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Het is de (voornaamste) taak van de Filosofie om te laten zien dat dingen niet zo hoeven te 
zijn zoals ze zijn, dat ze ook anders zouden kunnen - en soms zelfs zouden moeten - zijn. 

 Johan de Iongh
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Democratie ≠
meeste stemmen gelden Veronderstel er zijn 3 kandidaten a(d), b(ob) 
en c(obi) voor het voorzitterschap van een commissie van 9 leden, en dat er als volgt 
wordt gestemd:
 4: a
 3: b
 2: c
Kandidaat a krijgt dan de meeste stemmen en zal daarom veelal gekozen worden. Is dat 
verstandig, is dat fair?

Veronderstel dat de individuele volgorden van voorkeur als volgt zijn:
 4: a b c
 3: b c a
 2: c b a
Dus de eerste 4 personen prefereren a boven b en c, en b boven c; de volgende 3 perso-
nen prefereren b boven c en a, en c boven a; en de laatste 2 personen prefereren c boven 
b en a, en b boven a.

Een dergelijke situatie deed zich bijvoorbeeld voor bij de Amerikaanse presidents-
verkiezingen van 2000 in de staat Florida: a = Bush had een klein beetje meer stemmen 
dan b = Gore, terwijl de meeste kiezers die op c = Nader stemden, Gore = b als tweede 
keus hadden.

Gebruikmakend van deze extra informatie: 5 kiezers prefereren b, resp. c, boven a, tegen-
over 4 omgekeerd; en 7 kiezers prefereren b boven c, tegenover 2 omgekeerd. Dus bij 
een paarsgewijze vergelijking verliest a van elke andere kandidaat; a heet daarom een  
Condorcet verliezer. Desalnietemin wordt a bij “meeste stemmen gelden” wel gekozen. 
Bij een paarsgewijze vergelijking verslaat b elke andere kandidaat en heet daarom de 
Condorcet winnaar [Condorcet].

Dus de uitslag bij paarsgewijze vergelijking is: b c a, terwijl de uitslag bij meeste stemmen 
gelden is: a b c. Kennelijk hangt de uitslag van een verkiezing ook af van het gehanteerde 
kiesmechanisme!

De Borda procedure Borda [Borda, 1781] stelde voor het aantal kandidaten te tel-
len die door een kandidaat verslagen worden. Dus in c b a krijgt c 2 punten omdat c zowel 
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b als a verslaat, b 1 punt omdat b slechts 1 kandidaat verslaat en a 0 punten. Dus gegeven 
het profiel
 4: a b c
 3: b c a
 2: c b a
is de Borda score van a: 4 × 2  +  3 × 0  +  2 × 0 = 8, de Borda score van b: 4 × 1  +  3 × 2  
+  2 × 1 = 12, en de Borda score van c: 4 × 0  +  3 × 1  +  2 × 2 = 7. Dus de uitslag onder de 
Borda regel is: b a c.

Merk op dat onder “meeste stemmen gelden” sprake is van verlies van informatie: zo 
kunnen kiezers alleen zeggen wie hun eerste voorkeur is, niet of ze bijvoorbeeld twee of 
meer kandidaten een gedeelde eerste plaats willen geven, en bijvoorbeeld ook niet welke 
kandidaten ze in elk geval niet willen.

Niet Onafhankelijk van Irrelevante Alternatieven Gegeven het profiel
 4: a b c
 3: b c a
 2: c b a
is de uitslag onder “meeste stemmen gelden”: a. Stel nu dat kandidaat c, denk aan Nader, 
zich terugtrekt omdat hij irrelevant is: Nader had geen schijn van kans om president te 
worden. U zult denken geen probleem, want c wordt toch niet verkozen. Echter zonder c 
ziet het profiel er als volgt uit: 
 4: a b  
 3: b a 
 2: b a 
Onder “meeste stemmen” wordt nu echter b in plaats van a gekozen. Dus de uitslag 
onder toepassing van “meeste stemmen gelden” is niet Onafhankelijk van Irrelevante 
Alternatieven (niet OIA), zoals c (Nader). Het irrelevante alternatief  c (Nader) heeft onder 
toepassing van “meeste stemmen” invloed op de keuze tussen a (Bush) en b (Gore). Ook 
de Borda procedure is niet OIA. Paarsgewijze vergelijking wel: b verslaat nog steeds a met 
5 tegen 4 stemmen, net als in het oorspronkelijke profiel.

