
Piratenpartij wil dat Delft
overstapt op ‘vrije software’
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Hij bestaat al een jaar, maar viel nog
niet erg op, de Piratenpartij Delft.
Toch zijn de oprichters al een tijdje
bezig met het bepleiten van een van
hun speerpunten bij de gemeente
Delft: het gebruik van ‘open source’-
software. Dat zijn computerpro-
gramma’s die vrij gebruikt en veran-
derd kunnen worden, zonder dat er
een grote firma is die macht houdt
over de gebruikers.

,,In het coalitieakkoord stond dat
de Delftse gemeenteraad naar de mo-
gelijkheden zou kijken om over te
stappen op open source”, vertelt op-
richter Geert- Jan Meewisse. ,,Er wa-
ren alleen nog weinig concrete stap-
pen gezet door een gebrek aan ken-
nis. Daar kunnen wij bij helpen en
we werden dan ook met open armen
ontvangen.”

Kroegmeets
,,Ik hoorde in 2012 voor het eerst over
de Piratenpartij”, vertelt Meewisse.
,,Ik bekeek hun verkiezingspro-
gramma en voelde me erg aangespro-
ken. Ik besloot te kijken of ik lokaal
iets zou kunnen opzetten. Ik begon
elke maand ‘kroegmeets’ te organise-
ren in café De Waag. De partij werd
met veel enthousiasme onthaald. We
hebben nu een vaste kern van zes
man, een groep van zes die af en toe
meehelpt en een grote groep suppor-
ters die niet actief zijn, maar wel ach-
ter de ideeën staan.”

De naam Piratenpartij heeft niets
te maken met kleding of opstandig-

heid, maar stamt van de aanduiding
die de IT-industrie gaf aan de ‘ille-
gaal’ downloadende internetgebrui-
ker; piraterij dus. Maar de partij
omarmde de term als geuzennaam.
,,Het was bedoeld als iets negatiefs”,
zegt Meewisse. ,,Maar wij zijn er trots
op. Het is ook een naam die blijft
hangen en het weerspiegelt dat wij
ons niet laten inperken door de ge-
vestigde orde.”

Een van de andere leden van de
vaste kern is Michiel van den Boo-
gaard. ,,Ik ken Geert-Jan via onze kin-
deren, die op dezelfde school zitten.
Ik voelde me al langer aangesproken

door de kernpunten van de landelijke
Piratenpartij. Toen ik hoorde dat hij
iets in Delft ging opzetten, wilde ik
daar graag onderdeel van zijn.”

Het speerpunt rond de open source
is volgens hem belangrijk om mee te
beginnen, omdat het aansluit op
meerdere programmapunten. ,,Over-
heden op alle niveaus raken afhanke-
lijk van hun IT- leveranciers. Deze
maken de overstap op andere soft-
ware moeilijk. Zodra ze dat voor el-
kaar hebben, gaan vaak de licentie-
prijzen omhoog en zit een overheid
vast. Die afhankelijkheid staat demo-
cratie en transparantie in de weg.’’

Z Geert-Jan Meewisse (links) en Michiel van den Boogaard tonen de vlag van de Piratenpartij bij De Waag. FOTOANGELOBLANKESPOOR
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Hudito-hockeyer (24) raakt in
comaenoverlijdtnaval van trap
Max Cramwinckel (24), lid van

de Delftse hockeyvereniging

Hudito, is zondag overleden

aan de gevolgen van een nood-

lottig ongeval op het clubter-

rein.
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De familie van de hockeyer heeft
dat zondagavond op de site van
Hudito bekendgemaakt. Cram-
winckel viel in de nacht van vrij-
dag op zaterdag van de ijzeren bui-
tentrap van het clubhuis naar be-
neden. Door de val raakte hij in
coma. Clubgenoten hebben nog

geprobeerd eerste hulp te bieden.
Zijn ouders omschrijven Max als

‘een bikkel op het veld. Met ieder-
een een praatje, voor iedereen lief-
devolle aandacht en graag met een
biertje in de hand’. Zij bedanken
de mensen die na het ongeluk eer-
ste hulp hebben geboden. ‘Ze ga-
ven ons gelegenheid deze werke-
lijkheid te aanvaarden en afscheid
te nemen van Max. Bovendien
maakten zij het mogelijk om le-
vens van anderen te redden.’ Met
dat laatste wordt verwezen naar
eventuele orgaandonatie.

Voorzitter Victor Brouwer van
Hudito zegt ‘immens geschokt’ te
zijn door het overlijden van Max.

,,En dat geldt voor de hele vereni-
ging. Dit heeft enorm veel impact.
We zijn ontzettend aangedaan.
Max was een jongen midden uit de
club.’’

Brouwer zegt dat de club in de
rouw is, maar dat nog geen besluit
is genomen over wel of niet spelen
komend weekeinde. ,,We overleg-
gen daar nog over, ook met de fa-
milie.’’ Volgens de voorzitter is de
trap, waar Max vanaf viel, niet on-
veilig. ,,Die is er al twintig jaar en
er is nooit iets gebeurd. Het was
een noodlottig en tragisch onge-
val.’’ Gisteravond hebben veel le-
den in het clubhuis het condole-
anceregister getekend.

Week lang geen tram in
deDelftse binnenstad
DEN HAAG De Delftse binnen-
stad is volgende week geheel ver-
stoken van tramvervoer. Lijn 1
rijdt van zaterdag 11 juni tot en met
zondag 19 juni niet verder dan de
halte ’s-Gravenmade aan de Vliet.

Dat heeft de HTM gisteren be-
kendgemaakt. Het vervoerbedrijf
zet bussen (lijn 71) in tussen Rijs-
wijk en Delft Tanthof. De trams rij-
den tot ’s-Gravenmade omdat zich
daar, op het voormalige remiseter-
rein, een keerspoor bevindt.

Lijn 1 wordt tijdelijk ingekort in
verband met werkzaamheden op
de kruising Westlandseweg/Kra-
keelpolderweg. Hier wordt gewerkt
aan de definitieve inrichting en in-

deling van de wegen in het kader
van het Spoorzone-project. Tot en
met augustus is er geregeld ver-
keershinder op de kruising. Er
wordt steeds op een andere plek ge-
werkt, waardoor de verkeerssituatie
telkens verandert. De omleidings-
routes worden aangegeven door
middel van borden.

Door de inkorting van lijn 1 komt
er nu helemaal geen tram meer in
de binnenstad, want lijn 19 werd
twee jaar geleden al (tijdelijk) inge-
kort en wel tot de Nieuwe Plantage.
Deze lijn kan pas weer doorrijden
naar het station als daar een opstel-
spoor (‘tailtrack’) is aangelegd. Dat
is volgend jaar klaar.

OokDelft heeft eenafdelingvanstrijders tegendegrote IT-bedrijven
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