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Het is niet uitgesloten, zelfs integen-
deel, dat het beleid van de verzamelde
overheden beter is dan het beeld dat
ervan bestaat. Helaas weegt dat
 laatste minstens evenveel in de
 evaluatie door kiezers. Daar dreigt het
fout te lopen, hoe vaak ook ministers
hun presidentiële persconferenties
live in het zevenuurjournaal duwen.
Het tijdelijke dieptepunt werd bereikt
toen de zo geprezen ‘helden van de
zorg’ openlijk hun grote teleurstelling
deelden, omdat hun beloofde vaccins
uitgesteld werden. Een mismeestering
van de coronacrisis kan rugwind geven
aan de verwijdering tussen delen van
het volk en de ‘elite’. Deze tijd is ideale
potgrond voor populisme. 
Bestuurders merken op dat ze streng
beoordeeld worden. Dat klopt. En dat
moet, het gaat om kwesties van leven
en dood. Controle en kritiek zijn nodig,
het beleid baadt niet meteen in de
grootst mogelijke transparantie en

besluitvaardigheid. Regerings partijen
die van goed bestuur de inzet van hun
coalitie maakten, voeren  immers ook
hun eigen perceptiestrijd. Tegenspraak
is dan gezond. Bovendien is er druk
nodig, want soms ontbreekt het aan
‘grinta’, aan peper in het gat. En
 hebben bestuurders zeer veel macht
naar zich toegetrokken en allerlei
taskforces om zich heen gebouwd.
Die moeten ons in ‘het rijk der
 vrijheid’ te brengen. Als we dan in
‘een rijk der fabelen’ blijven steken,
moet dat verregaande machts -
gebruik meer dan ooit kritisch
 bekeken  worden.
Van De Croo I werd verwacht dat ze
ons met hoop zou bevrijden van de
 lethargie van de regering-Wilmès.
Jambon I zou na eerdere gemiste
kansen heropstaan. Voorlopig lukt
geen van beide overtuigend. De
 vaccins zijn er nu, het perspectief
nog steeds niet. Dat wordt de hele tijd
vooruitgeschoven. Het heeft er alle
schijn van dat het beleid pas helemaal
kan rehabiliteren als enkel het sociaal-
economische deel van de  crisis
 overblijft. In dat vakgebied hebben ze
meer ervaring. Ondertussen blijft het
behelpen met dat corona virus. Daar
zijn weinig oplossingen die enkel juist
of fout zijn. Bijvoorbeeld: er zijn  
voor- én nadelen aan  zowel een
spurtvaccinatie met kleinere voor-
raad als aan een wandel vaccinatie
met grotere voorraad. Het is nooit
 alleen maar goed.
Wat altijd beter is, is duidelijke keuzes
maken. Zelfs wie het er inhoudelijk
niet mee eens is, zal die doortastende
duidelijkheid verkiezen boven de
treuzelende twijfel. Zoals we die in
het vaccinatiebeleid zien: van al dat
remmen en gas geven worden we

misselijk. En er is nog iets anders
 mogelijk: speel het spel volgens de
regels. Wie democratie belangrijk
vindt, zoals Vivaldisten die oppositie -
kritiek op de legitimiteit van De Croo I
– die legitimiteit is er wel degelijk – 
als Trumpisme wegzetten, moet dat
niet enkel zeggen, maar ook doen. De
politieke vernieuwers van De Croo I
doen dat onvoldoende.
De volksvertegenwoordiging speelt
quasi geen noemenswaardige rol in
de coronastrijd, in tegenstelling 
tot de zeer verregaande machts -
concentratie van de regering, die 
via ministerieel besluit vrijheden en
rechten inperkt. De geest van de
grondwet wordt opgeborgen,
 ‘Sachzwang’, klinkt het met een
 modewoord. Ook een groep specialis-
ten, onder de roepnaam ‘virologen’,
hebben in  allerlei cenakels veel meer
zeggenschap dan verkozenen.
 Sommige  virologen lobbyen dagen
voor de  besluitvorming publiek voor
hun voorstellen, in de confrontatie
tussen wetenschap en politiek heeft
die  laatste nu balnadeel. 
Al vele weken beslist de overheid wie
we thuis ontvangen, sluit ze horeca of
straten na middernacht, verplicht ze
mondmaskers en thuiswerken, enzo-
voort. Zonder fatsoenlijk parlementair
debat. O ja, af en toe passeert dat
 tijdens het vragenuurtje, maar dat is
meer gemaakt voor televisie dan
voor de regelgeving of controle: de
vragenstellers zijn niet erg geïnteres-
seerd in de antwoorden, die ook de
meeste vragen onbeantwoord laten.
Veel meer dan een format is dat niet.
Die vernedering van de parlementaire
relevantie, ook de verantwoordelijk-
heid van de parlementsleden zelf, is
een schande. In Nederland kan dat
wel, urenlang debatteren in het
 parlement over maatregelen. Dat
staat  beslissen niet in de weg. Daar
krijgen de vertegenwoordigers van
het volk het laatste woord, zoals het
hoort. Niet bij ons. Eerder lag het
 parlement in lopende zaken buiten de
coronastrijd tijdens de volmachten,