Stemmen bij Goedkeuring Onder Approval Voting, Stemmen bij Goedkeuring 
[Brams and Fishburn, 1983], geeft iedere kiezer aan welke kandidaten zijn goedkeuring 
hebben en welke niet. Goedkeuring levert 1 punt op voor de kandidaat, afkeuring 0 punten.
Als voorbeeld, veronderstel dat onze eerste 4 kiezers elke kandidaat goedkeuren, dat de 3 
kiezers hun laatste kandidaat a afkeuren en dat de laatste 2 kiezers alleen hun eerste kan-
didaat c goedkeuren. Deze situatie kunnen we als volgt weergeven:
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 4: a b c
 3: b c >> a
 2: c >> b a
Dan krijgt a 4 punten, b 4 + 3 en c 4 + 3 + 2 punten. Dus de uitkomst onder Approval 
Voting is: c b a; de uitkomst onder “meeste stemmen” is: a b c; onder Paarsgewijs vergelij-
ken: b c a; en onder de Borda regel: b a c.

De moraal van dit verhaal:  De uitslag van verkiezingen hangt niet zozeer af van de voor-
keuren van de kiezers, maar van het gebruikte kiesmechanisme! Ik citeer graag Donald 
Saari [Saari, 2001]: Gegeven de stemmen van de kiezers, vertel mij de uitkomst die je 
graag wilt, en ik zal je een procedure geven die iedereen als fair zal bestempelen, en die je 
precies de door jou gewenste uitkomst levert!

De Condorcet paradox Paarsgewijze vergelijking, dat wil zeggen, elk tweetal kan-
didaten met elkaar vergelijken en nagaan wie van de twee de ander verslaat, lijkt een aan-
trekkelijk alternatief. We hebben al opgemerkt dat bij toepassen van paarsgewijze vergelij-
king de uitslag van de verkiezingen niet afhangt van een irrelevant alternatief. Paarsgewijze 
vergelijking heeft als kiesmechanisme ook vele andere mooie eigenschappen, die we hier 
niet zullen noemen. Er is maar één probleem met paarsgewijs vergelijken, maar dat is dan 
ook tegelijk een serieus probleem, bekend onder de naam Condorcet paradox! Beschouw 
het volgende zogenaamde Condorcet profiel, waarbij de kiezers uiteenvallen in drie even 
grote groepen, elk bestaande uit een k aantal kiezers.
k: a b c
k: b c a
k: c a b

Er is nu een meerderheid van 2k kiezers (de eerste en derde groep) die a boven b verkiest; 
een andere meerderheid van 2k kiezers (de eerste en tweede groep) die b boven c verkiest; 
en weer een andere meerderheid van 2k kiezers (de tweede en derde groep) die c boven 
a verkiest. Dus a verslaat b, b verslaat c, maar tot onze verbazing is het niet zo dat a ook 
c verslaat, maar andersom: c verslaat a! Met andere woorden: de verslaan relatie is niet 
transitief. 

Deze paradox, in de zin van een onverwacht resultaat, doet ons inzien dat paarsgewijs 
vergelijken niet altijd een werkbare uitslag geeft! Bij 3 alternatieven en een groot aantal 
kiezers is de kans op het voorkomen van deze paradox ongeveer 1 op 16, veronderstel-
lende dat elke volgorde van voorkeur even waarschijnlijk is [Gehrlein, 1981].
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Nog een bezwaar tegen paarsgewijs vergelijken Bovenstaand Condorcet 
profiel geeft geen informatie (elk alternatief is even vaak eerste, tweede en derde voor-
keur) en toevoegen van zo’n profiel aan ons oorspronkelijke profiel zou derhalve geen 
invloed mogen hebben op de uitkomst [Saari, 2001]. Echter bij paarsgewijs vergelijken is 
voor bijvoorbeeld k = 2 het tegendeel het geval:
 4: a b c
 3: b c a
 2: c b a                        b verslaat a en c.

