Ikkattinn – Berberse volksverhalen
uit Zuid-Marokko

Gesproken
Marokko

talen

In Noord-Afrika worden van oudsher Berberse talen gesproken. De geschiedenis
leert ons dat het altijd al een gebied is geweest waar verschillende culturen
elkaar hebben ontmoet en waar verschillende talen naast elkaar hebben bestaan.
Zo werd er tijdens de Romeinse overheersing van Noord-Afrika (van de tweede
eeuw voor Christus tot de zesde eeuw na Christus), naast genoemde Berberse
talen, Latijn en Punisch gesproken. In het begin van de achtste eeuw na Christus
begon de islam zich over Noord-Afrika uit te breiden en dat bracht een
verspreiding van Arabische spreektalen met zich mee. Dit proces verliep in het
ene gebied langzamer dan in het andere. Zo was waarschijnlijk de overgrote
meerderheid van de Marokkaanse bevolking tot ver in de 19e eeuw Berbertalig.
In Marokko werden tijdens de periode van koloniale overheersing (1912-1956)
Frans en Spaans aan de reeds aanwezige talen toegevoegd.
“In negen landen van Noord-Afrika worden tegenwoordig Berberse talen
gesproken. Het totale aantal sprekers is ongeveer vijfentwintig miljoen. We
onderscheiden acht à tien verschillende Berberse talen die weliswaar taalkundig
sterk verwant, maar in praktijk in wisselende mate onderling verstaanbaar zijn.
Als taalfamilie behoren Berberse talen bij het Afroaziatisch”.

Verreweg de meeste Berbertaligen vinden we in Marokko, een land met 30
miljoen inwoners. Naar schatting de helft van de Marokkanen spreekt van huis uit
een van de drie Marokkaanse Berberse talen (voor de geografische verspreiding
zie het kaartje): Rifijns Berber (Tarifiyt) in het noorden, met ongeveer twee
miljoen sprekers; Midden-Atlas Berber (Tamazight) in het midden, met ongeveer
vier miljoen sprekers en Tasjelhiyt Berber (Tasjelhiyt of Tasusiyt) in het zuiden,
met ongeveer negen miljoen sprekers.
Veel Berbertaligen zijn uit hun oorspronkelijke woongebied geëmigreerd, zowel
naar gebieden binnen hun eigen vaderland als naar andere landen. De grootste
stad van Marokko, Casablanca, is voor zestig procent Berbertalig; één op de
twaalf inwoners van Parijs spreekt een Berberse taal.
Als gevolg van arbeidsmigratie vanuit Marokko, vanaf de jaren zeventig van de
vorige eeuw, hebben zich in Nederland veel Marokkanen gevestigd. Thans, 2005,
wonen er ongeveer 300.000 Marokkanen in Nederland. Hiervan is driekwart
Berbertalig, dus ongeveer 220.000 mensen, waarvan waarschijnlijk 180.000
Rifberbers en 40.000 Berbertaligen uit de Midden-Atlas en Zuid-Marokko.
Het Tasjelhiyt Berber van Zuid-Marokko is naar aantal sprekers de grootste
Berberse taal van Marokko. De noordelijke grens van het Tasjelhiyt Berbertaalgebied wordt gevormd door de noordelijke rand van de Hoge-Atlas; de
zuidelijke grens is de denkbeeldige lijn van Foum Zguid, een plaats ten zuiden van
Ouarzazate, in het oosten, tot het plaatsje Ifni aan de kust in het westen. De
oostelijke grens is de denkbeeldige lijn van Demnate, over Ouarzazate naar Foum
Zguid. De westelijke grens is de kust van de Atlantische oceaan, tussen de steden
Essaouira en Ifni. Ten zuiden van de stad Demnate gaat het Tasjelhiyt Berber
geleidelijk over in het Berber van de Midden-Atlas.
as-Sûs al-Aqsâ
Het Tasjelhiyt Berberse taalgebied, dat in oppervlakte ongeveer vier keer zo groot
is als Nederland, was bij de oude Arabische geografen en historici bekend als asSûs al-Aqsâ “de verafgelegen Sous”. De Sous is de naam van de grote vlakte ten
oosten van Agadir. Vandaar dat het Tasjelhiyt Berber ook wel Sous Berber wordt
genoemd. In Franstalige werken noemt men deze taal gewoonlijk “Chleuh” of
“Tachelhiyt”.
In het hedendaagse Marokko hebben Berberse talen zeer recent een officiële
status gekregen. In 2002 is er een koninklijk instituut voor de Berberse cultuur
opgericht (Institut Royal de la Culture Amazighe) dat onder meer de invoering

van Berberse talen in het onderwijs moet voorbereiden. Officieel wordt er op
scholen en universiteiten nog steeds geen onderwijs in Berberse talen gegeven.
Veel Arabischtalige Marokkanen hebben moeite met deze officiële erkenning van
Berberse talen en herhalen hun vooroordelen ten aanzien van deze talen voor
ieder die het horen wil. Berberse talen zouden in hun ogen niet veel meer zijn dan
verbasterde dialecten van het Arabisch, het zouden dialecten zijn “zonder enige
grammatica”, het zouden talen zijn van eenvoudige boeren uit de bergen
(ibudrarn), talen zonder enige culturele waarde, etc. Berbertalige intellectuelen
beschouwen dit als naweeën van het pan-arabisch gedachtegoed, met zijn
onrealistische ideeën over taal. In hun ogen wordt aan het op scholen gedoceerde
Modern Standaard Arabisch een te hoge status toegekend, ten koste van
Arabische spreektalen en Berberse talen.
Wie zich verdiept in de Berberse cultuur zal ontdekken dat deze een geheel eigen
karakter heeft en een van de belangrijke grondslagen vormt van de Marokkaanse
cultuur in het algemeen.
Ayt Umarg
De culturele eigenheid van de Berberse gebieden is merkbaar en voelbaar voor
wie er voor openstaat. Als je door het Tasjelhiyt-talige zuidwesten van Marokko
reist, kom je vroeg of laat in aanraking met vormen van orale literatuur. Deze
streek is bekend om zijn rijke vertelcultuur en zijn gezongen poëzie. De Tasjelhiyt
Berbers van Zuid-Marokko worden ayt umarg “de mensen van de poëzie”
genoemd. In ieder dorp tref je mensen aan die bekend zijn als verteller van
verhalen, ieder dorp heeft een dichter-zanger (rrays, meervoud rrways) of
dichteres-zangeres (rraysa, meervoud rraysat). Men verkoopt en beluistert er
cassettebanden van de eigen, locale rrways of van de landelijk bekende, zoals de
grote Lhadj Bel‘id, Mohammed Demsiri, of bekende rraysat als Taba‘mrant en
Raqiya Demsiriyya. Als je geluk hebt word je uitgenodigd voor een ahwasj, een
dansfeest dat in de avond en in de nacht wordt gehouden, een feest waaraan de
hele dorpsgemeenschap meedoet en waarin lokale dichters of dichteressen de
show stelen. Tijdens de stiltes tussen de dansbewegingen bestoken ze elkaar met
dichtregels: liefdespoëzie, natuurpoëzie, maar veelal ook toespelingen op voor
iedereen bekende gebeurtenissen of situaties in het dorp.
Ibn Khaldoen (1332-1406), een van de grote denkers en historici van de Arabische
wereld, schreef de Berbers niet alleen een centrale rol toe in de geschiedenis van
Noord-Afrika, hij roemde met name ook hun rijke vertelcultuur: De Berbers

