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Oude discussie over stemcomputers
Betekenen falende stemcomputers het definitieve einde van het elektronisch stemmen? Een debat rond 1900 toont dat
het enthousiasme over de technische mogelijkheden altijd heeft moeten opboksen tegen de weerbarstige praktijk.

O

p 26 april 2013 stelde minister Plasterk de
Commissie onderzoek elektronisch stemmen in
het stemlokaal in. Deze commissie, onder leiding
van oud-Tweede Kamerlid W. van Beek (VVD),
moet onderzoeken onder welke voorwaarden een terugkeer naar elektronisch stemmen mogelijk is. Bij
haar overwegingen zal de commissie-Van Beek ongetwijfeld rekening moeten houden met het roemloze
einde van de stemcomputer in 2007. De apparatuur
bleek namelijk niet te voldoen aan de vereisten van
geheime, transparante en controleerbare verkiezingen.' De commissie moet zodanige functionele,
technische en beveiligingseisen opstellen dat een herhaling van dat echec is uitgesloten.
In de mediaberichtgeving en in onderzoeksrapporten,
zoals die van de Commissie Besluitvorming Stemmachines, lijkt het alsof in Nederland bij de invoering
van de stemmachine in 1965 nooit serieus is nagedacht over de vereisten waaraan deze apparatuur
moest voldoen. Daar wordt aan voorbij gegaan dat in
Nederland al eens eerder een debat over stemmachines is gevoerd. Dat was in de jaren rond 1900. Weliswaar stonden toen mechanische stemmachines
centraal, maar een aantal dilemma's waarvoor de toenmalige bewindslieden zich zagen gesteld, is verrassend
actueel.

bij het tellen tegengaan en fraude bestrijden.2
De toepassing van de stemmachine in de Verenigde
Staten ontsnapte niet aan de aandacht van Nederlandse politici. Op 10 juni 1896 bracht het lid van de
Tweede Kamer jhr. A.F. de Savornin Lohman bij de
behandeling van de nieuwe Kieswet in de Tweede Kamer de stemmachine onder de aandacht van minister
Sam van Houten. Gezien de op stapel staande uitbreiding van het kiesrecht en de te verwachten toevloed
van nieuwe kiezers, hoopte Lohman dat stemmachines het telproces zouden bespoedigen. Voor minder
ingevoerde Kamerleden beschreef Lohman de werking
van de stemmachine die hij op het oog had:
'Men geeft [...I aan de kiezers in plaats van stembiljetten een
bal of kogel en laat den kiezer gaan naar het voor hem bestemde vertrekje of couloir. In dat vertrekje staan de namen
van de verschillende candidaten en onder hun naam is eene
opening aangebracht. Nu behoeft de kiezer niets anders te
doen dan den bal te werpen in de opening onder den naam
van den persoon op wien hij wenscht te stemmen. De bal
loopt alsdan langs eene geleiding naar een mand die bij den
president staat en verzet in zijne passage een wijzer. Dit is dus
eene geheel automatische wijze van stemmen.
Zoodra nu de verkiezing is afgeloopen opent men de kasten
waarin de wijzerplaten staan en ziet dan terstond hoeveel
stemmen ieder candidaat gekregen heeft. Men kan, door ver-

Invloed op Nederland

gelijking van het aantal uitgebrachte stemmen met het getal

In 1892 werd in Lockport (Verenigde Staten) de eerste
stemmachine in gebruik genomen. In de daaropvolgende jaren vonden ze in de staat New York ruime
toepassing. Al tientallen jaren hadden er pleidooien geklonken voor het gebruik ervan. De meeste voorstanders behoorden tot politieke hervormingsbewegingen,
te beginnen met de Engelse Chartisten uit de jaren
1830. Zij hoopten met de stemmachine drie doelen te
verwezenlijken: het stemgeheim waarborgen, fouten

