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Grote crisis,
kleine crisis
„Goedenavond en gefelici-

teerd. U bent nu de trotse eige-
naar van een enorme verzeke-
ringsmaatschappij”, met deze
cynische woorden opende
nieuwslezer Brian Williams
van NBC News, het best beke-
ken avondnieuws van de Ver-
enigde Staten, eerder deze
week zijn bulletin. Hij doelde
daarmee op de feitelijke natio-
nalisatie van verzekeringsgi-
gant AIG. Een teer punt, want
terwijl Amerikanen een broer-
tje dood hebben aan over-
heidsinmenging, moeten ze nu
al weken toezien hoe hun rege-
ring met honderden miljarden
aan belastinggeld Wall Street
probeert te behoeden voor de
totale ineenstorting.

Ondanks al dat hulpgeld
heeft de crisis New York in-
middels flink in de greep. Af-
gelopen maanden zijn er al
tienduizenden banen uit de
banksector verdwenen, en dat
is desastreus voor de economie
van de stad. Met iedere baan
die er bij een bank verdwijnt,
verdampt de werkgelegenheid
van nog eens vier mensen die
een baan hebben bij een be-
drijf dat diensten aan banken
verleent.

En dat wordt zo langzamer-
hand merkbaar, al moet je
daar wel je ogen voor open
houden, want het is niet echt
Amerikaans om je eigen misè-
re tentoon te spreiden. Zo lang
je maar even kan, dien je suc-
ces uit te stralen. Maar zo ver-
telde een Nederlandse advo-
caat me afgelopen weekend op
een feestje dat bij zijn kinde-
ren op school al meerdere kin-
deren niet meer zijn komen
opdagen. „De ouders kunnen
het schoolgeld niet meer beta-
len...” Hij kende ook nog een
voormalig collega, die na zijn
ontslag heel snel zijn huis had
verlaten en met zijn hele gezin
naar Houston was verhuisd
om in te trekken bij zijn broer.
Van daaruit zou hij dan op
zoek gaan naar nieuw werk.

De hele sfeer op de bijeen-
komst was redelijk timide.
Veel van de Nederlanders op
Manhattan zijn op een of an-
dere manier afhankelijk van
de conditie van de financiële
wereld. „Alles lijkt deze we-
ken stil te staan”, klaagde een
van hen, terwijl hij nog een
slok nam van zijn import Hei-
neken. „Als dit zo nog een
paar weken doorgaat, dan zie
ik rond de jaarwisseling de
eerste collega’s terug naar Ne-
derland keren.”

Met gevoel voor galgenhu-
mor zag een enkeling toch ook
nog een lichtpuntje. „Jaren-
lang heb ik moeten toezien hoe
mijn belastinggeld in noodlij-
dende andere regio’s van het
land werd gepompt. Nu komt
er eindelijk ook eens wat geld
deze kant op.”

buitenland@telegraaf.nl
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Het sfeervolle Prima Life Makadi
Resort is fantastisch gelegen en
heeft mooi prive strand met een
prachtig huisrif. Paradijs voor kinderen!

Egypte - Hurghada
5* Prima Life Makadi
All Inclusive

499,-

Luxe en comfortabel 5* Hotel met
zeer gunstige ligging.
Ideaal voor een heerlijke vakantie.

Tunesië - Sousse
5* Orient Palace
Halfpension

299,-

Eenvoudig en leuk hotel aan de
levendige Boujafaar promenade
en slechts enkele minuten van het
bruisende centrum!

Tunesië - Sousse
3* Nour Justinia
Halfpension

199,-

Inclusief Nijlcruise, Caïro en Rode
Zee. Excursies naar o.a. vallei der
Koningen, de Piramiden van Gizeh
en Alexandrië zijn inbegrepen!

Egypte - Rondreis
15-daagse Complete rondreis
Egypte

799,-

Mooi appartementencomplex,
ideaal gelegen op 400m van het
strand en het centrum van
Playa del Ingles!

Gran Canaria
3* Jardin del Atlantico
Logies

279,-

Sfeervol appartementencomplex
gelegen in het toeristische Lagos op
zeer korte afstand van het mooie
Da Meia-strand.

Portugal - Algarve
3* Dom Pedro Meia Praia
Logies

199,-

Luxueus hotel in een omgeving
met een helderblauwe zee en de
indrukwekkende bergen van de
Sinaï-woestijn op de achtergrond.

