
Rel stemcomputers illustreert onmacht van politiek 
- -  - - -- -- op wie er gestemd i s  So ~ h a f  omvang aangekaart. Complexer en mm 

Door deze affaire mogen nu 44" mil- meer impact dan het lullige voorval over 
ZAKENKABINET l f i r l?  Prooy joe" Nederlanders weer met potlood en de stemmmputer. Daamm 1s d? 

papier stemmen. Maar wie geeft deze juichstemming na het tv-debat tussen 
i hun deskundigheid stelden ZIJ, mge- stemmers de volledige garantie dac het Wouter Bos en Jan Peter Balkenende dat 
n a g d  en onbezoldigd, de betrouwbaar- Politici kunnen de grote papier of het potlood niet bewerkt is het 'zo over de inhoud ging' dar ook 
h-,d van de srem<omputers tecdixusste 

d ie  denkbare medm genereerdm zij tl~ema's van deze tijd niet ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ~ ~ ~ ~ ~ ~ $ f ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ % ~ % f & ~ e % c ~ ~ f % ;  
z reei aandacht dat politiek en hestuur- kiesgedrag vastlegt, dat de stemcommis- bhjkr een achterhaald thema. Tenminste 
das wel 1" kweglng moesren komm. aan. Waarom ZOU je nog sie aan het eind van de dag de stembus alswede uitkomstenvanhenmemeton- 
D n h f gedreven minister van niet verwisselt, dat hun stem ook echt derzoek 2lminuten.nl mogen geloven 
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gaan stenmen? n meegeteld wordt enzovoort. Me dunkt, Ruim tachtig procent van de 170,000 
i i Nicolai kon alleen dom bij deze w$ze ven stemmen is de kam op deelnemers vewacht een mgreep m de 
'krachtig' optreden de aanzwellende cri- verkiezingsbedrog groter en eenvoudi- renteaftrek en een verrassende ;estig 
s- ,  bezweren dooi 1200 stemcomputers g te realiseren dan bij gebruik van procent snapt dit ook, 
af ie keuren omdat het stemgeheim niet heeftwat ditzou kunnen betekenenvoor De motivatie om juist de SDU-stemcom- stemcomputers. De geetaleerde onmacht van de poli- 
meer veilie bleek het gebruik van diezelfde stemcompu- pucers af ie keuren is dat deze bij iedere De manier waarop de politiek mei tiek om te gaan met de complexe grote 

vreemd, want in 2004 waren alle fei- ters m Nederland. Her is daarom ook uitgebrachte stem een signaal uitzenden deze rel is omgegaan, lijkt illustratief thema'svan deze tijd is ronduit stuitend. 
n al bekend Op 30 apnl dat jaar publi- volkomen terecht dat bezorgde burgers dat binnen een straal van 25 meter kan voor de huidige politieke cultuur. Het is In dat licht bezien is het vermeende pm- 
e r d e  de ~erse regering een rapport over de bevindingen uit dit Ierse rapport op worden opgevangen en waaruit kan wor- eencombinatievan aanvankelijkeverna- bleem met de stemcompuie: m v d  
ds beciouwbaarheid van 'electronic een website hebben gezet en de kwestie den afgeleid op welke kandidaat gestemd achtzaming van bezorgde burgers, over- Want waarom zou je uberhaupt rog 
r '  t e c  de ~edap  stemcom. opnieuw onder de aandacht hebben is. Daar waren de leren in 2004 ook al gevoeligheid voor de media en vmral gaan stemmen? 
p r  D- bevindingen wierpen zo veel gebracht achter gekomen, maar dan voor de onkunde en onmacht om complexe pro- 

op dat de leren besloten de kort Wat inde heieaffaire nogal hulpeloos Nedap-stemcomputers, waarvan er vijf- blemen op te lossen. 
; daarvoorvoorvi~ftig miljoeneuroaange- overkomt is dat minister Nicolai een deel duizend in  Nederland m a n  die niet afge- In  voorgaande bijdragen m deze sene d:rSiê'5Dltsn!i"!̂l':veanv:̂e-tniir:z% 
i m p u t e r s  voorlopig niet te van de stemcomputers afkeurt. Een keurd zijn. Wat dan nog7 Je moet nogwel over de verkiezingen hebben mijn colle- veikitzinsscampazne zie voor eerdere publ~cat~es 

I gebiuiken  och vreemd dat me- onmachtige ieactievan de polmekdiede de vertaling kunnen maken van signaal- ga's een aantal in  deze verkiezingen ver- van "'" h"zaknkab"" -ld "l' 
' mand in  en ~ a a g  zich toen afgevraagd controle over de zaak volkomen b ~ j t  is. tjes naar kandidaten. ~ndan?  Dan weetje geien thema's van verschidlende aard en 

â€¢akenk:bint:&;m '""' " """" ""' 