der stemmers, nagaan, of het trouwens uiterst eenvoudig toe-
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stel steeds goed heeft gewerkt.'3
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Stemmachines, een verweesd dossier. Rapport van de Commissie Besluitvorming Stemmachines,
april 2007, p. 40-42; L. Loeber,'E-Voting in the Netherlands; from genera! acceptance to general doubt in two years: in R. Krimmer & R. Grimm (eds.), Electronic voting 2008, GI lecture notes
in informatics, Bonn, 2008, p. 21-30.
D.W. Jones, Early requirements for mechanica! voting systems, 2009.
Handelingen Tweede Kamer, 10 juni 1896, p. 1375.
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Rond 1900 ontstond een kleine golf van
enthousiasme over de stemmachine
alleen gegronde bezwaren onderzoeken, maar zich ook
verweren tegen ongegronde verdachtmakingen.4
Andere stemwijze

Van Houten introduceerde twee van de drie kwesties die
tot op de dag van vandaag een belangrijke rol in de discussie over stemmachines spelen: de betrouwbaarheid
van de apparatuur en de controleerbaarheid van het proces. Het derde onderwerp had Lohman naar voren gebracht: vereenvoudiging van het stem- en telproces.
De redenen dat de stemmachine ook in de jaren daarna de aandacht bleef trekken, waren de wensen om het
telproces te vereenvoudigen en fraude te bestrijden. In
1896 was met de nieuwe Kieswet het zogeheten couloirstelsel ingevoerd. Dit hield in dat de kiezer op het
stembureau zijn stembiljet ontving en dit op een afgeschermde lessenaar invulde.
Hiermee was in Nederland het stemgeheim geïntrodu-
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HTK 10 juni 1896, p. 1377.
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HTK, 11 november 1897, p. 90.
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OTHER PATENTS PENDING

Blijkens het slot van zijn betoog had Lohman niet
doordacht wat er moest gebeuren wanneer de stemmachine niet goed werkte. Hoe moest de uitslag dan worden vastgesteld? Het was juist dit punt waarop minister Van Houten in zijn antwoord de nadruk legde.
Allereerst kon hij al niet enthousiast over een stemmachine zijn, omdat de apparatuur nogal eens stuk ging.
Belangrijker vond hij echter dat men bij vermoeden
van fraude onder het gangbare stelsel de beschikking
had over de ingeleverde oproepingskaarten en de stembiljetten, waardoor achteraf het verloop van de stemming kon worden gereconstrueerd. Zo kon men niet

1887, Hilversum, 1999.
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ceerd. Voor die tijd kreeg de kiezer het stembiljet thuisgestuurd. Daar moest hij het ook invullen, want op
het stembureau was er geen gelegenheid voor. Het gevolg was dat veel kiezers door verkiezingsagenten en lokale notabelen als notaris, pastoor of dominee onder
druk werden gezet om de naam van een bepaalde kandidaat in te vullen. Regelmatig maakten tijdgenoten
melding van stembriefjes waarop de oorspronkelijk ingevulde naam was doorgestreept en vervangen door
een andere naam in een ander handschrift.5
De Kieswet van 1896 moest aan deze praktijken een
einde maken. De kiezers kregen op het stembureau
hun stembiljet, waarop de kandidaten alfabetisch waren afgedrukt. Op een afgeschermde lessenaar konden
ze het vakje voor de kandidaat van hun keuze zwart
maken. Veel tijdgenoten waren echter sceptisch of
hiermee een einde zou komen aan intimidatie of zelfs
regelrechte omkoping. De omgekochte of geïntimideerde kiezers zouden hun stembiljet van een merkteken kunnen voorzien om te bewijzen dat ze hun belofte waren nagekomen.
Deze mogelijkheid maakte de vraag naar de geldigheid
van de stem tot een hachelijke zaak. Moesten potloodstreepjes, zwarte vegen, nagelafdrukken en kleine overschrijdingen van het stemvakje als ongelukjes van ongeoefende, soms nauwelijks geletterde, kiezers worden
beschouwd of als merkteken?
Het gevolg van deze onzekerheid was dat in 1897, de
eerste verkiezing onder de nieuwe Kieswet, de Commissie van de Geloofsbrieven twee onderzoeken naar
het verloop van de stemming in het kiesdistrict Sneek
instelde. Uiteindelijk onderzocht de commissie zelf alle
goedgekeurde stembiljetten opnieuw. Alle twijfelachtige exemplaren, 185 in totaal, werden apart gelegd en
aan het oordeel van de Kamer onderworpen. Het deed
de voorzitter van commissie verzuchten dat een mechanische stemming de beste manier was om het stemgeheim te waarborgen.6 De Sneeker affaire liet zijn
sporen na in de discussie over stemmachines.
De anti-revolutionaire voorman Abraham Kuyper bezichtigde tijdens zijn rondreis door de Verenigde StaOPENBAAR BESTUUR DECEMBER 2013
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ten in 1898 enkele in gebruik zijnde apparaten. Na
zijn terugkeer publiceerde hij in zijn partijorgaan De
Standaard een lovend artikel over deze stemmachines.
Ze verzekerden namelijk het stemgeheim en voorkwamen dat er ongeldige stemmen werden uitgebracht.
Kuyper sloot juichend af met de constatering dat met
de stemmachine het 'ideaal' was bereikt.? Blijkbaar
raakte ook de regering enthousiast, want later dat jaar
berichtten dagbladen dat er een Amerikaanse stemmachine op zicht was besteld.8
Proefgemeente

