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Rare jongens, die Romeinen 
Het wordt een wisselvallige dag met opklaringen en tegen de avond een 

spatje regen. Als een weerbericht van die strekking op de Italiaanse televisie 
wordt aangekondigd, denken buitenstaanders dat er net een nieuwe paus 
verkozen is. Zelfs de sloomste melding wordt daar opgeklopt tot een 
flamboyant drama, met zwier en ver over de top. 

Een Italiaan stemt zoals hij gebekt is. Grotesk en grillig. Toen Silvio 
Berlusconi ook na zijn zoveelste veroordeling verkiezingen bleef winnen, 
zette ik een punt achter mijn poging om de Italiaanse politiek te snappen. 
Corruptie? Ach, we zijn allemaal mensen. Seks met minderjarigen? Het 
overkomt de besten. In het land van Corleone gaan ook de premiers nooit 
dood aan te veel fatsoen. Velen vliegen op een dag naar de gevangenis of 
gaan in ballingschap. 

Berlusconi, die intussen voor 90 procent uit plasticine bestaat, blijft een 
trouwe aanhang hebben. De grootste winnaars bij de laatste verkiezingen -
waren evenwel de Lega en de Vijfsterrenbeweging. Die eerste vindt in 
Europa onderdak bij de extreemrechtse groep rond Geert Wilders. De 
tweede flirtte even met de liberalen, maar bleef in het Europees Parlement 
uiteindelijk rondhangen bij Nigel Farage, die de Unie wil opdoeken. Met 
Vijf Sterren staan we op de overtreffende trap van politieke wispelturigheid. 
Het lijkt er hard op dat beide partijen, met Berlusconi’s zegen, samen een 
regering zullen vormen. 
 

Politieke capriolen horen bij Italië zoals de Vespa, pasta al pomodoro en latte 
macchiato 

Om haar programma te realiseren, wil ze geld uitgeven dat er niet is. Dus 
moet het op de pof gebeuren, terwijl Italië al een staatsschuld van dik 130 
procent heeft. De eurozone begint te wiebelen bij het idee alleen al. Niet erg, 
zeggen de toekomstige regeringspartijen, dan stappen we wel uit de euro. 
De chaos zou niet te overzien zijn. 

De rest van Europa blijft er nochtans relatief rustig onder. Dat het rare 
jongens zijn in Rome, weet iedereen sedert Obelix. Dit is het land waar de 
keizer zijn paard tot consul wilde benoemen. Politieke capriolen horen bij 
Italië zoals de Vespa, pasta al pomodoro en latte macchiato. Voor het goede 



leven moet je daar zijn, maar niet voor een stabiel bestuur. Regeringen 
komen en gaan er op het ritme van de seizoenen. De statistieken zien er 
somber uit: er is werkloosheid, de groei slabakt en de banken waggelen. Het 
was nooit anders. Geen politieke frats lijkt er la dolce vita te verstoren. Het 
is alsof Italië een automatische piloot heeft die vanzelf de koers verandert 
als het land te pletter dreigt te storten. 

Er is een tweede reden waarom er eerder afwachtend dan ontdaan 
gereageerd wordt. Partijen zoals de Lega of Vijf Sterren hebben een grote 
mond in hun campagnes en vanuit de oppositie. De Europese Unie is voor 
hen een schietschijf, net als migranten. Die laatsten trouwens letterlijk: een 
Lega-aanhanger met il tricolore schoot onlangs in Macerata vanuit zijn Alfa 
Romeo met scherp op Afrikanen. De vraag is of die partijen de Unie ook 
echt slopen, zodra ze beleidsverantwoordelijkheid dragen. Geert Wilders 
deed het in elk geval niet toen hij gedoogsteun gaf aan het eerste kabinet-
Rutte. De extreemrechtse partij die nu in Oostenrijk in de regering zit, heeft 
haar anti-Europese staart al zover ingetrokken dat hij momenteel 
onzichtbaar is. 

Als Rome in botsing komt met de Unie, zal het vooral te maken hebben 
met economische uitspattingen. De Duitsers zullen kijven, de markten 
zullen slaan. Ze delen nu al prikjes uit en als de rente nog wat stijgt, voelen 
die erg pijnlijk en venijnig aan. Het is heel goed mogelijk dat de Italianen 
dan toch in de pas gaan lopen. Welke regering wil er als een springbal de 
grillen ondergaan van speculanten? Zonder Europese inkapseling gaat de 
laars de dieperik in. 

Als politici die nooit een goed woord overhadden voor de Unie er straks 
zowaar geen afstand van durven te nemen, zullen de kiezers hopelijk wat 
uitleg vragen. De bestuurders moeten dan toegeven dat hun eurohaat meer 
een slogan dan een heuse optie is. Dat kan het begin zijn van een loutering 
in het politieke debat. 

Maar een experiment is nooit zonder risico. Zo was er eens een Britse 
premier met de kolder in de kop. Hij organiseerde onbesuisd een 
referendum over het verlaten van de Europese Unie en bracht daarmee een 
dwaze dynamiek op gang. Het ene moment had hij de zaken onder controle, 
een fractie later was hij alles kwijt, inclusief zijn baan. Zijn land hielp hij 
naar de filistijnen. Het populistisch-nationalistische zootje dat straks Italië 
bestuurt, is hopelijk meer doordrongen van zijn verantwoordelijkheid dan 
David Cameron. 

Hendrik Vos doceert Europese studies aan de UGent. Zijn column verschijnt 
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