
Persoonlijk verslag van de verkiezingscampagen EP2019

Wat eraan voorafging: voor mij zijn de issues waarom ik lid ben geworden van de Piratenpartij 
vooral van Europees belang. Een enkele onderzoeker, een enkel ziekenhuis, zelfs niet een land kan 
op dit moment tegenwicht bieden aan de grote internet reuzen, maar ook niet tegen de fabrikanten 
van medische apparatuur. 

Ik was dan ook teleurgesteld dat de ALV besloot om niet mee te doen als PP aan de EP 
verkiezingen. Althans niet alleen en de samenwerking met DIEM leek ook niet te vlotten. Dat er op 
30 april plotseling een oproep verscheen om je alsnog kandidaat te stellen vergezeld van een kleine 
crowdfundingactie met een wat merkwaardige insteek verheugde mij dan ook zeer. Na overleg met 
mijn vrouw heb ik toen besloten om me kandidaat te stellen. De korte beslistermijn heeft daarbij 
een rol gespeeld. Als ik langer had kunnen nadenken, had ik het niet gedaan en zeker niet op een 
hogeplek. De EP verkiezingen liepen  min of meer parallel met de eindexamens en dat betekent dat 
ik de laatste dagen van de verkiezingscampagne niet beschikbaar zou zijn. Over redenen om wel 
mee te doen heb ik het elders ook wel gehad: je kan niet blijven klagen dat er geen beta’s en ICTers 
in de verschillende parlementen zitten, als je nooit zelf de conclusie trekt om je kandidaat te stellen.

Vlak daarna brak de hel los. Voortdurend waren er berichten in het algemene mail en de algemene 
signal account waarvan de teneur was dat het bestuur iets illegaals gedaan had en dat de LR de 
partij moest redden door het bestuur te verbieden om als piratenpartij aan de verkiezingen mee te 
doen. Wat opviel was dat er dingen niet duidelijk waren, maar dat niet geinformeerd werd wat er nu 
echt aan de hand was en dat er ook niet naar oplossingen gezocht werd. Wat me daarin het meest 
verbaasde is dat ook leden van de toekomstige RvT actief meededen met het proberen de opnie te 
beinvloedden. Ook ik heb me daar af en toe aan schuldig gemaakt. Mijns inziens is dat niet de taak 
van een RvT. Die moet op de achtergrond werken en vooral het partijbelang in de gaten houden. Dat
kan samengaan met naar de buitenwereld opiniërend te zijn over piratenissues, maar binnen de 
partij persoonlijk en openlijk kiezen voor een bepaalde stroming kan niet. Tenzij uiteraard het intern
wordt afgestemd en de RvT als groep een standpunt inneemt. Dat was hier duidelijk niet het geval. 

Voor mij is doorslaggevend, in alles wat er gebeurd is, het besluit van de LR op de 4e 's avonds. 
Dan is al bekend dat er zowiezo een lijst met piraten gaat komen. Dat heb ik de LR en RvT nl ‘s 
middags nog een keer expliciet verteld. De keus aan de LR is dan ook om óf het ingezamelde geld 
te gebruiken, groen licht te geven voor ieder die mee wil werken en de onderhandelingen van 
Ahmed en mij met Sent te steunen óf om het geld terug te laten storten (wat de partij geld heeft 
gekost), de campagne zoveel mogelijk te saboteren en onze onderhandelingspositie met vdR te 
ondergraven. De LR kiest voor het laatste. Daarmee is er i.p.v. een gezamenlijke lijst een lijst 
waarop we nu als piraten te gast zijn. Daarmee is een piraat als lijsttrekker onmogelijk geworden. 
Die consequentie was dus van te voren bekend. Door dat besluit heeft de LR het belang van de 
partij geschaad en dat zonder afdoende motivatie. Ook de aanhoudende discussies in de 
verschillende signal groepen kosten tijd die niet aan werving en campagne kan worden besteed. Het 
vernielen van de teksten op de padjes door een trol bemoeilijkt transparantie naar andere piraten en 
leidt ook tot vertraging in het vertalen van het CEEP. Ook dat lijkt direct gerelateerd te zijn aan het 
LR besluit.