vertellen zoveel van dergelijke verhalen dat je er boekdelen mee zou kunnen
vullen, als je de moeite zou nemen om ze op te schrijven.
Rond 1850 werden de eerste volksverhalen in het Tasjelhiyt Berber door
Europese, veelal Franse, onderzoekers verzameld en gepubliceerd. Vanaf 1850 tot
nu hebben auteurs als de Slane, de Rochemonteix, Stumme, Destaing, Laoust,
Justinard, Jordan, Roux, Leguil, Galand, Galand-Pernet, Boukous en Stroomer
tekstmateriaal gepubliceerd, waaronder volksverhalen. Al dit gepubliceerde
tekstmateriaal is van groot belang zowel voor studie van de oraal-literaire traditie
van Zuid-Marokko als voor de studie van het Tasjelhiyt Berber als taal.
Tegenwoordig vinden we steeds meer orale literatuur, verhalen en liederen die op
CD’s, video’s, cassettebanden en grammofoonplaten zijn uitgebracht en die
eveneens een grote culturele waarde vertegenwoordigen.
In de loop van de jaren heb ik vooral verhalen verzameld die typerend zijn voor de
vertelcultuur van Zuid-Marokko. Daarbij heb ik gestreefd naar variatie in vorm en
inhoud: van toversprookjes tot boertige verhalen, van anecdotes tot kinderlijke
niemandalletjes, van onnozele grappen tot slimmigheden, van dierverhalen tot
heiligenverhalen.
Ook heb ik enkele verhalen uitgekozen waarin oraal-literaire vertelstructuren
duidelijk zichtbaar zijn, bijvoorbeeld verhalen met een “klassieke” opbouw in
eenheden van drie of verhalen waarin dezelfde of vergelijkbare motieven zijn
verweven. Bij de laatstgenoemde verhalen zal de lezer denken dat hij bepaalde
passages al eerder heeft gelezen, om vervolgens te merken dat het verhaal toch
weer op een andere manier verder gaat.
El-khla
Sommige hoofdfiguren in de verhalen zijn niet specifiek voor de vertelcultuur van
Zuid-Marokko, maar komen ook elders voor. Zo is de figuur van de menseneter of
menseneetster, die ver van de bewoonde wereld in de wildernis (el-khla) woont en
een bedreiging vormt voor meestal jonge kinderen kenmerkend voor de Arabische
en Berberse verhalen van heel Noord-Afrika. Hetzelfde geldt voor de verhalen
over de grappenmaker Djeha, een figuur die zowel in de Maghreb-landen als in de
rest van het Midden-Oosten bekend is. Wel kenmerkend voor Zuid-Marokko is,
bijvoorbeeld, het motief van de mooie jonge held die zichzelf lelijk maakt door een
buikvlies van een geslacht schaap over het hoofd te trekken om te lijken op
iemand met schurft. Hij wordt dan met rust gelaten en kan zijn plannen uitvoeren.
Sommige verhalen bevatten motieven die we ook in verhalen uit andere bekende

orale tradities tegenkomen. Een contaminatie van de figuur van koning Midas en
Alexander de Grote, de koning “met de hoorns (dhû l-qarnayn)”. Koning Midas
wilde geheim houden, dat hij ezelsoren had. Hij droeg daarom een grote muts om
ze aan het oog te onttrekken, alleen zijn kapper wist ervan, maar die moest zijn
mond houden. Dit geheim viel de arme kapper echter zeer zwaar en om het ooit
maar één keer te kunnen zeggen groef hij een diepe kuil, ging erin staan en riep:
“Koning Midas heeft ezelsoren.” Later groeide daar riet en als de wind er
doorheen waaide hoorde men die woorden. In onze Berberse verhalen gebeurt er
iets dergelijks. Een jongen die het haar van de koning heeft afgeschoren ziet dat
de koning hoorns heeft en moet dit geheim houden. Hij speelt de melodie van het
lied “de koning heeft hoorns” op een rietfluit. De rietfluit valt in een put en schiet
wortel. Daarna zingt het jonge riet het lied “de koning heeft hoorns”.
Het avontuur van de zestiende eeuwse Zuid-Marokkaanse heilige Sidi Hmad Oe
Moesa die, gekleed in een schaapsvel, tussen de schapen, ontsnapt aan een éénogige menseneter doet denken aan de ontsnapping van Odysseus uit de grot van
de cycloop Polyfemus.
Ook zijn er thema’s en motieven te vinden die wij uit de collectie van de
gebroeders Grimm kennen. Naast vertellingen waarin dieren een hoofdrol spelen,
staan verhalen waarin gelachen wordt om de koraanleraar, of verhalen waarin
lokale islamitische heiligen centraal staan.
Veel figuren uit de Bijbel (Noach, Mozes, Abraham, Job, Salomon, Jezus, Maria,
etc.) worden ook in de koraan genoemd. In de islamitische traditie gelden deze
figuren als profeten of als heiligen. Verhalen rondom dergelijke figuren zijn
verzameld in een zeer populaire bundel die in de hele islamitische wereld te koop
is, de qisas al-anbiyâ’ “de verhalen van de profeten”. Echo’s van deze verhalen
klinken door in de volksverhalen over Koning Salomon en of Noach.
Hier en daar komen we ook etiologische, dat wil zeggen, redengevende motieven
of verhalen tegen: “en daarom heeft de vleermuis geen veren” , “en daarom laat
de panter mensen met rust” , “en daarom is de zee zout.”
Verscheidene malen ontmoeten we het motief van de hoofdpersoon die een slavin
bij een put ontmoet en door haar bemiddeling weer wordt toegelaten bij zijn
geliefde of bij zijn zuster. Het “toevallig” op één plaats samenkomen van
hoofdpersonen aan het einde van een verhaal is een bekend motief in
volksverhalen. .
In het verhaal van Hamed Schapekeutel wordt gespeeld met onwerkelijke

dimensies en onwaarschijnlijke situaties. Het verhaal gaat over een brutaal,
onsympathiek kind, zo groot als een schapekeutel dat in zijn eentje de onderbalk
van een weefgetouw draagt, dat mensen op de vlucht jaagt en dat, zelfs vanuit de
maag en de blaas van een koe en vanuit de maag van een jakhals, zijn
dorpsgenoten nog lastig valt.
De Nederlandse lezer valt de droge, harde vertelstijl op: je vindt in deze verhalen
geen grote emoties, eerder droge verslagen van handelingen. Geen
psychologische diepte bij de hoofdpersonen, geen overwegingen alvorens te
handelen, geen emoties na verlies van een dierbare. Je vindt grote, moeiteloze en
emotieloze radikale veranderingen in de loyaliteit van de hoofdpersonen.
We worden, net als in de verhalen van de gebroeders Grimm, met wreedheden
geconfronteerd die overigens altijd op zeer onderkoelde wijze naar voren worden
gebracht. Er worden in de verhalen mensen onthoofd, oorlellen en pinken
afgesneden, kinderen achtergelaten in een bos, kinderen vetgemest, er wordt
gedreigd met het villen van de gezichtshuid.
Zoals vaak in volksverhalen treden er vreemde wezens op of dieren die kunnen
spreken en waarmee mensen dus ook gewoon kunnen communiceren.
Belangrijke veranderingen in een verhaal vinden soms op mechanische wijze
plaats: door het eten van een vijg krijgt iemand een hoorn op zijn hoofd, door het
eten van de volgende vijg een tweede hoorn; daarna nog een vijg en de eerste
hoorn verdwijnt, een laatste vijg en de tweede hoorn verdwijnt; door het draaien
aan een ring gebeurt er iets nieuws; de valk die de hoofdpersoon naar Ghalia bint
Mansoer brengt heeft tijdens de vlucht stukken vlees nodig; ze worden de valk
toegediend alsof het een auto betreft die benzine nodig heeft.
Verhalen of verhaalmotieven zijn niet altijd even logisch of consequent. Aan het
begin van verhaal 29 wordt verteld dat er een dief is uit Marrakech en een dief uit
Fes, die niettemin even later, in een en dezelfde stad, dezelfde vrouw in hetzelfde
huis blijken te hebben.
Soms worden motieven uitgewerkt, soms worden ze zomaar ingevoerd en met
hetzelfde gemak weer verlaten. Een verhaallijn kan zonder reden worden
afgebroken en nieuwe lijnen kunnen worden ingevoegd. Het einde van een
verhaal kan zo plotseling komen, dat het voor het gevoel van de lezer onaf is. Er
zijn verhalen die op een zelfde manier beginnen maar heel anders eindigen of
verschillend beginnen en met eenzelfde motief eindigen.
Ik heb gestreefd naar een vertaling die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke
Berberse tekst staat, zonder de leesbaarheid van het Nederlands geweld aan te