Voeg nu het volgende Condorcet profiel toe:
 2: a b c
 2: b c a
 2: c a b
Dan levert paarsgewijze vergelijking: a verslaat b met 4 + 2 + 2 = 8 tegen 7 stemmen, 
b verslaat c met 4 + 3 + 2 + 2 = 11 tegen 4 stemmen, en c verslaat a met 3 + 2 + 2 + 2 = 
9 tegen 6 stemmen. Dus eindigen we weer met een onwerkbare uitslag: a verslaat b, b 
verslaat c en c verslaat a; er is geen winnaar, want elke kandidaat wordt door een andere 
kandidaat verslagen. Dus toevoegen van een niet-informatief Condorcet profiel kan de 
uitkomst doen veranderen; dit is tegen-intuitief!

Om het probleem dat paarsgewijze vergelijking een niet transitieve uitkomst kan leveren 
te ondervangen, kan men uit een gegeven profiel alle Condorcet profielen verwijderen; de 
resulterende paarsgewijze vergelijkingen zullen dan altijd transitief zijn en ook overeen-
stemmen met de Borda uitslag [Saari]. 

Nog een bezwaar tegen “Meeste Stemmen” Ook het volgende zoge-
naamd tegengesteld profiel geeft geen informatie: de twee groepen, elk bestaande uit een 
k aantal kiezers, spreken elkaar tegen en neutraliseren elkaar.
 k: b a c
 k: c a b
Dus toevoegen hiervan aan ons oorspronkelijke profiel zou geen invloed mogen hebben 
op de uitkomst [Saari, 2001]. Echter onder “meeste stemmen gelden” is het tegendeel het 
geval:
 4: a b c
 3: b c a 
 2: c b a        Uitkomst onder “meeste stemmen” is: a b c
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 k: b a c
 k: c a b
Als k ≥ 2, dan krijgt b in plaats van a de meeste eerste stemmen, omdat b en c er k stem-
men bij krijgen en a niet! Dit druist weer tegen onze intuïtie in!

Argumenten voor de Borda regel Men kan eenvoudig nagaan dat de uitkomst 
onder de Borda regel niet verandert bij het toevoegen van een Condorcet profiel of van 
een tegengesteld profiel: in een Condorcet en in een tegengesteld profiel krijgen alle alter-
natieven evenveel Borda punten: in het Condorcet profiel
 a b c
 b c a
 c a b        krijgen zowel a, b als c ieder 0 + 1 + 2 = 3 Borda punten; 
en in het tegengestelde profiel
 b a c
 c a b        krijgt a 1 + 1 Borda punten, b 2 + 0 en ook c krijgt 0 + 2 Borda punten.   

Conclusie In tegenstelling tot “meeste stemmen” en paarsgewijs vergelijken veran-
dert de uitkomst onder de Borda regel niet bij toevoegen van een tegengesteld profiel of 
van een Condorcet profiel. Bij toevoegen van een tegengesteld profiel kan de uitkomst 
onder “meeste stemmen” veranderen; bij toevoegen van een Condorcet profiel kan de uit-
komst onder paarsgewijs vergelijken veranderen. Dit diskwalificeert “meeste stemmen” 
en paarsgewijs vergelijken.

Bezwaar tegen de Borda regel en tegen “Meeste Stemmen” Moeten 
we dan misschien kiezen voor toepassen van de Borda regel? De argumenten hierboven 
pleiten daarvoor. Echter, de Borda regel en ook “Meeste stemmen gelden” zijn  manipu-
leerbaar: een kiezer kan door een onheuse voorkeur op te geven een voor hem betere 
uitkomst bewerkstelligen. Met andere woorden: vals spelen loont! Zo kunnen in het oor-
spronkelijke profiel de laatste 2 kiezers in plaats van hun echte voorkeur c b a een onheuse 
voorkeur b c a opgeven, waardoor bij toepassen van “meeste stemmen” b wint in plaats 
van a, en b is voor deze kiezers een betere uitkomst dan a. 
4: a b c  4: a b c             
3: b c a  3: b c a 
2: c b a a wint onder “meeste stemmen” 2: b c a b wint onder “meeste stemmen”

