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THOMAS VERBOGT

Voormalig filmhuis
wordt een foodhal

Dromen
aar jaar geleden onderging
ik een kleine operatie aan
mijn arm. Er moest iets uit,
een dingetje. Graag gebruik ik het
woord ‘sportblessure’, maar het
was geen tennisarm, iets dat daaraan voorbijging, maar toch een
kleinigheidje.
Ik kreeg een roesje, maar daaruit
werd ik wakker terwijl de specialist nog aan het opereren was. Tussen mijn elleboog (daar zat het
dingetje) en mijn borst en hoofd
stond een groen scherm opgesteld.
Waarom ik het roesje kreeg, weet
ik niet meer, want mijn arm was
uiteraard verdoofd. Misschien tegen de zenuwen.
Maar goed, ik werd wakker,
voelde dat ik binnen een paar seconden weer verder zou slapen,

P

maar hoorde in die paar seconden
het einde van een lied van Marco
Borsato, Dromen zijn bedrog. Het
koortje zong het refrein zonder
muzikale begeleiding: ‘De meeste
dromen zijn bedrog, maar als ik
wakker word naast jou, dan droom
ik nog’ en er kwam nog iets, maar
toen sliep ik alweer, wat ik niet op
dat moment besefte, maar pas
toen ik weer echt wakker werd.
Niet als in het lied naast iemand,
maar in mijn eentje op een soort
bed in een kleine operatiekamer,
niet in een ziekenhuis, maar in een
kliniek. Zonlicht viel door de ramen naar binnen, het was een zomerse middag. Toch dacht ik aan
de twee regels uit het lied van
Marco Borsato.
Het is niet het type lied dat me
betovert, maar toch, ik mijmerde
even over iemand van wie ik wel
eens droomde. Prettig was dat. Pas
daarna dacht ik weer aan het dingetje dat uit mijn arm was gehaald.
Blijkbaar had de radio aan gestaan.
Ik lees dat onderzoekers inmiddels zeker weten dat muziek
rondom een operatie heilzaam is.
De patiënt is minder angstig en
nerveus. Angst die er niet is, zorgt
altijd voor mooie gedachten.

Het is niet het type
lied dat me betovert,
maar toch

DE STELLING
De attractieparken moeten niet zeuren, het publiek komt ondanks
de ov-staking toch wel.

Het voormalige ﬁlmhuis in
Arnhem, lange tijd gevestigd in een monumentaal
pand op uitgaansplein de
Korenmarkt, krijgt de bestemming foodhal. Er is
ruimte voor vierhonderd
zittende bezoekers, dertien vaste keukens en
een aantal keukens voor
tijdelijke gebruikers. De
foodhal gaat in 2019
open. Het nieuwe ﬁlmhuis
in Arnhem draaide gisteren voor het eerst proef.

Attracties
balen: staking
ov in vakantie
attracties in de regio zijn niet blij
met de voorgenomen staking in
het streekvervoer, aanstaande
maandag en dinsdag. In de meivakantie komen er meestal extra
veel bezoekers.
Niek opten
Nijmegen

 herman Stapelbroek
wil excuses.
FOTO JAN VAN DEN BRINK.
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Oud-politicus
start rechtszaak
Oud-politicus Herman
Stapelbroek heeft de gemeente Bronckhorst voor
de rechter gedaagd. Hij
eist volledig eerherstel
nadat de gemeente hem
heeft beticht van het misbruik maken van vertrouwelijke informatie waar hij
privé voordeel mee wilde
doen. Het betekende zijn
einde als politicus. Stapelbroek zegt volkomen
integer te zijn en wil excuses.

Op 30 april en 1 mei rijden er in heel
Nederland geen bussen en regionale treinen. De gevolgen van de
staking zijn ‘vervelend’ voor de bezoekers, zegt een woordvoerder van
Burgers’ Zoo in Arnhem, die benadrukt geen oordeel te willen vellen
over de staking zelf. ,,Er komen dagelijks medewerkers en bezoekers
met de bus. Sommigen zullen volgende week voor een verrassing komen te staan. De meesten zullen de
auto pakken.’’
Tot minder bezoekers en verkeersproblemen zal de staking niet
leiden, verwacht Burgers’. ,,We zijn
ingespeeld op grote aantallen mensen. In de zomervakantie zijn vaak
nog drukkere dagen dan in de meivakantie.’’
De buren van Burgers’, het Openluchtmuseum, oppert bezoekers
die met de NS-trein komen om een
ov-fiets te huren. ,,Ik hoop dat iedereen tegen die tijd op de hoogte
is van de staking. Het is vervelend,
maar gelukkig hebben we genoeg
parkeerplaatsen.’’
Vakbond FNV kondigde gisteren
de staking aan in het streekvervoer.
Aanleiding is de hoge werkdruk
onder het personeel. Na een staking
in januari werd een akkoord bereikt
met de werkgevers, maar dat is door

