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V O O R I N T E L L I G E N T E O P T I M I S T E N

Donderdag 10 november
bij de krant: Ode-bijlage

over duurzame mobiliteit

A d v e rt e n t i e Verdachte moord Endstra uitgeleverd
Door een onzer redacteuren
Amsterdam. De 47-jarige Rus die
vorige maand in Polen is aangehou-
den op verdenking van de moord op
vastgoedhandelaar Willem Endstra
is uitgeleverd aan Nederland. Dat
heeft een woordvoerder van het
Openbaar Ministerie (OM) beves-
tigd. De rechtbank in Amsterdam be-
sloot gisteren dat de Rus nog veer-
tien dagen mag worden vastgehou-
den.

De 47-jarige verdachte is vermoe-
delijk de schutter die Willem Endstra
op 17 mei 2004 voor zijn Amster-

damse kantoor liquideerde. Bewij-
zen in de vorm van DNA-sporen zou
de politie hebben gevonden op de
plaats waar Endstra is doodgescho-
ten. Een zoektocht in een internatio-
nale politiedatabank met DNA-ma-
teriaal leidde vervolgens tot de iden-
tificatie van de verdachte, aldus de
politie, toen bekend werd dat de Rus
in Polen was gearresteerd.

In verband met de moord op Wil-
lem Endstra werden half oktober al
twee Turkse verdachten gearres-
teerd. Zij zaten ook in 2006 vast van-
wege vermeende betrokkenheid

maar zijn inmiddels weer vrij.
Belangrijker dan een veroordeling

van de moordenaar van Endstra is
voor het OM de vraag wie de op-
drachtgever achter de liquidatie is.
De politie hoopt op een verklaring
daarover van de aangehouden Rus.
Endstra werd naar eigen zeggen af-
geperst door Willem Holleeder. Hoe-
wel Holleeder vaak in verband is ge-
bracht met de moord op Endstra, is
het harde bewijs voor die aantijging
nooit geleverd. Holleeder zelf heeft
altijd zijn betrokkenheid bij de af-
persing ontkend.

Berlusconi vecht door tot het einde
Door onze correspondent
Bas Mesters
Rome. De Italiaanse premier Silvio
Berlusconi heeft gisteren geen ge-
hoor gegeven aan oproepen van par-
tijgenoten en coalitiepartners om op
te stappen. Hij heeft ervoor gekozen
de show down uit te stellen tot van-
middag, tijdens de stemming in het
Huis van Afgevaardigden over de
jaarbalans 2010. Dan moet blijken of
hij inderdaad zijn meerderheid kwijt
is en zijn uren als premier echt geteld
zijn. „Ik wil mijn verraders in de
ogen kijken”, liet hij weten.

Naarmate de dag verstreek nam de
steun voor Berlusconi gisteren ver-
der af. Minister Roberto Calderoli

van coalitiepartij Lega Nord b e z o ch t
Berlusconi gistermiddag thuis met
het verzoek plaats te maken voor
B erlusconi’s partijgenoot Gianni
Letta of voor zijn partijsecretaris An-
gelino Alfano. Berlusconi zou dit
hebben geweigerd, met de medede-
ling dat hij nog altijd over voldoende
parlementaire steun beschikt.

Calderoli wil verder geen medede-
lingen doen over het bezoek, maar
het onafhankelijke tv-journaal TG7
zegt over bronnen te beschikken die
het verhaal bevestigen. Dat zou er op
kunnen duiden dat de breuk tussen
B erlusconi’s partij en de Lega aan-
staande is.

Berlusconi was op het moment

van Calderoli’s bezoek volgens TG7
in crisisoverleg met zijn kinderen,
zijn advocaat en de topman van zijn
bedrijf Finvest. Zijn kinderen, die
zijn bedrijven Mediaset, Fininvest en
Mondadori mede leiden – zouden
hem hebben aangemoedigd stand te
houden.

De beurskoersen in Milaan rea-
geerden heftig op de aanhoudende
geruchten over Berlusconi’s vertrek.
Rond elf uur suggereerde een ver-
trouweling van Berlusconi dat diens
afscheid een kwestie van „uren of mi-
nuten was”.

Dit leidde, tegen de Europese ten-
dens in, tot een indexstijging van 3
procent en tot een daling van de

koersen van Berlusconi’s bedrijven.
Na de ontkenning van Berlusconi
daalde de koersindex weer. Uiteinde-
lijk sloot de Milanese Mibtel op 1,47
procent winst, terwijl de meeste an-
dere aandelenbeurzen verloren. De
rente op tienjarige staatsobligaties
daalde bij geruchten over Berlusco-
ni’s aftreden en steeg na ontkennin-
gen om op het voor Italië gevaarlijk
hoge niveau van 6,69 procent te slui-
ten.

B erlusconi’s partijgenoot en voor-
malig vertrouweling Gaetano
Pecorella concludeerde: „De markt
zegt duidelijk dat Berlusconi schade-
lijk is voor het land. Het is een feit
dat de beurs steeg toen de geruchten

over zijn aftreden toenamen. De pre-
mier moet accepteren dat het nu no-
dig is om plaats te maken. Het is tijd
om de pagina om te slaan. Ook de
markten verwachten een wisseling.”

Berlusconi wil de stemming over
de jaarrekening vanmiddag in het
Huis van Afgevaardigden afwachten
alvorens beslissingen te nemen. Hij
hoopt volgens vertrouwelingen dat
zijn afvallige partijgenoten hem de
tijd willen bieden om op een chique
manier afscheid te nemen; pas nadat
hij de komende week het door Euro-
pa gevraagde hervormingspakket
door de Senaat heeft geloodst.
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Roquebrune-sur-Argens. Zware regenval leidde tot overstromingen in het zuidoosten van Frankrijk. Het vee wordt bijeengedreven, mensen worden geëvacueerd. Foto AFP


