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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Schipper-Spanninga, Hanneke
vrijdag 10 november 2006 16:36
Kummeling, Henk
FW: bemoeienis met voorbereiding verkiezingen

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Anne Hoeflaak [mailto:info@election.nl]
Verzonden: vrijdag 10 november 2006 11:54
Aan: Schipper-Spanninga, Hanneke
Onderwerp: FW: bemoeienis met voorbereiding verkiezingen

Hanneke, zie de Email van Jan Groenendaal aan mw Gonzalez, m vr gr Anne Hoeflaak

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: jan groenendaal [mailto:jan.groenendaal@inter.nl.net]
Verzonden: donderdag 9 november 2006 21:30
Aan: Maria.Gonzalez@minbzk.nl
CC: Anne Hoeflaak; Jan Janson
Onderwerp: bemoeienis met voorbereiding verkiezingen

Geachte mevrouw Gonzalez,

Naar ik verneem heeft U momenteel grote bevoegdheden t.a.v. de
voorbereiding van de komende verkiezingen.
Ik kan niet verhelen dat ik dat geen geruststellende gedachte vind. U mag van mij
aannemen dat ik op de hoogte ben van de aanwezige
deskundigheid in het kleine wereldje dat "Verkiezingen" vormt. De namen die plotseling
voorbij schieten in dit kritische stadium komen
mij echter in het geheel niet bekend voor.
Ook de rapportages die ik onder meer van onze partner Hoeflaak ontvang,
doen mij vrezen dat de bemoeienis van de fungerende projectgroep eerder
risicoverhogend dan -verlagend werkt.
Ik doe dan ook een dringend beroep op U terughoudend te zijn waar het
betreft onze klantenkring van meer dan 400 gemeenten die tot dusver
konden blindvaren op onze, als gedegen ervaren, ondersteuning en
bijstand.
Mij dunkt dat u uw handen vol heeft aan de 22 gemeenten die als gevolg
van de ondoordachte beslissing van de minister plotseling gedwongen
zijn een onnodige en onrealistische ommezwaai te maken.

Als belastingbetalende burger ben ik niet vrolijk over berichten als
zou Bruynzeel een order voor 100.000 rode potloden hebben gekregen. Krijgt iedere
kiezer er een mee als souvenir aan deze aanfluiting ? Ik
zou er liever rollators voor kopen.

Meer ernstig vind ik het feit dat kennelijk nog steeds twee
stemmachines onder berusting zijn van hacker G.
Het lijkt mij toch dienstig om deze voor de verkiezingsdag in beslag te
laten nemen.
Het betreft hier immers een strategisch goed waarmee een terroristische
aanval (weliswaar bloedeloos, maar toch) gepleegd kan worden, en
waarmee het gehele opgetuigde circus van quasi-beveiliging publicitair
eenvoudig onderuit gehaald kan worden.
Met make-up-spullen op Schiphol wordt meer paranoide omgesprongen !

Ik schilder een scenario, (onwaarschijnlijk misschien, maar dat zijn ze
tot nu allemaal)

Hacker G. belt op 22 november om 08.00 uur het ANP en RTL4 (hetgeen
daarna op teletekst verschijnt resp. ieder uur in het journaal wordt
herhaald) en beweert het volgende:

Zo als u weet heb ik 2 stemmachines (gewoon gekocht van een gemeente



!) en 1 daarvan is inmiddels geplaatst in een stembureau.
Dit ging zeer eenvoudig !
Twee leden van onze actiegroep hebben zich opgegeven als vrijwilliger

voor zitting op een stembureau en zijn zonder enige noemenswaardige
screening met graagte geaccepteerd.

Om 07.15 waren zij op het stembureau aanwezig, (het derde lid ontbrak
nog, maar dat was geen probleem) .

Zij namen de stemmachine in ontvangst en voerden de voorgeschreven
controles uit,

en maakten daarvan aantekening.
Vervolgens haalden zij onze geprepareerde machine uit de kofferbak van

hun auto en verwisselden deze met de verzegelde machine.
Natuurlijk maken wij niet bekend waar zich dit heeft afgespeeld.
Nog sterker, met de tweede machine hebben we nog iets veel gekkers

uitgehaald maar dat vertellen we pas later op de dag.
Gevolg: BZK en alle gemeenten de gehele dag in stress . Opkomst wordt
negatief beinvloed, want kiezers denken; nu stemmen heeft toch geen
zin, het wordt toch een zooitje.
Dagen later, want alle machines worden immers zeer nauwgezet
gecontroleerd, en tot zo lang moet de officiele uitslag natuurlijk
wachten, wordt er uiteraard niets gevonden.
Ja toch, bij de tweede hertelling in Amsterdam wordt een stembiljet
gevonden met het opschrift
"Lekker PuH !!!, getekend R.G

Met vriendelijke groeten

Jan Groenendaal
Algemeen erkend verkiezingsdeskundige

P.S. Natuurlijk ontbreken diakrieten, die piepen te veel.
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