de leden van FNV verworpen. ,,De
nood is hoog. Het personeel eist op
korte termijn concrete maatregelen
tegen de hoge werkdruk, maar dat
zagen de werkgevers niet zitten’’,
zegt de Gelderse FNV-bestuurder
Brigitta Paas. Buschauffeurs klagen
al langer dat de ritten te ‘strak’ zijn
ingepland. Bij oponthoud schieten
pauzes erbij in, soms is er geen tijd
om naar het toilet te gaan.
Anders dan in januari rijden nu
ook de regionale treinen van Arriva
en Keolis en de Valleilijn niet. De
treinen van NS zijn wel in bedrijf.
De werkgevers willen de staking
voorkomen en stappen naar de
rechter. ,,Zo’n grootschalige ov-staking aan het begin van de meivakantie is maatschappelijk ontwrichtend. Onze luchthavens zijn
dan niet bereikbaar. Een dagje naar
de Keukenhof of de Efteling zit er
voor veel mensen niet in’’, zegt
voorzitter Fred Kagie van VWOV,
de werkgeversvereniging in het
openbaar vervoer. Het kort geding
dient vanmiddag om 14.30 uur in de
rechtbank in Utrecht.
,,We hebben juist bewust gekozen voor de vakantie, omdat het
dan rustiger is in het openbaar vervoer en minder mensen gedupeerd
worden’’, reageert Paas.

Ik hoop dat iedereen
tegen die tijd op
de hoogte is van
de staking
—Woordvoerder Openluchtmuseum
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reageer op dg.nl

Het vernielen van
de Nederlandse
vlag moet strafbaar gesteld worden.

2.614 stemmen

Slim verkeerslicht
reageert op mobiel

77% 23%
Eens

Toos & Henk

Oneens

Paul Kusters

In Nijmegen worden de
eerste helft van dit jaar
30 verkeerslichtinstallaties voorzien van nieuwe
elektronica, waardoor die
digitale informatie kunnen uitwisselen met de
mobieltjes van ﬁetsers en
automobilisten. Het licht
kan dan op groen springen als ze naderen. De
bestuurders moeten
daarvoor apps installeren, die nog ontwikkeld
moeten worden.

Vandaag op dg.nl
Eenmaal per dag via een
e-mail op de hoogte gehouden worden van het
belangrijkste nieuws in
uw regio? Dat kan. ontvang dagelijks onze
nieuwsbrief met een selectie van de beste artikelen op onze site in uw
mailbox.
Ga daarvoor naar
dg.nl/ nieuwsbrieven.
 Internet:

toosenhenk.nl

Is de rechter in de
toekomst een robot?
Is de rechter straks een robot?
Bepaalt de computer binnenkort of een verdachte de cel in
moet? De technologie is er,
maar moet je het ook willen?
henk van Gelder
arnhem

Op een congres van Legal Valley in
Arnhem werd gisteren gesproken
over de jurist van de toekomst.
De robotrechter staat nog niet
voor de deur, zegt Christa WiertzWezenbeek, president van de
rechtbank Oost-Brabant. Zij deed
in Amerika onderzoek naar vernieuwingen. In 2030 ziet de rechtspraak er volgens haar heel anders
uit.
Hoe precies is onbekend. De samenleving digitaliseert in sneltreinvaart. De behoudende conservatieve wereld van de jurist, waarin
altijd op zeker wordt gespeeld, zal
mee moeten veranderen. Dat was
ook de boodschap van minister
Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD). Alleen trapte juist
Dekker onlangs op de rem, ge-

schrokken omdat de digitalisering
van de rechtspraak voorlopig is
mislukt.
De kosten zijn gigantisch uit de
klauwen gelopen: 200 miljoen waar
7 miljoen euro was gedacht. Dekker
weigerde recent extra geld uit te
trekken om digitalisering van de
rechtspraak weer aan de gang te
krijgen. Hij sprak in Arnhem van
‘een pauze’ om de neuzen binnen
de rechtspraak weer dezelfde kant
op te krijgen.’’
Wordt geen Nokia, hield
hij een zaal vol advocaten, officieren , rechters, hoogleraren en studenten voor. Het Finse telefoonbedrijf was door de betrouwbare mobiele telefoon jarenlang toonaangevend. Het verloor die status omdat
vernieuwing uitbleef.
Computerfabrikant Apple bracht
de smartphone uit: een communicatiemiddel waarmee je kan mailen, appen, filmpjes bekijken, sociale media kan bedienen of een reis
kan boeken. En oh ja, je kan met de
iPhone ook bellen. Apple werd direct gevolgd door Samsung. Einde
Nokia. Regio 8
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MOSKEEËN FINANCIERING

