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België ! 2,50
Duitsland ! 2,95
Engeland £ 1,80
Frankrijk ! 2,95
Griekenland ! 2,95
Italië ! 2,95
Luxemburg ! 2,50
Oostenrijk ! 2,95
Portugal ! 2,95
Spanje ! 2,95
Zwitserland Chf 4,50
Hongarije Huf 710
Kroatië KN 26
Slovenië ! 3,40
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Peter Middendorp: ‘Spring Yuri, riepenwe,maar Yuri sprong niet’ Sport 12
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Afgelopen vrijdag publiceerde de Volkskrant een
interessant stuk vanHans Schnitzler over de
vraagwat er gebeurt als we naastmensenrech-

ten ook dierenrechten krijgen.Moet de vos die het ko-
nijn opeet, vroeg hij zich af, niet bestraft worden?
Ik vrees dat de vos naar de gevangenismoet voor deze
misdaad aangezien het konijn niet eerst verdoofdwas.
Ook wordt het immoreel onderscheid temaken

tussen een rat en een lam. Het eten van rattengif

schijnt pijnlijk te zijn; mensen die rattengif strooien,
zouden de bak inmoeten.
Dan is er nog de kwestie van seks tussenmens en

dier. Numag een geit na eerst verdoofd te zijn ge-
slacht worden, maar hij mag niet gepenetreerd wor-
den. Dat is pervers. Als de Eerste Kamer consequent
wil zijn, maakt ze seks tussenmens en dier weermo-
gelijk, mits het dier eerst wordt verdoofd uiteraard.

Arnon Grunberg

Voetnoot Rattengif

BOEK ONLINE of be l 0900–9697 15 cpm

Pri jzen zi jn p.p., tenzi j anders vermeld. Pri jzen zi jn exclusief reserveringskosten.

Een stad vol met bezienswaardigheden.
Bekijk de Sint Servaasbasiliek of bezoek één
van de vele musea. Bovendien is Maastricht
een uitstekende winkelstad, waar u in
december (2/12 t/m1/1) kuntkerstshoppen.
Het Vrijthof is dan omgetoverd tot een winter-
landschap met o.a. een schaatsbaan!

GOLDEN TULIP APPLE PARK****
Dit 4-sterren hotel ligt op ca. 3 km van het
centrum. Het hotel beschikt o.a. over een
restaurant, bar en fitness.
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Kerstshoppen in MAASTRICHT

2-/3-/4-daagse autovakantie Limburg INCLUSIEF

! verblijf in een
4-sterren hotel

! ontbijtbuffet
! 1 x dagschotel

Nú inclusief GRATIS dagschotel!

2 dagen vanaf

69

Zie www.kras.nl/51866

Aankomstdata: van 24/10 t/m 29/2

© VVV Maastricht – Magisch Maastricht

Het nieuwe boek van

Nederlands meest
gelezen columnist
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WERELDKAMPIOEN NEDERLANDSE HONKBALLERS STUNTEN IN PANAMA

De Nederlandse honkballers koesteren zaterdag de beker die hoort bij de
eerste wereldtitel. In Panama-Stad trakteerde de ploeg 25-voudig wereld-
kampioen Cuba op een 2-1-nederlaag in een partij die de Nederlandse lief-
hebbers een nacht zonder slaap opleverde. De finale werd urenlang uitge-
steld door de regenval in Panama, waardoor pas rond vieren in de Neder-
landse ochtend het sein ‘Play ball!’ klonk. Maar wie opbleef, werd ervoor

beloond en kreeg een ploeg te zien die niet onder de indruk was van Cu-
ba. De bijna 37-jarige werper Rob Cordemans mocht zich de uitblinker
noemen. Ook de twee punten die de Nederlandse slagmensen scoorden,
waren verdiend. Zo kwam de wereldtitel voor het eerst in 73 jaar weer in
Europese handen, drie jaar nadat de sport zijn olympische status was
kwijtgeraakt. Zie Sport, pagina 3. Foto Rodrigo Arangua / AFP

Verhagen:
controle op
economie
elk EU-land

Van onze verslaggever
Ron Meerhof

DEN HAAG De Europese Commis-
siemoet de bevoegdheid krijgen
alle EU-landen te dwingen proble-
men in hun economieën aan te
pakken. Dat schrijftminister Ver-
hagen (Economische Zaken, Land-
bouw en Innovatie) in een inge-
zondenbrief in de Volkskrant.

Verhagen wil niet langer onder-
scheid maken tussen eurolanden en
lidstaten van de Europese Unie. Dat
betekent dat ook landen als het Ver-
enigd Koninkrijk, Zweden, Polen en
Denemarken door Europa op de vin-
gers getikt kunnenworden.

In de aanloop naar de Europese
top in Brussel, volgend weekeinde,
gaat het kabinet daarmee een volle
stap verder dan de huidige discussie.
Die ging vooral over strenger toe-
zicht op de naleving van begrotings-
regels voor eurolanden. ‘Maar dit is
niet meer dan een symptoom van de
crisis’, aldus Verhagen. ‘Het gaat niet
alleen om gezonde begrotingen,
maar ook om gezonde economieën.‘
Vandaag stuurt het kabinet een

brief naar de Tweede Kamer waarin
nader wordt uitgelegd waaraan dan
gedachtmoetworden: te hoge schul-
den, schommelingen in huizenprij-
zen, snelle veranderingen in arbeids-
kosten, scherp dalende exporten.
Landen moeten gedwongen kun-

nen worden dergelijke problemen
aan te pakken voordat die overslaan
naar andere EU-landen, vindt Verha-
gen. Hoe ze dat doen, bepalen ze zelf.
‘Nationale bevoegdheden blijven
dus overeind. Maar de maatregelen
zijn niet vrijblijvend. De EU-landen
worden afgerekend op het resultaat.’
In zijn brief noemt Verhagen het

voorbeeld van een land dat een lang-
durige werkloosheid van 15 procent
heeft. ‘Niet houdbaar’, oordeelt hij.
Die boodschap lijkt vooral bedoeld
voor Zuid-Europese landen, waarvan
enkele hoge werkloosheid kennen.
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