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LOGOSTIEK

Z oals de Vikingen – voor
een deel tenminste – uit
Zweden kwamen, komen

ook de piraten daarvandaan. In
Zweden had je het Piratbyrån
(piratenbureau, op zich een
absurd begrip, wat moet een
piraat nu met een bureau), een
club die andere auteursrechten-
regelingen wil. Alles delen, zeg
maar, het achter allerlei copy-
rights verstoppen van informa-
tie is niet meer van deze tijd.

Daar kwam Pirate Bay uit
voort, een digitale ruildienst
voor films, muziek, games en
meer waar eigenlijk altijd wel
iets over te doen is. En op 1
januari 2006 is de Piratpartiet
opgericht, de Piratenpartij dus,
door ICT-ondernemer Rick Falk-
vinge.

Daar wilden we heen, want
deze rubriek loopt wat logo’s
langs van kleinere partijen die
meedoen aan de de verkiezin-
gen in maart. Een aantal daar-
van kunnen we qua logo zo
overslaan, dat scheelt, want die
hebben logo’s van niks.

Maar dat geldt niet voor de
Nederlandse Piratenpartij. Die
gebruikt het internationale
beeldmerk (alles delen!) waar de
Piratpartiet al meteen mee voor
de dag kwam. Het had iets kin-
derachtigs kunnen zijn met een
schedel en van die gekruiste
beenderen eronder, maar de
Zweedse ontwerper kwam met
een mooi grafisch plaatje. Wie

hij of zij is, is zo niet te achterha-
len, maar zulk auteursgedoe
vinden ze bij de partij vast niet
meer van deze tijd.

Het logo is een gestroomlijnd,
opbollend zeil, als van een pira-
tenschip. Tegelijk is het een
letter P. Feestelijk rondje erom-
heen, klaar. Zwart-wit als een
piratenvlag, een even simpel als
herkenbaar stempeltje.

De partij is er inmiddels in
een hele reeks landen en steeds
gebruiken ze het logo, soms met
een kleine aanpassing, meestal
een vormpje in het ‘zeil’: zie de
Piratenpartij van IJsland. Andere
landen zetten de naam ernaast.
In Nederland doen ze dat niet,
hier hebben ze door dat de af-
beelding op zich sterk genoeg is.
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