Al Mouahidin kreeg niets
De Al Mouahidin-moskee in Ede
heeft nooit geld uit Saudi-Arabië
ontvangen. Dat meldt een woordvoerder van de moskee. Van invloed uit dat land is al helemaal
geen sprake, stelt hij. Wel heeft de
moskee in 2012 om geld gevraagd.
Albert Heller
Ede

Dat bevestigt Tijani Zallali van de Marokkaanse moskee. Het geld was bedoeld voor een uitbouw van de moskee. ,,Via het consulaat hebben wij een
brief uitgedaan, maar we hebben
daar geen reactie op gehad’’, laat Zallali
weten. ,,Er is dus nooit over voorwaarden of wat dan ook gesproken.”
Maandag bracht het televisieprogramma Nieuwsuur naar buiten dat 30
moskeeën in Nederland geld hebben
aangevraagd of gekregen uit Koeweit
en Saudi-Arabië, vaak bedoeld voor de
bouw van moskeeën. In Nederland bestaat de zorg dat die landen daarmee
invloed kopen om hun radicale versie
van de islam in Nederland te versprei-

den. Zallali stelt dat de Marokkaanse moskee in Ede nooit op dergelijke
verzoeken in zou zijn gegaan. ,,Dan
was het niet doorgegaan.’’
Andere moskeeën gaan er wel in
mee, zegt woordvoerder Said Bouharrou van de Raad van Marokkaanse
Moskeeën in Nederland. ,,Er zijn een
paar moskeeën die in ruil voor het geld
zich verplichten imams uit die landen
periodiek te laten preken of bepaalde
bestuursleden moeten toetreden.’’
Moskeeën moeten daar alert op zijn,
stelt hij.
Volgens Zallali is men in Ede inderdaad alert. ,,We vroegen om een gift,
niets meer. Net zoals Rome vroeger
geld heeft gegeven heeft om overal kerken neer te zetten.’’
Zallali weet dat er vrees is voor het
gedachtegoed van de donateurs. ,,Maar
we vroegen om geld. Niet om gedachtegoed. Wij respecteren de Nederlandse normen en waarden. Onze
imam preekt een islam die niemand
kwaad wil doen.’’
Inmiddels hebben de fracties van de
SGP en Burgerbelangen in de Edese ge-

Onze imam
preekt een
islam die
niemand
kwaad wil doen
—Tijani Zallali

▼ Open dag in de Al
Mouahidin-moskee in
Ede.
ARCHIEFFOTO HERMAN STÖVER

meenteraad afzonderlijk van elkaar
vragen gesteld over de kwestie. Zij willen weten wat het gemeentebestuur
weet van de aanvraag bij de Saudi’s om
geld. Burgerbelangen hoort graag of de
gemeente bereid is de geldstromen van
de moskee te onderzoeken.
De gemeente laat weten al sinds eind
2017 op de hoogte te zijn van de lijst en
dat de Edese moskee erop stond. In een
onderzoek van de gemeente naar de financiering zijn geen onregelmatigheden gebleken.
Een woordvoerder benadrukt
dat buitenlandse financiering van religieuze instellingen in ons land niet
strafbaar is. ,,Het is wel onwenselijk als
die buitenlandse financiering gepaard
gaat met beïnvloeding of met activiteiten die haaks staan op de kernwaarden
en vrijheden van ons land.’’
In een memo aan de gemeenteraad
stelt de Edese burgemeester Verhulst
dat de Al Mouahidin-moskee geen salafistische moskee is. Maar: ‘Het is niet
uit te sluiten dat een enkele moskeebezoeker het salafistische gedachtegoed
aanhangt.’

‘De landen
die betalen
hebben een
lange arm’
Dertig islamitische organisaties
in Nederland vroegen, en kregen
vaak, geld uit Koeweit en SaudiArabië. Is dat zorgelijk? Ja, zegt
Saïd Bouharrou, vice-voorzitter
van de landelijke Raad van Marokkaanse Moskeeën en bestuurder van een moskee in Nijmegen.
Frank Hermans
Nijmegen

,,Dat moskeeën worden gefinancierd met buitenlands geld, is niet
bijzonder. Zorgelijk is dat geld geschonken wordt door ‘onvrije’ landen die met een lange arm willen
bepalen wat er gebeurt in onze
moskeeën.”
Met oliedollars wordt de fundamentalistische islam naar Nederland geëxporteerd?