nu nog steeds. De pandemiewet gaat
traag, ondertussen sprak een politie-
rechter een burger die geen mond-
masker droeg vrij, hij vindt dat de
mond maskerplicht per wet geregeld
moet  worden. Egbert Lachaert is voor,
zijn federale minister van  Justitie
ziet minder noodzaak. Voor Van
 Quickenborne moet zo’n wet er voor
deze pandemie niet meer komen. 
Al kan het beter. Dat het coronabeleid
niet altijd lukt, is geen schande. 
Dat het geen respect toont voor het
 parlement wel. Het coronabeleid is nu
ook niet zo succesvol dat het ouder-
wetse vragen naar democratische
 legitimering wegblaast. 

Gezonde tegenspraak

Professor politicologie aan de UGent
Carl Devos analyseert elke week 
voor HLN de stand van zaken 
in de Wetstraat. Je kan hem ook
 volgen op Twitter via @devoscarl 
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VERKOOP VAN THEE STIJGT MET 30%

De coronapandemie geeft thee een boost. Steeds
vaker vervangen we dat kopje koffie in ons 
home office door een dampend potje kruidige of
 fruitige infusie. De verkoop van zakjes en builtjes
steeg het afgelopen jaar met 30%. «Deze
 pandemie deed ons over onze gezondheid
nadenken en daar past thee
 perfect in», zegt theesommelier
Veerle Stoffels. • BIEKE CORNILLIE •

Het gezellige babbeltje met de collega’s
aan de koffiemachine op het vijfde, 
na de ochtendfile de eerste e-mails
 doornemen met een sterke kop of in
de namiddag een colaatje uit de auto-
maat: het was er de afgelopen maanden
zelden bij. We moeten het in ons thuis-
kantoor stellen met ons eigen koffie-
apparaat en onze eigen frigo. En naast
onze laptop dampt steeds vaker een
geurige kop thee. De warme kruiden-
of fruitinfusie zit al even in de lift, maar
sinds de coronapandemie zien ze ook
op het schap in de supermarkt het
 succes alleen maar toenemen.
Bij supermarktketen Delhaize ging de
verkoop van thee tussen begin 2020
en begin 2021 met 30% omhoog in
 vergelijking met het jaar daarvoor. Ook
biologische infusies zijn steeds meer
in trek. De verkoop daarvan steeg met
liefst 45%. De supermarktketen wijt
het succes niet alleen aan het feit dat
we massaal aan het telewerken zijn.
De huidige wereldwijde crisis deed
ons ook nadenken over onze gezond-
heid. En daar past een kopje groene,
witte of zwarte thee helemaal in, weet
ook theesommelier Veerle Stoffels. De
populariteit van het warme drankje
verbaast haar niet. «Gezonder leven,
voldoende drinken... Daar wordt al een
hele tijd op gehamerd. ‘Dankzij’ deze
pandemie zijn we dat nog veel meer
gaan beseffen», zegt zij. 

