
Maandag 14 november 2011 Jaargang 42 no.38 Algemeen Handelsblad (1828) en Nieuwe Rotterdamsche Courant (1844) Prijs € 2,–

Inhoud 36 pagina’s

x(7B0BB4*KKLKKT( +#!&!]!#!=

B
E

LG
IË

 &
 L

U
XE

M
B

U
R

G
 €

2
,5

0

Na een grijze start klaart het morgen vanuit Limburg op
steeds meer plekken op. Maxima tussen 4 en 11 graden.
Woensdag nog fris en zonnig, vanaf donderdag zachter
met meer wolken. Weeroverzicht: pagina 35
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A d v e rt e n t i e

Monti belooft tempo met
modernisering van Italië

Door onze correspondent
Bas Mesters
Rome. Mario Monti is gisteravond
onder voorbehoud benoemd tot de
nieuwe premier van Italië. Hij heeft
beloofd zo snel mogelijk een nieuwe
ministersploeg te presenteren. Daar-
na wordt hij definitief minister-pre-
sident van een zakenkabinet dat de
hervormingen moet doorvoeren die
Europa van Italië vraagt. „Een moei-
lijke uitdaging”, zei Monti. „Maar ik
stel me in dienst van het land dat
zichzelf kan redden.”

Monti volgt Silvio Berlusconi op
die gisteravond in een videobood-
schap aan de Italiaanse bevolking
meldde dat hij is afgetreden uit „ver-
a n t w o o r d e l ij k h e i d s g e v o e l ” en „om
verdere speculatieve aanvallen op
Italië te voorkomen”. Hij weersprak
dat zijn vertrek definitief is: „Aan
wie mijn zogenaamde afscheid van
het toneel heeft gevierd, zeg ik dat ik
vanaf morgen mijn inzet verdubbel
om de fiscus, justitie en de instituties
van Italië te hervormen.”

Een regering-Monti zou woens-
dag op zijn vroegst om het parlemen-
tair vertrouwen kunnen vragen.

B erlusconi’s partij zegt nu Monti
voorwaardelijk steun te geven, zo-
lang hij zich beperkt tot het uitvoe-
ren van de maatregelen die Berlusco-
ni met Europa heeft afgesproken. Za-
terdag zei Berlusconi nog over een
kabinet-Monti: „Ik trek de stekker
eruit wanneer ik dat wil.”

De oppositiepartijen steunen
Monti. Maar de Lega Nord van Um-
berto Bossi zegt de maatregelen van
geval tot geval te willen beoordelen:
„We mengen ons niet in de rom-
mel.”

B erlusconi’s ontslag werd zater-
dagavond met gejuich ontvangen op
pleinen in Rome, Milaan en Bologna.
Een orkestje speelde het Halleluja
van Händel voor het presidentieel

De beoogde Italiaanse premier Monti wil binnen enkele dagen een zakenkabinet presenteren.
De financiële markten leken vanmorgen nog niet overtuigd dat Italië snel op orde komt.

paleis, dat Berlusconi om de menigte
te ontwijken na zijn ontslag via de
achterdeur verliet. Voor zijn huis
kon hij een vernederende confronta-
tie met boze Italianen echter niet ver-
mijden. Ze floten hem uit, gooiden
munten naar zijn auto en riepen: „De
cel in, nar.” De gekrenkte ex-premier
omschreef dit vandaag als „triest”.

Ondanks de opluchting over Ber-
lusconi’s vertrek was er geen sprake
van een volksfeest. Daarvoor zijn de
Italianen te bezorgd over de toe-
komst en over de gevolgen van de
hervormingsmaatregelen die het
parlement dit weekend heeft goed-
gekeurd.

De extra ingrepen die Monti op

voorspraak van Europa heeft aange-
kondigd kunnen tot sociale onrust
leiden, zo wordt gevreesd. De Berlus-
coni-gezinde krant Libero wa a r -
schuwde gisterochtend haar lezers al
voor Monti en de EU en kopte: ‘Op-
letten voor je portemonnee’.

De situatie in Italië is enigszins
vergelijkbaar met die in 1993. Ook
toen besloot een president om na een
steekpenningenschandaal, dat een
hele politieke klasse wegvaagde, een
zakenregering in te stellen. Daarna
trad Berlusconi aan.

De ploeg die Monti zal voordragen
zal naar verwachting voor een aan-
zienlijk deel bestaan uit hoogleraren
van de Bocconi-universiteit in Mi-
laan, waar Monti rector is.

Voor Italië begint nu een over-
gangsperiode; inkrimpen van de
overheid, liberalisering van de markt

en modernisering van de arbeids-
markt. „Het einde van de privileges”,
zoals Monti aankondigde. „Een po-
ging om de internationale geloof-
waardigheid van instituties en inves-
teerders terug te verdienen”, zei pre-
sident Napolitano, die Monti giste-
ren benoemde.

Veel Italianen kunnen het nog niet
geloven. Berlusconi vertrok na 3.336
dagen regeren, maar het ‘B erlusco-
nisme’ is volgens hen niet weg. „Dat
is bij ons allen naar binnen gesij-
peld”, zegt Lorella Zanardo. Zij bond
de afgelopen jaren de strijd aan met
de vernedering van (al dan niet ont-
blote) vrouwen op de televisie. De
Italiaanse zanger Giorgio Gaber
zong eerder: „Ik vrees niet de Berlus-
coni op zich, maar de Berlusconi in
m ij. ” De verlossing van dit sjacheren-
de, regels ontduikende en egocentri-
sche Berlusconisme, concludeerde la
Re p u b b l i c a gisteren, is „niet een kwes-
tie van één normale dag, maar er zijn
jaren van normale dagen nodig” om
Italië te helen.