doen.
Enkele verhalen uit de bundel Ikkattinn

Hmad Unamir
Er was eens een jongen die geen familie had, hij had alleen nog maar zijn moeder.
Hij was leerling op de koraanschool. Wanneer hij ‘s nachts in zijn bed lag te
slapen, kwamen er steeds engelen bij hem op bezoek die hennaversieringen op
zijn handen aanbrachten. De volgende morgen stond hij dan op en ging hij naar
school. De koraanleraar zag zijn beschilderde handen en gaf zijn leerling daarvoor
een flinke straf. Op een dag zei de jongen tegen de koraanleraar: “Meester, U
moet me geloven! Ik beschilder mijn handen niet zelf. Als ik ‘s avonds ga slapen,
dan blijken mijn handen de volgende morgen beschilderd te zijn! Ik heb geen idee
wie dat doet!” “Weet je wat je moet doen?” zei de koraanleraar, “Als je vanavond
gaat slapen, neem dan een tadjien mee, zet daar een brandende kaars in en doe
het deksel erop, zodat er geen licht uitkomt. Blijf wakker, val niet in slaap, maar
doe alsof je slaapt.” “Goed, meester,” antwoordde de jongen. Hij ging weg en
deed wat de meester hem gezegd had.
Midden in de nacht kwamen de engelen weer en beschilderden zijn handen met
henna. Met een bliksemsnelle beweging pakte hij er een vast. Hij tilde het deksel
van de tadjien op en zag in zijn handen een engeltje in de gedaante van een
meisje. “Laat me gaan, Hmad,” smeekte het engel-meisje, “je kunt toch niet aan
mijn voorwaarden voldoen.” “Ik laat je niet gaan! Door jullie heb ik elke ochtend
van de koraanleraar een flinke straf gekregen.” Opnieuw smeekte ze: “Laat me
gaan, je kunt toch niet aan mijn voorwaarden voldoen.” “Wat zijn jouw
voorwaarden dan?” vroeg hij. Ze antwoordde: “Ik heb zeven kamers nodig, de een
gebouwd in de ander en je moet ze allemaal kunnen open maken met één sleutel.”
“Dat komt voor elkaar,” zei hij, waarop zij vervolgde: “Maar onthoud goed:
niemand mag in die kamers komen behalve jij.” “Afgesproken,” antwoordde hij.

Hij liet het engeltje zolang in zijn kamer wonen, totdat hij die zeven kamers had
gebouwd. Toen trouwde hij met haar en ging bij haar wonen.
Telkens als hij wegging deed hij de kamers op slot en legde de sleutel onder de
mesthoop. Zijn moeder had geen idee wat er in die kamers gaande was. Zij wilde
er graag eens een kijkje nemen, maar ze wist niet waar haar zoon de sleutel
verstopte.
Op een dag scharrelde er een kip rond in de mesthoop en die woelde de sleutel
naar de oppervlakte. Zijn moeder vond de sleutel en begon er onmiddellijk die
kamertjes mee open te maken. Toen ze bij de laatste kamer was aangekomen,
stond ze oog in oog met het engel-meisje. Ze schrokken allebei zeer. De moeder
ging weer snel naar buiten. Haastig deed ze de kamers weer een voor een op slot
en verborg de sleutel op dezelfde plek in de mesthoop.
Toen de jongen weer terugkwam, pakte hij de sleutel en opende de eerste deur.
Hij zag dat de vloer van de eerste kamer vochtig was. In de tweede kamer kwam
het water tot zijn enkels, in de derde kamer kwam het water tot zijn kuiten, in de
vierde kamer tot zijn knieën, in de vijfde kamer tot zijn dijen, in de zesde kamer
tot zijn middel, in de zevende kamer tot zijn oksels. Daar zag hij in de vensterbank
het engel-meisje zitten, ze huilde dikke tranen. “Wat is er met je?” vroeg hij haar.
“Met mij is er niets! Alleen, je moeder is hier geweest en dat is tegen onze
afspraak! Doe nu even het raam voor me open, zodat ik wat frisse lucht kan
krijgen.” De jongen deed het raam open en het engel-meisje vloog weg. Hij
strekte zijn hand uit om haar te pakken te krijgen, maar tevergeefs. Zij liet een
ring achter in zijn hand, veranderde in een duif en vloog weg. Ze riep nog: “Als je
echt van me houdt, kom dan naar me toe in de zevende hemel.” En weg was ze.
De jongen ging naar buiten, kocht een paard en trok de wijde wereld in. Hij reisde
drie jaar lang, totdat hij aankwam bij een nest met jongen van een reusachtige
valk. Als deze valk vloog, leek het alsof er een huis door de lucht ging. Hij slachtte
zijn paard en gaf het vlees aan de jongen in het nest van de valk. Toen de
moedervalk weer terugkwam en haar jongen paardevlees zag eten, zei ze: “Laat
degene die deze goede daad heeft verricht hier komen. Hij kan van mij krijgen
wat hij wil.” De jongeman zei tegen de moedervalk: “Ik heb ze het vlees gegeven.”
“Hoe kan ik je belonen?” vroeg de vogel. “Ik wil alleen maar dat je me naar de
zevende hemel brengt,” zei hij. “Dat is goed,” zei de valk, “ga maar op mijn rug
zitten!” De jongen ging op de rug van de enorme vogel zitten. Met krachtige
slagen vloog ze met hem weg.

Toen ze bij de zevende hemel waren aangekomen, zette de moedervalk hem neer
en nam afscheid van hem. De jongen liep verder totdat hij bij een bron kwam.
Vlak bij de bron stond een boom. Hij besloot erin te klimmen. Na een tijdje kwam
er een slavin bij de bron om water te halen. Ze zag het gezicht van de jongen
weerspiegeld in het water. Ze zei verongelijkt: “Nu ben ik zó knap! Waarom zou ik
water moeten halen voor mijn meesteres?” Boos hief ze de waterkruik omhoog en
wilde hem kapot gooien op de grond. Toen riep de jongen naar beneden: “Kalm
aan! Kijk eens omhoog, ik ben het die je in het water hebt gezien! Wiens slavin
ben je?” “De slavin van mevrouw zus-en-zo,” antwoordde ze. “Kijk,” zei hij, “hier
is een ring, breng hem naar je meesteres.” Ze pakte de ring en ging weg. Toen ze
thuis kwam, gaf ze de ring aan haar meesteres. Haar meesteres gaf haar het
bevel: “Haal een ezel en laad hem vol hooi! Verstop de jongeman onder het hooi
en breng hem hierheen.” De slavin ging weg en deed wat haar meesteres haar
had bevolen. Ze nam de jongeman mee naar huis. Hij kroop onder het hooi
vandaan en zag na lange tijd zijn eigen vrouw weer terug. Hij ging weer bij haar
wonen. Zijn vrouw liet hem het hele huis zien. Toen ze bij een bepaalde deur
aankwamen die op de aarde uitkeek, zei ze tegen hem: “Je kunt alle kamers van
het huis gebruiken, maar doe déze deur alsjeblieft niet open!”
De jongeman woonde lange tijd bij zijn vrouw. Toen de dag van het slachtfeest
gekomen was, dacht hij bij zichzelf: “Kom, laat ik eens achter de deur kijken die ik
van mijn vrouw niet mocht openmaken.” Hij ging erheen en maakte hem open.
Vanuit de zevende hemel zag hij toen de aarde, en heel, heel ver weg, zijn moeder
die een schaap voor het slachtfeest in toom probeerde te houden. Ze slaagde er
niet in het dier te slachten. Ze riep steeds vertwijfeld: “Waar blijf je nou toch, o
Hmad, mijn zoon! Kom toch gauw om voor mij deze ram te slachten.” Ze huilde.
De jongeman zag dit. Hij kreeg medelijden met zijn lieve oude moeder en
sprong……
Tijdens zijn val naar de aarde sneden de winden hem in stukken. Een druppel
bloed kwam terecht op de ram en doodde hem. Zijn vingers vielen op een rots,
daar ontstonden vijf bronnen. Hmad Unamir zelf was dood. Vaarwel!
Over de jakhals, de egel en de eigenaar van een tuin
Een jakhals en een egel waren vrienden. Ze hadden samen een tuin en daarin
hadden ze uien geplant. Toen de uien groot genoeg waren om geoogst te worden
zei de egel tegen de jakhals: “Wat wil je: het bovenste dat voor moslims is
toegestaan of het onderste dat voor moslims verboden is?” De egel wilde hem

