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PiratenPartij en GeenPeil kiezen andere vormDe campagne

Bart van Zoelen
AMSTERDAM

Kapen, een beetje piraat doet natuurlijk niets lie-
ver. Dus voor de PiratenPartij lijkt het een koud
kunstje om GeenPeil over te nemen. Het digitale
stemplatform waarmee de winnaars van het Oe-
kraïnereferendum directe democratie willen in-
troduceren op het Binnenhof, is met 3500 leden
kwetsbaar als een zeventiende-eeuws schuitje
voor kapersbolwerk Duinkerken.

Immers, GeenPeil doet het zonder program-
ma. Eventuele Kamerzetels worden ingenomen
door kandidaten die zich schikken in een rol als
doorgeefluik voor de meerderheid, die zich per
kwestie aftekent onder de leden. “Een soort 
mini-Kamer,” zoals GeenPeiloprichter Bart Nij-
man het gisteravond noemde bij een debat in UP
office building aan het IJ.

Een ‘bank’ als notaris 
Maar wat nou als een belangengroep massaal lid
wordt van GeenPeil? “Of dat wij jullie kapen, dat
zou best tof zijn,” zei Ancilla Tilia. De lijsttrek-
ker van de PiratenPartij zag nog wel wat zwakke
plekken. Dat Kamerleden op persoonlijke titel
worden gekozen en dus gewoon hun zin kunnen

Bij een debat over democratische
vernieuwing schitterde D66 gisteren door
afwezigheid. GeenPeil en de PiratenPartij
hebben het stokje overgenomen.

Doorgeefluik
voor de kiezers

doordrijven, bijvoorbeeld. En of de privacy van
de leden van GeenPeil nou in goede handen is?

Daar heeft GeenPeil over nagedacht. De identi-
teitscontrole van de leden is in handen van een
iDealachtige bank, die optreedt als een soort no-
taris. En als Greenpeace kansen ziet voor een ex-
tra stem voor milieubeleid, zal autobranchever-
eniging Bovag volgens Nijman direct de
tegenaanval inzetten en óók massaal lid worden. 

“Waarom fuseren jullie eigenlijk niet?” vroeg
debatleider en oud-PvdA-Kamerlid Niesco
Dubbelboer. Want ook de PiratenPartij ziet kan-
sen voor democratische vernieuwing. Liquid
democracy heet dat dan. Met bijvoorbeeld een

Wikipedia-achtige internettoepassing waar kie-
zers elkaar informeren en samen tot voorstellen
komen. En met de mogelijkheid dat kiezers hun
stem per kwestie kunnen uitlenen. “Stel, mijn
zus werkt in de zorg. Dan kan ik mijn zus laten
stemmen als het over de zorg gaat,” zei Tilia.

Eiland van democratie
Zo schitterde D66 door afwezigheid bij een de-
bat over wat eens haar kroonjuwelen waren.
Hoe dan ook is het thema terug in de belangstel-
ling. Niet voor niets, vindt René Cuperus van de
aan de PvdA gelieerde Wiardi Beckman Stich-
ting. De naoorlogse democratie loopt op haar
laatste benen. Noordwest-Europa is al ‘een ei-
land van democratie’ geworden nu de hang naar
sterke leiders, het poetinisme, hoogtij viert.

UvA-hoogleraar Tom van der Meer was min-
der pessimistisch. ‘Den Haag’ heeft nieuwe be-
wegingen steeds toegang gegeven tot de macht,
van D66, tot de SP en de PVV. En of de kiezers op
15 maart voor meer inspraak gaan? Uit onder-
zoek van opiniepeiler Peter Kanne blijkt dat
slechts 19 procent het een zwaarwegend thema
vindt.

→ Bart Nijman van
GeenPeil en Ancilla 
Tilia van de
PiratenPartij . 
FOTO JEAN-PIERRE JANS

‘Stel, mijn zus werkt in de
zorg. Dan kan ik mijn zus
laten stemmen als het 
over de zorg gaat’

Geert Wilders gaat
weer de straat op,
extra beveiligd
De elite-eenheid Brigade Speciale Be-
veiligingsopdrachten (BSB) van de
 marechaussee gaat helpen met de be-
veiliging van Geert Wilders. De BSB is
met de Dienst Bewaken en Beveiligen
(DBB) verantwoordelijk voor de veilig-
heid van de PVV-leider. Wilders kondig-
de gisteren aan weer de straat op te
gaan, nadat de dienst die hem  beveiligt,
vorige week in opspraak was gekomen
doordat een lid informatie bleek te lek-
ken. Zondag is Wilders in Amsterdam
bij het maken van de verkiezingskrant
van De Telegraaf. Ook gaat hij 8 maart
flyeren in Breda en 11 maart in Valken-
burg (Limburg) en Heerlen. (ANP)

‘Met hun manier van
werken tast Denk
het aanzien van de
Tweede Kamer aan’
Kamervoorzitter Khadija Arib in het
radioprogramma Dit is de Dag

41
→ De 41 zetels die Mark Rutte eerder
deze week zijn VVD toedichtte, 
waren misschien ‘een beetje 
enthousiast’, zei  hij gisteren op 
campagne in Zeist.

Alles over de Tweede Kamerverkie-
zingen →parool.nl/verkiezingen2017
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Naam:Ondernemerspartij
Leus:Vrijheid om te 
ondernemen!
Hoopt op:drie zetels D

at heeft Hero Brinkman toch
mooi bedacht. Wie voor de
dieren is, kan naar Marianne
Thieme, wie ontevreden is

over zijn pensioen meldt zich bij
Henk Krol en wie achter elke boom
een lastige moslim ontwaart zit goed
bij Geert Wilders.

“Maar als je bang bent dat je bedrijf
over drie jaar niet meer bestaat, moet
je bij ons zijn,” zegt hij. “Wij zijn er
voor de ondernemers. Wij zijn de on-
dernemerspartij.”

De politieman uit Amsterdam is he-

lemaal terug, na zijn rumoerige ver-
trek in 2012 uit de PVV en mislukte
avonturen met de Onahankelijke
Burgerpartij en het Democratisch Po-
litiek Keerpunt.

‘Heel veel mensen hebben mij ge-
vraagd waarom ik er weer voor kies
om de politieke slangenkuil te betre-
den,’ schrijft Brinkman op de website
van zijn partij. ‘Dat is eigenlijk heel
eenvoudig. Ik ben verknocht aan dit
land en heb de indruk dat we het veel
beter kunnen doen.’

De Ondernemerspartij, dat staat

voor: een kleinere overheid, minder
btw en lagere brandstofaccijnzen.
Dat staat voor: eerlijke concurrentie,
en meer veiligheid.

“Ik schaam me er niet voor dat wij
een one-issuepartij zijn,” zegt Brink-
man. “Bij ons is het programma lei-

dend. Over onze ondernemerspun-
ten gaan wij geen compromissen
sluiten. Natuurlijk hebben wij onze
mensen klaarstaan, maar we kunnen
er ook prima mee leven als we geen
ministers leveren.”

Waarvan akte.
Brinkman: “Als ik in het land mijn

oor te luisteren leg, denk ik dat wij de
verrassing van de verkiezingen gaan
worden. En laten we wel wezen: de SP
kwam ook pas bij de derde poging in
de Kamer.”
Marcel Wiegman

‘We kunnen er ook prima
mee leven als we geen
ministers leveren’

→ Tim Hofman (links) bij een ROC in
Noord, voor zijn BNN-programma 
De Stembus. Gisteren had hij
Sylvana Simons, Jesse Klaver en
Emile Roemer bij zich.  FOTO ANP