Ook nu begrijp ik dat besluit van de LR nog niet. Een argument was dat we er niet klaar voor 
waren, maar dat wist iedereen die geld gestort heeft en iedereen die zich aanmeldde voor de lijst. Er 
zou geen geld en geen plan zijn, dat plan was er en de crowdfunding zou voor het geld zorgen. Als 
er niet voldoende was ging het feest niet door. Er waren zorgen over hoe de teruggave van de 
driedubbele inleg zou worden gefinancierd. Dat was op zo’n manier afgesproken dat dat niet ten 
laste zou gaan van de partijkas. Op welk moment dat de LR duidelijk is geworden, weet ik niet, 



maar ik heb daarover geen overleg kunnen waarnemen, alleen geschreeuw dat het onverantwoord 
was. Tenslotte was er ook de persoonlijke opmerking van Dmitri dat hij tegen was omdat hij bang 
was dat ie niet kon voorkomen dat het hem tijd zou kosten. Dat kan natuurlijk geen reden zijn om 
anderen te verbieden iets te doen, maar ik moet toegeven dat ie wel gelijk heeft. Ik had 
aangekondigd om na 17 mei niets meer te kunnen doen omdat ik vanaf dat moment druk zou zijn 
met de eindexamens en ook ik heb tot de laatste dag elke avond wel ergens in een zaaltje gezeten.

Nog wat opmerkingen over veelgehoorde beschuldigingen
‘Het bestuur zou haar zin hebben doorgedrukt.’ Dat is feitelijk onjuist. Het bestuur heeft de actie 
van een aantal piraten overgenomen en gefaciliteerd. Daarna heeft de LR opdracht gegeven om dat 
ongedaan te maken. Dat was in mijn optiek een onuitvoerbare opdracht en dus volkomen logisch 
dat het bestuur daar geen gehoor aan heeft gegeven. Daarna heeft het bestuur geen rol meer gehad, 
omdat de piraten op de lijst daar op eigen gezag te gast waren en niet als partij. Inmiddels was het 
bestuur ook ontslagen. Mijns inziens onrechtmatig, omdat de motivatie was dat ze een opdracht van
de LR niet hadden uitgevoerd, die de LR (m.i.) niet had mogen geven en die (m.i.) onuitvoerbaar 
was. 

‘Er is fraude gepleegd.’ Dat gaat dan vaak over het besluit om de lijst ‘vandeRegio & Piratenpartij’ 
te noemen. Ik en, ik vermoed, de meeste andere kandidaten op de lijst wisten niet wat de naam van 
de lijst zou worden, tot, pakweg, de dag voor de definitie indiening van de lijst. Het zetten van de 
handtekening was in elk geval geen fraude of valsheid in geschrifte zoals sommigen beweren. Of de
opvatting van de LR dat zij over deelname aan verkiezingen gaat en niet het bestuur, correct is, daar
ga ik me hier niet over uitlaten. Dat lijkt me echt iets voor een jurist die gespecialiseerd is in 
verenigingsrecht en niet voor een stelletje leken. 
Met name Leontien noemen als iemand die gefraudeerd zou hebben, wat ik meerder malen ben 
tegengekomen, lijkt me, gezien wat ik weet van wat er gebeurd is, al helemaal onzinnig. Deze 
opmerking is in elk geval niet compatibel met het zetten van een handtekening als moment van 
fraude.

Gezien de nogal scheve verhoudingen in aantal kandidaten vandeRegio vs Piratenpartij was alleen 
vandeRegio als lijstnaam heel vreemd geweest. Voor de zichtbaarheid van de partij is dat belangrijk 
geweest. Niet noemen had misschien wel meer aandacht gegeven omdat het zo bizar was en op 
dezelfde voet had het ook publiciteit kunnen opleveren als de interne machtsstrijd wel breed in de 
pers was gekomen. Gemiste kans.

Al met al ben ik tevreden met wat we in deze korte tijd hebben weten te bereiken en hoop en 
verwacht dat, tegen alle tradities in, de groep grotendeels bij elkaar blijft om zich te richten op de 
volgende verkiezingen. Dat het me geld gekost heeft, daar ben ik niet ongelukkig over, dat het me 
tijd heeft gekost ook niet. Alle nieuwe contacten, binnen de partij en met kandidaten van andere 
partijen, waren vooral erg fijn. En dat we geen zetel gehaald hebben, dat is jammer, maar 
ingecalculeerd. Er was m.i. een hele kleine kans geweest als we het netwerk van Ahmed ook hadden
kunnen aanspreken, maar dan had ie wel lijsttrekker moeten zijn en dat heeft de LR effectief 
voorkomen. 
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