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Opinie&Debat

Corona stelt de eenheid in de EU opnieuw op de proef,
maar Nederland lijkt de urgentie niet te vatten.

D
e storm van kritiek over de lompe Nederlandse op-
stelling vorige week omtrent de inzet van het Euro-
pese noodfonds voor de coronacrisis is nog niet ge-
luwd. Ook de Italiaanse oud-premier Enrico Letta

waarschuwde maandag in de Volkskrant terecht voor de mo-
gelijke gevolgen voor het Europees samenwerkingsproject
wanneer landen geen onderlinge solidariteit meer tonen.
Burgers verliezen het vertrouwen in de zegeningen van

een verenigd Europa wanneer zij zich niet gesteund voe-
len door andere lidstaten als het er op aankomt. In Italië
en ook de meeste andere Zuid-Europese landen, die nu een
woedend front vormen tegen de ‘zuinige zelfgenoegzame
boekhouders’ van Nederland en Duitsland, voelen burgers

zich al veel langer in de steek gelaten door Brussel. Het ge-
volg is dat rechtspopulisten en eurosceptici zoals de Itali-
aanse Lega-leider Salvini de wind in de zeilen hebben.
De eerste keer dat de Zuid-Europeanen zich in de steek

gelaten voelden was al tijdens de  financiële crisis toen
hen vanuit Brussel keiharde bezuinigingsmaatregelen
werden opgelegd. Daarna volgde de vluchtelingencrisis
die hen onevenredig hard trof door hun geografische lig-
ging aan de Middellandse Zee. Nu is het dan de coronacri-
sis, waar de landen zelf al helemaal niets aan kunnen
doen, die de Europese solidariteit op de proef stelt.
Drie keer is scheepsrecht, zeker in een Unie die al langer

steeds verder verdeeld raakt. De woedende reacties op Rut-
te en vooral het ‘weerzinwekkende’ belerende wijsvinger-
tje van minister Hoekstra over de begrotingsdiscipline van
Italië spreken boekdelen. De ijsberg treft ons allen, zo hiel-
den de Zuid-Europeanen Nederland voor; je hebt niets aan
een eersteklas hut als het hele schip zinkt.
De coronacrisis raakt de hele wereld en vraagt om eens-

gezindheid en solidariteit.  In deze alarmfase is het vol-
strekt ongepast om nu Italië op de vingers te tikken over
een begroting die al jaren niet op orde is. Dat komt later
wel weer. Met deze zelfgenoegzame en egoïstische opstel-
ling dreigt Nederland zich in de EU verder te isoleren en
daarmee zichzelf bovendien in de eigen ondernemende
vingers te snijden. Wie heeft er immers nu nog medelijden
met onze getroffen exportsector?

Carlijne Vos

Lezers van de Volkskrant
zijn behulpzame mensen
die vaak uitstekend in hun
popkennis zitten. Een Ste-
kel waarin werd gesteld
dat er óók een lock-
down nodig is voor
muziek in de super-
markt omdat veel
nummers die we daar
horen ‘klef’ zijn, oftewel
oproepen minder dan 1,5
meter afstand te bewaren,
leverde reacties op. Zo’n
muzikale lockdown blijkt
niet nodig, want er zijn ge-
noeg supermarktvriende-
lijke nummers met de

juiste boodschap. Op de
shortlist staan Don't
Stand So Close To Me van
The Police, From A Dis-
tance van Bette Middler,

Don’t Come Close van
The Ramones, Go
Now van The Moody
Blues en Keep Your
Distance van Richard

Thompson. Hopelijk
doen supermarkten er
hun voordeel mee, en zijn
ze zo wijs Closer To You
van de reëel bestaande
Ierse band The Coronas
nooit meer te draaien.

Olaf Tempelman

STEKEL

Go now

Kabinet gedraagt zich
zelfgenoegzaam   

Solidair Europa

Juist nu

Z
aterdagochtend bel ik Pier
Ebbinge, relatiemakelaar
van de oudere elite. Over
welke ‘aantrekkelijke

vrouw, goede ondernemer (64)’
gaat zijn opmerkelijke corona-con-
tactadvertentie, die ik met de woor-
den ‘juist nu’ in NRC zie staan? Kan
ik haar spreken?
De wekelijkse annonces van ‘Pier

Ebbinge Relationship’, tussen twee
zeeblauwe balkjes in NRC, de Volks-
kranten Het Financieele Dagblad,
hebben veel fans die graag uit het
werk van Pier Ebbinge citeren. Ner-
gens anders worden hartekreten
van ondernemers, wetenschap-
pers, medisch specialisten en za-
kenvrouwen zo bloemrijk en ook
prijzig verwoord.
Bemiddeling van Pier Ebbinge

kost door die advertenties al snel
enkele tienduizenden euro’s. Maar
dan heb je ook een tekst die aan
ontbijttafels in het hele land
hardop wordt voorgelezen, vol
‘bonhomie’, ‘goede’ glazen wijn,
‘kaliber’ en ‘normen die deugen’.
En met een beetje geluk volgt dan
een passende partner in de concert-
zaal of op de golfbaan.
Wij fans verwachten alleen niet

