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velden maar ook zon. Weeroverzicht: pagina 35
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Het gaat goed in
Nederland, nog welMario Monti presenteert

een professorenkabinet
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Duitsland dempt
EK-optimisme Oranje
sport 29

Door onze correspondent
Bas Mesters
Rome. Mario Monti heeft vanmor-
gen zijn regering gepresenteerd aan
de Italiaanse president Giorgio Na-
politano. Vanmiddag maakte Monti
de samenstelling van zijn kabinet be-
kend. Het gaat om een zakenkabinet
dat bijna volledig bestaat uit profes-
soren en hoge ambtenaren, zonder
ook maar een politicus.

Het ‘professorenkabinet’ van ex-
eurocommissaris Monti moet Italië
redden uit de politieke en economi-
sche crisis.

Van de belangrijkste ministers zijn
er vier vrouw, op belangrijke posten
als Binnenlandse Zaken (prefect An-
na Maria Cancellieri), Justitie (Paola
Severini, strafadvocaat en hoogle-
raar) en het cruciale hervormingsmi-
nisterie Sociale Zaken (Elsa Fornero,
arbeidsmarkt).

Ook op Publieke Zaken komt on-
der leiding te staan van een vrouw,
professor Luisa Torchia, die dan het
overheidsapparaat zou gaan hervor-

men. Het belangrijke ministerie van
Economische Zaken en Financiën
heeft de internationaal gerespecteer-
de econoom Monti voor zichzelf ge-
reserveerd.

De bankier Corrado Passera (top-
man van de Italiaanse bank Intesa
Sanpaolo) komt aan het hoofd van
Economische en Industriële Ontwik-
keling .

Giampaolo Di Paola, president van
het militair comité van de NAVO,
wordt minister van Defensie.

Uit de samenstelling van de minis-
tersploeg blijkt dat Monti er niet in
geslaagd is om een compromis te be-
reiken over toetreding van gezag-
hebbende politici die het draagvlak
van de regering zouden kunnen ver-
sterken, zoals hij graag had gewild.

Cruciaal daarbij was de vraag of de
voormalige oppositie bereid was te
accepteren dat een vertrouweling
van ex-premier Berlusconi, Enrico
Letta, in het kabinet zou plaatsne-
men. Daarover werd vannacht nog
onderhandeld.

Donderdag en vrijdag zal de rege-
ring in de Senaat en het Huis van Af-
gevaardigden om het vertrouwen
vragen. Naar het zich laat aanzien
steunen alle partijen het kabinet-
Monti, behalve de Lega Nord.

Deze partij liet weten dat de breuk
met Berlusconi’s partij PDL na jaren-
lang samen regeren een feit is, nu de
PDL Monti zal steunen. „Vandaag is
de weg die we in 1994 begonnen on-
derbroken”, aldus ex-minister van
Binnenlandse Zaken Roberto Maro-
ni van de Lega Nord.

Op de financiële markten was van-
morgen – het kabinet was nog niet
gepresenteerd – geen sprake van her-
stel. De Italiaanse rente op tienjarige
staatsobligaties stond nog boven de 7
procent.

Uit opiniepeilingen blijkt dat een
grote meerderheid van de Italianen
Monti de juiste man vindt om Italië
uit de crisis te leiden.

Portret Napolitano: pagina 10-11
B e s m e tt i n g s ge va a r : pagina 27

Nova Zembla, de eerste grote
Nederlandse productie in 3D

Door onze redacteur
Hendrik Spiering
Den Haag. De Sociale Staat van Neder-
land 2011 is een verpletterend posi-
tief rapport. Het gaat héél goed met
Nederland: het rijkste land van
Europa, bijna het gelukkigst en op
veel terreinen wordt de kloof tussen
arm en rijk kleiner. Een paradijs aan
de Noordzee.

Nog wel, zegt het Sociaal en
Cultureel Planbureau (SCP), dat elke
twee jaar de sociale toestand van het
land opneemt. Maar hoe lang nog?
Op de omslag staan donkere wolken
en wegwaaiende paraplu’s. De bood-
schap is duidelijk: zwaar weer op
komst. Zoals directeur Paul
Schnabel in zijn voorwoord schrijft:
het lijkt er op dat de directe gevol-
gen van de ongekende economische
crisis nu pas een beetje zichtbaar
worden. De effecten van de grote be-
zuinigingsoperatie van het kabi-
net-Rutte worden waarschijnlijk
pas volgend jaar voelbaar. Maar tot
nu toe gaat het geweldig met Neder-
land. Tien gouden jaren lijken te
worden afgesloten.

De feitelijke leefsituatie (huisves-
ting, gezondheid, sociale participa-
tie, vrije tijd, bezit van duurzame
consumptiegoederen, mobiliteit) is

de afgelopen 10 jaar onafgebroken
verbeterd, schrijft het SCP. En hoe-
wel arm en rijk in inkomen niet
dichter bij elkaar zijn gekomen, is
voor de zwakkere Nederlanders de
leefsituatie veel sterker verbeterd
dan voor de rijkere en hoogopgelei-
de landgenoten. De criminaliteit
lijkt te dalen. De lageropgeleiden
zijn bezig met een inhaalslag in in-
ternetgebruik en sport. De politieke
interesse en het vertrouwen in de
politiek zijn relatief hoog.

Een op de tien Nederlanders heeft
ernstig overgewicht, maar zelfs dat
is erg laag in Europees perspectief.
De levensverwachting is de afgelo-
pen 10 jaar sterk gestegen, ook is het
gemiddelde inkomen in Nederland
nu het hoogste van Europa, op
Luxemburg na. Maar, zo zegt het
SCP, in dat land van banken en inter-
nationale instellingen zijn het voor-
al buitenlanders die veel verdienen.

De belangrijkste huidige proble-
men – los van de eurocrisis – ziet het
SCP in het onderwijs: te weinig
scholen zijn echt prestatiegericht en
te weinig leraren zijn voorbereid op
de komst van probleemleerlingen in
het reguliere onderwijs.

In het nieuws: pagina 4-5

Nieuwe Italiaanse premier neemt geen politici op
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