Zo ontstond rond 1900 een kleine golf van enthousiasme over de stemmachine. In deze periode meldden
kranten in ieder geval het bestaan van vijf stemmachines van Nederlands fabricaat. Verschillende stemmachines werden op het departement van Binnenlandse
Zaken tentoongesteld. Veel weten we er helaas niet
van. Sommige hadden een opmerkelijke naam meegekregen, zoals de Autovox of Zelfstemmer uit 1902.9
Een niet heel gelukkige keuze. Een scepticus zou er
immers in kunnen lezen dat de kiezers in het vervolg
wel thuis konden blijven. De Zelfstemmer deed het
werk voor hen.
Op het ministerie was eveneens een stemmachine van
N.J.E. de Voogt, hoofdcommies te Rotterdam, te bezichtigen. Zijn machine bestond uit een kleine kist, die
op de tafel van het stembureau paste. Aan de zijkanten
waren schermen geplaatst die het stemgeheim waarborgden. Aan het kistje zaten knoppen met de namen
van de kandidaten en een knop om blanco te stemmen.
De kiezer kon slechts eenmaal een knop indrukken en
de voorzitter kon zien of de kiezer had gestemd.°
Bij de behandeling van de begroting van Binnenlandse
Zaken voor 1903 beval een aantal Kamerleden invoering van de stemmachine aan. Andere Kamerleden
vonden stemmachines echter te kwetsbaar en te kostbaar." Kuyper, inmiddels minister van Binnenlandse
Zaken, toonde zich onder de indruk van de 'vernuftig
ingerichte' stemmachine, maar vond hem te duur, te
kwetsbaar en betwijfelde of alle kiezers er wel mee om
konden gaan.° Daar kwam bij dat door een kieswetswijziging in 1900 zwarte vegen, potloodstreepjes en
andere bij name genoemde onregelmatigheden niet
meer als bijvoegingen werden aangemerkt, tenzij ze
opzettelijk waren aangebracht.13 Er was dus meer duidelijkheid gekomen over de vraag wanneer een stembiljet geldig was, waardoor er minder behoefte aan een
stemmachine bestond.
De gemeente Rotterdam toonde zich in 1903 bereid
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bij de gemeenteraadsverkiezing een proef met de uitvinding van haar ambtenaar De Voogt te houden. De
kiezers zouden zowel met een stembiljet als met de
stemmachine hun stem uitbrengen. Hoewel de stemmachine de gehele verkiezingsdag functioneerde, stelde
de uitkomst toch teleur. De stemmachine gaf namelijk
andere totalen dan de stembiljetten. Lag dat aan de
stemmachine? Volgens sommigen had niet elke kiezer
aan de proef willen deelnemen. Andere kiezers zouden
bij de stemmachine afwijkend, namelijk blanco, hebben gestemd en weer anderen hadden de knop niet ver
genoeg ingedrukt."
Evenredige vertegenwoordiging

