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Van de redactie 
 

Het  is  inmiddels 2009. Nog één jaar en we hebben de eerste “decade” van de 21‐ste eeuw er al 

weer op zitten. Wat gaat de tijd hard! Voor mij nog meer want ik had nog maar amper de vorige 
PoPo af of  ik moest alweer aan deze beginnen. Over een week ben ik namelijk op weg naar mijn 

jaarlijkse  skibestemming  en  ik  ben pas  half  februari  terug op  stek.  Zolang wilde  ik  het  volgende 
nummer niet laten wachten. Nee, ik wil onbezorgd op reis, dus moest deze PoPo voor mijn reis de 
deur uit. 

Eerst dacht ik dat dat makkelijk ging lukken. Ik had al een stukje van Bernard Schut, ook al was dat 

maar  van  een  halve  bladzijde.  Uit  Nederland  kreeg  ik  berichten  van  Kees  Burk  dat  er  zich  daar 
weer  het  één  en  ander  aan  ´t  afspelen was  dat  de  moeite  van  ´t  vermelden  waard  was  in  zijn 
“Wisten jullie dat?”. Verslagen van boerengolf en Sinterklaas waren toegezegd en verder rekende 

ik op een financieel verslag, een begroting en een verslag van de kascommissie, die om redenen 
die  ik  in  de  vorige  aflevering  noemde,  niet  konden  worden  gepresenteerd  op  de  Algemene 
Ledenvergadering. 

Wat  schetst  echter mijn  verbazing  toen  ik merkte  dat  onze penningmeester  direct  na  kerst  zijn 

biezen pakte en naar het buitenland verdween zonder bij mij het nodige materiaal achter te laten? 
Dus moest ik zelf opeens voor wat bladvulling zorgen. 

Ik  had  daarvoor  nog wat  liggen  waar  ik  lang  geleden  aan  begonnen  was,  maar  nooit  had  afge‐
maakt. Het gaat over corruptie, een fenomeen waar de wat oudergedienden onder ons behoorlijk 

vertouwd mee zullen zijn. Iedereen heeft daar zijn eigen verhaak over. Om precies te zijn, het stuk 
gaat over de kosten van corruptiebestrijding. Ik heb geprobeerd het zo luchtig mogelijk te houden, 
maar toch lijkt het resultaat wat meer op de rapporten die ik vroeger voor m´n werk schreef dan 

op wat  ik normaal gesproken  voor de  PoPo opschrijf.  Ik hoop dat  jullie het me  zullen  vergeven. 
Uiteindelijk is het geen verplichte lectuur. Wel werd het stuk wat langer dan ik dacht, dus in deze 
aflevering  slechts  het  eerste  deel  met  een  vervolg  voor  het  volgende  nummer.  Dat  houdt  het 

spannend. 

Alles bij elkaar in deze PoPo dus de gebruikelijke rubriek over de komende activiteiten, de “Wisten 
jullie  dat”s  uit  Nederland,  een  verslag  van  het  boerengolf  van  Henk  Keizer  en  van  het  Sinter‐
klaasfeest  van Hans van den Bongard,  een verhaaltje “Over de  grens”  van Bernard Schut  en dat 

stuk van mij over “De kosten van de corruptiebestrijding”. Daarnaast namens de Ambassade nog 
wat nieuws over culturele activiteiten van landgenoten in Mexico en een nieuwe advertentie. 

Ik wens jullie allen een zeer voorspoedig 2009. 

Ad ten Kate 

Mexico‐stad, 29 december 2008 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‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 Komende activiteiten 

Vrijdag 16 januari  Nieuwjaarsborrel 

        bij Jacobo en Yolanda Tarrab‐Mees 
        Sierra Aconcagua 210 
        Lomas de Chapultepec 

        20:00 
        entree gratis voor betalende leden 
        overige bezoekers: 100 peso per persoon 

Zondag 25 januari  Schaatsen op ijs 

        op de ijspiste Periférico ‐ San Jerónimo 
        15:00 – 19:00 
        schaatsen zijn te huur; iets te eten wordt meegenomen 

Voor meer recente informatie zie onze nieuwe site: nvmexico.nl 
 

 

 

 
Nederlandse week binnen het Festival Ollin Kan 2009 

Van  13  tot  en  met  20  april  2009  zal  binnen  het  VI  Ollin  Kan, 

International  World  Cultural  Festival  de  Nederlandse  week 
plaatsvinden. Gedurende  deze  week  zullen  de  volgende Nederlandse 

groepen optreden:  

