
Het is een zonovergoten dag in het 
najaar van 1936. Terwijl Franco bij 
de Spaanse buren wordt benoemd tot 
opperbevelhebber van de Nationalisten 
- en zal uitgroeien tot een dictator 
van formaat - wordt er op de 29e van 
september in Milaan een klein jongetje 
geboren. Het jongetje krijgt van ouders 
Luigi en Rosella de naam Silvio. En dat 
betekent ‘bos’. Dat je het maar weet. 

Wat Luigi, Rosella en vele anderen 
dan nog niet weten is dat dit jongetje zal 
uitgroeien tot één van de � amboyantste en 
meest omstreden politieke � guren uit de 
21e eeuw.

 
Berlusconi’s jeugd was een moeilijke 

periode vol ellende, zo zegt hij zelf. Ook 
al was zijn vader een bankbediende 
die eindigde als directeur van een 
Milanese bank. Hij groeit op in een 

platgebombardeerde wijk van Milaan en in 
zijn jonge jaren staan familie, kerk, voetbal 
en school centraal. In zijn puberjaren blijkt 
Silvio een behulpzaam ventje, dat zijn 
klasgenoten helpt met huiswerk. 

In ruil voor geld, dat dan weer wel. 
Het gevoel voor centjes verdienen zat 
er dus al vroeg in. Ook het gevoel voor 
entertainment bezit Silvio al van jongs af 
aan. Zo gaat hij om wat extra zakgeld te 
verdienen samen met zijn vriend 
Fedele Confalonieri (die later ook 
prominent politicus zal worden) 
als muzikant en entertainer 
werken op cruiseschepen.

Na zijn studie rechten, 
waarvoor hij cum laude 
slaagt, begint Berlusconi 
begin jaren ’60 zijn zakelijke 
carrière met een eerste 

bedrij� e als projectontwikkelaar in het 
vastgoedwereldje. 

Het bedrij� e richt hij op met het 
spaargeld van zijn vader. Tenminste, dat 
zegt-ie… Zijn eerste project dreigt uit 
te lopen op een � asco, maar door een 
aantal capriolen van de bovenste plank 
(zo bouwt hij een ‘intieme relatie’ op met 
de secretaresse van een hoge pief ) redt 
hij het project en vestigt hij zijn naam als 

Fedele Confalonieri (die later ook 
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een projectontwikkelaar importante. 
Zo krijgt hij de kans om een nieuw 
stadsdeel in Milaan op te bouwen dat 
14.000 mensen een dak boven het 
hoofd moet gaan geven. Het wordt 
een succes. Opnieuw met kunst- en 
vliegwerk. Letterlijk vliegwerk, want 
Silvio in hoogsteigen persoon krijgt het, 
ondanks vele protesten, voor elkaar om de 
vliegroutes van en naar het Milanese vliegveld 
te veranderen. 

De waarde van het complex verdubbelt 
en Silvio is in één klap een van de rijkste 
mannen van Italië. In de kranten krijgt Sil 
zijn eerste bijnaam: il re del mattone, ofwel ‘de 
bakstenenkoning’.   

En een bakstenenkoning moet verdomme 
ook wonen als een bakstenenkoning. Dus gaat 
hij op zoek naar een koninklijk huis. Dit vindt 
hij in Arcore, een dorpje iets ten noorden van 
Milaan. Niets minder dan een achttiende-
eeuwse villa met 145 kamers, uitgebreide 

landerijen met exclusieve jachtrechten, een 
bibliotheek met tienduizenden antieke 
boeken, paardenstallen en een peperdure 
kunstcollectie is goed genoeg voor onze kleine 
Italiaan. MTV Cribs waardig. 
Omdat Berlusconi veel van huis is, en hij 
zijn kasteeltje niet onbewaakt wil achterlaten, 
gaat hij op zoek naar een oppas. En niet 
zijn buurvrouw of zijn oom zal die taak op 
zich nemen. Nee, hij komt uit bij Marcello 
Dell’Utri, een oude studievriend van de 
Universiteit. Marcello is afkomstig uit 
Palermo, Sicilië. En laat dat nou net dé 
thuisbasis zijn van de ma¤  osi! 

