Gedicht opgedragen aan minister Maria van der Hoeven
Naar aanleiding van het Eerste Kamerdebat op 24 maart 2009 over de verplichte invoering van
‘slimme’ spionagemeters voor gas en elektriciteitsgebruik.

Mevrouw de minister wat maakt u ons nou?
Wie de ‘slimme’ energiemeter weigert die geeft u een douw.
De buurvrouw van tachtig, het jonge gezin.
En allen die zeggen:”Hij komt er niet in!”
Zij krijgen geen gas meer, het licht gaat er uit.
Dat moet van Europa, zo verkondigt u luid.
Al mag dat, zo liet u fijntjes weten,
wegens de afstandsbediening geen afsluiten heten.
Die meter die moet en zal er komen.
Wie in proeven geloofde hielp u uit de dromen.
Geen sprake van ‘no go’ zo sprak u, in het engels, tot de Senaat.
Daar de test enkel over de uitvoering gaat.
Die proeven bestempelt u zelfs als verplicht.
Al was niemand daarover ingelicht.
Het doel van de wet, blijft u braaf beweren:
Is energiezuiniger gebruik genereren.
Maar wat is ervan het resultaat?
Dat wie zo’n stroomvreter weigert de bak in gaat.
En al gaat iedereen op zijn kop staan.
Die slimme meter komt eraan.
De invoering is volgens u niet meer te stuiten.
Al moet u ervoor door roeden en ruiten.
Daarmee is het balletje rond.
Dat u wetgeving helemaal niet nodig vond.
Dat geeft alleen maar een hoop gedoe.
En u kon best met een ambtelijke maatregel toe.
Mevrouw uw taak is niet de energiebedrijven maar het volk te dienen.
Uw taakopvatting is om te grienen.
Zó wetgeving maken is slinks en ondemocratisch.
We willen die meters niet, ook al krijgen we ze gratis.
Deze meters druisen tegen de burgerrechten in.
Dat ontkennen heeft uiteindelijk geen zin.
Leg alleen gegevens vast die nodig zijn, en respecteer
Onze persoonlijke levenssfeer.

Dit gedicht wordt de minister aangeboden door de vereniging Vrijbit, uit naam van allen die de petitie
‘Stop de invoering van de ‘slimme’ spionagemeters voor gas en elektriciteit’ ondertekenden.