Egypte - Taba
5* Sonesta Beach Resort
All Inclusive

399,-

Despina is een sfeervol familiehotel
wat zich onderscheid door een
goede service, een persoonlijke
aanpak en een gunstige ligging.

Kreta-Chersonissos
2* Despina hotel
Logies en ontbijt

199,-

www.skytours.nl
0900 - 1552 18ct/pm

www.skytours.nl
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Phillip Margolin, Minette Walters, Katy Gardner, Colin Forbes, Kathy Reichs en Michael Connelly
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Verontrustend is vooral dat
de kleine vrachtauto, volgela-
den met 600 kilo explosieven,
zonder problemen kon door-
dringen tot het meest beveilig-
de stuk van Pakistan, de rege-
rings- en diplomatenwijk. En
dat op de dag dat er al een ab-
solute waak-
zaamheid in
dat deel van
Islamabad
in acht werd
genomen
vanwege de toespraak die de
nieuwe president, Asif Ali
Zardari, uren voor de aanslag
hield in het parlement.

Volgens sommige Paki-
staanse veiligheidsfunctiona-
rissen wilde de aanslagpleger
– maar het kunnen er ook
meerdere zijn geweest – door-
dringen tot het nabij het Mar-
riott-hotel gelegen parle-
mentsgebouw of wellicht tot
de tegenovergelegen ambts-
woning van premier Yousuf
Raza Gilani die net met presi-
dent Zardari aan tafel was ge-
gaan. „Door de veiligheids-
maatregelen lukte dat niet en
koos men het Marriott”, aldus
een politiebron, suggererend
dat de bewaking wel op orde
was.

Een van de bekendste de-
fensiespecialisten in Paki-
stan, prof. Riffat Hussein,

spreekt van een „goed geplan-
de uitdaging aan de autoritei-
ten, een signaal dat niemand
veilig is”. Hussein en andere
deskundigen wijzen er vooral
op dat de beveiliging absoluut
minimaal is als na zonsonder-
gang ook de politiemannen na

een dag
vasten tij-
dens de ra-
madan hun
maaltijd
nuttigen en

niet meer alert zijn. Precies
op dat moment werd toegesla-
gen, weloverwogen aldus de
experts. 

Bang
Er is echter in het al jaren

door extremistische aansla-
gen geplaagde Pakistan – dit
jaar alleen al 1300 doden – ook
een dieper probleem, name-
lijk het allerbelabberdste mo-
reel van politie en veiligheids-
troepen. Veiligheidsanalist
Ayesha Siddiqa oordeelt
snoeihard: „De Pakistaanse
politie is het beu doelwit te
zijn en geeft dus niet thuis.
Anderen vullen de gaten niet.
Het veiligheidssysteem brok-
kelt in snel tempo af.” 

Voor ISAF – en dus ook de
Nederlandse troepen in Oer-
oezgan – een alarmerende con-
clusie. Slap of geen optreden
in het Pakistaanse deel van het
grensgebied versterkt alleen
maar de Taliban en Al-Qaeda
die zodoende actief kunnen
blijven in Afghanistan.

Voormalig Pakistans veilig-
heidschef Masood Sharif
vreest dat het geweld alleen
maar zal toenemen. „Men
doet aan symptoombestrij-
ding, dus als de aanslag heeft
plaatsgevonden”, zegt hij. „De
oorlog duurt al zeven jaar en
op deze manier zal er nooit
een einde aan komen.”

PAKISTAN ZWAKSTE SCHAKEL IN OORLOG TEGEN TERREUR

Veiligheid rammelt
door Hans Kuitert

ISLAMABAD, maandag
De verwoestende bomaanslag op het Marriott-ho-

tel in de Pakistaanse hoofdstad, zaterdag, legt ander-
maal de rammelende veiligheid bloot in de regio
waar de internationale oorlog tegen terrorisme
wordt gevoerd. 

Theatrale machtswisseling Zuid-Afrika

Hoewel het land
gonst van de geruchten
over politieke afreke-
ningen, scheuringen in
het oppermachtige
ANC en zelfs burger-
oorlog, is de spectacu-
laire machtswisseling
toch vooral een demo-
cratisch schouwspel.
Hoewel het bedrijfsle-
ven de onzekerheid in Afrika’s
grootste economie niet zal
waarderen, is er van een aan-

staande ineenstorting
van die economie vol-
gens kenners geen
sprake. Feit is dat er
een einde is gekomen
aan het regime van
één van de belangrijk-
ste grondleggers van
de Zuid-Afrikaanse
democratie en vrij-
emarkteconomie. Het

linksere beleid van de nieuwe
garde – onder leiding van de
flamboyante populist Jacob

Zuma – wordt dan ook met ar-
gusogen gadegeslagen door in-
vesteerders.