Stricat 
Neconovelas 

Barana Quintet 
Mesechinka 

Amsterdam Klezmer Band 
Carlama Orkestar 

Mónica Akihary 
Kasba 

No Blues 
Tarhana 

Drum United 

Daarnaast  zullen  er  andere  Nederlandse  culturele  evenementen 
worden  georganiseerd.  Voor  het  programma  van  de  deelnemende 

groepen  en  de  overige  activiteiten  kunt  u  de  website 
www.ollinkan.tlalpan.gob.mx raadplegen. 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IN A CABIN WITH IN MEXICO 

 

Onder  de  titel  In  A  Cabin  With  kunnen  Nederlandse  artiesten  op  een 

bijzondere manier een album opnemen in het buitenland. 
 

In A Cabin With is een initiatief van producer Maarten Besseling. De opzet is 
om een Nederlandse muzikant uit z’n vertrouwde omgeving te halen en  in 

het buitenland  in  samenwerking met  lokale musici op  een bijzondere plek 
met  behulp  van  een  mobiele  studio  een  album  te  laten  opnemen.  Het 

resultaat  kan  gratis  gedownload  worden,  maar  wordt  ook  op  een  luxe 
digifile cd landelijk gedistribueerd. 

 
Van  11  tm  20  februari  zullen  de  opnames  gemaakt  worden  in  Tonatico, 

Estado de Mexico. Voor meer informatie over het project kunt u de website 
www.inacabinwith.com bezoeken.  

 
*********************************************************** 

Over de grens 

door Bernard Schut 

Wanneer het invalidewagentje met inzittende door het poortje rijdt, begint het alarm te piepen. Ik 
loop  er  waarschijnlijk  te  dicht  op  want  ook  ik  moet  wachten  om  gefouilleerd  te  worden.  Een 

Surinaamse  houdt  me  tegen;  een  collega  met  Oost‐Indisch  bloed  in  de  aderen,  schat  ik  in, 
onderwerpt me aan een grondig onderzoek. Terwijl ik toch al ál mijn accessoires in een bakje heb 
moeten  leggen  en  door  een  poortje  heb  zien  verdwijnen  om  doorgelicht  te  worden.  In  mijn 

overhempje  en  met  een  broek  die  naar  mijn  hielen  zakt,  heb  ik  weinig  meer  te  verbergen. 
Desondanks  volgt  een  gedetailleerde,  nietsontziende  inspectie.  Wanneer  zijn  handen  in  mijn 
afzakkende broek ook mijn billen aftasten en aan de voorkant mijn kruis vervolgens naderen, heb 

ik  moeite  om  mijn  reflex  te  beheersen.  Voor  mij  hurkend  vormt  hij  een  ideaal  mikpunt.  Een 
gebroken  neus  zou  hij  er  toch  minimaal  aan  over  houden.  Maar  ik  begrijp,  dit  is  vanwege  de 
bestrijding van het terrorisme en dus voor het behoud van onze beschaving. 

Ik mag door en pak mijn spullen. Ik voel me vies. 

 

Mexico 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Boerengolf 
(29 november 2008) 

  

door Henk Keizer 
 
Golf  is  wereldwijd  de  snelst  groeiende  sport  en  dat  heeft  veel  te maken  met  het  zogenaamde 
"down‐scalen"  van  het  hele  oorspronkelijke,  tamelijk  bekakte,  gebeuren.  Lidmaatschappen  en 
greenfees zijn relatief gedaald en het gehele sfeertje is wat gemoedelijker geworden. Helaas is dat 
proces  in Mexico bepaald nog niet  ingezet. Om  in een weekendje ergens op een goede golfbaan 
een rondje te spelen ben je al gauw, inclusief caddy, zo'n USD 500,‐ kwijt. En zelfs dan kan je nog in 
een Periférico‐achtige file komen door alle four‐ en fivesomes, voor en achter je! Oftewel, kost het 
je  ook  nog  eens  ruim  5  uur  over  18  holes.  Gelukkig  echter  zijn  er  in  en  rond  Mexico  City 
tegenwoordig ook  betaalbare banen bijgekomen waar je tussen de USD 60.‐ en USD 100,‐ lekker 
een balletje kan slaan. 
  
