
ACTUEEL - een luisterspel

Naima Cherkaoui, directeur van het Minderhedenforum, vindt dat er meer 
"Vlamingen van niet-Europese afkomst" in het parlement moeten komen 
(De Standaard van 18 augustus, naar VTM).  Dit is: in 2014 op verkiesbare 
plaatsen moeten staan.  "Van de Vlaamse Parlementsleden zijn er slechts zes 
van allochtone afkomst. Dat is 4,8 procent." Terwijl uit cijfers van de VDAB 
blijkt dat wel 11,8 procent van de Vlamingen "van allochtone afkomst is". 

Het is hoog tijd dat er gedegen onderzoek wordt uitgevoerd naar de perfecte 
samenstelling van het parlement.  Doel moet zijn een reeks onweerlegbare 
criteria op te stellen waaraan de volksvertegenwoordiging in de toekomst 
moet voldoen: hoeveel vrouwen en hoeveel mannen, hoeveel jongeren en 
hoeveel ouderen, hoeveel Polen en Italianen, hoeveel arbeiders, bedienden, 
zelfstandige werkers, ambtenaren, steuntrekkers, moeders of vaders aan de 
haard…, hoeveel studenten en gepensioneerden, hoeveel eigenaars en 
huurders (en huisbazen!), hoeveel advokaten, journalisten, onderwijzers, 
professoren, en vooral hoeveel wie noch advokaat, journalist, onderwijzer of 
professor is...  En, last not least, hoeveel zonen en dochters van politici.  
Met een beetje geluk, en genoeg precisie in al die criteria, is het straks zelfs 
niet meer nodig nog verkiezingen te houden (Een besparing!).  Intelligent 
gebruik van het NIS, de VRIND en het Rijksregister zullen dan volstaan om 
aan de duiden wie wie waar en wanneer vertegenwoordigen mag. 

* * *

DRRRIIINNNG.....             DRRRIIINNNG.....
(Het is een oude telefoon.)
DRING
• Hallo...
• Met mevrouw Verdomt?
• Daar spreekt u mee.
• Mag ik me voorstellen?  U spreekt met de Commissie voor Democratische 

Representativiteit.  Ambtenaar 5-R-237.  Ja, ... zeven-en-dertig.  
U bent toch mevrouw Machtilde Verdomt, geboren Uyterbuik?  
Gescheiden, drie kinderen.  En u woont nog steeds in Beauvoorde, West-
Vlaanderen dus?

• Jazeker, dat ben ik.  Waarom?
• Mag ik u nog één vraagje stellen, vóór we verder gaan?  U bent toch nog 

altijd linkshandig?
• Jaaa.  Linkshandig, inderdaad.  Maar met mijn rechterhand kan ik ook wel 

schrijven.  Wat langzamer dan.
• L-I-N-K-S-handig dus.  Humhum... (neuriet) 

Ik heb goed nieuws voor u, mevrouw! 
• ...
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• U bent de persoon die ik zoek.  Vanaf volgende week dinsdag mag u 
beginnen als federaal volksvertegenwoordiger.  U beantwoordt aan álle 
criteria.  En u bent de enige, mag ik wel zeggen.  Uw mandaat duurt 
exact vier jaar en drieënvijftig dagen.  Want dan — neem me niet kwalijk, 
mevrouw — dan wordt u een dagje te oud.

• En?
• U heeft zeker vragen, mevrouw.  Géén zorgen, vandaag nog zenden mijn 

collega's van de Cel Democratische Ondersteuning u een meel.  Daar 
staat letterlijk álles in wat u weten moet.  Tot en met de fractie waarin u 
gaat zetelen.  Ik ga er van uit dat u dit mooie mandaat niet weigert.  Dat 
is het beste voor ons.  En voor u ook trouwens.
Wijlen uw vader zou fier op u zijn.  

• OK... dan.
• Mag ik nog twee gunsten vragen? 
• Doet u maar.  Ik heb nu toch al ja gezegd.
• Tot zo'n zes jaar geleden rookte u...
• Hoe weet u dat?
• De kruispuntbank, mevrouw, die kent u toch...  

Mag ik u vragen alstublieft niet opnieuw beginnen te roken...
• Geen probleem.  Ik háát tabak.  HRRR.  

En de tweede vraag?
• ... U heeft een vriend.
• Bart?
• Ja, Bart uit Bavikhove.
• Die rookt toch ook niet!  Hij moest het eens proberen...
• Daar gaat het niet om, mevrouw.  Hmm,  (aarzelt)  mag ik Tilleke 

zeggen?  Bart is een toffe vent.  Een levensgenieter.  Plezant gezelschap.  
Zijn goed humeur werkt aanstekelijk op iedereen die bij hem is.  Ik hoop 
van harte dat jullie nog lang veel plezier aan elkaar mogen beleven.  
Ik dring er alleen op aan: hou het alstúblief bij een LAT-relatie.  Samen op 
vakantie kan ook.  Twee weken desnoods.  Maar gaan jullie alstublief niet 
samenwonen.  Want dan, Tilleke, hmmm...     (wordt ernstig)  
Want dan, mevrouw, moet u begrijpen, brengt u de representativiteit van 
het parlement en de democratie in gevaar!

Jef Van Staeyen, 20 augustus 2013
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