Het wordt wennen voor iedereen,
afscheid nemen van de vorst die met
volgwagens, sirene en bewakers door
de stad raasde. „We verlangen naar
saaiheid. We willen ons vervelen”,
zei journalist Massimo Gramellin. In
plaats van telefoontaps met gesprek-
ken van een premier die zich voorbe-
reidt op een volgende ‘bunga bun-
ga’-orgie droomt hij „van een politie-
agent die in slaap valt terwijl hij
Monti en Draghi (ECB-president)
moet afluisteren”. Wat dat betreft
lijkt hij bij Monti aan het goede
adres: onderkoeld, precies, wars van
decorum. Gisteren ging hij met zijn
vrouw naar de kerk en hij vroeg aan
de cameraploegen die hem volgden:
„Dit gaat toch niet elke dag zo, hè?”

Commentaar: pagina 2
In het nieuws: pagina 4-5

Rente Italië nog hoog,
België maakt haast

Italië betaalde vanochtend 6,3
procent rente om 3 miljard eu-
ro aan staatsobligaties (met
een looptijd van vijf jaar) te fi-
nancieren. De rente ligt daar-
mee ruim een procentpunt ho-
ger dan tijdens een veiling vo-
rige maand, een teken dat on-
danks het aftreden van Berlus-
coni beleggers nog lang niet
overtuigd zijn dat de Italiaanse
economie snel op orde wordt
gebracht. Italië betaalde voor
het laatst in juni 1997, voor de
invoering van de euro, zo’n ho-
ge vergoeding op obligaties
met een looptijd van vijf jaar.
De Italiaanse tienjaarsrente
liep vanochtend op tot boven
6,5 procent. Vorige week
schoot die rente boven de 7
procent, maar daalde weer na
ingrijpen van de Europese
Centrale Bank. Vandaag maakt
de ECB bekend hoeveel zij
heeft gekocht.
Ook in België steeg de rente op
staatsobligaties nadat gister-
avond bleek dat formateur Elio
Di Rupo niet kon voldoen aan
de belofte vandaag een begro-
ting af te hebben voor 2012,
met 11,3 miljard aan bezuini-
gingen en extra inkomsten. De-
missionair premier Yves Leter-
me zei vanmorgen dat zíjn re-
gering nu een begroting levert.
Pijnlijk voor Di Rupo, maar Bel-
gië staat onder druk: de Euro-
pese Commissie wil dat België
half december een begroting
heeft, goedgekeurd door het
parlement.

Met Mario Monti
begint voor Italië
een overgangsperiode
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Door onze redacteur
Ellen de Bruin
Amsterdam. Robbert Dijkgraaf
vertrekt volgend jaar mei als presi-
dent van de Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen
(KNAW). Hij wordt directeur van het
Institute for Advanced Study in Prin-
ceton, New Jersey en zal de eerste
niet-Engelstalige directeur van het
instituut zijn.

Dijkgraaf (1960) is sinds mei 2008
president van de KNAW, die de rege-
ring adviseert over wetenschapsbe-
leid en die topwetenschappers en
verschillende instituten verenigt.
Hij gaf de Nederlandse wetenschap
een gezicht door vaak in de open-
baarheid te treden; zo verschijnt hij
regelmatig, vergezeld door jonge ta-
lentvolle wetenschappers, in tv-pro-
gramma De Wereld Draait Door. Dijk-
graaf is ook columnist van de weten-
schapsbijlage van deze krant.

Dijkgraaf ziet zijn vertrek naar
Princeton als „een heel mooie vol-
gende stap in mijn loopbaan, de per-
fecte mix van zelf onderzoek doen en
bestuurlijke en publieke taken”, zegt
hij vandaag in deze krant. Het Insti-
tute for Advanced Study is een multi-
disciplinair onderzoeksinstituut
waar excellente wetenschappers per-
manent of tijdelijk fundamenteel
onderzoek kunnen doen, zonder on-
derwijsverplichtingen. Albert Ein-
stein was een van de eerste leden, van
1933 tot aan zijn dood in 1955. Ande-
re prominente wetenschappers die er
verbleven zijn bijvoorbeeld de wis-
kundigen Kurt Gödel (1906-1978) en
John von Neumann (1903-1957) en
cultureel antropoloog Clifford
Geertz (1926-2006). Fysicus Robert
Oppenheimer, die in de Tweede We-
reldoorlog het Manhattan Project
leidde dat de eerste atoombom ont-
wikkelde, was van 1947 tot 1966 di-
recteur van het IAS.

Dijkgraaf volgt de Britse natuur-
kundige Peter Goddard (1945) op,
die in 2004 de eerste niet-Ameri-
kaanse directeur werd. Dijkgraaf,
zelf mathematisch fysicus en univer-
siteitshoogleraar aan de Universiteit
van Amsterdam, hoopt ook meer tijd
te krijgen voor zijn eigen weten-
schappelijk onderzoek.

Wie Dijkgraaf opvolgt als presi-
dent van de KNAW is nog niet be-
kend. Het KNAW-bestuur besloot
onlangs de presidentstermijn van
drie tot vier jaar te verlengen.

Interview Dijkgraaf: pagina 12-13
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