Maar, zoals het echte Hollanders betaamt, hebben wij zelfs de ALLERGOEDKOOPSTE golfbaan van 
heel Mexico gevonden. Met een greenfee van slechts USD 15,‐ is deze kleine 9 holes baan, gelegen 
aan  de  "libre  "  naar  Cuernavaca  (kruising  Ciclo  Pista)  een  koopje.  Vandaar  dat  we  het  dus 
aandurfden  om  voor  het  eerst  in  de  geschiedenis  voor  onze  altijd   financieel  voorzichtige 
medeleden  een  zg  GOLFCLINIC  te  organiseren.  En  zowaar,  een  veertiental  beginnende  en 
gevorderde  durfals,  vonden  hun  weg  naar  dit  uitdagende  evenement.  In  willekeurige  volgorde 
waren het de volgende helden: 
 
Marijke Larenas 
Patrick Larenas                                                                              
Vita Bueninck 
Hwee Lie 
Ad Gerritsen 
Jos Domhof 
Netty Domhof 
Mike de Beer 
Roel van Halen 
Mariangeles van Halen  
Xavier van Halen 
Machteld Caminada 
Bart Hermsen 
Henk Keizer 
  
Onder regie van onze eminence grisProfesor Carlos Medina(76 jr), werden we allemaal in  militaire 
orde opgesteld  en  voorzien  van zeer uiteenlopend slagwerk. Allereerst bracht hij ons de  "ideale 
handgreep"    bij  en  daarna  demonstreerde  hij  met  onverwachte  elegance  hoe  je  dan  in  een 
vloeiende beweging zo'n balletje 200 meter weg kan meppen. Da's een makkie dachten we en het 
gewroet  begon. Na nog  geen  kwartier  schoffelen  en ploegen  kwam de  eigenaar   van het  terrein 
langs om te vragen of hij nu de aardappelen mocht poten. Verontwaardigd riepen we of hij niet 
kon  zien dat wij  golfers waren. Hij  zuchtte  diep,  draaide  zich  om  en bromde  zoiets  als  "gringos 
raros".  Ondertussen liep  "El  Profesor"  van  hot  naar  her  en  corrigeerde  foute  zwiepen,  kromme 
knieen,  vastgeroeste  heupen,  wiebelende  hoofden  en  asymetrische  ellebogen.  Het  EHBO 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trommeltje kwam nu ook goed van pas want de als "ideaal" aangeprezen handgreep voldeed niet 
aan de verwachtingen. 
 
Toch klonk er af en toe een opgewonden kreet als er eens een bal werd geraakt. Dan liepen we er 
allemaal naar  toe om  te  kijken of hem/haar dat andermaal  zou  lukken. Meestal  stimuleerde dat 
zodanig dat het betrokken prille  talent zichzelf  in de grond boorde. Een troostend woord van "El 
Profesor" moest de geknakte trots dan weer herstellen. Ook hij was ooit zo begonnen!! 
 
Grimmig (we hadden vooruitbetaald) en gedreven ging iedereen weer verder en .... jawel hoor, na 
een uurtje was er wel degelijk progressie te bespeuren.Balletjes gingen de lucht in, stokjes keurig 
achterlangs de schouders  en zowaar de heupen werden soepeler. De  eersten met succes waren 
Marijke  en Mariangeles;  in  lenigheid waren ze onovertroffen. Het  raken van de bal was eigenlijk 
niet eens belangrijk meer, zo mooi was het om ze te zien. Whee Lie en Patrick volgden snel. Whee 
Lie sloeg  zelfs  zo  gladjes  dat  ze beloofde  volgende  keer  een "Golf  on  Ice"  te  introduceren!! Wij 
wachten af. 
 
Patrick was eveneens erg succesvol want na behandeling  in de lokale Spa (speciale rustkuur met 
enchiladas) kon hij bijna weer lopen met zijn opgezwollen knie. Maar de echte  "die‐hards" waren 
toch  Roel  en  zoonlief  Xavier.  Roel  blonk  vooral  uit  als  slangemens.  U  moet  weten,  Roel  is  een 
vooraanstaand (dope‐free) wielrenner en heeft 14 botbreuken.En als  je dan  toch doorbijt en die 
bal  raakt  dan  ben  je  echt  een  kanjer!  Xavier,  botbreuk  vrij,  ontpopte zich  als  natuurtalent. 
Glimlachend en  zonder  enige schroom  swingde hij zijn  clubs  over  het maaiveld en  tot  eenieders 
verbijstering sloeg hij de ene na de andere magistrale bal. Xavier komt nog ver, heel ver!! 
  
