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Nova Zembla,
de eerste grote
Nederlandse
film in 3D
pagina 2-3

Vanochtend plaatselijk nevel of mist, daarna zonnig.
Maxima van 5 tot 9 graden. Donderdag tot en met zon-
dag: aanhoudend rustig herfstweer. Na donderdag
’s nachts minder koud. Weeroverzicht: pagina 35
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9 Eerst mist, dan zon
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Klassieke
Iconen
Vanaf nu verkrijgbaar in
de reeks NRC Handelsblad
Klassieke Iconen

deel 2: Callas

5 cd + 3 dvd
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A d v e rt e n t i e s

Een paradijs aan de Noordzee...

Door onze redacteur
Hendrik Spiering
Den Haag. De Sociale Staat van Neder-
land 2011 is een verpletterend positief
rapport. Het gaat héél goed met Ne-
derland: het rijkste land van Europa,
bijna het gelukkigst en op veel terrei-

nen wordt de kloof tussen arm en
rijk kleiner. Een paradijs aan de
Noordzee.

Nog wel, zegt het Sociaal en Cultu-
reel Planbureau (SCP), dat op deze
manier elke twee jaar de sociale toe-
stand van de land opneemt. 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 gevolgen van de on-
gekende economische crisis nu pas
een beetje zichtbaar worden. De ef-
fecten van de grote bezuinigingsope-
ratie van het kabinet-Rutte worden
waarschijnlijk pas volgend jaar voel-
baar. Maar tot nu toe gaat het gewel-
dig met Nederland. Tien gouden ja-

ren 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, zo schrijft het SCP. En
hoewel 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 hoogopgeleide
landgenoten. De criminaliteit lijkt te
dalen. Alleen de Denen zijn vaker lid
van een vereniging en hebben vaker
sociale contacten. De lageropgelei-
den zijn bezig met een inhaalslag in
internetgebruik en sporten. En zelfs
de politieke interesse en het vertrou-
wen in de politiek is relatief hoog.

Een op de tien Nederlanders heeft
ernstig overgewicht, maar zelfs dat is
erg laag in Europees perspectief. De
levensverwachting is de afgelopen
10 jaar sterk gestegen, ook is het ge-
middelde inkomen in Nederland nu
het hoogste van Europa, op Luxem-
burg na. Maar, zo merkt het SCP op,
in dat land van banken en internati-
onale instituties zijn het vooral de
buitenlanders die veel verdienen.

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

In het nieuws: pagina 4-5

‘Crisis? What crisis?’
Qua inkomen, werk,
en sociaal leven gaat
het volgens het SC P
heel goed met
Nederland. Nog wel.

...waar de tegenwind toeneemt

Door een onzer redacteuren
Amsterdam. Tegen alle verwach-
tingen in is de Nederlandse econo-
mie al aan het krimpen. In het derde
kwartaal kromp de economie met 0,3
procent ten opzichte van het vorige
kwartaal. Die onverwachte omme-
keer van de Nederlandse economie

wordt volgens het Centraal Bureau
voor de Statistiek (CBS) veroorzaakt
door consumenten die weinig beste-
den en een overheid die het mes zet
in de uitgaven.

De Nederlandse economie blijft
ook nadrukkelijk achter bij de ons
omringende landen. Duitsland pu-
bliceerde gisteren een onverwacht
meevallende groei van 0,5 procent en
Frankrijk meldde een economische
groei van 0,4 procent.

Voor de hele eurozone, zo bericht-
te Europees statistiekbureau Euro-
stat, kwam de groei in de maanden
juli, augustus en september op 0,2
procent uit ten opzichte van het
kwartaal ervoor. Dat suggereert dat
het zuiden van de eurozone een
zwaar kwartaal achter de rug heeft.

De economische tegenwind bete-

kent een tegenslag voor het kabinet-
Rutte. De overheid zal de inkomsten
uit belastingen zien dalen, waardoor
het begrotingstekort naar verwach-
ting minder snel vermindert dan ge-
pland.

De coalitie heeft afgesproken extra
te gaan bezuinigen als het begro-
tingstekort 1 procentpunt groter is
dan begroot. In de lente zal Rutte die
balans opmaken. De vraag is of er ge-
noeg steun zal bestaan voor extra sa-
neringen in een eventuele recessie.

