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Waar gaat hij wonen?
Geen mens die het weet. Offi

cieel is Volkert van der Graaf
inwoner van Zwolle, omdat hij
daar in de gevangenis zat. Van
daaruit wordt hij nu overge
bracht naar zijn nieuwe verblijf
plaats, die angstvallig geheim
wordt gehouden. Hilversum,
Rotterdam of Den Haag worden
het alvast niet. Als plaats van de
moord, de woonplaats van Pim
Fortuyn en het zenuwcentrum
van de Nederlandse politiek zijn
die steden immers verboden ter
rein voor Van der Graaf.

Harderwijk, in de provincie
Gelderland, lijkt een logische
keuze. Daar woont Van der
Graafs vriendin Petra met hun
dochter van twaalf. Amper een
paar maanden was zij toen haar
vader achter de tralies verdween.
Van der Graaf zal ongetwijfeld
zijn dochter willen zien en zich
vlakbij vestigen, denken velen.
Maar net daar loopt hij het mees
te risico herkend te worden.

Het buitenland dan maar? Daar
is dat risico een stuk kleiner. Het
parket hield die piste open, al is
het uitgangspunt dat Van der
Graaf zijn voorlopige invrijheid
stelling in eigen land doorbrengt.

Moet Nederland
nu bang zijn?

Een beruchte moordenaar die
zomaar wordt losgelaten: Neder
land is er niet gerust op. Maar
Van der Graaf heeft twee derden
van zijn achttienjarige celstraf
uitgezeten en het openbaar mi
nisterie schat het risico dat de
moordenaar van Pim Fortuyn
opnieuw een misdaad begaat, erg
laag in.

Bovendien heeft hij geen psy
chische stoornis. Van der Graaf
moet zich trouwens wekelijks
melden, moet zich psycholo
gisch laten begeleiden en mag
geen contact hebben met de fa
milie Fortuyn. Op papier heeft
Nederland dus niets te vrezen.

Of is het Van der Graaf
die bang moet zijn?

‘Volkert moet dood’, zingt neo
naziband Brigade M. Een muzi

kale hoogvlieger is het niet, maar
dat er Nederlanders zijn die Van
der Graaf willen zien hangen, is
duidelijk. De angst dat een of an
dere extreemrechtse gek de
milieuactivist een koekje van
eigen deeg zal geven, zit er dan
ook goed in bij de autoriteiten.

Meteen de reden waarom zijn
nieuwe woonplaats geheim moet
blijven. Van der Graaf krijgt ook
extra beveiliging van een specia
le cel bij de Nationaal Coördina
tor Terrorismebestrijding en
Veiligheid. Een cel die opmerke

lijk genoeg werd opgericht in de
nasleep van de moord op Pim
Fortuyn.

Fortuyns broer zou er ook niet
rouwig om zijn, mocht Van der
Graaf er niet meer zijn. ‘Als hem
iets zou overkomen, dan hang ik
de vlag uit.’ Vandaag organiseert
Simon Fortuyn in Rotterdam
een protestmars tegen de vrijla
ting van de moordenaar van zijn
broer.

Hoe gaat hij zijn
dagen vullen?

Of nog belangrijker: hoe zal hij
zijn portemonnee vullen? Dat de
werkgevers niet in de rij staan
om Volkert Van der Graaf een
job te geven, verbaast niet. Mis
schien kan hij terug naar zijn
oude liefde: procederen. Met de
Vereniging Milieu Offensief, die
hij mee oprichtte, spande Van
der Graaf destijds aan de lopende
band processen aan tegen var
kensboeren of nertsenfokkers
die hun bedrijf wilden uitbrei
den. En hij was er goed in. Van
der Graaf won 85 procent van
zijn rechtszaken. Die kennis van
juridische procedures maakte
hem in de gevangenis onmisbaar.
Hij verstuurde ontelbare ver
weerschriften in dienst van zijn
medegevangenen.