Het onderwerp raakte hierna op de achtergrond. De
kosten werden te hoog bevonden en bovendien waren
de problemen rond de geldigheid van de stemmen afgenomen. De doodsteek voor de ontwikkeling van Neder-

De stemmachine gaf andere totalen
dan de stembiljetten
landse stemmachines was de invoering van evenredige
vertegenwoordiging in 1917. Het ging er nu niet meer
om dat een stemmachine de keuze tussen vier, vijf, zes
of misschien zeven kandidaten mogelijk maakte, maar
dat de machine in staat moest zijn de keuze tussen circa
twintig lijsten met elk tien kandidaten te verwerken.
De machines moesten bovendien niet alleen de stemmen op personen tellen, maar ook de stemmen op
partijen. Vermoedelijk schrok dit veel technici af. De
door hen rond de eeuwwisseling ontwikkelde stemmachines waren immers gebaseerd op Amerikaanse voorbeelden. In het daar bestaande districtenstelsel beperkte de keuze zich tot enkele kandidaten.
Ministeriële goedkeuring

Toch zouden Amerikaanse stemmachines ruim zestig
jaar later opnieuw het lichtend voorbeeld zijn. De drijvende kracht achter de tweede poging tot invoering

7 De Standaard, 2 februari 1899.
8 Algemeen Handelsblad, 16 april 1899.
9 Nieuwsblad van het Noorden, 11 oktober 1902.
10 Middelburgsche Courant, 18 november 1902.
11 HTK, 1902-1903, 2 V 12, Voorlopig Verslag, p. 3.
12 HTK, 1902-1903, 2 V 13, Memorie van Antwoord, p. 31.
13 Kieswet 1896, artikel 89.
14 De Tijd, 20 oktober 1903.
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van de stemmachine was de secretaris van de Kiesraad,
W.K.J.J. van Ommen Kloeke. Hij had in 1952 een
studiereis naar de Verenigde Staten gemaakt en was
sindsdien enthousiast voorstander van stemmachines.
Hij vond een gewillig oor bij minister van Binnenlandse Zaken Toxopeus (VVD). Op 17 juni 1964 werd in
het stadhuis van Den Haag een geslaagde proef gehouden met een speciaal voor Nederland ontworpen stemmachine van de Amerikaanse firma Automatic Voting
Machines Corporation (AVMC), een van de grootste
fabrikanten van stemmachines ter wereld.15
Na de succesvolle test ging het snel. In 1965 werd de
Kieswet gewijzigd om het stemmen met machines mogelijk te maken. In een zestal artikelen werd onder
andere bepaald dat gemeenten alleen stemmachines
mochten gebruiken die de minister had goedgekeurd.16 Het ministerie van Binnenlandse Zaken formuleerde verder eisen voor onder andere de bediening
van de apparaten en de waarborging van het stemgeheim, maar zag de borging van de controleerbaarheid
van het stem- en telproces over het hoofd.
De eisen die het ministerie hanteerde, waren volgens
Toxopeus moeilijk net zo nauwkeurig en gedetailleerd
te formuleren als bij een stembiljet en een stemhokje.
De Kamer moest er daarom op vertrouwen dat het departement er in samenwerking met de Kiesraad voor
zou zorgen dat alleen stemmachines die aan deze eisen
voldeden, goedkeuring zouden verkrijgen.12 Aan de
vraag wat er moest gebeuren wanneer een stemmachine defect raakte of wanneer er twijfels over de verwerking van de resultaten waren, ging de minister voorbij.
Ook de Tweede Kamer had er geen aandacht voor.
Problemen
Half februari 1966 arriveerden de eerste Amerikaanse
stemmachines op Schiphol.18 Zij zouden in maart in
vijf gemeenten op de proef worden gesteld. Eén van
deze gemeenten was Wassenaar, waar W.J. Geertsema
burgemeester was. Geertsema was tevens lid van de
Tweede Kamer (VVD). Hij had er in 1965 bij de minister op aangedrongen om bij de eerstvolgende verkiezingen een proef met de stemmachines te nemen en
werd nu dus op zijn wenken bediend.19