natuurlijk voor de gek houden en hem het uienloof aansmeren, om er dan zelf met
de uien aan de onderkant van de plant vandoor te gaan. De jakhals antwoordde:
“Ik wil dat wat toegestaan is! Wat zou ik moeten doen met iets dat verboden is?”
Waarop de egel zei: “O, maar ik wil me absoluut niet met jouw keuze bemoeien.”
“Dat heb ik ook niet gevraagd!” “Welaan,” zei de egel, “oogst je uienloof dan
maar!” De jakhals begon het uienloof af te snijden en de egel haalde op zijn beurt
de uien uit de grond. Hij legde ze in de zon te drogen. Ook de jakhals legde het
uienloof in de zon. De egel liet zijn domme vriend zijn gang maar gaan.
Toen alles mooi droog was zei de egel: “Ik wil die mooie oogst van mij nu
wannen.” “Wat bedoel je?” vroeg de jakhals. “Gebruik je ogen maar goed, dan zul
je het zien!” zei de egel. De jakhals lette goed op wat zijn vriend deed. De egel
wachtte tot er een flinke bries was opgestoken en begon de uien in de wind
omhoog te gooien om ze zo te ontdoen van stof en viezigheid. Daarna gooide de
jakhals zijn gedroogde uienloof ook maar omhoog in de wind, maar zijn hele
“oogst” werd door de wind meegenomen! De egel liet de jakhals achter en lachtte
in zijn vuistje. Hij nam de uien mee naar huis en borg ze goed op zodat hij er een
tijdlang van kon eten. De jakhals zei tegen hem: “Ik heb best wel in de gaten wat
je met me hebt uitgehaald!” Waarop de egel schijnheilig verklaarde: “Ik heb dit
alleen maar gedaan om je te laten eten wat voor moslims geoorloofd is!”
Een tijdje later zei de jakhals tegen de egel: “Laten we nog eens samen in de tuin
werken!” “Dat is goed,” zei de egel. Ze gingen aan de slag en ze zaaiden deze
keer graan. Toen ze klaar waren gingen ze weer uiteen. Toen het graan rijp was
geworden zei de egel tegen de jakhals: “Beweer nu niet dat ik je bedrieg en kies
gewoon wat je wilt! Wil je het verbodene daar beneden of wil je het toegestane
dat daar bovenaan zit?” De egel zei dit natuurlijk omdat hij wel wist dat de jakhals
beter zou nadenken dan die keer dat de egel het onderste, de uien, en de jakhals
het bovenste, het uienloof, had genomen. De jakhals antwoordde: “Als mij
eenmaal iets is overkomen, dan onthoud ik dat goed! Geef mij maar het
verbodene daar beneden, en jij, neem jij maar het bovenste!” “Nee,” zei de egel,
“jij moet het bovenste pakken, ik neem het onderste.” “Jouw beurt is voorbij,” zei
de jakhals, “deze keer zul je me niet meer bij de neus nemen! Ik heb heus wel in
de gaten wat je bedoeling is!” De egel deed alsof hij huilde, hij begon luid te
jammeren en te weeklagen. “Schiet op,” zei de jakhals bazig, “trek de bovenkant
eraf, ik wil nu mijn deel hebben!” Gehoorzaam haalde de egel de korenaren aan
de bovenkant van elke plant eraf en liet de korenhalmen voor de jakhals staan. De
jakhals kwam eraan om deze halmen te oogsten. De egel liet hem zijn gang maar

gaan. Toen de korenaren droog waren, legde de egel ze op de grond en begon te
dorsen. De graankorrels sprongen eruit. Ook de jakhals ging dorsen, maar zijn
korenhalmen leverden alleen maar stro op. De egel kon weer lekker smullen en de
jakhals had weer het nakijken. Hij stond versteld van de slimheid van de egel.
Weer een tijdje later zei de jakhals tegen de egel: “Laten we naar die-en-die tuin
gaan, de baas van die tuin is naar huis. Hij staat vol vijgen en druiven.” “Ja!”
antwoordde de egel, “laten we daar heen gaan!” Samen gingen ze die tuin in.
Telkens als de egel een druif had gegeten, ging hij weg om even te proberen of hij
nog door het gat kon waardoor hij de tuin was binnengekomen, want dat gat was
nogal nauw. Hij was bang dat hij, eenmaal volgegeten, niet meer door dat gat
heen zou kunnen. Dan zou hij niet meer naar buiten kunnen en dan zou de
eigenaar van de tuin hem te grazen kunnen nemen. De domme jakhals echter zat
zorgeloos vijgen te eten tot hij zijn buik rond had. Daarna ging hij naar de druiven
en at verder tot hij een buik had, zo groot als die van een koe. Nauwelijk was de
egel de tuin uit of hij zei tegen de jakhals: “Pas op! De eigenaar van de tuin komt
eraan!” De jakhals rende naar de plaats waar hij de tuin was binnengekomen,
maar hij kon niet meer door het gat naar buiten. Hij schreeuwde tegen de egel:
“Als je nog weet wat echte vriendschap is, zeg me dan wat ik moet doen!” De egel
zei: “Doe alsof je dood bent, ga languit in een greppel liggen, steek een gebroken
abrikoos in je kont, doe je mond open en hou je adem in! Als de eigenaar van de
tuin je vindt, dan pakt hij je bij je staart en dan gooit hij je over de omheining. En
dan moet je maken dat je wegkomt!” De jakhals deed wat de egel hem gezegd
had. Toen de baas van de tuin gekomen was, vond hij de jakhals. Mieren droegen
stukjes abrikozenpit weg uit de anus van de jakhals. “Moge God over je
rechtspreken, mormel!” zei de baas van de tuin en hij pakte hem bij zijn staart en
slingerde hem over de omheining. De jakhals rende weg en riep: “Haha! Ik heb je
lekker gefopt!” “O, maar ik herken je toch wel tussen de andere jakhalzen,” riep
de baas van de tuin hem achterna, “kijk maar wat er met je staart is gebeurd!” De
jakhals bekeek zijn staart en zag dat het vel eraf gestroopt was. Hij schreeuwde
naar de egel: “Nu ben ik gelukkig uit de tuin, ik heb gedaan wat je me hebt
gezegd! Maar de baas heeft me bij mijn staart gepakt en het vel eraf gestroopt! Ik
zei nog: ‘Haha! Ik heb je gefopt!’ Maar hij zei: ‘Ik herken je toch wel! De huid van
je staart is eraf gestroopt! Ik ga naar de jakhalzenrechtbank en zal een klacht
tegen je indienen. Waar je ook bent, ze zullen je te pakken krijgen en dan zul je
alles betalen wat je van me hebt opgegeten.’ ” De egel zei tegen de jakhals: “Hou
je mond en zeg niemand er iets over! Roep alle jakhalzen bij elkaar en zeg tegen