Ook de Borda regel is manipuleerbaar: Veronderstel 4: a b c 
  3: b a c
  2: c b a
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Dan is de uitkomst onder toepassen van de Borda procedure: a 8 + 3 + 0 = 11 punten, 
b 4 + 6 + 2 = 12 punten en c 0 + 0 + 4 = 4 punten. De winnaar is dus b, niet de meest favo-
riete kandidaat van de eerste vier kiezers. Als twee van de eerste 4 kiezers een onheuse 
voorkeur a c b opgeven, de winnaar b onheus als laatste noemend, dan krijgt b 12 − 2 = 10 
en c 4 + 2 = 6 punten; a in plaats van b wordt dan de winnaar, hetgeen voor deze kiezers 
beter is. Dus zowel bij toepassen van “meeste stemmen” als bij toepassen van de Borda 
procedure kan het lonen om vals te spelen, met andere woorden, beide mechanismen 
zijn manipuleerbaar. Het is interessant hier op te merken dat paarsgewijs vergelijken niet 
manipuleerbaar is.

Arrow’s Onmogelijkheids-stelling Alle kiesmechanismen, die we hierboven 
gezien hebben, blijken dus een of meer kwalijke eigenschappen te hebben. Nu zijn er 
vele andere kiesmechanismen, maar geen van hen blijkt ideaal. De vraag rijst dus spon-
taan of er geen kiesmechanisme te bedenken is dat aan een aantal mooie eigenschappen 
voldoet. Echter omstreeks 1950 kwam Kenneth Arrow [Arrow, 1978] met een vernietigend 
resultaat. Om dit resultaat nauwkeurig te formuleren, herinneren we de lezer er aan dat 
voor paarsgewijs vergelijken de uitkomst niet noodzakelijk transitief is: het kan gebeuren 
dat a verslaat b en b verslaat c, maar niet a verslaat c. Merk voorts op dat alle genoemde 
kiesmechanismen Pareto optimaal zijn: als alle kiezers x boven y prefereren, dan zal ook in 
de uitkomst x vóór  y komen.

Arrow’s stelling (1950) Voor minstens 2 kiezers en minstens 3 alternatieven: elke 
voorkeurregel die Onafhankelijk van Irrelevante Alternatieven (OIA) is en Pareto optimaal, 
en waarvan de uitkomst transitief is, is dictatoriaal; dat wil zeggen, er is een kiezer (de dic-
tator) zodanig dat voor elk profiel - dus ongeacht wat de anderen prefereren - de uitkomst 
precies de voorkeur van die kiezer is.

Deze stelling zegt dus dat de drie eigenschappen, OIA, Pareto en niet-dictatoriaal, tesa-
men tegenstrijdig zijn, met andere woorden, niet alle drie tegelijk vervuld kunnen worden 
(in het geval van minstens 2 kiezers, 3 of meer alternatieven en aannemende dat het kies-
mechanisme een uitkomst levert die transitief is). Om die reden spreekt men wel van een 
onmogelijkheidsstelling. Anderzijds geeft deze stelling een karakterisering van de dictatori-
ale voorkeurregel: het is de enige voorkeurregel die transitief, OIA en Pareto optimaal is!
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Majority Judgement (MJ) 
en Range Voting (RV) Balinski en Laraki [Balinski and Laraki, 2006]: Alle 
ellende ontstaat doordat we sinds Arrow’s resultaat in het verkeerde raamwerk werken. In 
plaats van de kiezer te vragen naar zijn volgorde van voorkeur, moeten we hem vragen naar 
zijn evaluatie van elke afzonderlijke kandidaat in een taal of puntensysteem dat voor ieder-
een helder is, zoals bijvoorbeeld de cijfers 1 t/m 10 in het Nederlandse schoolsysteem, of 
bijvoorbeeld in termen van excellent, very good, good, acceptable, poor, reject. Balinski en 
Laraki wijzen er op dat bijvoorbeeld bij wijn-competities en bij dans-wedstrijden de jury-
leden (de kiezers) evaluaties geven van de kandidaten in een taal of in termen, die perfect 
begrepen worden door zowel de juryleden als de kandidaten.
Ter illustratie, veronderstel dat de negen kiezers (voters), v

