
‘S
plash!’Met eenduik beland

ik in eenmodderplas. Een

Vietnamees hangbuikzwijn

gliptweg tussenmijn vin-

gers.Mijn bus shampoo

belandtwat verderop in het gras. De re-

gisseur steekt zijn duim inde lucht. Dit is

wat hij wilde zien.

‘Op gelijke voet’ was jaren geleden een

realityprogrammaopEén,waarbij bazen

de job vanhunpersoneel overnemen.

Ikwas die dagdierenverzorger in Plopsa-

land. Napaarden kammen enmaïs strooi-

en voor de kippenwas het tijd de realiteit

eenduwtje in de rug te geven. In de zomer

smeren ze in Plopsalandde babyhang-

buikzwijntjes inmet zonnebrandolie,

wist de redactie. En dat zou ik ookdoen.

Maar hetwaswinter en erwaren geen

babyzwijntjes. Alleen grote, vette hang-

buikzwijnen. Erwas ook geen zon en geen

zonnebrandolie, dus gaven zeme eenbus

shampoo.Met frisse tegenzin liep ik dewei

in. De vette zwijnen gilden en stovenuit-

een toen ik achter ze aanholde. De camera

smulde vanmijn karpersprongen. Die

avond in de bar hebbenwe veel gelachen,

maar er ontspon zich ook eendiscussie.

‘Wijmaken geen reality,maar reality +’,

orakelde de regisseur. ‘Dat duwtje in de

rug is nodig om tv boeiend temaken.’

‘De Pfaffs’, ‘Temptation Island’, ‘Peking

Express’. Tien jaar geleden overspoelde

reality-tv in de slipstream van ‘Big Brother’

het tv-landschap.Maar sensatie en spekta-

kel voerden snel de boventoon, waardoor

het genre steeds verder van het ‘echte le-

ven’ kwam te staan. Smeuïge verhalen

over bedrog enmanipulatie deden de

ronde.

De succesvolle Amerikaanse realityserie

‘Cheaters’, overmensendie vreemdgaan,

spandede kroon. Deelnemers getuigden

dat ze betaaldwerdenomhunpartner te

bedriegen of te doen alsof ze dat deden.

De kijkers haaktenmassaal af. Reality-tv

deemsterdeweg. Ookbij ons is het genre

zo goed als verdwenenop tv.

Hoewel…Dezeweek keek ikmet grote

ogennaar ‘Overspel in de liefde’ opVitaya.

Eerst dacht ik: dit is ‘Cheaters’. Eenman

gaat vreemd, zijn vrouw is achterdochtig.

Met de camera in haar kielzog betrapt ze

hemopheterdaad. Erwordt geroepen,

geschreeuwd en tranenmet tuiten ge-

weend.Niets nieuws onder de realityzon,

zou je denken.Mispoes, want ‘Overspel in

de liefde’ is nietwat het lijkt. Het is ‘scrip-

ted reality’. Niet echt dus,maar geschreven

endoor acteurs gespeeld.

Sinds kort zijn inVlaanderenwel

meer vandie scriptedrealityseries te zien.

‘Dokters’, ‘Achter gesloten deuren’,

‘Beschuldigd’ en ‘Overspel in de liefde’

zijn importseries uit Nederland. Zewor-

den opVitaya enVijf uitgezonden.

Scripted reality komtovergewaaiduit

deVS. InNederland is het eenhype. Bin-

nenkort kijkenookwij ermassaal naar.

Vlaamse tv-productiehuizen zijn volopbe-

zigmetdeopnames vanVlaamse series .

Het succes van scripted reality is begrijpe-

lijk. Er zijn veel voordelen in vergelijking

metde ‘gewone’ reality.Het is snel engoed-

koopgeproduceerd.De lastige zoektocht

naarmensendiehungevoelens op tvwil-

len tonen, is overbodig.OnbekendeB-ac-

teurs spelen, omhet echt te doen lijken, de

hoofdrollen. Scripted reality is eigenlijk ge-

woon fictie,maar vormelijk is het reality.