ze dat ze je moeten komen helpen bij het dorsen.”
Diezelfde dag nog riep de jakhals alle andere jakhalzen bijeen en vroeg of ze mee
wilden helpen bij het dorsen. De egel dreef ze bijelkaar en bond al hun staarten
aan elkaar vast met een touw. Op deze manier dorste de jakhals met hulp van de
andere jakhalzen. Intussen ging de egel naar de windhond en zei tegen hem:
“Kom mee, dan kun je lol hebben! De jakhalzen zijn aan het dorsen.” De egel ging
weer terug en liep, voor de windhond uit, naar zijn vriend de jakhals en riep tegen
hem: “Weg wezen! Snel! De windhonden komen eraan!” Dat zei hij om de
jakhalzen bang te maken, zodat ze aan elkaar zouden gaan trekken en elkaar de
staart zouden afstropen, zoals dat ook bij zijn vriend was gebeurd. Dan zou de
baas van de tuin zijn vriend, de jakhals niet meer herkennen tussen de andere
jakhalzen. Ook de jakhals rende naar de andere jakhalzen toe en riep: “Hé jullie
daar! Weg wezen! Er komen windhonden op jullie af!” Zodra ze de windhonden
hoorden, begon iedere jakhals in paniek in een andere richting te trekken. Zo
raakten ook al hún staarten ontveld.
De baas van de tuin ging naar de jakhalzenrechter en diende een aanklacht in
tegen de jakhals die uit zijn tuin had gestolen. De jakhalzenrechter vroeg hem:
“Denk je dat je de dader kunt herkennen?” “Oh, ja! Ik zal hem zeker herkennen,
zijn staart is ontveld. Ik vond hem in de tuin. Die boef deed alsof hij dood was. Er
gingen mieren en vliegen bij hem naar binnen. Ik pakte hem bij zijn staart, maar
de huid van zijn staart bleef in mijn hand achter.” De rechter van de jakhalzen liet
omroepen dat alle jakhalzen moesten komen, alle jakhals-mannetjes en jakhalsvrouwtjes. Toen ze bijelkaar waren gekomen, zag de rechter dat bij tenminste de
helft van de jakhalzen de staart ontveld was. De rechter zei tegen de baas van de
tuin: “Zit de dader hierbij?” De baas van de tuin kon hem er niet uit halen. De
rechter zei op besliste toon: “Dan kan ik ook niemand van hen in staat van
beschuldiging stellen.” De baas van de tuin zei op zijn beurt: “Dan wil ik in een
hinderlaag gaan liggen en kijken of ik er een te pakken kan krijgen die dan maar
alles moet betalen.” De rechter legde dit voorstel aan de dieren voor: “Jakhalzen,
als deze man iemand van jullie te pakken krijgt, dan is dat de jakhals die alles
moet betalen wat de baas van de tuin kwijt is. Zijn jullie het daarmee eens?”
“Afgesproken,” zeiden de jakhalzen, “degene die hij te pakken krijgt zal alles
betalen.”
De baas van de tuin verliet de jakhalzenrechtbank. Thuis aangekomen maakte hij
een papje van meel en peper en sprenkelde dat op de druiven en op de vijgen

zodat degene die ervan at, zou moeten niezen.
Dezelfde jakhals kwam weer naar de tuin en at daar weer totdat hij helemaal vol
zat. Toen hij de baas van de tuin hoorde komen, rende hij weg. “Aha! Nu heb ik je
te pakken, hoerenzoon!” zei de baas van de tuin. Op zijn beurt schold de jakhals
de baas van de tuin uit. En dan schold de baas van de tuin weer terug: “Jij bent
een hoerenzoon! Je hebt peper gegeten! Je kunt met die peper in je mond niet
voorkómen dat je niest. Reken maar dat ik nu weer naar de rechter ga en die zal
alle jakhalzen sommeren te komen. Hij die peper in zijn mond heeft, zal mij een
hoge schadevergoeding moeten betalen!”
De jakhals ging naar zijn vriend, de egel, en vroeg hem raad: “Wat denk jij ervan?
Ik heb druiven met peper gegeten en nu moet ik de hele tijd niezen. De baas van
de tuin heeft nu een klacht tegen me ingediend bij de rechter.” De egel wist raad:
“Als je in de rij van verdachten aan de beurt bent om langs de rechter te lopen en
als je dan echt moet niezen, dan zeg je gewoon: ‘Edelachtbare, ik heb een heel
mooi zusje, haar naam is Ha-ha-hatsjie!’ Zo kun je de rechter en de eigenaar van
de tuin bij de neus nemen en kun je langs hen heen lopen zonder dat ze je
herkennen.”
De rechter stuurde een bode naar de jakhalzen met het bevel dat ze allemaal bij
hem moesten komen. Alle jakhalzen gingen naar de rechter en onderdanig zeiden
ze: “Beveel, o heer, en wij zullen U gehoorzamen.” De rechter sprak: “Wie van
jullie heeft er nu weer schade berokkend aan deze man en aan zijn tuin?” De
jakhalzen antwoordden: “We weten ons geen raad! We hebben geen idee wie deze
vervelende jakhals is! Wij willen niet betalen wat hij schuldig is!” De rechter zei
boos: “Zeg dat niet, stelletje boeven, tenzij jullie zeker weten dat de schuldige
zich niet onder jullie bevindt! Trouwens, degene die peper heeft gegeten zal niet
kunnen voorkómen dat hij steeds moet niezen!” De rechter zei toen tegen de
jakhalzen: “Loop één voor één langs de baas van de tuin en langs mij!” Gedwee
liepen ze één voor één voor hen langs. Toen het de beurt van de brutale
druivendief was, nam hij de baas van de tuin en de rechter in de maling:
“Edelachtbare, ik heb een heel mooie zuster, ze heet Ha-ha-hatsjie!” Op deze
manier kon de jakhals zijn niesaanval verbergen. Hij kon gewoon doorlopen
zonder opgepakt te worden. Vaarwel!
De Ayt Smoegen en het zout
Op een mooie dag hielden de leden van de stam Ayt Smoegen een vergadering. Ze
zeiden dat ze het beu waren om telkens maar zout te moeten kopen. Ze besloten

