
Tweede Kamer 
telt even 149 leden 

Door een onzer redacteuren /$'y f 
DEN HAAG, 14 MEI. Voor het 

eerst sinds 1956 zullen begin vol- 
gende week niet 150 maar 149 poli- 
tici tot de beÃ«digin als lid van de 
Tweede Kamer der Staten-Gene- 
raal worden toegelaten. Over het 
150ste lid wordt pas volgende 
week vrijdag beslist als de Kies- 
raad bijeenkomt om te bepalen wie 
recht heeft op die laatste zetel. In 
1956 werd het aantal Tweede-Ka- 
merlec 

CD. 
Burg, T 

die de 
We pi 
spreekt van ,,een nlstonscne weeK, 
voor staatsrechtgeleerden een 
week om van te watertanden". De 
aanleiding echter, zegt zijn collega 
Te Veldhuis (WD),  
om te watertanden 
toch niet in een 
publiek?"ep Te V 
ren uit. 

Reden voor de 'h 
beurtenis' en de uit 
bananenrepubliek is een bnet van 
de gemeente Gramsbergen die de- 
ze week de Kiesraad bereikte. In 
de brief geeft de Overijsselse ge- 
meente toe per abuis de stemmen 
van drie stembureaus niet te heb- 

ben meegeteld. Gevolg is dat het 
CDA de Kamerzetel die hij begin 
deze week nog kwijtraakte aan de 
W D ,  weer terug zou moeten krij- 
gen. 

Probleem is echter dat de Kies- 
raad die de procedure rond de Ka- 
mewerkiezineen bewaakt. afeelo- 
pen maandag de verkiezingsuit- 
slag officieel heeft vastgesteld. Er 

ien uitgebreid tot 150. slag no 
A-parlementariÃ« Van der Houdt i 

voorzitter van de commissie zetel of,  
geloofsbrieven van de nieu- CDA'er 
irlementariÃ«r controleert, Met c . .  . . . . . .. 

is nu een extra zitting van de Kies- 
raad nodig om te bepalen of de uit- 

g kan worden 'hersteld'. 
de VVD'er Otto Vos zijn 
gaat die toch weer naar de 
Jacob Reitsma? 

Ie twijfel over deze ene ze- 
tel isop het ~ i n n e n h o f d e v r a a ~ ~ e -  
rezen hoe het dan zit met de andere 
149. ,,Dit kan niet en dit mag niet, 
want de fout is door puur toeval 

I el- 
eld- 

, is allerminst aan het licht gekomen. Dat kar 
. ,,We leven ders ook gebeuren", zegt Te VI 

bananenre- huis. 
eldhuis giste- ,,Stel je voor dat over een r 

weken een of andere oolette 
istorische ge- gementeambtenaar n o g  eens 
roep over de voorkeurstemmen gaat dooi . . "  . . 

laar 
nde 
de 

ne- 
men en ook weer dusdanige fouten 
ontdekt dat die tot weer een andere 
zetelverdeling leiden. Wat doen we 
dan?" 
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Het incident zal zeker een promi- 
nente plaats krijgen in het verslag 
dat de commissie voor de geloofs- 
brieven, dit keer onder leiding van 
CDA-Kamerlid Van der Burg, al- 
tijd opstelt na Kamerverkiezingen. 
De commissie onderzoekt niet al- 
leen de kandidatuur van de aspi- 
rant-Kamerleden (is er bijvoor- 
beeld in alle gevallen sprake van 
Nederlanderschap), ze rappor- 
teert ook over de gang van zaken 
rond de verkiezingen. Naar aanlei- 
ding daarvan kan de commissie 
aanbevelingen doen aan de minis- 
ter van Binnenlandse Zaken, die 
daarover dan weer met de Tweede 
Kamer van gedachten kan wisse- 
Ien.van der Burg verwacht dat de 
commissie zich zeker ook ,,over de 
zegenigen van de stemcomputer 
zal buigen". Zo is de parlementari- 
Ã« verbaasd over ,,het wonderbaar- 
lijk aantal voorkeurstemmen dat 
de nummers 3 1 van diverse lijsten 
op de stemcomputer" de afgelo- 
pen verkiezingen heben gehaald. 
De stemlijsten bij de machine zijn 
zo op een bord met tiptoetsen afge- 
drukt, dat de eerste dertig kandida- 
ten in een lange rij onder elkaar 
staan, en de 3 1 ste weer bovenaan 
komt, naast de lijsttrekker. Het 

knopje links naast de lijsttrekker is 
dat voor de lijsttrekker, het knopje 
rechts naast de lijsttrekker is dat 
voor nummer 31. Vergissen is 
menselijk. ,,Aan wie zwak staat, 
kan ik aanraden op de 3 1 ste plaats 
proberen te komen", ironiseert 
Van der Burg. 

De fouten die na aan het licht 
komen, zoals die in Gramsbergen, 
hebben overigens met de stemma- 
chines niets te maken. Het zijn 
menselijke fouten: in Heerlen werd 
een uitslag verkeerd doorgebeld, 
in Gramsbergen werden complete 
stembureaus vergeten. Hertellen 
van de stemmen is ook met stem- 
machines mogelijk. Ten minste 
twee weken lang zitten de gegevens 
nog in het geheugen van de machi- 
ne. In de praktijk blijven de gege- 
vens doorgaans tot de volgende 
verkiezingen in de machine zitten. 

Een verandering in vergelijking 
met het stemmen met stembiljet- 
ten is wel dat de mogelijkheid van 
controle door de kiezer zelf be- 
perkter is. Bij stembiljetten kan de 
kiezer zelf meekijken. Bij stemma- 
chines ligt dat anders: ,,Op het in- 
dividuele niveau van de kiezer is 
geen controle op fouten mogelijk, 
zoals bij het stembiljet", zei ad- 
junct-secretaris L. Pronk gisteren 
in deze krant. 


