep liberale theologen onder aan-
voering van predikant Jan Offringa
af wil van de speciale plek voor
 Israel in het theologisch denken
van de kerk. Offringa noemt die in
een vorige week gepubliceerd mani-
fest, ‘onnodig en dubieus’, boven-
dien vindt hij de passage te vaag en
van misverstanden aan elkaar han-
gen. Duidelijker lijkt het de theolo-
gen de ‘onopgeefbare’ strijd tegen
antisemitisme in de kerkorde te
 benoemen.

“Die woorden in de kerkorde
hebben geen eeuwigheidswaarde,
we moeten ons steeds opnieuw her-
bezinnen”, zegt het Houtense
 gemeentelid Volkert Groothoff.
“Maar een andere tekst vraagt weer
nieuwe discussie.” En dat is nu net
het probleem, zegt Marcus Rijke.

“We hebben wel betere dingen te
doen. Hoe dragen we bij aan vrede?
Dat moet de vraag zijn.”

De PKN-gemeente in Houten,
3000 leden, de tweede ochtend-
dienst goedgevuld en uitnodigend
van aard, presenteert zichzelf als
‘mainstream’. Ze heeft een eigen
commissie Kerk en Israël. Die
houdt vier bijeenkomsten per jaar
over de relatie tussen kerk en Israël

– daarbij denkt de commissie ‘zowel
aan het land, de staat, en aan het
overal ter wereld wonende volk’.

“Als je de tekst te ingewikkeld
vindt, dan moet je er beter op stu-
deren”, reageert commissielid Ellen
Standthardt op de kritiek dat die
term Israël verwarrend is. Ze vindt
het ‘onbegrijpelijk’ dat theoloog
 Offringa pleit voor een lossere rela-
tie met Israël. “Jezus is niet los ver-
krijgbaar. Als je denkt dat de band
met het jodendom hetzelfde is als
met boeddha of de islam, dan heb je
het verkeerd begrepen.” Haar com-
missie kan prima uit de voeten met
de ‘onopgeefbare verbondenheid
met Israël’, zegt ze. Op discussie
over verandering van de kerkorde
zit ze niet te wachten.

Ook van dominee Martin Snater-
se kan de beschrijving van de relatie
met Israël in tact blijven. “Maar het
is prima dat Offringa de discussie
aanzwengelt”, zegt de predikant. 
In de PKN ligt Israël gevoelig, en
Houten is daarop geen uitzonde-
ring. Dat merkte Snaterse bijvoor-
beeld toen een groep jongeren een
toneelstuk in de kerk wilde opvoe-
ren over onrecht dat Palestijnen
wordt aangedaan. Daar kwam kri-
tiek op, ook van de commissie Kerk
en Israël. Maar het stuk werd uit-
eindelijk wel opgevoerd en er zaten
ook leden van de commissie in de
zaal. “Wij kunnen wel met kritiek
omgaan”, zegt de predikant. “Hier
wordt het gesprek echt gevoerd.”

DEBAT PKN REPORTAGE
Kerkgangers in Houten
hechten aan de band van
de Protestantse Kerk met
het volk Israël. Maar de
kwestie blijft gevoelig.

Sensing: hoe meer punten,
hoe verdachter de auto
Een auto met een Duits kenteken
rijdt vanaf de Duitse grens rich-
ting Roermond. De camera boven
de snelweg is niet alleen uitge-
rust met kentekenherkenning,
maar ook met de nieuwste tech-
niek om te zien hoeveel mensen
er in de wagen zitten. Vier, is de
conclusie. In een met computer-
schermen gevulde kamer op de
TU Eindhoven komt er nu een
melding binnen.
Als de auto ook nog de afslag naar
het outletcentrum in Roermond
neemt, en de wifi-trackers bij dat
winkelcentrum een telefoon van
de inzittende herkennen als die
van een bekende winkeldief,
gaan de alarmbellen af. Het ‘ope-
rationeel centrum’ van de politie
wordt  ingeschakeld en agenten
in de buurt wordt gevraagd eens
ter plekke te kijken.
Voorlopig is de hierboven be-
schreven situatie nog hypothe-
tisch. De politie gebruikt het
voorbeeld om aan te geven waar
ze eind deze maand mee van start
wil gaan. De kentekenregistratie
via de zogenoemde ANPR-came-
ra’s is een bestaande techniek,
met het tellen van het aantal in-
zittenden wordt nog volop ge-
test.