Ondertussen kwam onze groep "gevorderden" na hun baanronde opgewonden bij ons terug. Vita, 
zo meldde ze, had de ronde van haar leven gehad. Gelukkig had ze een machete gevonden in haar 
golftas anders had ze de weg naar het clubhuis nooit gevonden. Ook Jos , normaliter de man van 
de  zwaardere  ballen,  en  zijn  vrouw  Netty,  verhaalden  vooral  over  de  diversiteit  van  de 
aangetroffen  regionale fauna.  Met  name  de  kuddes  geiten  en  losse  (wilde?)  varkens  op  de 
fairways maakten het  spelletje  erg spannend. Ad, altijd kalm onder wilde omstandigheden,  vond 
het wat moeilijk putten met steigerende paarden op de greens. Bart, Machteld en Mike kwamen 
het  laatst  en  een  beetje  misselijk  aan.Want  op  hole  8  waren  ze blijven  kijken  naar  een 
bloederige rituele slachtpartij  van  3 schapen. Voor de Barbacoa,  zo hadden ze  begrepen. Hole 9 
hebben ze daarna maar overgeslagen. 

                          
 
In de gezellige blokhut  kwamen natuurlijk de sterke  verhalen  los maar al  filosoferend onder het 
genot  van  quesadillas  de  queso,  flor  de  calabaza,  hongos  en  natuurlijk  een  goed  Coronaatje, 
vonden  we  allemaal  dat  dit  Boerengolf  experiment  een  nieuwe  X‐dimensie  toevoegt  aan  ons 
illustere aciviteitengamma. 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Sinterklaas in Mexico 

door Hans van den Bongard 

Zaterdag 6 december was het weer zover, Sinterklaas was in het  land. Zoals elk jaar was dit weer 

een hoogtepunt van de Nederlandse vereniging. Er waren meer dan 100 aanwezigen in de tuin van 
Sander en Patricia Overgaag, waaronder velen van buiten Mexico DF. Het  is steeds weer  leuk om 
mensen  terug  te zien die niet of niet vaak bij activiteiten aanwezig zijn. De  catering was  top.  Zo 

was er onder andere zelfgemaakte gevulde speculaas van meesterkok Mike, en Vita had natuurlijk 
voor de bisschopswijn gezorgd. En niet te vergeten de door Eric geregelde echte Douwe Egberts 
koffie die het Hollandse tintje nog eens extra benadrukte.     

Wat hadden we een geluk met het weer! De zon scheen prachtig  in de beschutte  tuin en er was 

geen  regendrupje  te  bekennen. Het  feest begon om 11.00  en de  kinderen werden bij aankomst 
gelijk  professioneel  aan  het  werk  gesteld  aan  de  knutseltafel  waar  onder  leiding  van  Christina 
Keizer voor  iedereen een versierd hoedje met naam in elkaar werd gezet. Handig, zo kon de Sint 

goed zien wie die voor zich kreeg. Vervolgens riep Marijke alle kids samen voor het oefenen van de 
sinterklaas  liedjes. Dat  liep  prima want  iedereen  zong  vol  overgave de  klassiekers mee. Dit  was 
toch  wel  het  minste  wat  men  kon  doen  om  de  Sint  en  zijn  Pieten  een  beetje  in  een  goede 

stemming te krijgen. Wie weet zou het nog wat extra kunnen opleveren.  

En toen was het zover, met een flinke klop op de achterdeur maakte de Sint en zijn drie Pieten hun 
aankomst kenbaar.  Iets  later dan gedacht omdat de voordeur niet direct werd gevonden en men 
ook  de  nodige  tijd  was  kwijtgeraakt  bij  het  passeren  van  de  talloze  slagbomen  onderweg.  De 

“vigilantes”  zullen  immers best vreemd hebben opgekeken bij dit bezoek  van deze buitenlandse 
goedheiligman en zijn pietermannen. Dat maak  je niet  elke dag mee. Misschien hebben ze hem 
wel gefouilleerd. 

De  Sint  zetelde  zich  vervolgens  comfortabel  onder  de  bomen  en  haalde  zijn  grote  boek 

tevoorschijn.  De  eerste  kinderen  werden  naar  voren  geroepen  en  in  een  mix  van  Nederlands, 
Spaans en Engels werden de nodige prestaties en hobby’s van een ieder nog eens benadrukt. De 
spanning  bij  de  kinderen  was  te  snijden  maar  gelukkig  werd  het  ijs  snel  gebroken  door  een 

spontane actie van een van de Pieten. Hij dacht te gaan zitten op een veel te klein kinderstoeltje 
dat uiteraard niet op zijn ranke figuur was berekend. Met een knal klapten de stoelpoten om en de 
koprol‐Piet  maakte  een  geweldige  smak  achterover.  Iedereen  lachen  natuurlijk  behalve  een 

huilende Thomas Overgaag. Piet had net zijn favoriete stoeltje naar de Filistijnen geholpen! Je zag 
´m denken,  ik  zal ze nog eens uitnodigen bij mijn ouders thuis. Nadat alle kinderen aan de beurt 
waren geweest mochten de pieten de zakken met cadeaus te voorschijn halen en was het tijd voor 

het echte hoogtepunt : het uitpakken van de cadeaus!  