1
 t/m v

9
 genaamd, uit het oor-

spronkelijke profiel de volgende cijfers geven aan de kandidaten a, b en c:
      v

1
    v

2
   v

3
    v

4
    v

5
    v

6
    v

7
    v

8
    v

9 
v1 – v4 : a b c

a:   9     7     8     9     2    1     1 2 1  v5 – v7 : b c a
b:    8     6     7 7     9 9 9 8 7 v8 – v9 : c b a
c:   6     5     5     4     8  7 8 9 9  
 
Balinski en Laraki bepalen nu de mediaan van elk alternatief door de waarderingen van a, 
b en c in afnemende volgorde op te schrijven:
a: 9 9 8 7 2 2 1 1 1
b:  9  9 9 8 8 7 7 7 6
c:   9 9 8 8 7 6 5 5 4

De mediaan van a is nu 2: een meerderheid (6 van de 9 kiezers) vindt dat a minstens 
een 2 verdient, een andere meerderheid (5 van de 9 kiezers) vindt dat a hoogstens een 2 
verdient. Net zo vinden we de mediaan van b: 8. Immers een meerderheid van de kiezers 
vindt dat b minstens een 8 verdient en een andere meerderheid (6 van de 9 kiezers) vindt 
dat b hoogstens een 8 verdient. Men gaat eenvoudig na dat de mediaan van c 7 is.

Dus de uitkomst onder Majority Judgement (MJ) is: b c a.

De mediaan nemen voorkomt manipulatie: de kiezer die a een 7 gaf en een 2 te laag vindt, 
kan door een hoger cijfer te geven de mediaan van a niet veranderen; de kiezer die b een 
6 gaf en een 8 te hoog vindt, kan door een lager cijfer te geven de mediaan van b niet ver-
anderen.
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Range Voting (RV) Warren D. Smith [Smith] neemt evenals Balinski en Laraki ook 
het raamwerk van waarderingen of evaluaties van de kandidaten als uitgangspunt, in plaats 
van het raamwerk van een volgorde van voorkeur over de kandidaten. Echter in plaats van 
de mediaan te nemen, neemt hij de som of het gemiddelde van de waarderingen die aan 
een kandidaat gegeven zijn. En om de kans dat twee kandidaten gelijk zouden eindigen, 
klein tot zeer klein te maken, neemt hij als mogelijke waarderingen de cijfers 0 t/m 99.

Zijn Range Voting heeft vele mooie eigenschappen, maar is in hoge mate manipuleerbaar: 
als ik weet dat er 2 kansrijke kandidaten A en B zijn en A is mijn favoriet, dan kan ik B 0 
punten geven om te bereiken dat A wint, ook al is mijn waardering voor B hoog, bijvoor-
beeld 90 punten.

Paradoxen onder Majority Judgement Helaas blijkt ook Balinski’s Majority 
Judgement soms tegen-intuïtieve uitkomsten te geven [Zahid and de Swart]. Bekijk bij-
voorbeeld het geval van 2 kandidaten A en B, en 97 kiezers die verondersteld worden aan 
iedere kandidaat één van de volgende scores te geven: excellent, very good, good, accept-
able, poor, reject:
 Excellent very good good accept poor  reject
A  22  26  49  0  0     0
B  22  27  19  15  10    4

Dus in dit voorbeeld geven 22 kiezers aan A de waardering excellent, 26 kiezers geven aan 
A de waardering very good, etc. Gegeven deze waarderingen verwacht je dat kandidaat A 
zal winnen. Immers A en B krijgen even vaak de waardering excellent, het aantal malen dat 
B de waardering very good krijgt is slechts 1 meer dan voor A, waar tegenover staat dat alle 
kiezers A good tot excellent vinden, terwijl slechts 68 van de 97 kiezers B good tot excellent 
vinden. En dit laatste lijkt doorslaggevend te zijn om A als winnaar aan te wijzen.

