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Devaderopmissie tegende smartphone, de fysicusdie
eenmediastormveroorzaakte

twintig jaar, of overhonderd jaar. SteldatWil-
derswordtgekozen...’

Wat dan?
‘Dandenk ikdatde lijstenklaarliggen.Alshij
hetoverkopvoddentaksheeft, gaathetdanover
hetheffenvanbelasting?Of overeen lijstmet
mensendiemoslimzijn? Ikzegnietdathetge-
beurt,maar jemoeter rekeningmeehouden.’

Is dit niet een achterhoedegevecht? Men-
sen kiezen er zelf voor om informatie te
delen.
‘Omdatzeernietgenoegovernadenken.We
moeteneenswatbeternaarnerdsgaan luiste-
ren. Endanbedoel iknietdeMarkZuckerberg-
nerdsof deBillGates-nerds.Dat zijnmensendie
heelharde, egoïstischekeuzeshebbengemaakt.
Zemisseneenethischkompas.

‘Zo’nZuckerbergverklaartprivacydood.Alles
moet transparantworden,wantdat is alleen
maargoed.Het is eenoorlog tegenprivacy.Dat
is zijnbusiness.MensendieopFacebookzitten,
zijnZuckerbergsgeld.Ondertussenschafthij
eenmiljoenenvilla aanenkooptalle villa’s er-
omheenopommeerprivacy tehebben.Die
man is zonepalsmaarzijnkan.’
‘BillGates is eenveroordeeldeeconomische

crimineeldienumeteen liefdadigheidsstich-
tingzijn imagoprobeert te verbeteren (Micro-
soft is veroordeeld totboeteswegenshetbena-
delenvanconcurrenten, red.) .Dit zijndearchi-
tectenvanonzewereld.Als allekennisbijnog
maareenkleinaantalpartijenzit, ga je eenge-
vaarlijke situatie tegemoet.’

Je hebt een somber wereldbeeld...
‘Ikwantrouwniet zozeerdemotievenvanover-
hedenenbedrijven. Ik twijfelwel aanhunprio-
riteiten.Natuur,milieuenburgerrechtenzijn
geenkernwaarden. Economischegroeiwel.

‘Wemoeten transparantie eisen.Wieheeft
toegang totpersoonlijkedata?Enwaarom?En
als eenoverheidzegt:wegebruikenallerleibe-
standenomfraudeof terrorismetebestrijden,
danwillenwijhetbewijs zien. Zulkbewijs is er
heel vaakniet.
‘Het isniet zwart-wit.Natuurlijk ishetgoed

als fraudeursen terroristenwordenaangepakt,
maarhetomdie redenverzamelenvanenorme
databestanden isnietdegoedemanier. Enwie
zegtdatdegebruikte computermodellenniet
deverkeerdeconclusies trekken?
‘DePiratenpartij komtvoortuitdenerdcom-

munity,uitde internetsecuritycommunity.Het
zijnmensendiehet internetheelgoedsnappen,
diedearchitectuurvanhet internetdoorgron-
den,dieheeldiepenheel langoverdezekwes-
tieshebbennagedacht.Het zijnmensendiewel
ethischbesef hebben,maardienietwordenge-
hoord.Omdatzegeenbakkenmetgeldhebben,
nietopdegoedeplekzittenof nietmeegaan in
hethuidige systeem. Ikvertegenwoordigdie
mensennu. Ja, ikbendenerdvertaler.’

Andere partijen zijn hiermee toch ook be-
zig? Als het om zaken als netneutraliteit of
encryptie gaat, is Nederland een voor-
beeldland.
‘Dat zijnkleinegevechtjes.Nederland is juist
heelnaïef. Ikheb inBerlijngewoondendaar is
hetbesef veelgroter.Daar zienzedeconnectie
tussen technologieenonzevrijheid.’

Een van de voormalige voorvrouwen van de
Piratenpartij in Duitsland, Julia Schramm,
kwam in opspraak omdat ze het auteurs-
recht op haar boek beschermde, terwijl de
partij juist vecht tegen auteursrechten. Ze
werd de gierige Piraat genoemd…
‘O, ja…datwasniethandig. Ikbegrijpdatmen-
sendaarin teleurgesteldwaren.Deomgangmet

copyrightwaseenvandevroegedingetjesdie
op internet speelde.’

Dat is toch nog steeds een belangrijk punt
van de Piratenpartij?
‘Klopt,maarde focus is eenbeetje verschoven
naarprivacy, zekernaallegebeurtenissenrond
EdwardSnowdenendesurveillancesamenle-
vingdiehijheeftontmaskerd.Wehavebigger
fish to fry...’

Jij hebt zelf een rechtszaak gevoerd we-
gens een inbreuk op het auteursrecht van
jouw foto’s en films. Is dat niet ook in strijd
met de beginselen van de Piratenpartij?
‘Het is een langverhaaldat speelde tussen2011
en2014, voordat ikbijdePiratenpartij kwam.
Eenmeneerverkochtmijn spullen inzijneigen
winkeltje, gebruiktedaarbijmisleidende tek-
sten, schreef heel lelijkedingenovermij en
zetteallemaalpornobannersnaastmijnwerk.
Opmijnverzoekenomermee te stoppen, re-
ageerdehij volstrektonredelijk.

‘Ikbenvoorhet vrij delenvan informatieon-
line.Mijn foto’s staanoptal vanblogjes enweb-
sites.Heb iknooit eenpuntvangemaakt.Ook
niet vanThePirateBay.Maardezemeneer
maaktehet tebont. Ikmoest eengrens trekken.
Hetbeschadigdemijpersoonlijk, emotioneel
en financieel.Hetbeschadigdemijn leven.Dat
isniet ietswatdePiratenpartij goedvindt.

‘Als iknunog indiebusiness zat, zou ikhet
andersaanpakken.Danzou ikeenandermodel
kiezen.Danzou ikwaarschijnlijkde foto’s vrij-
gevenenombijdragenvragen. Economischhad
ikdanmogelijkmeer succesgehad.Maar toen
ikbegon, zaghet internet ernogandersuit.’

Het kan nog steeds?
‘Het isnietmeermijnbusiness.Die foto’s staan
overalop internet. Veelplezier ermee.’
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