15 Het Volk, 2 juni 1964; De Tijd, 17 juni 1964; Het Vrije Volk, 31maart 1966.
16 Kieswet 1965, artikelen 124-29.
17 HTK, 1964-1965, 7940, nr. 3, p. 10,13.
18 Gereformeerd Gezinsblad, 19 februari 1966.
19 HTK, 23 september 1965, p.73.
20 De Tijd 24, maart 1966
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Amerikaanse stemmachine in Wassenaar

Op dit gebaar zal hij achteraf met gemengde gevoelens
hebben teruggekeken. De stemming in Wassenaar liep
namelijk helemaal in het honderd. In de gemeente waren twee stemlokalen met een stemmachine uitgerust.
Geertsema was voorzitter van het stembureau in het
gemeentehuis. Al snel bleek dat veel kiezers niet met
de stemmachine overweg konden. Zo kregen veel bejaarden de hendel waarmee ze de gordijntjes achter
zich moesten sluiten niet naar beneden.
Eenmaal door het gordijntje afgezonderd, begrepen
veel kiezers de bediening niet. Een ambtenaar souffleerde daarom instructies, met zijn mond tegen het
gordijn gedrukt. De stemming verliep daarom veel trager dan normaal. Veel kiezers werden het wachten beu,
leverden de oproepingskaart bij Geertsema in en verlieten het stembureau zonder een stem uit te brengen.
Tot overmaat van ramp raakten beide stemmachines
ook nog defect. Volgens de aanwezige verslaggever van
De Tijd gaf Geertsema blijk van een diep verlangen
naar het rode potlood, waar immers slechts de punt
van kon afbreken. Bij het afvoeren van de kapotte
stemmachine noteerde de verslaggever uit de mond
van Geertsema de vertwijfelde woorden: `Misschien
staan alle telregisters nog op nul'.2° Gelukkig waren er
nog reservemachines die het niet lieten afweten.
De ellende was voor Geertsema echter nog niet voorbij.
Toen de stembureauleden 's avonds de verzegelde kast
openden, zagen zij dat het telregister liefst 237 blanco
stemmen aangaf, terwijl dat er bij de vorige verkiezing
maar vier waren geweest. Geertsema concludeerde volgens de verslaggever: 'Het is een fiasco: Nooit een stemmachine meer.' Ook in het andere stemlokaal van
Wassenaar waren er problemen. Na sluiting van de
stemming kon niemand de sleutel vinden om de stemmachine te openen. Na drie uur vruchteloos zoeken,
werd om tien uur 's avonds met een welgemikte bijlslag
de uitslag aan de machine ontfutseld. Dit hilarische
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voorval was natuurlijk niet aan de stemmachine te wijten, maar wel was ook bij dit apparaat het aantal blanco stemmen onverklaarbaar hoog.2I
In de andere proefgemeenten hadden de stemmachines het er niet veel beter afgebracht. In Tietjerksteradeel en in Maasdriel lag het percentage blanco stemmen rond vijftig procent. In Assen had een boze kiezer
de hendel ontzet waarmee de gordijntjes werden gesloten. Van de reservestemmachine bleek een teller niet te
werken. Tussen 17:00 en 19:00 uur konden 120
Assenaren wier stem was kwijtgeraakt desgewenst opnieuw stemmen.22
De importeur van AVMC waste zijn handen in onschuld. Enkele dagen na de verkiezingen beweerde hij
op televisie glashard dat het slechts om enkele kinderziekten ging. Hij stak daarbij de beschuldigende vinger uit naar de Kiesraad, die volgens hem van dit
risico op de hoogte was geweest.23 Ook minister
Smallenbroek (ARP) ontkende dat hij verantwoordelijk was voor de gang van zaken. In antwoord op een
vraag van Geertsema stelde hij dat gemeenten verantwoordelijk waren voor de aanschaf van de apparaten.
Zo kreeg dit Kamerlid in zijn hoedanigheid als burgemeester de bal teruggekaatst.24
Mislukt