Nu is de mediaan van A de waardering good, omdat voor het bepalen van de mediaan 
meer dan de helft, dus minstens 49 van de 97 kiezers, aan A een waardering van minstens 
good moet geven. Merk op dat er slechts 22 + 26 = 48 kiezers zijn die aan A een waarde-
ring van minstens very good geven, te weinig dus om very good de mediaan van A te doen 
zijn. Echter de mediaan van B is very good, omdat 22 + 27 = 49 van de 97 kiezers aan B een  
waardering van minstens very good geven. Dus die ene kiezer meer, die aan B de waarde-
ring very good geeft, doet B winnen, hoewel afgezien van deze ene kiezer, A duidelijk beter 
scoort dan B.
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Een en ander wordt nog eens geïllustreerd als we de waarderingen opstapelen, dat wil 
zeggen, aangeven hoeveel kiezers aan de kandidaten een waardering van minstens excel-
lent, minstens very good, minstens good, etc. geven:
Tenminste Excellent very good good  accept poor   reject
 A   22  48   97   97   97    97
 B   22  49   68   83   93   97

Op een minimale uitzondering na, zijn de getallen voor A duidelijk beter dan die voor B. 
Alle 97 kiezers geven A waardering good tot excellent tegen slechts 68 voor B! Maar B wint 
onder Majority Judgement, hetgeen tegen onze intuïtie indruist.

Borda Majority 
Count (BMC) Om aan bovenstaand en soortgelijke tegen-intuïtieve resulta-
ten te ontkomen heeft mijn Ph.D. student Manzoor Zahid een soort van combinatie van 
Warren D. Smith’s Range Voting en Balinski’s Majority Judgement ontworpen. Hij noemt 
dit systeem de Borda Majority Count (BMC) [Zahid and de Swart], omdat het ons herin-
nert aan Borda, hoewel het duidelijk verschilt van de Borda procedure. We nemen aan 
dat de kiezers de kandidaten moeten beoordelen met één van de volgende waarderingen: 
excellent, very good, good, acceptable, poor, reject. Dit wordt dus ontleend aan Balinki en 
Laraki, die deze schaal ook hanteerden bij een experiment bij de laatste Franse presi-
dentsverkiezingen [Balinski and Laraki, 2007], waarbij een kleine 2000 kiezers gevraagd 
werden een oordeel te geven over de 12 presidentskandidaten.

De Borda Majority Count (BMC) van A wordt gedefinieerd als volgt: 
 BMC(A) = #exc × 6  +  #vg × 5  +  #g × 4  +  #acc × 3  +  #poor × 2  +  #rej × 1

Daarbij is #exc het aantal malen dat kandidaat A de waardering excellent heeft gekregen, 
#vg het aantal malen dat kandidaat A de waardering very good heeft gekregen, etc. Het 
aantal punten 6 voor excellent, 5 voor very good, 4 voor good, 3 voor acceptable, 2 voor poor 
en 1 voor reject, doet ons aan Borda denken. Maar een belangrijk verschil met de Borda 
procedure is dat de kiezer nu geen volgorde van voorkeur geeft, maar elke kandidaat een 
beoordeling, waarbij hij meerdere kandidaten als even goed of even slecht kan waarderen, 
en ook de intensiteit waarmee hij de ene kandidaat prefereert boven een andere kan uit-
drukken. De procedure van de Borda Majority Count is dus een verfijning van de Borda 
procedure.
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Als nu BMC(A) > BMC(B), dan zeggen we dat A geprefereerd wordt boven B, notatie: 
A >

BMC
 B. En als BMC(A) = BMC(B), dan verwijderen we alle reject waarderingen en bere-

kenen we opnieuw de BMC score. Dit herhalen we net zo vaak als nodig is om te bepalen 
wie van de twee geprefereerd wordt boven de ander. 

BMC lost de vorige paradox op  Beschouw weer de 97 kiezers, met twee kan-
didaten A en B, die van de 97 kiezers de volgende waarderingen krijgen:

 Excellent  very good good accept  poor reject BMC
A  22  26  49  0  0  0 458
B  22  27  19  15  10  4 412

Dan is de Borda Majority Count van A, respectievelijk B:
 BMC(A) = 22 × 6  +  26 × 5  + 49 × 4  +  0  × 3 +  0  × 2  + 0 × 1 = 458
 BMC(B) = 22 × 6  +  27 × 5  +  19 × 4  + 15 × 3 +  10  × 2  +  4 × 1 = 412

Onder de Borda Majority Count is nu A in plaats van B de winnaar, zulks in overeenstem-
ming met onze intuïtie.

