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BestuurPiratenpartij
looptovernaarBaudet

Van onze verslaggever
Frank Hendrickx

den haagHetvolledigebestuur
vandePiratenpartij (’vooreen
vrije informatiesamenleving’) is
maandagopgestapt. Lijsttrekker
AncillavandeLeest reageert laco-
niek. ‘Ikkanerabsoluutniet rou-
wigomzijn.’

Twee vande drie opgestapte bestuur-
dershebbenzich inmiddels aangeslo-
ten bij het Forum voor Democratie
(FVD)vanThierryBaudet. ‘Als zeparal-
lellen zienmet die partij, is het alleen
maarbeterdat ze zijnopgestapt’, zegt
Van de Leest. ‘Ik ben blij dat ze hun
cluppiehebbengevonden.’
Uituitgelektemailsblijktdatdever-

trokkenbestuurdersslecht tespreken
warenoverdeleiderschapsstijlvanVan
deLeest,diezichvolgensdeex-Piraten
omringtmetvertrouwelingenenzode
partij ‘kaapt’.Hetbestuurzoudoorhet
campagneteam rondhet voormalige
fotomodel zijnbuitengesloten.

Deachtergeblevenpiratenschetsten
eenanderbeeld.Dedrievertrokkenbe-
stuurders riepende afgelopen tijd zo-
veel wrevel op dat twee andere be-
stuurders, onderwie departijvoorzit-
ter, eerder uit frustratie zijn wegge-
gaan.

Afgelopen zaterdag vond nog een
bemiddelingspoging plaats met de
overgeblevenbestuursleden,maardie
liep opniets uit. De ledenraad vande
Piratenpartijzouvanplanzijngeweest
debestuurderstevragentevertrekken.

Volgens Van de Leest hoort de be-
stuurscrisis bij de snelle groei die de
Piratenpartijdoormaakt. ‘Datbetekent
dat we een professionaliseringsslag
moetenmaken.Wemoetennetjesmet
elkaaromgaan.Dezedriebestuurders
haddendaarmoeitemee.’

Volgensdelijsttrekkerkandebreuk
uiteindelijk goeduitpakken. ‘Wekun-
nennumet een schone lei verder.’ De
eerderopgestaptepartijvoorzitteriste-
ruggekeerdinhetinterimbestuur.Ook
de voormalige lijsttrekker, Dirk Poot,
zitnu inhetbestuur.

Het huis van Oscar Wilde aan
34 Tite Street in Londen is door
Historic England voorgedragen als
beschermd monument wegens het
belang voor de lhbt-gemeenschap.
Andere belangwekkende panden
zijn het Red House in Aldeburgh
waar de componist Benjamin Brit-
ten met zijn vriend Peter Pears
woonde en St Ann’s Court in
Chertsey, het toonbeeld van
‘queer architecture’.Wilde’s wo-
ning had al een blauwe plak maar
is niet voor publiek toegankelijk.
Tite Street, gelegen nabij de
Theems in Chelsea, vormde het
hart van een artistieke buurt. Be-
kende‘buurtgenoten’waren Tho-
mas Carlyle, George Eliot en Dante
Gabriel Rossetti. Over Tite Street
verscheen onlangs het boek The
Street of Wonderful Possibilities.

Lhbt-monument

Reading Prison, met de klok mee:
een portret van Oscar Wilde in
een van de cellen, de deur van
Wilde’s cel in wat nu een gymzaal
is, het interieur van zijn cel en
een foto van de toneelschrijver.
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GerardT., diebekendstaatalsde
Utrechtse serieverkrachter,blijft
zwijgen.Hij gafbijde rechtbankal
opgeenenkelevraagantwoorden
volhardt indiehouding inzijnbe-
roepszaakbijhetgerechtshof in
Arnhem.De53-jarigemanwerd
maandagopbevel vanhethofop-
gehaalduitdegevangenis in
Vught.De ledenvanhethofvin-
dendezaakvolgensdevoorzitter
zobelangrijkdat zijdeverdachte
graag indeogenwildenkijkenen
zijnreactiewildenzienopdingen
dieoverhemwordengezegd. T.
hoordehet relaasvaneenslacht-
offeronbewogenaan.Omdathij
verderooknietvanplan is iets te
zeggen, stuurdehethofhemna
eenuurtje terugnaardegevange-
nis.DemanuitNieuwegeinkreeg
vanderechtbank16 jaar celstraf
voorvierverkrachtingen in 1995,
1996en2001.HetOpenbaarMinis-
terieverdenkthemvannogacht-
tienzedenzaken,maarheeftdaar-
voornietvoldoendebewijs. T.
meentdathij geeneerlijkproces
heeftgehadengingdaaromtegen
deuitspraak inberoep. ANP

Serieverkrachter

GerritT.blijftook in
hogerberoepzwijgen


