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Het was een 
gedenkwaardige 
avond, de elfde 
juli in het Thea- 

trum Anatomicum. Onder 
aanvoering van Ã¼ber-gee 
Rop Gonggrijp was er een 
borrel georganiseerd om de 
oprichting van 'wij vertrou- 
wen stemcomputers niet' te 
bespreken, een ouderwetse 
actiegroep die het gebruik 
van de stemcomputer als 
een bedreiging voor de 
democratie beschouwt. En 
met reden, zo bleek enkele 
dagen ervoor. In het Bra- 
bantse dorpje Zeeland (denk 
daar maar eens even over na) 
was er bij de laatste ver- 
kiezingen gerommeld met 
een stemcomputer in een 
verzorgingstehuis. Omdat 
de computer niets bewaart is 
er geen bewijs achteraf en is 
onderzoek naar fraude pro- 
blematisch. Maar het beste 
argument tegen de stem- 
computer is toch wel dat de 
dingen nergens voor nodig 
zijn: een dure non-oplossing 
voor een non-probleem zegt 
WVSN op hun website. 

GEWOON OP HET KNOPJE DRUKKEN 
De zaal liep behoorlijk vol, on- 
danks het prachtige weer en de 
wel heel summiere aankondiging 
op enkele mailinglijsten. Al snel 
bleek dat er een gevarieerd gezel- 
schap in het onderwerp geÃ¯nte 
resseerd is: ex-kamerleden die 
voor de Europese Unie toezien op 
verkiezingen in 'probleemgebie- 
den', politici of zij die het willen 
worden, journalisten en natuurlijk 
veel techneuten. En dat i s  ook wat 

de actiegroep zo geloofwaardig 
maakt: als de types die de soft- 
ware produceren zelf zeggen dat 
het niet veilig is, dan moet erwat 
aan de hand zijn. 

Rop Gonggrijp zette 'Wij ver- 
trouwen stemcomputers niet' op 
omdat hij zoals velen afgelopen 
verkiezingen voor het eerst met 
een stemcomputer werd gecon- 
fronteerd en dacht: "Mmm, dat 
ziet er niet echt safe uit, maar laat 
ik toch maar gewoon op het knop- 
je drukken". Daarna bleef er iets 
knagen. Een idee dat hij samen 
met wat vrienden uitwerkte in een 
website die niet veel later leidde 
to t  de borrel van die avond. 

EVANGELIST 
Nu is Gonggrijp niet onbekend in 
het wereldje van hackers en acti- 
visten. Na het opzetten van het 
legendarische periodiek Hacktic 
startte hij Xs4all, oorspronkelijk 
een initiatief om burgers toegang 
to t  het internet te  verschaffen, 
iets wat to t  dan toe vrijwel on- 
mogelijk was. De impact hiervan 
is nog steeds moeilijk te  overzien 
maar feit is dat hij hiermee inter- 
net in ons land introduceerde, 
ruim voor grote bedrijven vat op 
het nieuwe medium kregen. Het 
net is inmiddels zoiets als water 
uit de kraan, Xs4all werd een kwa- 
liteitsprovider en Gonggrijp trok 
verder. Hij ziet zichzelf meer als 
bouwer dan als bureaucraat. 
In een TV-portret dit jaar zegt hij: 
'Ik werd een soort advocaat van 
het internet. Er was een algemeen 
sentiment dat internet slecht was 
en ik werd in de positie van evan- 
gelist van het internet geduwd, 
iets waar ik echt geen zin in heb." 

WE LOST THE WAR 
Dus begon hij een aantal bedrijf- 
jes met vrienden, precies zoals in 

het begin van Hacktic. Ook was hij 
betrokken bij het organiseren van 
grote Nederlandse hackerconfe- 
renties en ondertussen werd het 
internet een grote vergaarbak van 
vooral commerciÃ«l initiatieven. 
Wat Gonggrijp vooral aan het hart 
ging was de inperking van burger- 
rechten op het net en er buiten. 
Na 911 1 is er het een en ander aan 
het veranderen op dat gebied. 
Elektronische post en internetge- 
drag wordt gelogd, alles op het 
net kan worden getapt, evenals 
onze telefoons, Nederland is het 
meest getapte land ter wereld, en 
zo zijn er nog een aantal veront- 
rustende ontwikkelingen. Het 
verleidde Gonggrijp eind 2005 
tijdens een lezing in Duitsland to t  
de uitspraak: 'We lost the war', 
waarmee hij bedoelde dat de 
strijd voor (digitale-) burgerrech- 
ten verloren was. 

MAHATMA CANDHI 
Niets van dit pessimisme dinsdag- 
avond. Gonggrijp i s  enthousiast 
en benadrukt het open karakter 
van de avond: de eerste bijeen- 
komst is er om elkaar te  leren ken- 
nen en vooral te discussiÃ«re over 
het onderwerp. Op de site staat 
een uitspraak van Mahatma Gan- 
dhi: "first they ignore you, then 
they laugh at you, then thefight 
you, then you win." 
Gonggrijp zegt als we buiten 
staan en iedereen naar huis is : 
"Wat deze mensen nodig hebben 
is een strijd die ze kunnen win- 
nen. En dit is zoiets. Ik hoor van 
het ex-kamerlid dat hier was dat 
ze bij de laatste verkiezingen in 
Amsterdam praktijken zag die ze 
in het buitenland zeker zou rap- 
porteren omdat ze ongewenst en 
dus ondemocratisch zijn. Mensen 
die over de stemcomputer heen 
hangen om te kijken 'of het wel 
goed gaat', enzovoort. Er is echt 

goed gaat', enzovoort. Er is echt 
iets aan de hand." 
Maar Gonggrijp plakt er on- 
middellijk een Gonggrijpiaans 
statement tegenaan: "Ik heb er 
totnogtoe veel t i jd in gestoken. 
Allemaal leuk en aardig, maar na- 
tuurlijk is het de bedoeling dat de 
mensen die we vanavond hier za- 
gen het van me over gaan nemen. 
Ik kan en wil die kar niet alleen 
trekken. Alleen als deze beweging 
breed gesteund wordt maken we 
een kans." 

BONNETJE 
Of er brede steun is blijft totnog- 
toe onduidelijk maar aandacht 
voor het onderwerp is er zeker: 
tijdens de borrel werd Gonggrijp 
telefonisch geÃ¯nterview door 
Francisco van Jole in het program- 
ma TrosOnline. Opvallend aan 
het gesprek was overigens dat de 
tegenargumenten van de uitgeno- 
digde fabrikant van stemcompu- 
ters zwak waren. Op de vraag of 
het niet goed zou zijn als de stem- 
mer een bonnetje zou krijgen als 
controlemiddel (paper trail heet 
dat in het jargon) antwoordde 
Jan Groenendaal van Groenen- 
daallNedap, de leverancier van 
de meeste stemcomputers in Ne- 
derland (ongeveer 80 010 van het 
totaal): "In de supermarkt krijg je 
ook een bonnetje, maar daar kijkt 
qeen mens naar". In een land van 
kruideniers kan die opmerking on- 
mogelijk goed zijn gevallen. Maar 
er is in dit kader nog een reden om 
terug te  gaan naar het stemmen 
op een ouderwets briefje: stem- 
men met de computer is bedui- 
dend duurder. 