,,Ja, aan die financiering worden
voorwaarden verbonden. Je ziet
ineens een imam uit het betalende
land naar de moskee komen om te
preken. De imamopleiding wordt
overgenomen en onderwijsdoctrines worden strenger.”
Is dat niet te scharen onder geloofsvrijheid?

,,Ik heb het over grensoverschrijdende meningen die we kunnen
missen als kiespijn. Vrouwen worden basisrechten ontzegd, homo’s
moeten van daken worden gegooid,
strijders voor IS worden verheerlijkt. Dat past niet in een Marokkaanse moskee in Nederland.”
U vertegenwoordigt de Marokkaanse moskeeën. Hoe zit het
met de Turkse?

,,De gevaren voor buitenlandse inmenging zijn daar kleiner, omdat
die vaak anders dan de Marokkaanse moskeeën sterke banden
hebben met thuisland Turkije. Dan
heb je wel te maken met Turkse inmenging, wat misschien ook niet
altijd even wenselijk is. Maar het
verschil is dat in Turkije geen salafisme wordt gepredikt.”

Minister Sander Dekker waarschuwt
voor juridische kloof in de samenleving
Vervolg van pagina 2

Minister Dekker maakt
zich zorgen over het ,,afnemende vermogen om
juridisch verschillen op te
lossen.’’ Pas op dat de
kloof met de samenleving
door een verouderde
rechtspraak niet groeit, zo
waarschuwde hij. De samenleving verwacht oplossing van problemen. ,,Het kabinet wil
daarom vernieuwingen
aanjagen’’, zei Dekker. De
logge rechtspraak moet
eenvoudiger, sneller en

efficiënter (lees: goedkoper). Dat kan door de
technologie te omarmen
en vooral ook te begrijpen.
Moeten we rechtspreken aan de computer
overlaten? Het geautomatiseerd bijeen brengen
van eerdere uitspraken is
dankzij de computer secondenwerk. Is een computer
onafhankelijk?
Software wordt immers
door mensen geschreven.
Een computer voelt niets
en kent geen empathie.
De jurist van de toe-

komst is gericht op de-escalatie, vinden Dekker en
Wiertz. Is het verstandig
dat advocaten een vechtscheiding op de spits drijven? Technologie moet
vooral ondersteunend
zijn, aldus rechtbankpresident Christa Wiertz.
Dat kan via een app
waarin mensen eenvoudige juridische vraagstukken voorleggen.
Dekker en Wiertz zijn
vooral hoopvol over het
experiment met de
buurtrechter. Van dichtbij zag Wiertz hoe de

New Yorkse wijk Brooklyn zelf lichte misdaden
en eenvoudige juridische
conflicten oplost. Onder
regie van de buurtrechter. In Nederland dient
Eindhoven binnenkort
als proeftuin.
Hoe de rechtspraak ook
verander, ook in 2030 is
volgens Wiertz één ding
wezenlijk:
menselijk
contact als tegenhanger
van de technologie. De les
die ze uit New York mee
terugnam: ,,Rechtspraak
is moeilijk. Het leven is
ingewikkelder’’.

Bloedwraak genoemd
als motief hamermoord
Mogelijk is bloedwraak het motief van de brute moord op
Deme Lulaj (58) in Winterswijk.
De 37-jarige Xhevdet D., net als
Lulaj van Kosovaarse afkomst,
stond gisteren voor het eerst
voor de rechter.
Tanja Kits
Zuthen/Winterswijk

De verdachte en zijn broers zouden Deme Lulaj verantwoordelijk
hebben gehouden voor de dood
van hun vader, tijdens de oorlog
in Kosovo in 1998. D. zegt zelf dat
dat niet waar is: ,,Het waren de
Serviërs die daarvoor verantwoordelijk waren”, zei hij gisteren.

Deme Lulaj werd 17 oktober vorig jaar op klaarlichte dag vermoord in Winterswijk. Getuigen
zagen hoe een man uit zijn auto
sprong en met een hamer meermalen achter op het hoofd van Lulaj sloeg. De moord kreeg de naam
‘hamermoord’.
D. ontkent iets met de zaak te
maken te hebben. Het verhaal van
de bloedwraak is, zo zegt hij, afkomstig van de familie van het
slachtoffer. De officier van justitie
vindt echter dat er genoeg getuigen en gedragingen zijn die D. tot
verdachte maken. De rechter
vindt dat ook. D. moet vast blijven
in het huis van bewaring in Arnhem. Het vervolg is op 17 juli.

