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We zeggen het maar even voor de zekerheid: printen is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Het is niet supersympathiek om dit artikel te
verspreiden. Sterker nog: het is verboden. Gelukkig is het heel eenvoudig om anderen een Blendle-linkje te sturen. Delen kan dus altijd!
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Nieuwsinterview

‘Zelfs Gordon snapt belang
van privacy’
De Piratenpartij, hoeders van onze burgerrechten in een online wereld,
heeft een nieuwe lijsttrekker. Voormalig fetisjmodel Ancilla van de Leest
(voorheen Tilia, 30) is ervan overtuigd dat ze bij de verkiezingen volgend
jaar hoge ogen gaat gooien.
Tekst Danny Koks

Volgens de peilingen van Eenvandaag staat de Piratenpartij op een zetel. Kunnen we
nu al spreken van het Ancilla-effect?
‘Haha, dat lijkt mij te veel eer. Bij de laatste twee Kamerverkiezingen hikten we ook al

tegen een zeteltje aan.’

Je hebt de lat meteen hoog gelegd: bij de verkiezingen volgend jaar mik je op drie tot
vier zetels.
‘Zeker, omdat het momentum er nu naar is. Er speelt zoveel in onze samenleving dat

regelrecht aansluit op onze basisprincipes. Je voelt de onvrede in de maatschappij, je voelt

dat mensen op zoek zijn naar goede alternatieven. En ik ben ervan overtuigd dat de

Piratenpartij zo’n alternatief is.’

Bij welke partijen denk je de meeste stemmen weg te snoepen?
‘Bij D66 en Groenlinks, maar ik hoop vooral bij de PVV. Zij staan vooral zo hoog in de

peilingen omdat er veel ontevreden burgers zijn die uit een soort wanhoop op Wilders

stemmen. Wij zijn absoluut geen vergelijkbare partij, behalve dat ook wij ontevreden zijn

met hoe de democratie op dit moment werkt. Alleen is onze oplossing precies het

tegenovergestelde van die van Wilders: meer macht naar de burgers en minder naar de

politiek.’

Zodat we straks zitten opgescheept met nog meer rampzalige referenda als die over de
Brexit en Oekraïne?
‘De Britten kregen een onmogelijke keuze voorgeschoteld: wil je deel uitmaken van een

EU die niet functioneert of wil je eruit? Er wordt steeds meer macht gecentraliseerd, zoals

in de EU. De maatschappelijke onvrede daarover is zo groot dat burgers elke gelegenheid

aangrijpen om hun frustraties te kunnen uiten. Daarom hebben ze dit referendum

gebruikt als noodrem. Wij denken echt dat het op een constructievere manier kan. Er

moet juist zo min mogelijk macht hogerop worden gelegd als het ook kleinschaliger kan.’
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Over welke maatschappelijke ontwikkelingen zijn jullie nog meer bezorgd?
‘Privacy, zowel on- als offline, is een burgerrecht dat wij koste wat kost willen waarborgen.

Nu steeds meer communicatie online verloopt, blijft er van onze privacy steeds minder

over. Op het moment dat onze burgerrechten wegvallen omdat de overheid zich er niet

langer hard voor maakt, begint onze democratie te wankelen.’

Jullie worden een one-issuepartij genoemd. Stoort je dat?
‘Mensen die dat roepen, snappen niet hoe allesomvattend de digitalisering van onze

samenleving is. Dat heeft zijn effect op onze zorg, onderwijs, infrastructuur, openbaar

vervoer, economie. Airbnb heeft een directe invloed op de huizenmarkt in Amsterdam:

hoe aantrekkelijker je woning is om te verhuren, hoe meer geld je ervoor kunt vragen. De

EU geeft miljarden belastinggeld uit aan de software en hardware van Amerikaanse

bedrijven, terwijl ook China en India ons links en rechts inhalen. Als we zo doorgaan, mag

Europa straks dansen naar de pijpen van degenen die de digitale touwtjes in handen

hebben.’

Mocht je volgend jaar een stoeltje in de Kamer bemachtigen, met welke politicus zou
jij het liefst de degens kruisen?
‘Met allemaal. Op dit moment doet geen enkele partij zijn best om onze burgerrechten in

een digitale samenleving te beschermen.’