Veelzijdig
Mensen grijpen naar thee omdat ze
begaan zijn met hun gezondheid. Bij
een overdaad van zijn zwarte tegen-

Omdat het gezond is, 
en om onszelf te verwennen

hanger koffie gedurende de werkdag
vaart je lijf immers een pak minder
wel. «‘Boost je immuunsysteem’, je
hoort vandaag niets anders», haalt
Veerle aan. «Wel, zet een thermos
thee, gooi daar een paar schijfjes verse
gember in en je krikt je gezondheid
vanzelf op. Het drankje is gigantisch
veelzijdig en dat maakt het zo aantrek-
kelijk. Met fruit, kruiden, bloemen,
een druppeltje honing, wat opge-
schuimde melk... De mogelijkheden

zijn eindeloos. En geef toe, zo’n twee-
literfles op je bureau, dat gaat na een
tijd ook vervelen. (lacht) Dan is een
lekkere smaak in dat glas een welge-
komen afwisseling. Komt daarbij dat
een theetje tussendoor een heerlijke
verwennerij voor jezelf is. Ook daar
besteden we meer aandacht aan.»
De keuze aan thee is overigens
 eindeloos. Er zijn zakjes, builtjes en
losse blaadjes. En terwijl vrouwen 
— doorgaans de grootste theefans —
vooral vallen voor een fruitige of
 florale smaak, kiezen mannen voor
donkere, aardse smaken. «Thee is zelfs
toegankelijk voor kinderen. Wie van
‘nul’ start, kan beginnen met een
 groene. Lekker met een smaakje, zoals
citroen of perzik, bijvoorbeeld. Een
zwarte thee is dan weer complexer.
Maar elke thee is gezond. Toegegeven,
in een zakje zijn dikwijls wel suikers
toe gevoegd en de smaakbeleving is
niet dezelfde als bij losse blaadjes.
Maar wie er eenmaal mee begint, zal
snel op ontdekking willen gaan naar
andere soorten.»

Geef toe, zo’n tweeliterfles
op je bureau, dat gaat 
na een tijd vervelen. 
Dan is een lekkere 
smaak in dat glas een
welgekomen afwisseling

VEERLE STOFFELS, 
THEESOMMELIER

Na een verblijf van vier maanden in het ziekenhuis mocht
Senne Van Schoeland (7) uit Rumst, die in de zomer werd
opgenomen met hartfalen, gistermiddag eindelijk weer
naar huis. «Mijn zoontje kreeg een nieuw hart en verloor
zijn rechterbeen, we hebben lang gevreesd voor zijn leven.
Ik heb vaak gedacht dat ik hem kwijt was. Maar Senne is nu
weer stabiel, we zijn zo blij dat deze emotionele roller -
coaster achter de rug is», zegt mama Ann.
Senne vocht voor zijn leven in het ziekenhuis waar zijn
 halfzus Jana in mei 2018 na jaren de strijd tegen leukemie
verloor. «Senne had gelukkig meer geluk. Het moment
waarop hij eindelijk wakker werd na een wekenlange coma

kan ik met geen woorden beschrijven.» De jongen zal nu
thuis verder revalideren en krijgt ook psychologische
 bijstand. «Senne heeft vanzelfsprekend zijn moeilijke
 momenten, en boos zijn mag: een been verliezen is niet niks.
Maar we zijn ervan overtuigd dat we er wel  geraken. Zijn
beste vriend kwam al met hem spelen, en even leek het alsof
er niets was gebeurd. Die twee kleine jongens lagen al snel
te ravotten, en gingen door de gangen racen met de rolstoel.
Zulke mooie momenten geven ons hoop. We moeten
 natuurlijk ook nu nog erg voorzichtig zijn, want Senne is
een risicopatiënt. In onze eigen bubbel genieten van dit
wonder, dat is het plan.» (EDT) Foto David Legreve

NIEUW HART, BEEN VERLOREN, WEKEN IN COMA, MAAR... 

Senne (7) mag naar huis: «Een wonder»

Theesommelier Veerle Stoffels: «Zet een thermos thee, 
gooi daar een paar schijfjes verse gember in en je krikt 

je gezondheid vanzelf op.» Foto PN


