
Vanuit het café de strijd voeren voor de digitale burgerrechten
Leden van de Piratenpartij vinden dat zoveel mogelijk informatie op internet openbaar moet zijn zolang de privacy niet wordt geschaad

De campagneboot van de Piratenpartij voer de afgelopen weken langs havens van diverse steden. Hier vaart de boot door Delft. Foto ANP

Door Marcella Veldthuis
Groningen. „De piraten zitten
vaak aan de tafel achterin. Je herkent
ons wel”, zei de organisator van de
Pitarenpartijbijeenkomst in Gronin-
gen van tevoren. Inderdaad, in het
café is direct duidelijk wie komen
voor de partijbijeenkomst. Niet
doordat ze ooglapjes dragen, maar
omdat ze shirts dragen met teksten
als ‘developer’ en ‘Niets te verbergen:
rekeningnummer 554706512, Laat-
ste pintransactie > Christine le Duc,
Hilversum’.

Er zijn maar een klein aantal aan-
wezigen: vier mannen en één vrouw.
„Het meeste speelt zich online af,”
vertelt Gerben, de drager van het
niets-te-verbergenshirt. „De kroeg-
bijeenkomsten zijn vooral bedoeld
voor mensen die sympathiseren met
het gedachtegoed van de partij of er
meer over willen weten.” Janita, de
enige vrouw, vult aan: „Online is het
altijd druk. Via chats en mailinglijs-
ten is er de hele dag contact.”

Michiel is enkele weken geleden
lid geworden van de Piratenpartij.
Hij verbaast zich erover dat veel
mensen in zijn omgeving denken dat
de partij maar één standpunt heeft,
namelijk dat gratis downloaden le-
gaal wordt. „Terwijl het toch hele in-
telligente mensen zijn. Ook mijn
I CT-collega’s denken het.”

Het belangrijkste standpunt
draait om digitale burgerrechten.
„Voor een vrije informatiesamenle-
ving”, kopt de partijwebsite. Mi-
chiel: „Er is veel controle.” Als voor-
beeld noemt hij The Pirate Bay, een

site je films, muziek en games kan
downloaden. „Dat is geblokkeerd.
Terwijl het onzin is om mensen toe-
gang te verbieden.” Volgens Michiel
gaat het niet om gratis downloaden,
maar om het recht van de burger om
overal toegang te hebben. „Va a k
wordt verregaande controle en cen-
suur gelegitimeerd met het argu-
ment dat er boeven mee gepakt wor-
den. Het idee is dat met een internet-
filter bijvoorbeeld kinderporno aan-
gepakt wordt. Daarom mag het.”

De aanwezigen zijn het erover
eens dat zoveel mogelijk informatie
openbaar moet zijn, zolang die infor-
matie maar niet privacygevoelig of
gevaarlijk is. „Met de huidige wetge-
ving wordt een achterhaald systeem
in stand gehouden”, zegt Gerben.
„Copyright moet helemaal anders
ingedeeld worden, laat tussenperso-
nen verdwijnen. Alles moet vrijgege-
ven worden.”

„Met een kanttekening”, zegt Ja-
nita. „Voor niet-commerciële doel-

einden moet alles vrij gebruikt kun-
nen worden, voor commerciële niet.”
„Zolang het maar herleidbaar is naar
de kunstenaar”, meent Gerben.

Er wordt veel bier gedronken. De
sfeer is ontspannen, maar de stand-
punten worden met een zekere ver-
betenheid gepresenteerd. Gerben:
„We moeten naar een systeem op ba-
sis van gunnen. Uitgeverijen kunnen
ook helemaal verdwijnen: iedereen
kan zijn manuscript gewoon op in-
ternet zetten. Vinden lezers het goed,
dan kunnen ze ervoor betalen wat ze
het waard vinden. Als er dan toch be-
hoefte is aan papieren versies van
boeken kunnen die in eigen beheer
gedrukt worden.”

Maar hoe zit het dan met selectie
en redactie, of de naam van een er-
kende uitgeverij als keurmerk? Com-
mercieel succes staat toch niet gelijk
aan artistieke erkenning? „Dat is het
oude systeem”, zegt Michiel, „in dit
nieuwe systeem zou de massa kwali-
teit herkennen. Dan is de mening
van een groep belangrijk, niet de me-
ning van één recensent die toevallig
in een krant staat. Selectie vindt dan
plaats op basis van de mening van de
meerderheid. Proeflezen en redige-
ren kunnen auteurs onderling
doen.”

Michiel is net lid geworden van de
Piratenpartij. Er zijn ook andere par-
tijen die internetvrijheid belangrijk
vinden. „Vroeger stemde ik op
GroenLinks. Zij hebben ongeveer de-
zelfde standpunten, maar je hoort ze
er te weinig over. Ik vraag me af hoe
lang die standpunten overeind blij-
ven als er een coalitie gevormd moet
worden. Bovendien vind ik het be-
langrijk dat een partij opkomt voor
een vrije informatiesamenleving.
Eén zetel kan al voldoende zijn. Kijk
naar de Partij voor de Dieren. Als je
een zetel hebt, heb je een stem en
kun je kamervragen stellen. Dat ver-
groot de bewustwording omtrent
online vrijheid. En daar streven we
n a a r. ”

Vanuit het café de strijd voeren voor de digitale burgerrechten
Ze zijn voor een vrije
informatiesamenleving. Maar
ze zitten nog niet in de
Tweede Kamer. De leden van
de Piratenpartij zijn vooral
actief op internet. „ Via chats
is er de hele dag contact.”

P  i ra te n p  a rt i j
De Nederlandse Piratenpartij
(PPNL) werd in 2010 opgericht
en maakt deel uit van een grote
groep politieke partijen in en
buiten Europa die zich richten op
onderwerpen zoals het auteurs-
recht, databeveiliging, octrooi-
recht, het vrij delen van kennis
en (digitale) burgerrechten.
In Zweden, waar de eerste pira-
tenpartij in 2006 werd opgericht
door Rickard Falkvinge, heeft de
partij een groot aantal leden.
Bij de Europese Parlementsver-
kiezingen in 2009 won deze par-
tij in Zweden ruim 7 procent van
de stemmen.
In Nederland heeft de partij op
dit moment 1191 leden. Meer
over de partij is te vinden op
w w w. p i r a t e n p a rt i j . n l
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