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Tolkvan
denerds

Ex-fetisjmodelAncilla vandeLeest is
lijsttrekkervandePiratenpartij bijdeTweede
Kamerverkiezingen. ‘Er is eenoorloggaande
tegenprivacy.’
Door Frank Hendrickx Foto’s Sanne De Wilde

Eenserieovermensenbijwie
het levenopz’nkopstaat.
Aflevering3:Ancillavande
Leest, lijsttrekkerPiratenpartij.Dewending

A
ncilla vandeLeest (31) zit in
dehoekvaneen leegAmster-
damscafé. Zeheeftnethaar
avondetenbesteld –huisge-
maaktyoghurtijs, chocolade-
sausenaardbeien –maar
neemtamperde tijdomer
van teeten.Veertigminuten

later zaldeobervragenof hij ‘de soep’weer
magmeenemen.

Denieuwe lijsttrekkervandePiratenpartij
laat zichniet snel afleidenals zeoverprivacy
praat.Nietdoorhuisgemaaktyoghurtijs, niet
doordezomerhitte ensomsooknietdoorver-
volgvragen (‘Ikbennueven fuzzyon thedetails.
Ikkanhet je laterwelopsturen’).
VandeLeest zietdePiratenpartij, die vol-

genseenenkelepeilingopéénzetel staat,niet
alsdevolgendesplinter ineen tochal versplin-
terdpolitiek landschap.De in2010opgerichte,
maar sindsdienweinig succesrijkebeweging
moetvolgenshaareen fundamentelediscus-
sie aanwakkerenovervrijheidenburgerrech-
ten ineengedigitaliseerdewereld.
‘Datga ik indeTweedeKamerdoen. Ik zitnu

vaakvol frustratienaarpolitici tekijken: you
arewrong. Erwordt teweinignagedachtover
degevolgenvandigitaliseringenhetopslaan
vanaldiedataovermensen.Dandenk ik: over
mijndood lijf, ikmoethierbij zijn. Ikgamijn
bekopentrekken.’
Dathet lijsttrekkerschapookdeaandacht

vestigtopcarrièresprongenuithaarverleden,
ziet zeals eenonvermijdelijkheid. ‘Datneemik
voor lief.’
IndeBritsemedia iszealde ‘privacyplay-

mate’ genoemd.Eenprivacyvoorvechtsterwier
levenopGoogle terugtevindenis, vanhaar
nietaltijdmakkelijke jeugdmeteenalleen-
staandemoeder,deuitstapjesoptelevisie (Ex-
peditieRobinson,DeSlimsteMens), acteerwerk

(Popoz) totdenaaktfoto’sdieonderhaarnom
deguerreAncillaTiliaop internet rondzwerven.

‘Eenparadoxmisschien,maardoormijner-
varingenheb ikmisschienookwelwatmeer
nagedachtoverhetbelangvanprivacy.Daar is
wel een tijdoverheengegaan,haha.Maar ik
verdiepmenual vier jaarheel serieus inditon-
derwerp,benactief geweest voordigitalebur-
gerrechtenbewegingBitsof Freedomenwerk
sindskort als leadprivacyadvisorbijdetache-
ringsbureauBrunel.Daarmoet ikeenprivacy-
deskopzettenombedrijven tehelpenmetpri-
vacyvraagstukken.’
Zakelijk: ‘Maarals jenogvragenhebtover

mijn foto’s zal ik zeuitvoerigbeantwoorden.’

Anders dan in landen als Duitsland en
IJsland heeft de Piratenpartij in Neder-
land amper voet aan de grond gekregen.
Ben je naar voren geschoven, omdat je
een mediageniek verhaal hebt?
‘Binnenhetmedialandschapwerkthetmis-
schienzo,maarPiratenkijkenbij uitstekniet
naar een leukplaatje.Daarvankun je zeniet
beschuldigen. Zehebbenvertrouwen inme
enwetenwaarvoor ik sta. Er is een lijsttrek-
kersverkiezinggeweestmet zes Piratenen
daarbij ben ikmet een ruimemeerderheidge-
kozen.
‘Ikbenaltijdalopgetrokkenmetnerds.Op

hetgymnasiumwarenerkakkersennerds. Ik
hadeensterkevoorkeurvoorde laatstegroep.
Bijdekakkersginghetomdevorm.Welkekle-
renheb jeaan,hoepraat je. IkwasnetuitBel-
giënaarNederlandverhuisdenwasdusan-
ders.Nerdszijnnietmetdat soort zakenbezig.
Veel interessanteremensen.’