Hoewel de oppositie en een
aantal ANC’ers de timing la-
ken, juichte de Sunday Times
in een commentaar Mbeki’s
vertrek toe. „Hij was een
slechte president. Hij verdeel-
de ons land”, aldus de krant.
Het grootste probleem was dat
Mbeki (66) zich steeds meer als

alwetende alleenheerser ge-
droeg. Politieke opponenten
schakelde hij bovendien gena-
deloos uit.

In een tv-toespraak waarin
hij gisteravond officieel zijn
aftreden bekendmaakte, ont-
kende Mbeki opnieuw dat hij
zich ooit heeft bemoeid met de
corruptiezaak tegen aartsri-
vaal Zuma. Nadat vorige week
ook een hoge rechter betrok-
kenheid van Mbeki bij de Zu-
ma-zaak suggereerde, was zijn
lot bezegeld. De ANC-jeugd,
vakbond Cosatu en de commu-
nistische partij eisten Mbeki’s
scalp. 

ACHTERGROND
door Joël Roerig

Niet alleen wankelt de rege-
ring van de voortsukkelende
Leterme door het fel opgelaai-
de politieke geruzie wederom,
de christendemocraat staat
vooral in eigen gelederen voor
het blok nadat zijn Vlaams-na-
tionalistische alliantiepartner
N-VA gisteren het vertrouwen
in zijn federale regering opzeg-
de. Daarmee dreigt een scheu-
ring in zijn eigen partij.

De N-VA, met vijf zetels wel-
iswaar niet van belang voor
een meerderheid, ziet niets in
een uiterst vage onderhande-
lingsronde met Letermes
Franstalige coalitiepartijen.
Die zullen volgens hen nergens
toe leiden en bovendien over
de gewestelijke verkiezingen
van juni volgend jaar worden
heen getild.

Terwijl de nog altijd eensge-
zinde Walen de door de Vla-
mingen zo vurig gewenste
staatshervorming slinks blij-
ven traineren, kraakt nu aan
Nederlandstalige zijde het
front en dreigt ook zelfs een
crisis in de Vlaamse regering
van Kris Peeters.

Dilemma
Leterme staat daarmee

voor een dilemma. Weliswaar
kan hij – met het oog op de on-
zekere economie – met steun
van de Vlaamse liberalen zijn
Belgische regering op de been
houden. Maar aan Vlaamse
kant zal het radicalisme daar-
door alleen maar verder toe-
nemen en een definitieve
breuk met N-VA betekenen. 

Doordat na het Vlaams Be-
lang, Lijst Dedecker en de soci-
alisten nu ook de N-VA Leter-
me’s regering niet meer steunt,
beschikt Leterme aan Vlaamse
kant niet meer over een meer-
derheid in het parlement. Hoe-
wel hij met Franstalige steun
kan doorregeren, zou wel spra-
ke zijn van een unicum.

Aan Vlaamse kant groeit
daarom de roep om nieuwe
verkiezingen. ,,Het is hoog tijd
dat de schijnregering Leterme
I verdwijnt en de kiezers op-
nieuw hun mening kunnen ge-
ven”, aldus de Vlaamse opposi-
tieleider Dedecker.

WEER CRISIS
IN BELGIË

Van onze correspondent
BRUSSEL, maandag

Alle ogen in België zijn opnieuw op de geplaagde premier
Yves Leterme gericht, nu het land vijftien maanden na de ver-
kiezingen weer volledig terug bij af is. Dit weekend werd duide-
lijk dat alle pogingen om alsnog een serieus gesprek tussen Vla-
mingen en Franstaligen op te zetten over een staatshervorming
zijn vastgelopen.

Vlaamse onenigheid nieuw obstakel

Gisteravond bood
Olmert aan president
Simon Peres zijn ont-
slag aan, maar hij ver-
trekt niet meteen: hij
blijft waarnemend
premier totdat er een
nieuwe coalitie is ge-
vormd of tot er nieu-
we verkiezingen zijn
gehouden.

Door de schanda-
len rond Olmert, die
aantrad op 14 april 2006, koos
zijn Kadima-partij vorige
week Tzipi Livni als voorzit-

ter. Strikt genomen
zouden de huidige
coalitiegenoten ge-
woon door kunnen
gaan, maar met Liv-
ni als nieuwe leider.