Zo rond 4 uur kwam er een einde aan de dag en konden wat vrijwilligers de tuin opruimen en de 
pepernoten uit het gras vissen. Het was weer een geslaagde dag geweest. Hartelijk dank, Patricia 
en Sander, voor het ter beschikking stellen van jullie huis en tuin!     



PoPo 
 

 

  10 

 

 

 

 

Concerten in Mexico 

 

22 maart – Centro Nacional de las Artes 
om 16.00 uur, Mexico DF 

 

24 maart ‐ Campus Juriquilla van de 
UNAM, Queretaro 

 

25 maart – Auditorio om 20.00 uur, 

Irapuato 

 

 

Voor meer actuele informatie: 

www.paisesbajos.com.mx 

 

TINEKE POSTMA KWARTET  

 

Saxofonist/componist Tineke Postma studeerde Cum Laude af  in 
juni 2003 aan de Mastersopleiding  lichte muziek op het Conser‐

vatorium  van  Amsterdam  waar  ze  nu  zelf  les  geeft.  Ze  ontving 
twee beurzen voor een studie aan de Manhattan School of Music 

in New  York,  bij  ondermeer Dick Oatts,  David  Liebman  en  Chris 
Potter. 

Tineke veroverde onder andere de internationale “Sisters In Jazz 

All  Star  Award”,  de  Singer  Laren  Jazz  Award  en  de  Heijmans 
Award. In 2006 mocht ze de felbegeerde en prestigieuze “MIDEM 

International  Jazz  Révélation  of  the  Year  2006”  Award  in  ont‐
vangst  nemen  tijdens  een  Franse  nationale  TV  gala‐uitzending 

”Victoires du Jazz”. 

Haar  eerste  album  ”First  Avenue”  gooide  (inter)nationaal  hoge 
ogen.  Het  tweede  album  ”For  the  Rhythm”  featuring  Terri  Lyne 

Carrington  op  drums  liet  dan  ook  niet  lang  op  zich  wachten;  3 
weken top 20 in de Jazz Week Airplay Chart in de USA en dus op 

meer dan 250 radiostations in de VS op de playlist. In november 
2005 was  Tineke  in de VS on  tour met het programma  “Billie & 

Me”, met ondermeer Terri Lyne Carrington, James Genus, Dianne 
Reeves  en  Nancy  Wilson.  Hoogtepunt  was  een  uitverkocht 

Carnegie Hall  in New York.  In november 2005 werd een  selectie 
van haar ook  in de VS verkrijgbare DVD “Live  in Amsterdam” (in 

coproductie  met  de  NPS  en  support  van  o.a.  Buma  Cultuur) 
opgenomen  in het BIMHUIS uitgezonden op de Nederlandse TV. 

Deze DVD is  in de VS verkrijgbaar. Verder waren er concerten  in 
Italië, Frankrijk, Duitsland en een tour door Japan.  

In  Mexico  zal  Tineke  optreden  met  de  bekende  Mexicaanse 
musici Agustín Bernal, Pablo Prieto en Miguel Villicaña. 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Wisten jullie ... ? 

door Kees Burk 

…dat  “De  Grote  Donorshow” die  in  juni  2007 door  BNN werd uitgezonden,  is  bekroond met  de 
prestigieuze EMMY‐AWARD 2008. Het programma, dat wereldwijd voor grote ophef zorgde heeft 

de prijs gewonnen in de categorie “Non‐Scripted Entertainment”. 
…dat het nog steeds mogelijk is om je als donor te laten registreren via www.donorregister.nl. 
…dat  het  aanbod  van  organen  voor  transplantatie  nog  steeds  zeer  laag  is  en  dat  een  aantal 

zorgverzekeraars korting op de zorgpremie gaan geven aan degenen die zich laten registreren om 
daarmee een extra prikkel te geven tot registratie. Het premievoordeel kan oplopen tot 120 euro 
per jaar. 

…dat Kay van der Linde, pr‐man voor Rita Verdonk en de beweging Trots op Nederland als zodanig 

opstapt.  Hij  doet  dit  in  overleg  met  Rita.  De  aanleiding  was  de  ophef  die  was  ontstaan  na 
uitspraken  van  hem  bij  een  gastcollege  op  de  Universiteit  van  Amsterdam,  waarbij  hij  over  de 
beweging zei: “het is tot nu toe gebakken lucht”. 