het zelf maar eens te zaaien zodra het regenseizoen zou aanbreken. Toen het
voorjaar was en de aarde vochtig genoeg was om te zaaien, vergaderden ze
opnieuw: “Laten we nu de benodigde spullen maar gaan halen om zout te
verbouwen.”
Ze gingen naar een bepaalde akker, waar hun stamhoofd, Ali Oe Lmqiys, het zout
uitzaaide. Toen ze daarmee klaar waren, gingen ze weer uit elkaar. Na een week
riep Ali hen weer bijeen en zei: “Laten we gaan kijken of het zout al een beetje
opkomt.” Bij de akker aangekomen bekeek Ali de grond aandachtig. Hij tilde een
paar stenen op en tsjak, daar stak een schorpioen hem in zijn hand. Hij zei tegen
de mannen om hem heen: “Het zout komt al redelijk op, maar het is bijtend
scherp! Laten we terugkomen wanneer het goed is opgekomen.” Ze gingen weer
naar huis en wachtten totdat ze er genoeg van hadden. Daarna gingen ze
meermalen terug naar die akker om te kijken, maar het zout wilde maar niet
opkomen. Uiteindelijk kwamen ze tot een logische conclusie: “Het is vast
bedorven zaaigoed geweest!”
Eieren van een ezel
Op een dag had een man op de markt watermeloenen gekocht en daarmee de
beide zadeltassen van zijn ezel gevuld. Toen hij, op weg naar huis, op een stil
gedeelte van de weg was gekomen, viel een van de watermeloenen uit een van de
zadeltassen, rolde van de berghelling naar beneden en botste tegen een boom. De
botsing had de haas, die in deze boom woonde, opgeschrikt. Voor de man leek het
net alsof de haas zó uit de watermeloen te voorschijn was gesprongen! Hij dacht
bij zichzelf: “Wat krijgen we nou! Er zitten jonge ezeltjes in deze eieren!” Hij had
niet in de gaten dat het geen ezelsjong was, maar een haas!
De man bracht de watermeloenen naar huis en zei triomfantelijk tegen zijn
huisgenoten: “Kijk, ik heb ezelseieren gekocht!” Hij groef een ondiepe kuil bij
wijze van nest en legde de watermeloenen erin. Hij haalde de ezel erbij. Het dier
weigerde om op het “nest” te gaan zitten en “de eieren” uit te broeden. Hij sneed
de koppige ezel de poten af en plaatste hem zo op het “nest” met watermeloenen.
Toen hij de volgende dag wakker werd ging hij gauw kijken of de eieren al waren
uitgekomen. Hij trof de ezel aan met een verstarde grimas op zijn gezicht en zijn
bek wijd open. Vertederd door het tafereel zei de man in zichzelf: “Ach, kijk, ze
lacht omdat de kleine ezeltjes elk moment kunnen uitkomen!”
Mohand de grappenmaker

Er was eens een man die Mohand de grappenmaker werd genoemd. Op een keer
kwam er een man op hem af die zei: “Beste man, word toch landarbeider
(akhmmas) bij mij.” Mohand de grappenmaker antwoordde: “Maar ik ben
helemaal geen landarbeider.” “Maar ik heb je nodig,” zei de man, “je moet dit jaar
gewoon maar eens landarbeider bij me worden.” “Okee dan!” zei Mohand.
Mohand ging met hem mee om landarbeider te worden. De man gaf hem een hak
waarmee dammetjes in irrigatiekanalen kunnen worden gemaakt. Mohand
bevloeide het land totdat hij het kon ploegen. Hij haalde ook de trekossen van de
man te voorschijn en het zaaigoed. Hij begon te ploegen langs lijnen die hij
tevoren had getrokken en hij zaaide het zaaigoed in. Na een dag of twee was hij
klaar.
Toen ging Mohand naar de slager en zei tegen hem: “Beste man, ik wil de ossen
waarmee ik geploegd heb verkopen.” “Maar wat zal de eigenaar van de ossen
daarvan zeggen?” vroeg de slager. Mohand de grappenmaker antwoordde: “Ik
regel dat wel met de eigenaar van de ossen, maak je over hem geen zorgen.” De
slager betaalde de ossen, nam ze mee en slachtte ze. Mohand, onze landarbeider,
sneed de staarten van de dieren af. Hij groef een kuil en stopte de staarten met
het dikste uiteinde in de grond. Om te verzwaren legde hij er stenen op en dekte
alles af met een laag grond. Hij wachtte tot de middag. Toen rende hij naar de
eigenaar van de ossen en riep: “Kom gauw kijken! Kom gauw kijken! De ossen zijn
de grond in gelopen!”
De mensen van het dorp en de eigenaar van de ossen snelden achter Mohand aan
naar de plaats des onheils. Daar zagen ze twee staarten uit de grond steken.
Mohand de grappenmaker zei tegen de eigenaar van de ossen: “Kijk eens, de
ossen zijn zo maar de grond in gelopen.” De eigenaar zei tegen de omstanders:
“Trek eens aan de staarten zodat de ossen er weer uitkomen!” Maar zodra de
mensen aan die staarten begonnen te trekken, schoten ze natuurlijk los uit de
grond. De mensen tuimelden achterover. Mohand de grappenmaker schreeuwde
toen: “Nu zijn de ossen nog dieper de grond in gelopen! Nu zijn alleen de staarten
overgebleven!” De omstanders zeiden tegen de eigenaar: “Je kunt niets tegen je
landarbeider inbrengen: je ossen zijn domweg de grond in gelopen!”
—
Uit: Harry Stroomer – Ikkattinn – Berberse volksverhalen uit Zuid-Marokko
“Ikkattinn” is het woord waarmee veel Berberse volksverhalen uit het zuiden van

Marokko beginnen. Het betekent “Er was eens” en het is de sleutel tot de
magische wereld van het verhaal. Dit boek bevat vertalingen van Berberse
verhalen uit Zuid Marokko, het gebied waar Tasjelhiyt Berber wordt gesproken,
naar aantal sprekers (8 à 9 miljoen) ‘s werelds grootste Berberse taal.
Rozenberg Publishers 2006 – ISBN 978 90 5170 955 1
Over de auteur:
Harry Stroomer (1946) is hoogleraar Afroaziatisch, in het bijzonder Berberse en
Zuidsemitische talen aan de Universiteit van Leiden. In zijn onderzoek is hij
gericht op de taalkundige beschrijving van talen en dialecten in het ArabischIslamitische cultuurgebied. Hij houdt zich intensief met Berberse talen en
culturen bezig, met name die van Marokko.
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Report: St. Ann’s ~ Thames ~
1969 ~ Nottingham Slums
Thames TV’s 1969 documentary on Nottingham’s slums, introduced here by Ray
Gosling in 1993.

Grassroots Economics Kenya ~
Community-Currencies
Grassroots Economics is a non-profit
foundation that seeks to empower
marginalized communities to take charge
of their own livelihoods and economic
future. We focus on community
development through economic empowerment and community currency
programs. Beneficiaries of our programs include small businesses and people

living in informal settlements as well as rural areas. GE is proud to have a rich
history in community development programs thanks to it’s many partners.
Our goal is to improve the lives of those who are most vulnerable. We use
approaches such as participatory education and in-depth research and community
profiling to understand needs and design programs with meaningful impacts.
In 2010, we began the first pilot programs in Mombasa and Nairobi, which were
awarded as one of the top innovations in Africa at the Forum Afrique in Paris.
Thus far, our community currency programs have been supported by
organizations in France, Switzerland, the United Kingdom, Germany,
Netherlands, Australia, South Africa, and the United States.
Over the last two years, GE (formerly known as Koru-Kenya) has grown
tremendously in the number of people we serve and the expansion of our
currency programs. At this point we are close to our maximum programming
capacity, with nearly all of our programs and services fully booked through the
end of this year. Yet demand continues to grow. After winning a precedent setting
court case, community currencies were deemed legal by the Director of Public
Prosecutions and the groundwork has been created to expand these currencies
wherever communities are unable to access the national currency.
—
COMMUNITY CURRENCY
A community currency is a regionally based means of exchange that does not
replace but rather supplements the national currency system. Through increasing
trade by matching unmet local needs with under utilized local resources,
community currencies enable sustainable environmental and social development
programs. Community Currencies are distinct from the wider field of financial
innovations because they are set up with the asset and productive capacity
backing of the communities that will ultimately use them.
Read more: http://www.grassrootseconomics.org/community-currencies