Ondanks deze klucht waren de voorstanders niet uit
het veld geslagen. Van Ommen Kloeke hield het erop
dat er te weinig was geoefend. Nederland zou een voorbeeld moeten nemen aan de Verenigde Staten, waar in
verkiezingstijd in ieder groot warenhuis een stemmachine stond waarop men kon oefenen.25 Minister Smallenbroek wierp de handdoek evenmin in de ring. Ook
bij de traditionele manier van stemmen ging veel fout.
Bovendien werd het steeds moeilijker voldoende mensen te vinden om de stembureaus te leiden.26 De voorstanders konden bovendien op brede steun rekenen. Zo
adviseerde de door de regering ingestelde Commissie
Opkomstplicht in november 1967 ongevraagd om in
Nederland stemmachines in te voeren.27
Ondanks het standvastig geloof in de toekomst van de
stemmachine, betekende de mislukte proef het einde
van het Amerikaanse avontuur. Op 26 juli 1967 vaardigde Smallenbroeks opvolger H.K.J. Beernink
(CHU) een beschikking uit met regels voor de goedkeuring van stemmachines. De AVMC-machines werden voor de Nederlandse omstandigheden ongeschikt
bevonden.28 Het enige resultaat van de mislukte proefneming was dat Nederlandse bedrijven de productie
van stemmachines zelf ter hand zouden nemen.
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Besluit

Vergelijkt men de politieke besluitvorming over de invoering van stemmachines rond 1900 en rond 1965,
dan valt het op dat er in de eerste periode veel meer
aandacht was voor de gevolgen van een mogelijk disfunctioneren van een machine dan tijdens de daadwerkelijke invoering, 65 jaar later. Dat de uitslag bij machinaal feilen niet meer viel te reconstrueren, was voor
minister Van Houten een belangrijke overweging niet
aan stemmachines te beginnen. Daarnaast had de
stemmachine in 1896 een reëel probleem moeten oplossen, namelijk de mogelijkheden van omkoping en
intimidatie. Toen dit probleem door een wetswijziging
in 1900 uit de weg was geruimd, verflauwde de politieke belangstelling.

De wil van de kiezers was door het ontbreken
van een papertrail niet meer te achterhalen

Hoe anders was de situatie in 1965. Niet alleen de
vraag welk probleem de stemmachine moest oplossen
werd door het enthousiasme voor de mogelijkheden
van de techniek overschaduwd, ook of er aan stemmachines niet een geheel eigen problematiek kleefde. Dat
blijkt uit reacties op de desastreus verlopen proef bij de
Statenverkiezingen. Noch de minister noch de secretaris van de Kiesraad liet zich daardoor uit het veld slaan.
Dat de wil van de kiezers door het ontbreken van een
papertrail niet meer was te achterhalen, was voor hen
en andere enthousiastelingen geen reden de eisen die
aan stemmachines werden gesteld, nog eens tegen het
licht te houden.
Minister Plasterk heeft de commissie-Van Beek niet
gevraagd te onderzoeken of de invoering van elektronisch stemmen bestaande problemen oplost of soms
nieuwe oplevert. Die afweging blijft aan hem en de
Staten-Generaal voorbehouden. Het is echter raadzaam deze vraag niet, zoals in 1965, ondergeschikt te
■
maken aan de technische mogelijkheden.

21 De Tijd, 24 maart 1966.
22 Friese Koerier, 24 maart 1966; Het Vrije Volk, 24 maart 1966; Leeuwarder Courant, 24 maart 1966.
23 De Waarheid, 25 maart 1966.
24 HTK, 1965-1966, Aanhangsel nr. 408.
25 Friese Koerier, 25 maart 1966.
26 Het Vrije Volk, 31 maart 1966.
27 Rapport van de adviescommissie opkomstplicht, Den Haag 1967, p. 23.
28 Stemmachines, een verweesd dossier, p. 8.
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