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Op 1 juni is het dan 
zover. Dan mogen wij, 
burgers van Nederland, 
ons eigen oordeel geven 
over de (ontwerp)
grondwet voor Europa. 
 
Terwijl ik dit zit te 
schrijven is het 1 mei 
2005, slechts een paar 
weken voor deze 
belangrijke gebeurtenis. 
En wat heb ik tot op 
heden aan informatie 
gekregen? Een uiterst 
slap foldertje namens 
de overheid. 
Het is dat ik zelf de 
volledige tekst in huis 
heb gehaald, anders zou 
ik nu nog niet weten 
waar het nu werkelijk 
om gaat!  
 
Dat foldertje van de 
overheid heeft met 
grote letters SAMEN-
VATTING op de 
voorkant staan. Ik weet 
z e k e r  d a t  m i j n 
voormalige  lerares 
Nederlands hier een 
rolberoerte van zou 
k r i j g e n .  I n  e e n 
samenvatting dient 
namelijk de essentie 
van het origineel 
beknopt maar accuraat 
worden weergegeven. 
En dat is met dit 
foldertje zeker niet het 
geval! 

Het is niets anders dan 
een geruststellend 
epistel, waar men de 
burgers probeert te 
vertellen dat er niets 
aan de hand is. Het 
deed mij onmiddellijk 
denken aan “The 
Hitchhikers Guide To 
The Galaxy”, een boek 
dat met grote letters 
“DON’T PANIC” op de 
voorkant heeft staan. 
Maar in hoofdstuk 1 
wordt de aarde al 
vernietigd! 
 
Ik wil hier niet ingaan 
op al die zaken die 
besproken worden in 
het foldertje, of in het 
televisie programma 
“Buitenhof”. Dat zijn 
voornamelijk gemeen-
plaatsen. 
 
Wat mij wel boven-
matig stoort is dat er 
een aantal zaken 
gegeregeld dreigen te 
worden die volgens 
m i j n  b e s c h e i d e n 
mening NIET in een 
Grondwet thuis horen. 
 
Om dat te bepalen moet 
men eerst vaststellen 
wat er dan WEL in een 
Grondwet thuis hoort. 
Wat hoort er in elk 
geval in: De rechten 
p l ich ten  van  de 

overheid, alsmede de 
rechten en de plichten 
van de burgers. 
Daarnaast kan er best in 
hoe de overheid 
georganiseerd is en hoe 
de diverse besluit-
vormingen tot stand 
komen. Geen probleem. 
 
Maar wat er volgens 
mij in geen geval in 
h o o r t ,  i s  e e n 
e c o n o m i s c h  p r o -
gramma. 
 
En dat is nu juist 
datgene waar ik mij zo 
over kan opwinden: in 
deze ontwerp grondwet 
wordt op heel veel 
plaatsen gesteld dat de 
e c o n o mi e  b i n n e n 
Europe er een zal zijn 
van de vrije markt (op 
ALLE fronten). 
Het mag duidelijk zijn 
dat ik tegen een vrije 
markt-economie ben, 
als dat verplicht 
betrekking heeft op alle 
onderdelen van de 
maatschappij waar ik 
toe behoor. 
 
Maar stel dat ik een 
voorstander zou zijn 
van deze totale vrije 
markt ecenomie. Dan 
nog zou ik er zeer op 
tegen zijn om dit in een 
Grondwet vast te laten 

leggen. Stel dat er over 
10 jaar een econoom 
opstaat die een nieuw 
economisch model 
heeft bedacht. En dat 
nieuwe model schijnt 
nog echt te werken ook! 
 
En de dames en heren 
in Europa vinden dat de 
EU eigenlijk volgens 
dat nieuwe model 
moeten gaan werken. 
 
Op dat moment moet 
een moloch als Europa 
een grondwetswijziging 
gaan doorvoeren! 
E e n  G r o n d w e t s -
wijziging! 
Te belachelijk voor 
woorden! Er zijn 
voldoende andere 
mogelijkheden om tot 
een  eens lu idende 
economische samen-
werking te komen. 
Alsof er geen andere 
wetten bestaan in 
Europa! 
 
Uiteraard staan er ook 
goede zaken in dit 
document, maar de 
slechte overheersen bij 
mij nog steeds. 
 
Voor mensen die graag 
meerdere meningen 
willen lezen over deze 
grondwet, op 
www.sargasso.nl 
woedt al enige tijd een 
zeer lezenswaardige 
discussie. 

Voor de meest actuele informatie: surf naar http://zeist.sp.nl ! 