Maar de verande-
ring is aangegrepen
door een aantal par-
tijen om winst te
slaan uit de onrust. 

Afgelopen week-
einde bleek dat er

nog een grote hindernis is
voor Livni om de huidige coa-
litie te laten overleven.

Ehoed Barak, leider van de
Arbeidersparij, de voor-
naamste coalitiegenoot van
Kadima, had afgelopen zater-
dag een gesprek met Benja-
min Netanjahoe van de recht-
se Likoed, een oppositiepar-
tij. 

Dat wordt geïnterpreteerd
als een teken dat Barak het
wel op nieuwe verkiezingen
zou willen laten aankomen.
Hij zou samen met Likoed,
die uitstekend ligt in de pei-
lingen, mogelijk een coalitie
kunnen vormen. 

Einde tijdperk Olmert
Van onze correspondent

TEL AVIV, maandag
De Israëlische premier Ehoed Olmert heeft gisteravond zijn ontslag aangeboden. Hij blijft

nog wel waarnemend premier van Israël. Inmiddels wordt het steeds duidelijker dat het moei-
lijk wordt voor Kadima-leider Tzipi Livni om een nieuwe regering te vormen.

• Ehoed Olmert

Het NAVO-rapport, waar
een Canadese krant de hand
op heeft gelegd, meldt even-
eens dat de soldaten verstoken
waren van contact met het ba-
siskamp. Zowel de NAVO als
het Franse ministerie van De-
fensie ontkent het bestaan van
een dergelijk rapport. Duide-
lijk is wel dat de patrouille in
een hinderlaag is gelopen. De
Canadese krant ’Globe and
Mail’ citeert een NAVO-
woordvoerder die beweert dat

de Taliban in tegenstelling tot
de Fransen wel zwaarbewa-
pend waren. Bovendien kon
de guerrilla rekenen op steun
uit buurland Pakistan. 

Voor de Franse regering ko-
men de berichten uitermate
ongelegen. Vandaag stemt het
Franse parlement over verlen-
ging van de missie. 

Het weekblad ’Le Canard
Enchainé’ zegt dat de kwaliteit
van de geleverde uitrusting te
wensen overlaat. Militairen

zouden op eigen kosten elders
slaapzakken en kleding in-
slaan. 

Dood door munitie tekort
Van onze correspondent

PARIJS, maandag
De uitrusting van de Franse soldaten die begin augustus in Afghanistan sneuvelden, liet sterk

te wensen over. Volgens een geheim NAVO-rapport werden tien Fransen de dood ingejaagd toen
bij een vuurgevecht na anderhalf uur alle munitie was verbruikt.

PRETORIA, maandag
De val van de Zuid-Afrikaanse president Thabo Mbeki is de

voorlopige climax van de hevigste politieke turbulentie sinds
het einde van de apartheid in 1994. 

• Thabo Mbeki

• Even geen financiële crisis,
geen oorlogen. München
zoekt massaal vergetelheid in
het gerstenat. De pullen zullen
niet leeg blijven tijdens het
’oktoberfeest’, zoals dit drink-
gelag in de Beierse hoofdstad
wordt genoemd. Tot 5 oktober
kan er worden doorgezakt. .
Deze traditioneel uitgedoste
Beierse deernen gaven giste-
ren op de openingsdag het
goede voorbeeld. FOTO: AFP

Beieren
in de pul

! SLOVENIË — De sociaalde-
mocratische oppositiepartij SD
heeft gisteren de verkiezingen
in Slovenië gewonnen. De SD
kreeg 31,5 procent van de stem-
men, terwijl de regerende con-
servatieve Democratische Par-
tij (SDS) op 27,7 procent bleef
steken.
! BASKEN — Tien mensen
zijn gisteren in het Noord-
Spaanse Ondarroa gewond ge-
raakt toen een autobom ont-
plofte bij een politiebureau.
Korte tijd eerder ging een bom
af in Vitoria in het zuiden van de
Baskische regio. Daarbij liep
een bankgebouw schade op.
De politie verdenkt de afschei-
dingsbeweging ETA.

• Dit is wat er over is van de receptie van het Marriott Hotel in Isla-
mabad. Er vielen bij de aanslag 54 doden, onder wie vier buitenlan-
ders. Onder de slachtoffers zijn geen Nederlanders. FOTO: EPA

Moreel politie
allerbelabberdst