Toeval, of niet? Marcello op zijn beurt stelt 
vriendje Vittorio Mangano, ook afkomstig 
uit Palermo, aan om op het stulpje te passen. 

Iemand moet tenslotte de paarden 
verzorgen en de kinderen naar school 
chau§ euren. Mangano blijkt later 
een uitgebreid strafblad te bezitten 
en nauwe banden te hebben met 
de Siciliaanse ma¤  a. Natúúrlijk 
weet Berlusconi van niks. Marcello 

Dell’Utri neemt een bijzondere positie in 
het leven van Silvio in en ontpopt zich als de 
rechterhand van Koning Baksteen. Van Silvio’s 
eerste bouwprojecten tot aan zijn politieke 
carrière, Marcello was erbij. Volgens het boek 

De Inname van Rome van Alexander Stille 
verklaren later minstens 37 ex-ma¤  aleden 
dat Dell’Utri de voornaamste contactpersoon 
was van de ma¤  a in Berlusconi’s imperium. 
Pas in november 2010 acht het Hof van 
Palermo bewezen dat Berlusconi in de jaren 
’70 vergaderde met kopstukken van de Cosa 
Nostra…

In 1975 richt Silvio zijn tweede bedrijf op. 
Fininvest. Het bedrijf zal uitgroeien tot het 
grootste bedrijf van zijn vele ondernemingen. 
Ergens in de jaren ’80 zijn twee journalisten 
toch wel nieuwsgierig hoe Il Cavaliere, De 
Ridder (inmiddels is Bertje geridderd), dat 
alles heeft ge� nancierd. En wat blijkt? Niet 
het spaargeld van zijn vader was de grootste 
inkomstenbron bij zijn eerste bedrij� e. Een 
of ander mysterieus - en anoniem - bedrijf in 
Zwitserland was de hoofdinvesteerder. In de 
jaren ’90 worden ook de openbare aanklagers 
nieuwsgierig. 

Ze huren een accountant in om het 
� nanciële web rondom Fininvest te ontrafelen. 
De accountant komt erachter dat grote 
hoeveelheden cash van onbekende afkomst bij 
Fininvest terecht warenngekomen. Zo steeg 
in 1977 het bedrijfskapitaal van 2,5 naar 10,5 
miljard lire. Financiële rechercheurs hebben 
de herkomst van die 8 miljard lire (25 miljoen 

euro) nooit kunnen achterhalen. Volgens 
de openbare aanklagers waren de stortingen 
bedoeld voor witwaspraktijken van de Cosa 
Nostra. Maar bewijzen, ho maar.

We schakelen een paar jaar door. Silvio 
is inmiddels de rijkste man van Italië en 
eigenaar van ’s lands grootste televisie- en 
uitgeversimperium. Tussendoor heeft-ie ook nog 
even voetbalgrootmacht AC Milan (en Gullit, 
Rijkaard en Van Basten) gekocht. Inmiddels is 
hij in Italië wereldberoemd. Dat brengt hem op 
een ideetje. Zou hij kans van slagen hebben in 
de verkiezingen om het premierschap van Italië? 
Hij besluit onderzoek te laten doen. Uit de 
enquêtes blijkt dat Berlusconi naamsbekendheid 
geniet bij 97% van de potentiële kiezers. Carlo 
Ciampi, op dat moment de premier, is op dat 
moment slechts bekend bij 51% van de kiezers. 

Bij het onder ogen komen van deze uitslag 
twinkelen de oogjes van de kleine boef en 
hij besluit het erop te wagen. Sluw als hij 
is, ontkent hij lange tijd dat hij premier wil 
worden. Pas als alle onderdelen van zijn 
immense concern worden samengevoegd tot één 
grote politieke machine is hij er klaar voor. De 
tv-zenders, kranten, verzekeringmaatschappijen, 
voetbalclub en warenhuizen worden ingezet en 
Silvio’s partij Forza Italia, oftewel Hup Italië, 
is klaar voor een machtsovername. Op 26 
januari 1994 is het zover. Op alle drie zijn eigen 
commerciële zenders stelt hij zich in een trotse 
toespraak o¤  cieel kandidaat. Twee maanden 
later is hij premier. Samen met de neo-fascisten 

van de Alleanza Nazionale vormt Forza Italia 
de nieuwe regering. Zo, nu heeft hij ook de 
publieke tv-zenders in handen. Komt dat even 
goed uit. Belangenverstrengeling? Nee joh. Hoe 
kom je erbij! Na nog geen jaar komt er alweer 
een einde aan de regering.