Ben jij een nerd?
‘Ikzitnietdehelenacht te coden,maarhet in-
ternetheeftmijn levenveranderd.Toen ik

18was,begonikalsgymnasium-drop-outmijn
eigenwebsite (voordeverkoopvanfetisjfoto’s,
red.). Eenwereldgingopen. Ikkanmenogherin-
nerendat ikalsondernemeropeensaanAmeri-
kaanseregelgevingmoestvoldoen.Omdat ik
AmerikaanseklantenhadeneenAmerikaansbe-
talingssysteem.Zoietszet je langzaamaanhet
denken,bijvoorbeeldoveronzeafhankelijkheid
vanAmerikaanseof Chinese infrastructuur.

‘Inde samenlevingzie jenudathetbewust-
zijngroeit.Dat ishoopvol.Hetonderwerpraakt
iedereen.Mensenverliezenbanenaanrobots,
er vliegendronesbovenhet land,kinderen ja-
gendoordestratenopPokémon,Ubervervangt
degewone taxi, Airbnbbeïnvloedtdehuizen-
markt…

‘Vanalles en iedereenwordengegevensopge-
slagen.Dieverdwijnennooitmeer. Facebook
legt vastwat je liket, smartdeviceskunnenbekij-
kenhoe je reageertopgezichtenof gebeurtenis-
sen.Overdat soortontwikkelingenmoetenwe
heeldiepnadenken.Nu ishetallemaalgemak-
kelijk,maarwatwordter latergedaanmetdie
gegevens?

‘KijknaarTurkije. Eenwaarschuwing.Die zui-
veringendienuplaatsvindenhebbenmetdata
temaken.Zo!Die lijstenvanaldie rechters, al
dieonderwijzers, aldie journalistendienuaan-
gepaktworden.Diekomenergensvandaan.Dit
ishonderdprocentwaarprivacyovergaat!Op
hetmomentdater ietsmisgaatof iets verandert
ineenmaatschappijwordenopgeslagendata
opeens tegenmensengebruikt.Dan liggende
lijstenklaar. Turkijewasookeenvrij enseculier
land.’

Denk je dat zoiets in Nederland kan gebeu-
ren?
‘Daarmeemoet je rekeninghouden.Dat is iets
waarburgerrechtenovergaan.Hetgebeurtmis-
schiennietmorgen,maarmisschienwelover

Piratenpartij
Actief in zestig landen,
één zetel in Brussel

De Piraten ontlenen hun naam aan het
delen van door auteursrecht beschermd
materiaal op internet: piraterij. Digitale
informatie dient voor iedereen vrij toe-
gankelijk zijn, is de overtuiging. De‘ge-
wone internetgebruiker’ is door ‘de
contentindustrie’gecriminaliseerd, stel-
len de Piraten. Het zijn de‘internetnerds’
die veelvuldig gebruikmaakten van deel-
websites als The Pirate Bay en zich ver-
zetten toen deze onder vuur kwamen te
liggen van de Amerikaanse muziekindu-
strie.
Tien jaar geleden werd in Zweden de eer-
ste Piratenpartij opgericht. Nu telt de Pi-
rate Parties International (PPI) afdelin-
gen in meer dan zestig landen en zit een
Duitse Piraat in het Europees Parlement.
De Piraten willen het internet vrijwaren
van de verstikkende greep van multina-
tionals en op controle beluste overheden.
Inmiddels is (digitale) privacy het belang-
rijkste speerpunt. In Nederland deed de
Piratenpartij in 2010 en 2012 mee met de
Tweede Kamerverkiezingen, de laatste
keer kreeg ze ruim 30 duizend stemmen.