“We dachten het eerst met
warmtesensoren te doen”, zegt
projectleider Elle de Jonge. “Maar
de voorruit van de auto bleek dat
tegen te houden. Dus kijken we
nu of het lukt met objectherken-
ning, een vorm van videotechno-
logie.”
Alle gegevens van al die verschil-
lende sensoren worden door de
computer geanalyseerd. Die kent
aan de hand van een aantal opge-
stelde kenmerken punten toe
aan een naderende auto. 
Om een voorbeeld te noemen: de
politie weet dat mobiele bandie-
ten vaak in een witte auto rijden
van Duitse makelij. Nadert zo’n
auto het outletcentrum, dan
 levert dat punten op.
Ook werken de dieven vaak in
groepen. Ziet de camera een volle
auto, dan levert dat dus ook pun-
ten op. Hoe hoger de totale score,
hoe verdachter de auto.
Op dit moment zijn er zeventien
van dergelijke kenmerken van
rondreizende dieven geformu-
leerd voor het project in Roer-
mond. Maar dat kan snel verande-
ren, als uit de praktijk blijkt dat
agenten telkens op de verkeerde
worden afgestuurd, of als dieven
hun gedrag gaan aanpassen.

dat het hier om een winkeldief gaat,
maar dat betekent niet dat agenten er
direct met groot geschut op afgaan,
benadrukt Theo van der Plas, bij de
politie verantwoordelijk voor digita-
lisering en internetcriminaliteit. “Uit-
eindelijk draait het om gezond ver-
stand van de agenten ter plaatse. 
Zij bepalen of zij iemand aanspreken,
of dat het vals alarm is.” Agenten be-
spreken hun ervaringen met de
 onderzoekers in Eindhoven, zodat die
zo nodig het algoritme kunnen verbe-
teren.

De gegevens die verzameld wor-
den, vallen onder de Wet politiegege-
vens. Dat betekent dat ze onderdeel
zijn van een langlopend strafrechte-
lijk onderzoek naar mobiele bandie-

ten. Het Openbaar Ministerie gaf daar
toestemming voor.

Als de proeftuin in Roermond een
succes blijkt, dan ziet Van der Plas
meer kansen voor de inzet van senso-
ren tegen criminaliteit. Bijvoorbeeld
in de aanpak van plofkrakers of het
 tegengaan van drugshandel in de Rot-
terdamse haven.

Ook projectleider Elle de Jonge
ziet meer mogelijkheden. “Nu gebrui-
ken we alleen nog sensoren van de
 politie en de gemeentelijke beveili-
gingscamera’s, maar ik kan me voor-
stellen dat er meer en andere senso-
ren bijkomen als dat een beter resul-
taat oplevert.”

In Roermond hoopt de politie niet
alleen meer dieven in de kraag te vat-
ten, maar ze ook af te schrikken. Dat
is ook voor de gemeente een belang-
rijke reden mee te werken aan het
project. “We willen niet het imago
hebben dat je hier nog meer dan in de
Efteling heel goed op je spullen moet
passen”, zegt Rianne Donders, burge-
meester van Roermond. “Het zou
mooi zijn als de techniek ervoor kan
zorgen dat de groeiende groep zak-
kenrollers wordt tegengehouden. En
dat de politie zich op andere zaken
kan richten.”

‘Uiteindelijk draait het
om het gezond verstand
van de agenten, zij
bepalen of ze iemand
aanspreken of niet’

BESTUUR PKN WIL
GEEN NIEUWE DISCUSSIE

De top van de PKN voelt niets
voor een nieuwe discussie
over Kerk en Israël. Zeven
theologen die zich bij de
 organisatie Kairos-Sabeel
 inzetten voor met name
 Palestijnse christenen, dringen
er in een open brief bij PKN-
scriba René de Reuver op aan
het debat over dit heikele
punt juist wel aan te gaan. 
Ze staan in grote lijnen achter
het manifest van Offringa. Een
van hen, predikant Harmen
Jansen uit Winsum-Halfambt,
is ook lid van de synode van
de PKN. Hij gaat proberen of
hij dit onderwerp op de agen-
da van het landelijk kerkbe-
stuur kan krijgen. De Reuver
zei vorige week dat het mani-
fest ‘uit de bocht vliegt’.
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