Ook Gordon wil graag in de Kamer, namens de VVD. Aan tafel bij Humberto Tan
raadde je hem aan om minder coke te gebruiken toen hij jou niet liet uitpraten. Dat
kan volgend jaar vuurwerk worden aan de interruptiemicrofoon.
‘Dat is alweer drie jaar geleden, dus laat ik zeggen dat ik veel van dat incident heb geleerd.

Gordon is een VVD’er en drie keer raden wie ik tijdens onze aanvaring bij RTL Late Night
aanviel? Opstelten van de VVD. Dus het was eigenlijk een politieke discussie, al snap ik

dat de kijker dat niet helemaal meekreeg. Laatst werd hij weer geïnterviewd op tv. Toen

had hij het over hoe belangrijk hij zijn privacy vindt. Toen kreeg ik op Twitter veel

reacties van mensen die dat gezien onze clash best een grappige uitspraak vonden. Zelfs

Gordon snapt inmiddels het belang van privacy.’

Voor je de politiek inging, werkte je als fetisjmodel. Ben je bang dat politici dat
zullen gebruiken als stok om je mee te kunnen slaan?
‘Daar ben ik vier jaar geleden al mee gestopt. Dus mochten ze dat gaan doen, dan zou dat

een heel mooi voorbeeld zijn van politici die het niet over de inhoud willen hebben. Dus

by all means, doe het lekker.’
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Spraakverwarring
bij redding op zee
Op 11 juli 2015 wordt een
bewusteloze sportduikster uit het
water gehaald. Terwijl
collegaduikers haar reanimeren,
ontstaat tussen de hulpverleners het
ene misverstand na het andere.
DOOR JEROEN VISSER

10.00 uur

Sportduikster in problemen
Het is even voor 10.00 uur, op zaterdag
11 juli 2015, als twee ervaren
sportduiksters aankomen bij het
scheepswrak Panago, 18 kilometer uit
de kust bij Noordwijk. Het wrak ligt op
20 meter diepte en is een populaire
bestemming voor duikverenigingen.
Na een paar minuten ziet de ene
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Vier mannen en
hun
coalitieoverleg
kabinet-Rutte | Deze week
eindigt het derde volle
parlementaire jaar van het
tweede kabinet van Mark
Rutte. De samenwerking in de
coalitie is hecht. Het verbond
wordt gedragen door vier
mensen: Rutte zelf, Asscher,
Samsom en Zijlstra.

JELLE BRANDSMA EN LEX OOMKES
Niemand gaf een cent voor de
samenwerking tussen VVD en PvdA.
Twee tegenpolen dienden het hoofd
te bieden aan een diepe economische
crisis en, in de loop van de
kabinetsperiode, een dalend
vertrouwen in de samenleving.
Gisteren eindigde het derde volle
parlementaire jaar van het tweede

‘HOE VAKER MENSEN
PORNO KIJKEN, HOE
BETER HUN
SEKSLEVEN’
‘SEKS IN BEELD’: 6 MYTHES OVER
INTERNETPORNO
WETENSCHAPPELIJK ONTKRACHT

Lange tijd moesten liefhebbers van
pornografisch materiaal hun
toevlucht zoeken in morsige
bioscopen in stationsbuurten,
videotheken over de Nederlandse
grens en de hoogste rekken in
krantenwinkels. Tegenwoordig biedt
het internet soelaas: daar wacht een
eindeloze zee van foto’s en video’s,
al dan niet tegen betaling, in
verscheidene configuraties (man-
vrouw, vrouw-vrouw, man-man,
vrouw-pony). Die pornografische
overvloed valt slecht bij moralisten
en kwezels, maar volgens nieuw

https://blendle.com/issue/vkn
https://blendle.com/i/de-volkskrant/spraakverwarring-bij-redding-op-zee/bnl-vkn-20160708-6678765
https://blendle.com/issue/trn
https://blendle.com/i/trouw/vier-mannen-en-hun-coalitieoverleg/bnl-trn-20160708-6677730
https://blendle.com/issue/humo
https://blendle.com/i/humo/hoe-vaker-mensen-porno-kijken-hoe-beter-hun-seksleven/bnl-humo-20160705-42006