…dat  het  met  ingang  van  1  december  2008  is  verboden  om  nog  hallucinerende  “paddo’s”  te 

verkopen. Daarbij  kwam het,  in  het weekend  voorafgaand  aan het  verbod,  tot  topdrukte  bij  de 
Smartshops. Verwacht wordt, dat de huisdealer weer z’n intrede zal doen. 
…dat de overheid in de clinch ligt hoe dit verbod te controleren en wie dat gaat doen. Je zal toch 

op z’n minst het verschil moeten kunnen weten tussen paddo’s en champignons. Daarnaast is het 
eten  van  paddenstoelen  niet  nieuw,  immers  Alice  in Wonderland  onderging  de  hallucinerende 
werking al en beleefde de meest fantastische avonturen na het nuttigen van “eet mij….” koekjes. 

…dat het beruchtste buitenbeeld van Rotterdam met de bijnaam “Kabouter 

Buttplug”  een  plaats  heeft  gekregen  op  het  Eendrachtsplein  in  ’t  centrum 
van de  stad.  Het  6 meter  hoge beeld  van de  Amerikaanse  kunstenaar  Paul 
McCarthy  met  de  oorspronkelijke  naam  Santa  Claus,  heeft  gedurende  drie 

jaar  op het  binnenplein  van museum  Boijmans  van  Beuningen  gestaan. De 
oorzaak van de onrust over dit beeld was de “gestileerde kerstboom”  in de 
hand  van  de  kerstman  in  de  vorm  van  een  aanstootgevende  anale  dildo. 

Rotterdam is daar inmiddels aan gewend geraakt. 

…dat  op  5  december  j.l.  de  tekenaar  Fritz  Behrendt  op  83  jarige  leeftijd  is  overleden.  Hij  was 
bekend  door  zijn  politieke  spotprenten  in  de  Telegraaf, maar  publiceerde  ook  in  The  New  York 
Times, Time Magazine en Der Spiegel. Hij won vele internationale prijzen en in het jaar 2000 werd 

hij gelauwerd door de Verenigde Naties als beste politiek tekenaar. 

…dat  Nijmegen  de  eerste  gemeente  is  geworden, waar  65+’s  gratis  van de  stadsbussen  gebruik 
kunnen maken. Men heeft  twee  jaar  geëxperimenteerd  en de  gemeenteraad heeft  nu besloten 
om per 1 januari a.s. het vrij vervoer structureel in te voeren. De nieuw ingevoerde vervoerspas is 

geldig vanaf 9 uur ‘s morgens welke beperking niet in de weekend’s geldt. 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...dat de Nijmeegse oudjes doordeweeks dus maar beter wat langer kunnen uitslapen. Ze zullen er 

niet wakker van liggen.  
…dat  in navolging van de Gemeente Nijmegen, nu ook in de Gemeente Rotterdam het reizen per 
tram, Metro en bus per 1  januari a.s. voor 65+  ‘s gratis  is geworden. De regeling geldt voorlopig 

voor 2009. 

…dat de als  zwartgallige  grappenmaker bekend staande Hans Dorrestijn    in Carré afscheid heeft 
genomen van de bühne. De nu 68 jarige Dorrestijn vindt, dat hij lang genoeg heeft getoerd en zal 
alleen af‐en‐toe nog eens optreden. Sinds 1973 heeft hij 15 theaterprogramma’s gemaakt. 

…dat de voormalig Olympisch zwemkampioene, minister en huidige voorzitter van het NOC‐NSF, 

Erica  Terpstra  (65),  een  metamorfose  heeft  ondergaan.  Vorig  jaar  april  was  zij  door  haar  knie 
gegaan en besloot toen om af te vallen. Zij was, zoals bekend, veel te dik en dacht toen zelf: “tot 

hier en niet verder”. Inmiddels is zij  ruim 40 Kg. lichter geworden. 
…dat de start van de Tour de France 2010 in Rotterdam zal plaatsvinden. Rotterdam organiseert 
zowel  de  proloog  als  de  eerste  etappe  die  waarschijnlijk  door  Zeeland  zal  gaan  en  finishen  in 

Antwerpen. 
…dat  de  toer, dus op  een  Zondag, ook de gemeentes zoals Goedereede zal passeren.  In diverse 
gemeentes gaan al verontruste stemmen op in verband met de Zondagsrust. 

