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Friese melkboer
tussen de piraten

NOG 6 DAGEN

JAN LIGTHART

In de aanloop naar de Tweede
Kamerverkiezingen duiken
politici overal op. Wij tellen
met ze af naar 15 maart. Van-
daag: de Piratenpartij strijdt
voor vrijheid.

Hij doet niet mee aan het LC-
verkiezingsdebat, maar Frank
Wijnans, de nummer 19 op de
kieslijst van de Piratenpartij, laat
met een stapel flyers in de hand
wel degelijk zijn stem horen in
cultureel centrum De Skalm in

‘Dan weer een
controle hier en
dan weer een
controle daar’
Stiens. Burgerrechten, vrije
informatie en een transparante
en minder bemoeizuchtige
overheid. Dat is waar de boer uit
Idskenhuizen zich sterk voor
maakt.

Ervaringen uit de praktijk
dwingen hem tot die standpun-
ten. ,,Hij wordt zenuwachtig van
al die regeltjes die bij zijn werk
komen kijken. ,,Dan weer een
controle hier en dan weer een
controle daar”, moppert hij. ,,De
Piratenpartij is tegen die be-
moeienis, terwijl andere partijen
Big Brother juist vragen om er
op toe te zien of je de koeien
goed behandeld of dat je niet te
veel verdient voor het huis waar
je in woont.”

Wijnans doelt op registers en
al dat tijdrovende papierwerk.
,,Voor je het weet, worden die
gegevens tegen je gebruikt”, zegt
de 44-jarige kandidaat. ,,Ik heb
niets te verbergen, maar waar-
om willen al die instanties dat
weten?”

In de discussies over privacy
hoort Wijnans vaak dat mensen
zich geen zorgen maken over de
informatie waarover de over-
heid en de bedrijfswereld be-
schikken. Gevaarlijk, zegt Wij-
nans. Er wordt volgens hem niet
goed met die informatie omge-
gaan. ,,Daar zijn genoeg voor-
beelden van. Particulieren die
alles over jou weten, kunnen je
besturen als een robot. Ze weten
welke keuzes je gaat maken en
als ze je Facebook bekijken,

weten ze zelfs dat je hond dood
is.”

Voordat Wijnans samen met
zijn vriendin op de boerderij
begon te werken, was hij pro-
grammeur. Het viel hem op dat
bedrijven overal maar patent op
aanvragen. ,,Bij iedere stap die je
zet, heb je de kans dat je een
advocaat op je dak hebt. Daarom
vinden wij bijvoorbeeld dat je
het auteursrecht moet inperken.
Wij zijn tegen de claims op an-
dermans spullen.”

De Piratenpartij ziet graag dat
overheden verantwoording
afleggen aan de samenleving en
burgers meer inspraak geven.
,,Mensen willen weten hoe de
hazen lopen. Daar is onze demo-
cratie nu niet transparant ge-
noeg in.”

Momenteel staat de Piraten-
partij van Wijnans in de peilin-
gen op een schamele nul zetels.
Het gaat nog moeilijk worden,
erkent hij. Wijnans zijn eigen
kans op een plekje in de Tweede
Kamer is nihil, zo zegt hij zelf.
,,Maar we hopen op drie zetels.
Dan kunnen we vragen gaan
stellen. Wij willen gehoord wor-
den.”

Vandaag 9 maart
Minister Mélanie Schultz-Van
Haegen (VVD) bezoekt Makkum,
waar een rondleiding bij scheeps-
bouwer De Vries op het program-
ma staat. Kamerlid Aukje de Vries
gaat met haar mee.
De CDA-tandem van Harry van der
Molen en Esther Haanemeijer
eindigt op dezelfde scheepswerf
met een discussie over praktijk-
onderwijs. Daarvoor bezoeken
beide kandidaten maatschap
Gerbrandy in Nijland en is er een
gesprek op de Friese Poort over
onderwijs. Hieraan doen vertegen-
woordigers mee van jongerenraden
van diverse Sneker scholen.
Ook Jacques Monasch van Nieuwe
Wegen duikt in het onderwijs. Hij
brengt een bezoek aan Zuidoost-
zorg in Drachten en aan het Fries-
land College in Leeuwarden, waar
hij in gesprek gaat met leerlingen
en leraren.
De Partij voor de Dieren heeft een
discussieavond in Trinitas in Hee-
renveen. Kamerlid Esther Ouwe-
hand en kandidaat Lammert van
Raan spreken vanaf zeven uur over
idealen in de politiek.

Frank Wijnans aan het flyeren voor het debat in Stiens. FOTO NIELS WESTRA