Volkert van der Graaf (44) is vandaag
opnieuw een vrij man. De milieuactivist
die twaalf jaar geleden politicus Pim
Fortuyn van dichtbij neerknalde, krijgt
Nederland nog altijd op de kast. Sommi
gen willen hem voor eeuwig in de cel,
anderen willen hem dood. Maar dan
moeten ze hem wel zien te vinden.
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Volkert van der Graaf moet zich elke week
melden en ook psychologisch laten
begeleiden. Waar, dat blijft geheim, gezien
de bedreigingen (zie affiche). Foto: Novum

Moordenaar Pim Fortuyn
is vrij (maar niet veilig)
Volkert van der Graaf mag
vandaag gevangenis verlaten

Populist Pim Fortuyn werd in
2002 vlak voor de verkiezin
gen doodgeschoten. Foto: blg

graad zo een programma schrij
ven waarmee de kinderen van
de eerste graad aan de slag kun
nen. Dat geeft mooie interactie.’
(ty)

voor techniek en wetenschap.
‘De kinderen hebben de smaak
enorm snel te pakken’, aldus
Geelen. ‘En robots zijn ook de
toekomst, denk maar aan inter
netgigant Google, die vandaag
het ene na het andere robotica
bedrijf overneemt.’

Een apart vak technologie –
zoals er zal komen eens het vak
Wereldoriëntatie (WO) opge
splitst wordt – hoeft volgens de
initiatiefnemers van het proef
project niet. ‘Je kunt de robots
in veel vakken integreren’, zegt
JeanPaul Gillissen, coördine
rend directeur van scholengroep
Zuid. ‘Wij hebben nagegaan dat
ze voor 520 leerdoelen bruik
baar zijn. Deze keer was dans
het thema, dat past in muzische
vorming. Maar het kan net zo

bewegen aan de hand van een
zelfgeschreven programma en
die ze bedienen met de tablet.

De leerlingen namen deel aan
een proefproject rond robotica
in het stedelijk basisonderwijs
van Antwerpen. Scholen kun
nen er een koffer met robots en
ander materiaal krijgen om mee
aan de slag te gaan.

Blik op de toekomst

Drijvende kracht achter het
project is ictcoördinator Kris
Geelen. Toen hij nog als kleuter
leider voor de klas stond, ge
bruikte hij al een robot om de
bewegingen in de turnles voor te
doen. Volgens hem zijn robots
een ideaal hulpmiddel om de in
teresse van kinderen te wekken

‘Hij wil ons bloed.’ Met een
horrorfilmpje waarin leerlingen
voor dood in de gang liggen, ma
ken ze in school het Baronneke
in Deurne promotie voor het
programmeerwerk dat de kinde
ren uit het vijfde leerjaar zelf
hebben gerealiseerd. Zij gingen
aan de slag met de Sphero, een
bolvormige robot die ze laten

Robot Nao danst de macarena, tot groot jolijt van de leerlingen
die meedansen en klappen. Foto: Wim Kempenaers

Het stedelijk basisonder
wijs in Antwerpen is met
een opvallend proefproject
gestart. Robots moeten
leerlingen uit de lagere
school enthousiast maken
voor techniek. En dat idee
blijkt een schot in de roos.
‘Kinderen vragen zelfs of
ze mogen nablijven.’

Robots maken leerlingen warm voor techniek

goed wiskunde zijn – hoeken,
oppervlakte berekenen – of zelfs
taal. Woordherkenning bijvoor
beeld. Nog een mogelijkheid is
dat leerlingen van de derde

•

HET NIEUWSBLAD VRIJDAG 2 MEI 2014 7NIEUWS

De Volkswagen lijkt op wraak belust. Hij haalt de bestuur
der even later links in om hem de pas af te snijden. Foto: rr

De achterligger remt niet, maar tikt de Volkswagen de
berm in. Beide wagens eindigen op de pechstrook. Foto: rr

Een Volkswagen wil een vrachtwagen inhalen en probeert
links in te voegen. De bestuurder laat dat niet toe. Foto: rr

Een bestuurder met een
dashcam heeft alweer een
ontluisterend staaltje ver
keersagressie vastgelegd.
Op de E313 in Tessenderlo
probeerde een automobilist
hem eerst langs rechts in te
halen, om hem dan langs
links de pas af te snijden en

te rammen.
Onder de noemer ‘Totale

lul van de week’ belandde
het filmpje op de website
geenstijl.nl. ‘Het incident
dateert van een tweetal
weken geleden’, zegt poli
tiewoordvoerder Peter De
Waele. ‘De wegpolitie kent

de beide bestuurders. Het is
nu aan de rechter om uit te
maken of verkeersagressie
een rol speelde bij het onge
val.’