…dat  Wouter  Bos,  Minister  van  Financiën,  tot  politicus  van  het  jaar  is  uitverkoren.  Het 

ondersteunen  van  de  Nederlandse  banken  in  de  credietcrisis  en  het  borg  staan  voor  de  vele 
gedupeerde spaarders, heeft hierbij zeker een grote rol gespeeld.. 

…dat  de  acteur  Horst  Tappert  op  86  jarige  leeftijd  is  overleden.  Hij  kreeg  grote  bekendheid  als 
commissaris  Derrick,  een  rol  die  hij  speelde  van  1973  t.e.m.  1998.  Alle  delen  van  deze  serie 

werden in Nederland op de buis gebracht.  

…dat de P.C. Hooftprijs dit jaar is toegekend aan Hans Verhagen (69), bekend als dichter essayist, 
film‐  en  tv‐maker  en schilder. Hij werd al vroeg bekend met het  tv‐programma “Hoepla!” de hij 
samen maakte met Wim T. Schippers en Wim van der Linden. Zij brachten in 1967 Phil Bloom ten 

tonele,  die als  eerste naakte  vrouw op de Nederlandse  tv  verscheen. De drie producers werden 
toentertijd, tijdelijk, uit de VPRO gezet. 

…dat het Genootschap Onze Taal, van Dale Uitgevers en dagblad De Pers een competitie hebben 
uitgeschreven voor het vinden van “het woord van het jaar”. Uit de vele nieuwe woorden die dit 

jaar zijn toegevoegd aan de Nederlandse taal,  is gekozen voor het woord: “swaffelen”. Swaffelen 
staat  voor  het  laten  slingeren  van  het  mannelijk  geslachtsdeel  en  moedwillig  een  object  of 
vrouw/man er mee aantikken, met als doel zichzelf of een ander er mee op te winden. 

…dat ik jullie een gezond en gelukkig 2009 toewens. 

 Rotterdam, 24 december 2008. 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De kosten van de corruptiebestrijding 

door Ad ten Kate 

 

De kosten van de corruptie 

Mexico  is  een corrupt  land, dat  is alom bekend.  Ze hebben  tegenwoordig van die  internationale 
ratings ‐ als ik me niet vergis doet Transparency International dat ‐ en daar staan we steeds bij de 

meest  corrupte  landen  van  Latijns  Amerika,  slechts  overtroffen  door  soortgenoten  van  een 
beduidend  lager  ontwikkelingsniveau,  zoals  Nicaragua,  Paraguay  en  nog  een  paar  andere.  Het 
alleenrecht hebben we dus ook weer niet. Eigenlijk wel  jammer, want we zijn er best een beetje 

trots  op  een  corrupt  land  te  zijn.  Ook  al mogen  we  dat  niet  hardop  zeggen  en  ook  al  doet  de 
overheid  er alles aan om dat  te ontveinzen.  Er worden zelfs grapjes  over  gemaakt.  Bijvoorbeeld 
dat we alleen niet op de eerste plaats staan dankzij de steekpenningen die we daarvoor hebben 

neergeteld. 

Er zijn ook internationale instellingen die zich bezig houden met het meten van de kosten van de 
corruptie.  Dan  hoor  je  bijvoorbeeld  dat  er wel  10  procent  van  het  GDP  van  een  heel  land  aan 
corruptie  op  gaat.  Allemaal  onzin.  Aan  corruptie  gaat  helemaal  niks  op.  Bij  corruptie  gaat  het 

slechts om overdrachten. Wat de één uitgeeft krijgt de ander in z’n zak. Dus als ik “gebeten” wordt 
door  een  agent,  dan  kost  mij  dat  200  pesos,  die  dan  in  de  zak  van  die  agent  terecht  komen. 
Aangezien  de  agent  een  arme  sloeber  is,  en  ik  een  rijke  stinkerd,  is  dat  alles  bij  mekaar  een 

welvaartsverhogende  transactie. Niks  geen  kosten dus.  En  dan  te  bedenken dat  serieuze  instel‐
lingen zoals de Wereldbank hun tijd verliezen met dat soort onzin. Onbegrijpelijk! 

Mijn oudcollega op de Erasmus Universiteit, en  later minister van ontwikkelingssamenwerking  in 
diverse  kabinetten,  Jan  Pronk,  zag  het  allemaal  wat  simpeler.  Toen  hem  een  keer  door  een 

verslaggever gevraagd werd of hij wel wist dat de helft van al de ontwikkelingshulp die Nederland 
verstrekte bij de corruptie terecht kwam, antwoordde hij zonder omhaal: “Dan moet je twee keer 
zoveel  geven.”  Alsof  het  om  hier  een  Keynesiaanse  multiplier  ging.  Een  wat  vreemde  uitspraak 

voor  een  volgeling  van  Jan  Tinbergen  die,  zoals  bekend,  op  gespannen  voet  stond  met  John 
Maynard. 