Reality-tv heeft een laatste extra duwtje

in de rug gekregen, en is over de rand

getuimeld.
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D
e Conzé Péjé is pas echt

doorgedrongen in Zerke-

gem toen eenpaar over-

moedigen zich verenig-

den in de vzwZon voor Al-
leman, al snel de ZonAgenoemd, en een
bus huurdendie hennaar een zuiders

gat bracht. Allesmoest zo goedkoop

mogelijk. Dat bleek ookuit de keuze van

de bus.Wijselijk lettemenophet te ver-

plaatsen gewicht. Duswerd iedereen op

het hart gedrukt nietmeer dan 20 kg

bagagemee te zeulen. Datwas nooit een

probleembij de heenreis,maar bij de te-

rugreis leiddendedaar aangekochte an-

dersculturelewaren voor overgewicht.

Met de jaren groeide het bagage-

gewicht.Meester Allemeersch, de hoofd-

onderwijzer vandeZerkegemse Lagere
Jongensschool, vonddat het zo niet ver-
der kon. Daarmoest over nagedacht

worden,want voor hetmetenwerd ge-

bruikgemaakt vande laadbrug vande

plaatselijke camioneur, en die gaf niets

aan onder 100 kg. Duswerdde bus leeg

gewogen endaarna opnieuw,met alle

bagage erin. Daarna pasteMeester Alle-

meersch de regel vandrie toe. Iedereen

moest evenveel procent achterlaten als

er procent overgewichtwas. Somswaren

ermeerderemeetbeurtennodig.

Dat gebeurde tot jolijt vande plaatse-

lijke bevolking, die zo in het bezit kwam

van voor hen andersculturelewaren. Na

eenpaar jaren liep de helft vande zuide-

lijke jeugd rond in voetbaltruitjesmet

reclame voor Riva Pils. De bagagekwes-

tie leidde tot verhitte discussies. De se-

rieuzemensendie nooitmeer dan 17 kg

in hun valies durfden te proppen, had-

denhet snel door dat eenpaar snood-

aards hun valies totwel 30 kg vulden.

Met de jarendaalde het aantal Serieu-

zen en vergrootte de groep Boelbeder-

vers, die de Serieuzenhartelijk uitlach-

ten.Meester Allemeerschwerddoor de

Serieuzen voor het blok gezet: of hij

vond een eerlijker systeem, of volgend

jaar deden ze nietmeermee. DeMeester

beloofde het ieder jaar,maar nooit ver-

anderde er iets. Nu, decennia later en ja-

rennahet roemloze failliet vande vzw

ZonA, zijn er nogZerkegemse families

die nietmet elkaar praten.

Mocht zich eenbegin van leedver-

maakmet deWest-Vlaamse geplogen-

heden vanumeestermaken, beste lezer,

bedenkdandat u bij iedere verkiezing

Meesters Allemeerschenhebt verkozen.

Alle regeringen gaanopdezelfdewijze

tewerkwanneer bespaardmoetworden

ophun administraties.Want besparen is

steeds lineair, omdat deministers de in-

houd vande valiezenniet kennen. Bij ie-

dereen, de Serieuzen ende Boelbeder-

vers, wordt een gelijk procent afgeno-

men,want ‘dat is toch eerlijk’.

En ja, ook in administratiesworden

de Serieuzenuitgelachen.Waaromzou

je, als overheidsmanager, zoweinig

mogelijk geld voor personeel, ruimte of

informatica vragen? ‘Creëerwat vet, dan

snij je bij lineaire besparingenniet in

het vlees’, wordt iedere nieuwkomer op

het hart gedrukt.

Ieder jaar vragende Serieuzendemi-

nisters de volgende keer de inhoud van

de koffers te vergelijken.Maar de dagna

de begrotingsopmaak gaatmenweer

over tot dewaan vandedag. En volgend

jaarwordtweer lineair bespaard. Zo

krijgt zelfs een land gordelroos.

FrankVanMassenhove
Voorzitter van de federale overheidsdienst
Sociale Zekerheid. Schrijft deze twee-
wekelijkse column in eigen naam

Besparen is steeds lineair,
omdat deministers de
inhoudvande valiezen
niet kennen.
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It ain't easy, living off the land

It ain't easy, oh how I need your hand to hold

No one could believe a summer could be so damn cold

NoOneCould Believe A Summer Could Be SoCold,

uit WhiteMansions door John Dillon, 1978
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‘Wijmakengeen
reality,maar reality+’,
orakeldede regisseur.

Dat extra duwtje in de rug

Deopinie vanZak

Omtot een eenheidstarief voor energie-
distributie te komen,moet erwel dege-
lijk een fusie vannetbeheerders komen.