Het filmpje kan dan als be
wijsmateriaal dienen, zegt
De Waele. ‘Het is aan de be
voegde magistraat om daar

over te oordelen. Zo mag er
bijvoorbeeld geen twijfel
zijn over de authenticiteit.’
Zo’n filmpje ook op het in
ternet laten circuleren, is
gevaarlijk, meent de woord
voerder. ‘Dan kun je be
schuldigd worden van in
breuk op de privacy.’ (cka)

Leek de winter vorig jaar maar
te blijven duren, dan was de len
te er dit jaar uitzonderlijk vroeg
bij. Zachte temperaturen en de
voorjaarszon: meer hebben ser
replanten niet nodig om pijlsnel
omhoog te schieten. Gevolg: een
productie die al op het niveau
van midzomer zit en een enorm
aanbod aan primeurgroenten.

Dat alleen is al genoeg om de
prijzen stevig te drukken. ‘Maar
we komen ook nog eens uit een

winter met goedkope groenten’,
zegt landbouwexpert Luc Bus
schaert. ‘De prijs van prei en
witloof is abnormaal laag geble
ven. Dat zijn dus concurrenten
voor de voorjaarsgroenten.’

En er is nog een reden. ‘Het
areaal voor groenteteelt in Eu
ropa breidt zich uit’, zegt Rony
De Ceuster van groothandelaar
Compra. ‘Daardoor stromen ook
de oogsten uit andere landen
binnen.’ Uit Polen en Tsjechië

bijvoorbeeld, maar vooral uit
Duitsland. Enkele jaren geleden
werd nog volop sla uitgevoerd
naar Duitsland, maar die markt
is ondertussen weggevallen.

Oogst vernietigd

Gevolg: een nog groter aan

De prijzen die op de Vlaamse veilingen betaald
worden voor voorjaarsgroenten, zijn extreem
laag. Sla, tomaat, komkommer: ze brengen de
telers amper nog iets op. Grote schuldige is het
warme weer, dat voor uitstekende oogsten
zorgt. ‘Een onhoudbare situatie’, zegt de sector.
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Nu: 50 cent
Normaal: 1 euro

Tomaten (kilo)

Komkommer (stuk)

Voorjaarsgroenten zijn té
goedkoop

Nu: 10 cent
Normaal: 30 cent

Asperges (kilo)
Nu: 3 euro
Normaal: 6 euro

MARKT IS VERZADIGD
b Grote productie door vroege lente
b Meer aanvoer uit OostEuropa
b Geen afzet meer in Duitsland

Sla (stuk)

bod. ‘De prijzen zijn op dit mo
ment extreem laag’, zegt De
Ceuster. Asperges, sla of toma
ten brengen op de groentevei
lingen maar de helft of soms
zelfs maar een derde op van
wat ze zouden moeten opbren
gen. ‘En wanneer de vergoe
dingsprijs lager ligt dan de pro
ductieprijs, wordt er verlies ge
draaid. Een ongezonde en
onhoudbare situatie.’

Nu al worden drastische maat

regelen genomen. Hele partijen
sla worden vernietigd. Omdat de
markt niet alleen overspoeld
wordt door gewone kropsla,
maar er van andere soorten zo
als ijsbergsla en eikenbladsla
ook veel te veel is. ‘Dat er nu al
groenten vernietigd worden, in
de primeurperiode, is heel uit
zonderlijk’, zegt Rony De Ceus
ter. ‘Maar bepaalde partijen zijn
gewoonweg onverkoopbaar. De
markt is verzadigd.’

Opnieuw
wegpiraat
betrapt met
dashcam

De vermelde prijzen zijn veilingprijzen.

Nu: 25 cent
Normaal: 40 cent

Nu: 1 euro
Normaal: 1,40 euro

Paprika (kilo)

Aardbeien (500 g)
Nu: 1,20 euro
Normaal: 2 euro


