
M'npotlood terug! 
A S D A ~ L A C ~ E Ã ˆ ~ ~ ~  week, om 
die boze burgemeester Pd@ van w 

Amsterdam, die maargen verkiezings- 
uitslagen kreeg. ER het werd helemaal 
gieren toen bleek dat er maar &n mm 
wasdiedebwlmndepraat konkr#gm, 
en dat die 'Å¸fallplum fn de sauna zat! 

Â Oeensoap-scenaristdiehetdurft f e b  
denken. 
Maar eteen/i/k viet er niets te lachen. 
f l i n k e a a n t a l l e n s t ~ ~ ~ ~ t ~ ~  wammÅ¸ees 
baar, zoek. Dalisietsdatheenfohvas- 
sen democratie absoluut o v @ k  
hoort te zÃ¬jf Uiteindelijk heeft- zo 
stond h de krant, ten minste 
acht4gflapje met geweidmoeten 'kro- 
ken'. Een beschamende vertoning, want 
wie kan nog echt 
kraak ook werke garanderendatna* ijk de originelegege 
vens onveranderd en volledig zijn &ge 
lezen? Het zal wel zo z@, maar dat Is 
niet genoeg. Democratie bestaat b# de 
gratie van gezond ondefhg wantrou- 
wen. 
Ã„nmiddelsstemtongeveerdriekwartva 
Nederlandper computer, tew#/ wie' 
mande@dffk wit heeft duid/e@kge- 
maakt wat daarvan nu preeies het grote 
voordeel k En dat terwijl er in elkgeval 
heel watnadelenaanzitten, zowelteek- 
niseh ah in psychologisch oplicht. 
Wat in Amsterdam gebeurde, b iets 
zien van de technische problemen die 
elektronisch stefwnenmet zich mee- 
brengt. Uit deherichten daarover kwa- 
mendriedingennaarvoren:deoriÃ¬ees 
boarheidnais.flapjes,pwbâ€¢einwrfflatid 
ftansluiting  va^ de stem^oftMflif̂ $fwt 
systeem van hel Amsterdamse b e d  
kingsregkler, en een kbmzeastreek w~ 

de verantwoordeÃ„yfeeprogrammeur die 

wrgat om hetprogr& dm @n lest- 
mngev@om te zetten naar deechteom- 
gev& De laatste twee gevallen zullen 
wel verschillende formuierihgma van het- 
ze/Ã„&problee zijn, mmv dat doet er 
niet zo veel toe. De moei- 
lgfiedMg --mmen 
is een be(rekke1Uk zeldzaam gebeuren. 
Maarstem-softwgremoet wordenge- 
koppeld aan de databanken wn het be- 
mkhgsregtsler, datelke&gdraalL . 
Tegen &*dat nk volgende s t m i n g  
er aankomt, is& kansgroot tot zeer 
groot &t kt systeem achterdebewl- 
khgsadministratie verbeterd 4 
ofta{gebreidU. Datbetekentiiataak& 
simsoftware telkens moet w o d n  aan- 
gepast. Een goede automatiseerder kaÃ 
&t wel, enhijkandenieuweversieook 
lesten in een nepweretd, een proef- 
ving. Maar echt proefdraaien Ai deechte 
omgeving is er niet b#,jelamt de kiezers 
moeilijk op proeflaten opkomen. Dat 
betekent, w!fs zonder stommiteiten, dal 
je vrijwel alti$&kt met een prototype. 
Vragenommoeiltfkfieclen, heet dat. 
Fouten diepas indeprakt#aan het 
licht komen, zi@ immersbgstenwiingen 
onherstelbaar. Voeg dawbv dut een pot- 
loodplus biljet nauwelijks &pot kan, m 
bovendien goedkoop en gemafckelifk te 