W
at voor de energie-
intercommunales
in Vlaanderen geldt,
geldt ook voor de
Vlaamse regering:
hetmoet zo effi-

ciëntmogelijk. Ik ga dus geen extra eco-
nomen aanwerven opmijn kabinet,
zoals professor economie Jan Bouckaert
suggereert (De Tijd, 22maart). Maar hij
mag gerust eenpaar dagen komenmee-
lopen. Dat leidt ongetwijfeld tot nuttige
inzichten, ook voor hem.
Om te beginnen is het distributienet-

beheer een gereguleerde activiteit. De kos-
ten die aande klantwordendoorgere-
kend, zijn strikt gereglementeerd enwor-
denbewaakt door een regulator. Vergeef
medat het even technischwordt,maar in

de praktijk betekent dat ondermeer dat
de distributienettarieven ‘kostenreflectief’
moeten zijn: zemoeten exact de kosten
weerspiegelen die elke netbeheerder
maakt. Zolang er verschillende netbeheer-
ders zijn, die ondermeer omhistorische
redenen verschillende kostenstructuren
hebben, zullen er verschillende tarieven
zijn. Een eenheidstarief vereist duswel
degelijk een fusie.
Stel evendatwede twee toch zouden

loskoppelen, datwe één tarief zouden
heffen in verschillende netgebieden.
Dan zoudennetbeheerders die verschillen-
de kostenhebben, tochdezelfde inkom-
sten krijgen. Sommige netbeheerders
zouden verliesmaken, andere zouden
onterechtewinsten opstrijken.

Concurrentie
Netbeheerdersmet verlies latenwerken,
leidt tot krakkemikkige netten. Tenzij we
aanvaardendat de stroomvroeg of laat
uitvalt, zoudenwedusmoeten kiezen voor
het hoogst denkbare eenheidstarief.
De zogenaamde concurrentie die het
systeemvolgens professor Bouckaert
goedkopermaakt, zouhet net ongelooflijk
duurmaken. Dat is nietwaar ikmetmijn
hervormingnaartoewil.
En het argument dat gemeenten een

keuzemoetenhebben tussenmeerdere
netbeheerders, zodat ze de goedkoopste
kunnennemen?De realiteit is dat ‘de
goedkoopste’ vanuit het standpunt van
een gemeentebestuur degene is die het
hoogste dividenduitkeert, niet degene

die de laagste nettarieven aanrekent.Maar
fundamenteler: aangezien denetten zelf
zoudenmeeverhuizennaar de nieuwenet-
beheerder, zoudenookde kostendie er-
mee verbonden zijn endus de uiteinde-
lijke kosten die aande klantwordendoor-
gerekenddat doen.Wegwinst. In
economentaal komthet eropneer dat de
wetten vande concurrentie niet gelden in
eennatuurlijkmonopolie.
Samenmet collegaGeert Bourgeois heb

ik vorig jaar het aantalmandaten in de
energie-intercommunales doendalen van
1.192 naar 485. Het kannogmet enkele
honderdenminder. Omeen energienet
goed te beheren volstaat een kleine groep
specialisten. Een efficiënter georganiseerd
netbeheer zal niet alleen een stuk goed-
koper zijn,maar ook veel eerlijker.
Waaromzoudenwe kostenwaarover op
Europees of Vlaamsniveauwordt beslist
(investeringen in slimmenetten, in her-
nieuwbare energie, inwarmtekrachtkop-
peling…) alleendoorrekenen aanmensen
die toevallig in een streekwonenmet veel
wind?Ofwaar de glastuinbouwveel
warmtekrachtinstallaties heeft?Het is niet
omdat kosten eerlijker gespreidworden,
dat ze stijgen.
Minnetjes doenover de ambitie om

voor eenvoud en transparantie te zorgen
in een sectormet eenbelangrijke impact
opde energiefactuur van elk gezin en elk
bedrijf is gemakkelijk. Professor Bouckaert
bewijst wel ééndingmet zijn opinie:
door ‘ocharme’watmandaten te schrap-
penhebbenwe ervoor gezorgddat dit
belangrijke debat publiekwordt gevoerd,
waar het vroeger in de duistere achter-
kamers vandepolitiek plaatsvond.
Dat is al een grote stap vooruit.

FreyaVandenBossche
Vlaamsminister van Energie

EBiciënter
netbeheer
is goedkoper
en veel eerlijker.

FREYA VAN DEN BOSSCHE

Eindelijkwordt dit
debat publiek gevoerd.
Vroegerwas dat inde
duistere achterkamers
vandepolitiek.