EuroMemo Group ~ The European
Union:
The
Threat
Of
Disintegration
Introduction
The crisis of the European Union (EU) is
multifaceted and has visibly deepened during the last year. The British
referendum on EU membership and the vote in favour of Brexit have only been
the most explicit symptom of the disintegrative tendencies. The core-periphery
rift in the euro area has continued. The arrival of a large number of refugees from
the war-torn areas of the Middle East has resulted in acrimonious conflicts in the
EU on the question who should take care of them. The way in which the pro-free
trade forces pushed through the Comprehensive Economic and Trade Agreement
(CETA) with Canada showed utter disregard for the objections of democratically
elected bodies (e.g. the Belgian regions of Wallonia and Brussels).
In face of the multiple crisis of the EU, there is a relatively large consensus
ranging from Social Democrats to right-wing nationalist forces to seek a flight
forward towards an increasing militarisation of the EU. Otherwise, different
strategies to deal with the crises can be discerned. The predominant response is
muddling through. It is privileged by the majority of Christian Democrat, Social
Democrat and liberal forces. This strategy continues the neoliberal mode of
integration and seeks to preserve the present geographic shape of the euro area
and the Schengen Zone. It will most probably not prevent the deepening of the
disintegration tendencies. There are two sub-varieties of muddling through. One
aims to combine it with more fiscal flexibility and more public investment. It is
mainly advocated by Social Democrat forces in France and the Mediterranean.
The other subvariety abandons the integrity of the Schengen Zone and rather
advocates a smaller Schengen Zone with tighter border controls. It is favoured by
a relatively broad range of forces particularly in Germany, Austria and Central
Eastern Europe. A ‘core Europe’ conception with a smaller and more compact
euro area is advocated by right-wing nationalist forces like Lega Nord in Italy,
Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) in Austria and Alternative für Deutschland
(AfD) in Germany as well as some Christian Democrat currents. On the right of

the political spectrum, there are finally ‘Europe of Nations’ concepts. They tend to
advocate focusing European integration on the Single Market and linked
economic regulations. The nationalist right-wing demands more spaces of national
competitive strategies. Right-wing nationalist parties, like Fidesz in Hungary and
Prawo i Sprawiedliwość (PiS) in Poland, regard regional funds as an essential
element of integration. Some forces of the nationalist right even tend towards
leaving the EU.
On the political left, there are divergent strategies as well. Some forces advocate
a form of democratic European federalism. The political presuppositions of such a
project are extremely demanding. Other left-wing forces do not regard democratic
European federalism as a realist solution and see the EU institutions as being
particularly strongly shielded against popular pressures. They propose an
explicitly pro-social agenda and defying EU regulations and abandoning the euro
area if this is necessary to bring about progressive policy changes.
1. Macroeconomic & development policies to challenge austerity and uneven
development
Since late 2014/early 2015 official EU policy has launched two initiatives in order
to spark-off a recovery, the ‘Juncker-Plan’ and the clarification of the
interpretation of the Stability and Growth Pact (SGP) with the aim of providing
more fiscal leeway for member states. The overall results of these rather timid
initiatives for non-monetary demand stimulus are quite discouraging: The euro
area is still far from a sustained recovery and with the general weakening of the
world economy and the uncertainties caused by the Brexit vote the fragility of the
recovery has recently increased considerably.
Macroeconomic policy in the EU needs a different approach that will, in the shortterm, deliver a strong and self-sustaining recovery which secures full employment
and equitable growth and, in the long run, prevent the obvious macroeconomic
imbalances. The present macroeconomic policy approach most unsuccessfully
tries to achieve this by a combination of fiscal austerity and a competitive
devaluation driven by ‘structural reforms’ on the labour market, i.e. basically by
curtailing workers’ rights, weakening trade unions and dismantling the welfare
state.
A convincing alternative requires at least six important changes. (1) The balanced
budget requirement should be replaced by a balanced economy requirement

which includes the objective of high and sustainable levels of employment. (2) In
the long-run a substantial EU level budget is required in order to finance EU-wide
investment as well as public goods and services and establish a counter-cyclical
European level fiscal policy which can support national fiscal policies. (3) Instead
of focussing only on overall growth, a successful strategy should also give priority
to overcoming disparities between different regions and sectors. (4) A long-run
European investment strategy should be developed, addressing European,
national and local development. (5) The current deflationary strategy of
competitive devaluation should be replaced with a strategy of wage growth which
ensures a fair participation of workers in national income growth and stable
inflation. (6) Effective measures should be taken against tax competition.
2. EU monetary and financial policies: easy money reaching the limit?
In 2016, the European Central Bank (ECB) continued and even reinforced its
policy of very easy credit. However, there are signs that this policy may be
reaching its limits. In the course of the crisis, the ECB has acquired vast new
powers and responsibilities, which make its independence from all political
instances in the EU an even greater violation of democratic principles. Meanwhile
the main EU initiative in the sphere of finance, the Capital Markets Union, seems
unlikely to yield significant economic benefits and will arguably be seriously
disrupted by Britain’s impending departure from the Union.
3. Migration and EU solidarity
Migration within and from outside the EU has severely strained the unity and
solidarity of the EU. It was one of the key factors in the Brexit debate and
influenced the final result in June 2016. Migration has also become the main
rallying point for the right-wing movements and parties across the EU from
Poland in the East to France in the West with little attention to the facts of
migration. There have been different flows of migration at work with different
economic and political dynamics. For some countries like Britain it is the intra-EU
migration from Eastern European countries that has been flagged up as a
‘problem’, despite being part of the EU mandated ‘free movement of labour’
whilst for others like Germany it is migration from outside the EU. Some
countries like Poland have sent over a million migrants to other EU countries
whilst being a strong voice against migrants from outside the EU, especially from
Syria and other parts of the Middle East and North Africa region.
What are claimed to be the problems are the pressure on social resources and

threat to national and cultural identities. Whilst the former is a result of long
standing neglect of public provisioning under various neoliberal economic
policies, the latter is more of an excuse to blame the ‘others’ for social and
economic problems facing the poor – in part due to the very same neoliberal free
trade and globalisation policies. There is also very little evidence for the assertion
that migrants have misused welfare support in migration receiving countries.
There are alternatives to the current xenophobic and anti-immigration policies in
the EU. In the medium-run there is a need for cultural and political work to
change public perceptions on the value of migrants to host countries, whilst in the
short-run economic and financial resources do exist and can be mobilised to
alleviate the pressure on host regions as well as to support the people who have
been forced to seek refuge in the EU.
4. The right-wing and economic nationalism in the EU: origins, programmes and
responses
The multiple crisis of the EU has facilitated the rise of right-wing nationalist
forces. The nationalist right encompasses a wide range of positions, from
nationalist liberal conservative forces to those that are openly fascist. Some of
them advocate programmes that are rather neoliberal whereas others combine
neoliberal with national-conservative elements, some of which include heterodox
elements. Social policies are characterised by a mix of workfare elements and
conservative measures. The latter ones aim at restoring ‘traditional’ gender roles.
In several West European countries with a significant population of migrant
origin, right-wing nationalist parties aggressively advocate an exclusionary
‘national preference’. Counter strategies should not simply oppose ‘European’ to
‘national’ solutions. They should rather propose inclusive and egalitarian policies.
Strategies must deal with the decline of peripheral regions and many rural areas.
The strategies should be based on territorial levels where the chance of concrete
successes seems to be largest. Often, this would be the national rather than the
EU level.
5. European external relations
Since the beginning of the temporary suspension of negotiations over the
Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) and the initiation of the
Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) ratification, the latter has
stolen the limelight. Strong currents among left-wing parties, trade unions and
social movements, however, consider CETA to be as regressive as TTIP in regard

