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die boze burgemeester Pd@ van
Amsterdam, die maargen verkiezingsuitslagen kreeg. ER het werdhelemaal
gieren toen bleek dat er maar &n mm
wasdiedebwlmndepraat konkr#gm,
en dat die 'Å¸fallplumfn de sauna zat!
Oeensoap-scenaristdiehetdurftf e b
denken.

Maar eteen/i/k vieter niets te lachen.
f l i n k e a a n t a l l e n s t ~wammÅ¸ees
~~~t~~
baar, zoek. Dalisietsdatheenfohvassen democratieabsoluut o v @ k

hoort te zÃ¬jfUiteindelijkheeftzo
stond h de krant, ten minste
acht4gflapjemet geweidmoeten 'kroken'. Een beschamende vertoning, want
wiekan nog echt
kraak ook werke ijk de originelegege
vens onveranderden volledig zijn &ge
lezen? Het zal wel zo z@, maar dat Is
niet genoeg. Democratie bestaat b# de
gratie van gezond ondefhgwantrouwen.

garanderendatna*

Ã„nmiddelsstemtongeveerdriekwartva
Nederlandper computer, tew#/wie'
mande@dffk wit heeft duid/e@kge-

maakt wat daarvannupreeies het grote
voordeelk En dat terwijler inelkgeval
heel watnadelenaanzitten, zowelteekniseh ah in psychologisch oplicht.
Wat in Amsterdamgebeurde, biets
zien van de technischeproblemen die
elektronischstefwnenmet zich meebrengt. Uit deherichtendaarover kwamendriedingennaarvoren:deoriÃ¬ees
boarheidnais.flapjes,pwbâ€¢einwrfflatid
ftansluiting va^ de stem^oftMflif^$fwt
systeem van hel Amsterdamseb e d
kingsregkler, en een kbmzeastreek w~

de verantwoordeÃ„yfeeprogrammeur
die

wrgat om hetprogr&
dm @n lestmngev@om te zetten naar deechteomgev& De laatste tweegevallenzullen
wel verschillendeformuierihgma van hetze/Ã„&problee zijn, mmv dat doet er
niet zo veel toe. De
moei-

lgfiedMg m
-men
is een be(rekke1Ukzeldzaamgebeuren.
Maarstem-softwgremoet wordengekoppeld aan de databanken wn het bemkhgsregtsler, datelke&gdraalL .
Tegen&*dat
nk volgendes t m i n g
er aankomt, is& kansgroot tot zeer
groot &t kt systeem achterdebewlkhgsadministratieverbeterd 4

ofta{gebreidU.Datbetekentiiataak&

simsoftware telkens moet w o d n aangepast. Een goede automatiseerder kaÃ
&t wel, enhijkandenieuweversieook
lesten in een nepweretd, eenproefving. Maar echt proefdraaien Ai deechte
omgevingis er niet b#,jelamt de kiezers
moeilijk opproeflaten opkomen. Dat
betekent,w!fszonderstommiteiten, dal
je vrijwel alti$&kt met eenprototype.

Vragenommoeiltfkfieclen,heet dat.
Fouten diepas indeprakt#aan het
licht komen, zi@ immersbgstenwiingen
onherstelbaar. Voeg dawbv dut eenpotloodplus biljet nauwelijks&pot kan,m
bovendien goedkoop en gemafckelifk te