EUROPESE GRONDWET, EEN PERSOONLIJKE NOOT 
Door Ben Wiegers 
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E nige tijd geleden 
schreef ik een 

s tuk je  tegen  de 
liberalisering van de 
energiemarkt. Nogal 
overmoedig beweerde ik 
dat het mij niet zou 
verbazen wanneer de 
consu-menten zich - net 
als op het gebied van 
de telecommunicatie - 
ook hier 'als achterlijke 
runderen in de maling 
zullen laten nemen'. 
Inmiddels heb ik een 
brief van mijn energie-
leverancier (Eneco) 
ontvangen waarin 
wordt gewaarschuwd 
niet in zee te gaan met 
een andere leverancier 
die doet voorkomen 
met hen samen te 
werken. Een gewaar-
schuwd mens telt voor 
twee, zou men zeggen. 

T oen er op een 
vrijdagnamiddag 

aan de deur werd 
gebeld was ik dat 
allemaal al lang weer 
vergeten. Ik was druk, 
en zat op dat moment 
eigenlijk niet op visite 
te wachten. Een 
v r i e n d e l i j k e  e n 
voorkomende jonge 
man van Greenchoice 
toon t  sne l  z i jn 
legitimatie en vraagt of 
ik bij Eneco groene 
stroom zit. Ik begin 
flink en zeg direct dat 
ik 'niets wil veran-
deren'. Hij zegt dat er 
eigenlijk ook niets 
hoeft te veranderen. 

Zijn verhaal komt er 
op neer dat het slechts 
een formaliteit is. Ze 
hebben voor deze 
omgeving iets geregeld 
zodat ik financieel 
geen last hoef te 
hebben van het 
afschaffen van de 
overheidssubsidie. Al 
snel begin ik mezelf 
als een ondankbare 
hond te zien. Die 
jongeman doet toch 
gewoon zijn werk. Ik 
kijk nog even na of ik 
inderdaad bij Eneco 
zit, wat het geval 
blijkt. Goed, dan moet 
hij alleen nog wat 
gegevens noteren. Ik 
moet even het papiertje 
tekenen, en alles komt 
in orde. 

A ls de jongeman 
weer vertrokken 

is, vertrouw ik het 
toch niet. Op het 
foldertje is mijn 
hu id ige  ene r g i e -
leverancier (Eneco) 
niet te vinden. Hoe 
weet ik dat Green-
choice betrouwbaar is? 
Ik loop snel naar 
buiten, maar de 
jongeman is in geen 
velden of wegen meer 
t e  v inden .  Een 
kostbaar (er zijn nog 
zoveel wachtenden 
voor u) telefoontje met 
de Klantenservice van 
Eneco leert mij dat ik 
in de maling ben 
genomen.  Green-
choice en Eneco 

hebben niets met 
elkaar te maken. Ik 
moet de overeenkomst 
zo snel mogelijk per 
(liefst aangetekende) 
brief annuleren. Dit 
heb ik onmiddellijk 
gedaan. Gelukkig heb 
ik daarna niets meer 
van  Greencho ice 
vernomen. Heel slim 
om vlak voor het 
weekeinde bij mensen 
langs te gaan. Wie 
niet heel snel reageert 
is de pineut! Inderdaad 
heeft de jongeman niet 
gezegd dat hij van 
Eneco is. Formeel zal 
deze gang van zaken 
wel in de haak zijn. 
Maar ondertussen 
moeten we kennelijk 
ook de functionaris van 
het energiebedrijf gaan 
benaderen alsof we 
met Heer Olivier te 
doen hebben. 

H et gevolg van dit 
alles zal zijn dat 

het vertrouwen van de 
b u r g e r  i n  z i j n 
medemens en in de 
maa t schappi j  a l s 
geheel nog verder 
afneemt. Wanneer ook 
de gewone burger voor 
steeds meer zaken de 
vrije markt op moet, 
zal ook hij zich de 
harde en geslepen 
houding aanmeten die 
daar noodzakelijk is. 
Balkenende mag dan 
over 'waarden en 
normen' confereren 
wat hij wil; zolang 

Zalm en Brinkhorst de 
samenleving steeds 
meer tot een vrije 
markt maken, is dit 
dweilen met de kraan 
open. 

Bart van Donselaar 
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De hulpdienst is een 
vraagbaak voor mensen 
die problemen hebben 
m e t  u i t k e r i n g e n , 
regelingen en procedures. 
Ook kunnen mensen 
terecht die conflicten 
hebben met bijvoorbeeld 
hun huisbaas. 
 

De Hulpdienst is 
bereikbaar op: 
Dinsdagavond 

Tel: 030-6955384 