to democracy and the state of law. One of the most controversial clauses pertains
to the exclusive and unilateral right allowing transnational corporations to sue
governments before private arbitration tribunals for losses incurred following a
change in legislation. Although CETA declares that ‘the right to regulate within
their territories to achieve legitimate policy objectives’ is guaranteed to the
states, any possibility of standing in a tribunal with looming colossal indemnities
is sufficient to paralyse any action from governments. Moreover, given the
imposing presence of US companies in Canada, they could realise, via CETA, a
substantial part of TTIP’s objectives. Taking into consideration that the CETA has
still to be ratified by national parliaments, the member states’ level will be the key
level for opposing CETA.
Nowadays the European Neighbourhood Policy (ENP) is in limbo. The Eastern
partnership is failing after the Ukrainian crisis, for which it is partially
responsible, while civil wars are raging in the south and – above all – in the southeast of the Mediterranean. The ENP is therefore becoming, on its two fronts, the
collateral victim of the US confrontational policy towards Russia. The breach
created by the Ukrainian crisis is paving the way for outside interventions, which
are reinforcing divisions and fragmentation within the EU. It also lays bare and
exacerbates the EU’s inability to act independently. The Ukrainian government,
encouraged by the ambiguous attitude of the US and despite the catastrophic
situation in the country, is blocking the implementation of the Minsk Agreement
drawn up by the EU, whilst the Russians are tending to by-pass Paris and Berlin
in order to have direct contact with Washington. The ENP approach has been
based on making countries of the EU neighbourhood adopt parts of the EU acquis
communautaire. Such integration deepens deindustrialisation tendencies in the
periphery. And in a couple of cases, like Ukraine and Moldavia, it has deepened
internal geo-political fault lines. Instead of promoting deep free trade and
subordinate integration, EU neighbourhood policies should establish forms of
mutually beneficial cooperation, for example at sectoral levels.
Read more: (PDF) http://www2.euromemorandum.eu/euromemorandum_2017.pdf

Europäische Ökonomen sehen
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für
die
europäische Integration
For the complete text – in English – go to
(PDF): The European Union: The Threat Of
Disintegration
Die Arbeitsgruppe Europäische Wirtschaftswissen schaftlerInnen für eine andere
Wirtschaftspolitik in Europa (EuroMemo Group) veröffentlicht am Dienstag, den
24. Januar 2017, das EuroMemorandum 2017 “The European Union: The Threat
of Disintegration.” 270 Ökonomen und Sozialwissenschaftler aus ganz Europa
fordern darin gemeinsam einen radikalen Kurswechsel in der europäischen
Wirtschafts- und Sozialpolitik.
Das EuroMemorandum 2017 offenbart ernste Gefahren für die Integration
Europas: Die Polarisierung zwischen den europäischen Kernländern und der
Peripherie hält an. Der Umgang mit der großen Zahl an Flüchtlingen hat zu
erbitterten Konflikten innerhalb der EU geführt und die Durchsetzung des
europäisch-kanadischen Freihandelsabkommens CETA machte eine völlige
Gleichgültigkeit gegenüber Einwänden von demokratisch gewählten Organen
deutlich. Der Brexit war nur das klarste Zeichen der Gefahren für die europäische
Integration.
Die wirtschaftlichen Aussichten Europas sind weiterhin düster: Während sich die
Eurozone noch lange nicht nachhaltig erholt hat, erhöhen die nachlassende
weltweite Konjunktur und der Brexit die Unsicherheit noch mehr. Die zaghaften
Bestrebungen der EU-Politik wie der Juncker Plan und der etwas größere
fiskalpolitische Spielraum für die Mitgliedsstaaten sind bei weitem nicht
ausreichend. Das EuroMemorandum 2017 fordert eine koordinierte
Wirtschaftspolitik, die statt auf ausgeglichene Haushalte auf eine ausgeglichene
Volkswirtschaft mit hoher Beschäftigung und den Abbau von regionalen
Ungleichheiten setzt. Eine effektive Fiskalpolitik auf EU-Ebene, die in der Lage
ist, Abschwünge auf EU-, nationaler und regionaler Ebene zu bremsen, und eine
langfristige Investitionsstrategie sind notwendig. Strategische Lohnzuwächse

würden eine gerechte Teilhabe der Arbeiter am Wachstum und stabile
Inflationsraten ermöglichen. Dem Steuerwettbewerb muss eine Ende bereitet
werden.
Zwar haben die deutliche Niedrigzinspolitik und die unkonventionellen
geldpolitischen Maßnahmen der EZB angesichts der restriktiven Fiskalpolitik
höchstwahrscheinlich einen vollkommen wirtschaftlichen Zusammenbruch infolge
der Finanzkrise verhindert, doch stößt diese Politik zunehmend an ihre Grenzen.
Auch ist die geplante Kapitalmarktunion kaum in der Lage, einen maßgeblichen
wirtschaftlichen Anstoß zu geben und gerät infolge des Brexit ins Ungewisse, da
die britischen Finanzmärkte ganz klar als Zentrum des Wertpapierhandels
vorgesehen waren. Unter Vorraussetzung einer koordinierten expansiven Fiskalund Investitionspolitik fordert das EuroMemorandum 2017 daher eine
“Normalisierung” der Geldpolitik mit niedrigen, aber positiven Zinsraten.
Auch im Hinblick auf die Flüchtlingsmigration zeigt das EuroMemorandum 2017
auf, dass der Druck auf die gesellschaftlichen Ressourcen vielmehr auf die
jahrelang vernachlässigte staatliche Grundversorgung in den EU-Ländern
zurückzuführen ist. Finanzierungsmodelle für die Integration von Flüchtlingen
und EU-Migranten, die gleichzeitig den Volkswirtschaften der Zielländer
zugutekommen, sind ganz klar möglich. Das Solidaritätsprinzip innerhalb der EU
bietet eine Grundlage, um populistischen fremdenfeindlichen Positionen zu
begegnen.
Die Krise der EU begünstigte den Anstieg rechtsorientierter Kräfte in Europa, die
sich vom nationalliberal-konservativen bis ins faschistische Spektrum erstrecken.
Wirtschaftspolitisch sind die Programme der jeweiligen Parteien eher neoliberal,
teilweise in Verbindung mit national-konservativen und auch heterodoxen
Elementen, ausgerichtet. Klar ist die Präferenz nationaler gegenüber
europäischer Lösungen. Im Zentrum der Forderungen des EuroMemorandums
2017 stehen vielmehr inklusive Reformen, die soziale und wirtschaftliche
Ungleichheiten abbauen. Der territoriale Rahmen ist dabei nicht Ausgangspunkt
und sollte danach bestimmt werden, wo die größten Erfolgschancen sind. In der
Tat ist dies oft eher die nationale als die EU-Ebene. Angesichts der strikten
institutionellen Beschränkungen innerhalb der Eurozone, müssen auch
Austrittsstrategien erwogen werden.
Während die Verhandlungen zum transatlantischen Freihandelsabkommen TTIP

zeitweise ausgesetzt wurden, geriet das europäisch-kanadischen
Freihandelsabkommen CETA ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Doch ist CETA im
Hinblick auf Demokratie und Rechtsstaatlichkeit genauso rückschrittlich wie
TTIP. Auf Ebene der Mitgliedsstaaten sollte versucht werden, die noch
ausstehende Ratifizierung von CETA durch die nationalen Parlamente zu
verhindern. Im Hinblick auf die Europäische Nachbarschaftspolitik sollten statt
weitreichendem Freihandel, untergeordneter Integration und Militarisierung,
beiderseitig vorteilhafte Kooperationen zum Beispiel auf Branchenebene
eingegangen werden.
Das EuroMemorandum ist eine jährlich erscheinende Publikation der EuroMemo
Group, in der aktuelle wirtschaftliche Entwicklungen in Europa kritisch analysiert
und Alternativen aufgezeigt werden. Die EuroMemo Group ist ein Netzwerk von
Ökonomen aus ganz Europa mit dem Ziel, darzustellen, dass es eine wirtschaftlich
nachhaltige und sozial gerechtere
Liberalisierungsmaßnahmen gibt.
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