ineens een woord als ‘incubatiepe-
riode’. Maar zaterdag staat het er
toch, in die typerende, staccato Pier
Ebbinge-zinnen: ‘Juist nu bij de an-
der en jezelf. Levenskunst. Gezellig-
heid en inhoud. Contact met dier-
baren met telefoontje of briefje.
Met z’n tweeën met extra inzet. El-
kaar zien na incubatieperiode.
Daarna is de 1,5 meter van Rutte
niet meer nodig.’
Pardon? Blijft dan níets meer als

vanouds? Pier Ebbinge besluit na
enige twijfel en een goed telefoon-
gesprek over liefde in tijden van co-
rona om haar te vragen of ze wil
praten. Zij zegt meteen ja.
Zondagochtend staat zij vroeg

op en ruimt in haar eentje de zol-
der op. Ze ordent haar koffers.
Zoekt administratie uit. Daarna
kiest ze een vuurrood ensemble,
crèmekleurige pumps, ze stift haar
lippen. Zij zal tiptop verzorgd en
volkomen onbevangen vertellen
waarom die advertentie ondanks
alles moet. ‘Ik wil niet alleen zijn’,
zegt ze. ‘Dat wás al zo, en juist nu al
helemaal.’
We zitten in een woonkamer

waar de open haard is aangestoken,
met crèmekleurige zachte banken,
orchideeën op tafel. Aan de achter-
zijde is een koetshuis met haar kan-
toor. Zij organiseert zeer luxe rei-
zen op maat, voor mensen die alles
al gedaan hebben (‘Iédereen is in
Myanmar geweest’) . Ze boekt privé-
helikopters en ze huurt desge-
wenst Ferrari’s.
Grinnikend: ‘En misschien wordt

mijn partner nu wel een Volkskrant-
lezer.’
Ik: ‘Daar zitten ook verrassend

rechtse tussen, dus zal ik alle geïn-
teresseerden oproepen vooral te
mailen?’

Haar advertentie

De ‘aantrekkelijke vrouw, goede
ondernemer (64)’

‘Paniek heeft geen zin’

COLUMN IN NEDERLAND

Zij: ‘Haha! Ja doen!’
Ze is leuker dan haar adverten-

tie. Maar omdat sociale media geen
genade kennen blijft haar naam
(ter redactie bekend) ongenoemd.
‘Prima’ als bekenden haar herken-
nen. Haar dochter gaf haar al een
abonnement op een onlinerelatie-
bureau: ‘In 2005 ben ik door mijn
man ingeruild voor een jonger mo-
del’.
Ze heeft het even geprobeerd,

dat e-matchen. Schiet opnieuw in
de lach: ‘Allemaal mannen in te
krappe fietskleding, of op motó-
ren.’ Zij zoekt iemand om ‘in de
ogen te kunnen kijken’.
Pier Ebbinge praat altijd uren-

lang met zijn cliënten over hun ka-
rakter, leven en wensen. Daarna be-
drijft hij zijn woordkunst op ge-
heel eigen wijze. De woorden in de
advertentie waren dus niet van
haar: ‘Bij die zin over Rutte dacht ik
wel even: wat is dat voor onzin?
Maar ik liet het graag aan Pier over.
Pier was er helemaal klaar voor.’
Ze ging met Pier Ebbinge in zee

toen de coronacrisis net in aan-
tocht bleek. Gekkenwerk mis-
schien, gezien de kosten en het feit
dat haar reisbureau – nu ja, terwijl
Pier aan zijn tekst schaafde werd
bij haar alles gecanceld, afgezegd,
geannuleerd. Moesten ze honder-
den hotels afbellen, werd haar
agent in Florence gek van het bin-
nen zitten, belde haar agent in Ja-
pan huilend toen de Spelen waren
afgeblazen. ‘Maar paniek heeft nu
geen zin. Je moet niet in een hoekje
gaan zitten huilen. Je kunt beter
zorgen dat je er klaar voor bent als
er straks weer wat kán.’
Iedereen kent haar als een stoere

vrouw die alles kan regelen. En zij
verlangt ook naar wat zorgzaam-
heid. ‘Juist nu.’
De nationale haringpartij op 

slot Haarzuilens, ‘in juno’, daar
komt het voltallige kabinet en haar
halve clientèle: gaat nu ook niet
door. Zij denkt alweer vooruit: het
Cure for Cancer Gala in het najaar.
Ze kent daar zoveel mensen, zal er
netwerken, hoopt op een partner
die zich daar een beetje staande
weet te houden.
Die avond toont het Journaal In-

diërs, die nu massaal hun werk in
de stad verliezen. Die in paniek
naar hun dorpen terug proberen te
reizen, met ongeveer twee euro
aan roepies.
Alles is nu oneerlijk. En alles is le-

vensdrift.

‘Misschien wordt mijn
partner nu wel een
Volkskrant-lezer’

Bij de vrouw die Pier Ebbinge een corona-advertentie liet plaatsen 

Coronacrisis is ook 
een politieke stresstest 
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