Het derde kwartaal liet voor Ne-
derland nog wel een groei zien van
1,1 procent ten opzichte van een jaar
geleden. Maar de omzet van de de-
tailhandel stagneerde. Ook liep de
banengroei terug tot nog maar
33.000 banen, ofwel 0,4 procent. De
overheid was, met een verlies van

15.000 banen, de sector waar de
grootste klappen vielen.

Op de financiële markten vielen de
groeicijfers van de eurozone slecht.
Het renteverschil tussen Nederland-
se en Duitse staatsobligaties steeg
gisteren tot 0,62 procentpunt. Dat is
weliswaar nog steeds een van de
kleinste verschillen met Duitsland,
vergeleken met de andere landen van
de eurozone, maar het is inmiddels
wel het hoogste sinds het begin van
de eurocrisis.

De vraag is overigens of dit een af-
doende verklaring is. Finland maak-
te gisteren een kwartaalgroei van 0,3
procent bekend, maar het rentever-
schil met Duitsland liep nog harder
op dan dat van Nederland.

Commentaar: pagina 2

Monti
heeft
kabinet
rond
Door onze correspondent
Bas Mesters
Rome. Mario Monti presenteert van-
morgen bij de Italiaanse president
Giorgio Napolitano zijn nieuwe ka-
binet. Dat moet proberen het land te
redden uit de zware politieke en eco-
nomische crisis.

De financiële markten, die de
voordracht van Monti als premier
gisteren leken te verwelkomen,
toonden gisteren hun ongeduld: de
rente op obligaties met een looptijd
van tien jaar overschreed opnieuw de
kritieke grens van 7 procent.

De 68-jarige Monti, een veel gepre-
zen voormalige eurocommissaris en
een vooraanstaand econoom, heeft
sinds zondag in recordtijd een kabi-
netsploeg bijeen gezocht. Bijzonder-
heden daarover wilde hij echter gis-
teren nog niet prijsgeven.

„Ik zou graag mijn volstrekte
kalmte willen bevestigen”, zo ver-
klaarde hij , „en mijn overtuiging dat
ons land het vermogen heeft om over
deze moeilijke fase heen te komen.”

Monti ontmoet Napolitano van-
ochtend om elf uur. De tijd ervoor ge-
bruikt hij om de laatste plooien glad
te strijken bij de samenstelling van
de ministersploeg, met name de
vraag of er wel of niet politici van ge-
zag in de regering met technocraten
worden opgenomen om meer draag-
vlak te creëren. Als mogelijke politie-
ke kandidaten werden Giuliano
Amato, oud-minister van Binnen-
landse Zaken in de centrum-linkse
regering-Prodi, en Gianni Letta, ka-
binetssecretaris van Berlusconi’s re-
gering, genoemd. Met name de be-
noeming van de laatste stuitte op
veel verzet bij de linkse partijen.

B erlusconi’s partijsecretaris raad-
de de beoogd premier „n a d r u k k e l ij k
aan” Letta in zijn kabinet op te ne-
men. De centrum-linkse Democrati-
sche Partij ontkende een veto te heb-
ben uitgesproken, omdat ze de vor-
ming van een kabinet-Monti niet wil
blokkeren. Lega Nord liet weten dat
de breuk met Berlusconi’s partij PDL
na jarenlang samen regeren een feit
is, nu de PDL Monti zal steunen. „We
hebben kennis genomen van de
koerswijziging van de PDL, wat neer
komt op een breuk met de Lega en
een rol voor ons in de oppositie. Van-
daag is de weg die we in 1994 begon-
nen onderbroken”, aldus Roberto
Maroni van Lega Nord.

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

De Nederlandse
consument geeft
weinig uit en de
overheid bezuinigt.
Dus krimpt, zegt het
het C BS, de economie.

Win
kaarten voor
de launch-
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17 november
Wereldprimeur heruitgave
2cd ‘Some Girls’ Rolling
Stones!
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De zet maar in uw agenda selexy van selexyz.
In november en december is er altijd wel iets unieks

te halen bij de boekwinkels van selexyz!
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