Tot 2001 leunt Berlusconi lekker achterover 
in de oppositie en vermaakt hij zich met zijn 
bedrij� es. Dan komt hij opnieuw aan de macht 
en blijft hij aan tot 2006. In de tussentijd (en 
nog steeds) lopen er tal van processen tegen 
hem voor witwaspraktijken, verduistering, 
fraude en corruptie. Silvio wordt echter telkens 
óf vrij gesproken óf de zaken verjaren. Als het 
echt spannend dreigt te worden, � kst hij even 
een aanpassing in de wet (zie kader), is hij 
onschendbaar en kan hij weer rustig verder met 
plezier maken. Toch brokkelt zijn macht beetje 
bij beetje af. Begin 2011 keurt het Hof een wet, 
die gaat over de immuniteit voor strafvervolging 
voor Berlusconi, gedeeltelijk af. Voortaan moet 
hij, net als de gewone stervelingen, verschijnen 
bij een rechtszaak. Zelf vindt hij het maar 
belachelijk en ziet het als één grote hetze tegen 
zijn persoon. Silvio kan alles maken.

… Bijna alles. Want zijn vrouw Veronica 
Lario is niet gediend van buitenechtelijke 
escapades. En die geruchten zijn de laatste twee 
jaar toch wel erg hardnekkig. In 2009 baart 
de, dan 73-jarige, snoeperd opzien door drie 
prachtige modellen, zonder enige politieke 
ervaring, kandidaat te stellen voor het Europees 
Parlement. 

Ook dit kan Veronica niet waarderen. De 
geruchtenmolen gaat in de zomer van 2010 
pas echt op volle toeren draaien. Papi zou 
zich hebben vermaakt met erotische feestjes 
in zijn villa, triootjes met dames van lichte 
zeden en naakte zwempartijtjes met 18-jarige 
meisjes. Er verschijnt zelfs een foto van de 
zwembada§ aire met Silvio’s korte keu in 
erectionele toestand. 

Dan verschijnt hij ook nog op een 
verjaardagsfeestje van een 18-jarig 
lingeriemodel - de welbekende druppel. 
Veronica vraagt een scheiding aan en eist 
gelijk 3,5 miljoen euro alimentatie per 
maand. Gelukkig heeft Opa inmiddels weer 
een stabiel liefdesleven. Met wie, dat is niet 
bekend.

Ja, plezier maken is aan De Ridder wel 
toevertrouwd. Ondertussen zijn de 
meningen in Italië steviger verdeeld dan 
ooit. De één vindt hem walgelijk en een 
schande. De ander vindt het prachtig wat hij 
allemaal doet. Voorlopig is Papi nog altijd 
staatshoofd van Italië. Pas in 2013 wil hij uit 
de politiek stappen, dan is hij bijna tachtig 
jaar oud. Berlusconi reageert op zijn eigen 
kenmerkende manier. 

Op landelijke televisie zegt hij, na eerst 
een grap over Adolf H. te hebben gemaakt, 
het volgende: ‘Vrouwen staan voor me in de 
rij. In de eerste plaats omdat ik een aardige 
vent ben. Ten tweede omdat ik steenrijk ben. 
Ten derde omdat ik goed kan omgaan met 
vrouwen. 

En tot slot denken ze: hij is oud, gaat snel 
dood en dan erf ik alles.’ Zo is het maar net, 
kleine reïncarnatie van Julius Ceasar. 