Merk op dat de Borda Majority Count precies de som is van de opgestapelde waarderingen:

Tenminste Excellent very good  good  accept poor  reject SOM
 A   22   48    97    97   97    97 458
 B   22   49    68    83   93    97 412

Dat is natuurlijk geen toeval: bij het berekenen van de som in bovenstaande tabel doen 
de excellent waarderingen 6 maal mee, niet alleen bij “tenminste excellent”, maar ook bij 
“tenminste very good”, bij “tenminste good”, etc.; de very good waarderingen doen 5 maal 
mee, niet alleen bij “tenminste very good, maar ook bij “tenminste good”, etc.

Eigenschappen van BMC De Borda Majority Count (BMC) is een speciaal geval 
van Warren D. Smith’ Range Voting (RV), maar nu met cijfers van 1 t/m 6 in plaats van 0 
t/m 99. Daardoor erft BMC alle mooie eigenschappen van Range Voting, zoals die door 
Warren D. Smith zijn uiteengezet op zijn webpagina [Smith]. De Borda Majority Count is 
echter minder manipuleerbaar, omdat je maximaal 5 punten minder kunt geven dan je eer-
lijke oordeel, tegenover 99 minder bij Range Voting.
Het verschil met de vertrouwde Borda procedure is dat Borda een volgorde van voorkeur 
van de kiezers verlangt. Bij toepassen van de Borda Majority Count geeft de kiezer evalua-
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ties van alle kandidaten. En in plaats van a b c kan de kiezer nu zeggen: a excellent, b very 
good en c good; maar ook: a excellent, b acceptable en c reject; en ook: a very good, b very 
good en c poor.

Kortom, de Borda Majority Count biedt de kiezer de mogelijkheid zich veel genuanceerder 
uit te drukken, met andere woorden, vraagt van de kiezer veel meer gedetailleerde infor-
matie, en verwerkt deze ook! Een veel gehoorde opmerking, dat kiezers niet in staat zou-
den zijn een oordeel over een veelheid van kandidaten te geven, lijkt te worden tegenge-
sproken in het eerder genoemde experiment met Majority Judgement bij de laatste Franse 
presidents-verkiezingen [Balinski and Laraki, 2007]: verreweg de meeste kiezers gaven een 
oordeel over alle 12 presidentskandidaten!
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Dankwoord Ik ben veel dank verschuldigd aan vele personen. Te beginnen aan 
mijn ouders, familie en gezin. Pas als je ouder wordt realiseer je je onder wat voor ideale 
omstandigheden je bent groot gebracht en opgevoed; ik heb het enorm getroffen met 
mijn ouders, met mijn familie en met mijn gezin. Het is mij een bijzonder genoegen dat 
tante Beb, als enige nog in leven zijnde van de vorige generatie, bij deze zitting aanwezig 
is en in haar dank ik dan ook mijn hele familie. 

Dan is er mijn Nijmeegse periode, met mijn docenten en vrienden aldaar. Ik mocht vele 
jaren in de groep van professor Johan de Iongh werken, waar ik werkelijk een academisch 
klimaat mocht ervaren van vrienden, die samen proberen (wiskundige) waarheden te ont-
dekken.

Veel dank ben ik ook verschuldigd aan de studenten, die me jong en scherp hielden. Sinds 
mijn lidmaatschap van de gemeenteraad waardeer ik de studenten des te meer, want in de 
gemeenteraad luisterde zowat niemand naar me, terwijl de studenten oprecht proberen 
wel naar mij te luisteren. Het is een groot voorrecht dergelijke one man shows, wat col-
lege geven uiteindelijk toch is, te mogen geven. In het bijzonder dank ik ook mijn Ph.D. 
studenten: ik keek alleen maar over hun schouders mee; maar ze deden en doen prach-
tige dingen, die me iedere keer weer opnieuw doen versteld staan.

