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Voordat we naar de EU gaan even een persoonlijke mededeling. Gisteren had ik even mijn reukvermogen terug. Op
tafel stond een rode gietijzeren le Creuset pan met draadjesvlees van procureur met char siu saus en ineens rook ik dat.
Heerlijk. Maar nu, de volgende dag ruik ik weer niks, niet mijn eigen okselgeur of de lucht die af en toe ontsnapt of de
after shave die ik toch maar blijf gebruiken. Maar het schept hoop.

Hoekstra en Rutte hielden hun poot stijf in de vergadering van ministers van financiën en premiers van de EU. Geen
inzet van miljarden euro’s uit het EU noodfonds voor de door de Corona-crisis het zwaarst getroffen landen als Italië en
Spanje. Motivering: jullie hadden beter op de centen moeten passen. Nederland heeft de pensioenleeftijd en de BTW
verhoogd en de hypotheekrenteaftrek verlaagd. Italië heeft dat niet gedaan en wil nu toch hulp. Bovendien steeg de
Italiaanse staatsschuld tussen 2016 en 2019 van 134,8% naar 136,2% terwijl de Nederlandse daalde van 61,9% naar
48,9% (27 maart). Wij bespraken dat en vonden dat een goede redenering.

Voormalig premier Letta van Italië laat echter op 30 maart in de Volkskrant optekenen: het is geld uit het Europese
noodfonds waar Italië driemaal zoveel geld heeft zitten als Nederland. De Italiaanse staatschuld is in vergelijking met de
meeste andere landen ter wereld nauwelijks toegenomen. Het optreden van de Corona-crisis heeft niets te maken met
financieel wanbeheer. Het is botte pech.

We hebben onze mening veranderd. De EU heeft Italië al jaren echt in de kou laten staan bij de vluchtelingencrisis met
Nederland voorop. De EU is opgericht om elkaar te helpen. Het gaat hier om solidariteit. De discussie over de
staatsschuld moet op een ander tijdstip gevoerd worden. Als Rutte en Hoekstra nu hun poot stijf houden, dan halen ze
weliswaar de wind uit de zeilen van de firma B en W, de Nederlandse populisten, maar ze blazen vol in de zeilen van de
Italiaanse populisten die zullen zeggen: we hebben niets aan Europa. En dat zijn wij met hen eens.


