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atuurlijk zijn het altijd de
verliezers die zich beklagen over gebrekkige procedures. In de politiek gaat het niet
anders dan in de sport: de nederlaag was te wijten aan de partijdige
scheidsrechter en de eivormige
bal. Na de verkiezingen waren het
eerst de weggevaagdeJanmaten en
de senioren die een duivel in de
black box van de stemmachines
vermoedden. Ook het CDA begon
te steigeren toen het erop leek dat
het nog een zetel verloor aan de
WD omdat er iets fout was gegaan
in Tilburg. Inmiddels lijkt een
blunder in Gramsbergen de chris-

heid van verweridflg eo vermijdingi'
van telfouten bij handmatige telling op de hectische verioezmgsavond We vullen tegenwoordig-i
haast routinematig enquateformulieren in waarop we het gewenste antwoord aangeven door &
hokje zwart te maken. ,Het a
tdr
werkt bijvoorbeeld met zulke papieren, diemachinaalkunnenword
den gelezen. Zo kunnen zerazendsnel worden verwerkt, met uitschakeling van menselijke foute
maar met behoud van het s

d

rangnummer 31 op de lijst opvallend veel voorkeurstemmen hebben gekregen, waarschijnlijk doordat ze in de rij naast de lijsttrekker
op het computerpaneel staan.
e kiezers drukken niet de eenjaar bewaard zodat foutenvan'
ko%r,
maar achter de kandi- db computer -of van degene die
daat van hun keuze. Er is dus wel het apparaat bedient -altijd kuneniee reden om het eebruik van de nen worden gecorrigeerd. Zo blijft
stekcomputer,die ~~t
van decomputer op de plaats die hij
de uitslag verwerkt, ter d i ' i e te verdient, die van nederig hulpnudstellen.
del. Het is niet moeilijk deze verDe Kiesraad moet alle verden! standige,gemengdesystemenvoor
kingen over zijn kant laten gaan, verkiezingsgebruik aan te passen.
want hij kan niet bewijzen dat de De kiezer krijgt gewoon het ver'
stemcomputers geen fout hebben trouwde stemfÃ¶nÃ±uli
voor zich,
gemaakt, zo heeft mr. L. Pronk, liefst met een rood notlood. of als
adjunct-secretaris van dat toe- computers echt kleurenblind zijn,
zichthoudende orgaan, moeten met een zwarte stift. De kiezer
toegeven. Het is te simpel de wre- trekt zich met dit biÃ¯etrustitemg
vel afte doen als het gedrag van de in een van de oude, vertrouwdÃ
slechte verliezer. Waarom zou een stembokjes. Zondpr de druk van
democraat, die wantrouwen als een rij wachtenden achter hem beprincipe heeft, opeens zijn volledi- paalt zijn keuze-nu doen zich
ge vertrouwen aan een apparaat bij het beperkte aantal stemcomgeven? Het is niet genoeg dat tech- puters per lokaal vaak o
nici bezweren dat er niets fout kan gen voor. Als de kicier-L%$
gaan. Dat verhaal hebben we te
vaak gehoord,totdat bleek dat waterdichte systemen toch niet volkomen veilig waren. Het onbevredigende van de situatie is vooral
dat er geen enkele controle achteraf mogelijk is. Het staat iedereen
vrij de meest fantastische manipu- d+ nu in kwade reuk staan.De orilaties te vermoeden, zolang er geen gmele stembiljetten blijven ter beverificatie mogelijk is. In het oude schikking, want ze h n door de
systeem bleven de stembiljettenals stemmer achtergelaten. Bij de
hard bewiis beschikbaar. Telfou- minsteaanleiding kunnen die oor.ten die in de haast van de verkie- spronkelijke bewijsstukken worzingsavond waren gemaakt, kon- den geraadpleegd, bij een nipt verden achteraf zonder schaamte schil evengoed als bh een onzinniworden hersteld. Nu wordt er van ge verdenking van eenverliezer. In
de burger verwacht dat hij de tech- een democratiemÃ§)nooit het lamnicus gelooft. Dat is niet alleen te me excuusgelden dat de computer
veel gevraagd, het is vanuit demo- het heeft gedaan. ,
cratisch oogpunt volstrekt onaanvaardbaar: het volk, niet de com- ~ n Ã ®van
o ~ooffISdass~cus
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