De nationale werkgroep Sociale Keuze Theorie heeft een belangrijke rol in mijn leven 
gespeeld. Spontaan ontstaan als een forum voor mijn Ph.D. studenten in de sociale keuze 
theorie, die mij eigenlijk in dit vak hebben ingewijd, is deze groep uitgegroeid tot een nati-
onaal forum met vele sprekers van faam uit binnen en buitenland.

De universiteit ben ik dankbaar dat ze mij de gelegenheid hebben gegeven en nog doen 
om de dingen te doen die mij interesseren. Maar bovenal ben ik de Schepper dankbaar 
dat ik dit alles heb kunnen doen in een goede gezondheid; in al die jaren ben ik zelden 
afwezig geweest vanwege ziekte of anderszins.
U allen dank ik voor uw aanwezigheid en belangstelling. Wat zou een spreker zijn zonder 
toehoorders? 

In de tijd dat ik mijn proefschrift verdedigde was het gebruikelijk dat het proefschrift ver-
gezeld ging van een aantal stellingen. Ik wil graag ook deze rede afsluiten met een 5-tal 
stellingen van min of meer filosofische aard. Ik heb nu niet de gelegenheid om ze nader 
te onderbouwen, maar u kunt er mij desgewenst naar vragen bij een andere gelegenheid. 
Hier komen ze:
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Stellingen
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Stelling 1: Over Democratie

“Meeste stemmen gelden” is zowat de domste procedure om de democratie vorm te 
geven.

Democratie houdt niet in dat “meeste stemmen gelden”, maar dat bestuurders democra-
tisch  gecontroleerd worden en zonodig naar huis gestuurd kunnen worden.

Voorts dienen bestuurders bij voorkeur en zo mogelijk vakmensen te zijn, die in het gewo-
ne leven hun sporen aantoonbaar verdiend hebben.

Stelling 2: Over de media 

De media (krant, radio en TV) zijn een machtig medium om de mensen op een hoger 
plan te brengen (wijzer te maken).

De droeve werkelijkheid is veelal het tegenovergestelde: ze overladen ons met niet rele-
vante non-informatie. 

De media zetten mensen veelal door tendentieuze berichtgeving op het verkeerde been.

Werkelijk relevante en interessante informatie wordt ons veelal door de media onthouden, 
vaak zelfs bewust! 

Gelukkig zijn er enkele goede uitzonderingen, zoals o.a. Elseviers weekblad, het Katholiek 
Nieuwsblad en http://www.politiek.net/iskander

Stelling 3: Over naastenliefde 

Als ieder mens zich zou afvragen wat hij/zij kan betekenen voor de maatschappij, in plaats 
van andersom wat de maatschappij kan betekenen voor hem/haar, dan zou er aan alles 
een overvloed zijn in plaats van een tekort.

Dat is ook precies de reden waarom het socialisme alleen maar tekorten creëert.
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Stelling 4: Gods bewijzen
 
In de natuur liggen de Godsbewijzen voor het oprapen: ieder plantje, ieder bloemetje, 
ieder zaadje, ieder (ongeboren) kind is een Godsbewijs!

Oerknallen en evolutieverhalen schuiven de vraag naar de Oorsprong van de Schepping 
alleen maar op!

Het is me dan ook een raadsel hoe wetenschappers die zichzelf serieus nemen het bestaan 
van God kunnen ontkennen.

Iedereen die de Bijbelteksten goed in zich opneemt, zal inzien dat Jezus Christus veel 
meer was dan een (gewoon) mens.

Stelling 5: Over Christendom en Wetenschap 

Wetenschap en Christendom liggen in elkaars verlengde en sluiten naadloos op elkaar 
aan: elke (serieuze) wetenschapper kent de grenzen van zijn vak, en dat is precies waar 
het Christelijk geloof begint.

De filosoof Schopenhauer zocht naar de zin van het leven en was niet in staat daar een 
antwoord op te geven. Jammer, want het antwoord is te vinden in de Christelijke levensfi-
losofie, die hij wel kende, maar niet wenste te erkennen.

De Christelijke levensfilosofie is de enige die het leven zinvol en leefbaar maakt.
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