Signore Berlusconi, je bent met het 
allergrootste recht een Torta di frutta!  
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Veronica Lario 
(ex-vrouw)

Nadia Macri 
(zou een verhouding 
hebben gehad met 

Silvio)

Noemie Letizia 
(Lingeriemodel, Silvio 
verscheen op haar 18e 

verjaardagsfeestje. 
Noemde Silvio in 

het openbaar Papi) 

Maria Terese 
De Nicolo 

(escortdame, deelde 
samen met twee andere 
vrouwen het bed met 
Silvio. Kreeg 1000 
euro en een juweel 

cadeau)

Patrizia D’Addario 
(zou € 1000 hebben 

gekregen voor een 
nacht, zegt zelf in 
fi lm en foto bewijs 

te hebben)

Laura Drezwicka 
(zou een seksuele relatie 

hebben gehad 
met Silvio)

Angela Sozio 
(er verschenen foto’s 

van Laura op de 
schoot van Silvio)

Karima El Mahroug 
(‘Ruby’, werd na 

diefstal door Silvio 
persoonlijk geholpen, 

had toen ze nog 17 was 
naar verluidt vele 
seksfui� es met Il 

Presidente)

Aida Yespica 
(Silvio verklaarde 

maar wat graag naar 
een onbewoond eiland 
met haar te vertrekken)

Vijf x Silvio 

1. November 2010
Als reactie op zijn seksuele 
escapade met de 17-jarige 
Ruby zegt hij: ‘Het is beter 
om een passie voor mooie 
vrouwen te hebben, dan 
om homo te zijn.’ Hij 

weigert excuses te maken 
aan de Italiaanse 

homogemeenschap.
 

2. April 2009
Na het nieuws van de 
aardbeving in Abruzzo 

– die meer dan 200 
dodelijke slachto§ ers 

maakt- steekt Silvio de 
bevolking, die tijdelijk in 
tentenkampen worden 
ondergebracht, een hart 

onder de riem: ‘ze moeten 
het maar beschouwen als 

een weekendje op een 
camping.’

3.  Mei 2007
In de aanloop naar de 

gemeenteraadsverkiezingen 
in de stad Palermo, noemt 
Berlusconi stemmers van 

links ‘geestelijk 
gehandicapt’. Hij vind dat 

ze in een psychiatrisch 
ziekenhuis opgenomen 

moeten worden.

4. Februari 2002
Tijdens een 

EU-bijeenkomst steekt 
Berlusconi twee vingers op 

achter het hoofd van de 
Spaanse minister van 

Buitenlandse Zaken, net 
als er een groepsfoto wordt 
genomen. Het gebaar staat 
in de Latijnse cultuur voor 
een bedrogen echtgenoot.

 
5. Mei 2001

‘Ik heb er spijt van dat ik 
heb gezegd dat 

communisten baby›s eten. 
Maar ik kan bewijzen dat 
communisten wel degelijk 
baby›s hebben opgegeten 
en nog veel ergere dingen 

hebben gedaan.’  

Papi’s 
eigen wetten

• Berlusconi regelde voor 
zichzelf als premier, maar 
ook voor de president en 

de kamer voorzitters, 
immuniteit voor 
strafvervolging. 

• Hij verkortte herhaaldelijk 
verjaringstermijnen zodat 
rechtszaken tegen hem 

moesten worden 
geseponeerd. 

• Hij hield zijn advocaat 
Cesare Previti uit de cel 

door een leeftijdsgrens voor 
hechtenis in te stellen.

 
• Hij haalde 

boekhoudfraude in 
(minder zware) gevallen uit 

het strafrecht. 

• Hij ontnam het 
Openbaar Ministerie het 

recht om in hoger beroep te 
gaan tegen vrijspraak, zodat 

zaken tegen Berlusconi 
doodliepen. 

-Hij paste de kieswet aan 
om voor zichzelf en zijn 

bondgenoten meer zetels in 
het parlement te behalen.

DE 
VROUWEN

VAN SYLVIO
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ER VERSCHIJNT ZELFS EEN FOTO VAN DE 
ZWEMBADAFFAIRE MET SILVIO’S KORTE 
KEU IN ERECTIONELE TOESTAND