Wel  moet  ik  toegeven  dat  corruptie  leidt  tot  de  erosie  van  de  “rechtsstaat”.  En  dat  is  wel  een 
ernstige  zaak.  Het  wordt  algemeen  aangenomen  dat  de  rechtsstaat  de  economische  groei 

bevordert,  dus  als  je  het  vanuit  die  invalshoek  bekijkt,  zou  je  kunnen  zeggen  dat  corruptie  iets 
kost.  Om  de  kwaliteit  van  een  rechtstaat  te  meten,  en  daar  een  waarde  aan  toe  te  kennen,  is 
echter  een  opgave  waar  de  internationale  instellingen  zich  vooralsnog  nog  niet  aan  gewaagd 

hebben. Alleen de World‐Competitiveness studies beschouwen factoren die daar een beetje in de 
buurt komen, hoewel de schatting ervan uiterst subjectief blijft. 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Laatst kwam ik zelfs een auteur tegen die volhield dat er landen zijn die niet groeien vanwege een 

gebrek aan corruptie. Het gaat om Theodore Dalrymple  in zijn boek “Our Culture, What’s Left of 
It”. Daarin stelt hij  Italië ten voorbeeld aan zijn eigen vaderland, de UK, en schrijft het verschil  in 
economisch  succes  tussen  beide  landen  toe  aan  de  grotere  corruptie  in  Italië.  De  wat  simpele 

gevolgtrekking zij hem vergeven als psychiater van drugsverslaafden. Hij is trouwens niet de enige 
die  corruptie  afschildert  als  een  smeermiddel  om  iets  gedaan  te  krijgen  in  overgereguleerde 
staten. 

In  dit  stuk  wil  ik  het  echter  niet  hebben  over  de  kosten  van  de  corruptie,  maar  meer  over  de 

kosten van de corruptiebestrijding. Misschien zijn die wel groter dan die van de corruptie zelf. Ja 
want iedereen zingt mee in het koor tegen de corruptie en heeft het over hoe erg dat allemaal wel 
niet is, maar er wordt maar weinig aandacht besteed aan de onzinnige bochten waarin overheden 

en wetgevers zich dikwijls wringen om de corruptie tegen te gaan. Enkele opmerkingen daarover 
lijken  dus  op  hun  plaats.  Voor  daar  verder  op  in  te  gaan  eerst  wat  voorbeelden  over  hoe  de 

corruptie werkt. 

*************** 

Hoe werkt corruptie? 

Hoe corruptie precies  in z’n werk gaat hangt van vele omstandigheden af. Er zijn duizend en één 
manieren  om  jezelf  te  verrijken  door  machtsmisbruik,  en  sommigen  daarvan  zijn  behoorlijk 
ingewikkeld, maar  er  zijn  een aantal  standaardvormen die  je  steeds weer  terugziet. Ook hangen 

die  af  van  het  niveau  waarop  de  corruptie  plaats  vindt.  Presidenten,  bijvoorbeeld,  zetten  een 
nieuw toeristencentrum op,  liefst aan zee met mooie stranden, nadat  zij  zelf, of een verre neef, 
eerst  voor  een habbekrats  de nodige  vierkante  kilometers  hebben opgekocht. Zo  is  Cancún  van 

Luis Echeverría en Huatulco van Miguel de la Madrid. Gouverneurs gokken meer op woestijngrond 
om daar  vervolgens  een  vliegveld  op  te plannen, meestal veel  te  ver weg van de hoofdstad van 
hun  staat,  maar  dat  drukt  de  aanschafkosten  van  de  grond  en  de  consequenties  zijn  voor  een 

groot  deel  voor  toeristen die het  toch al  zo breed hebben! De bond  van  taxichauffeurs heeft  er 
geen enkel bezwaar tegen. 

De “oficiales mayores” van de ministeries gaan over de bestedingen en daar zit ook altijd muziek 
in. Bij iedere kabinetswisseling, en daarbij dus weer een nieuwe minister, moest het hoofdgebouw 

van  het Ministerie  van  Handel  en  Industrie  grondig  verbouwd worden.  Die muur moet weg  en 
daar  moet  een  nieuwe  komen.  De  liftkokers  zijn  ook  een  beetje  uit  de  tijd.  Daar  moeten  we 
hoognodig iets aan doen. En ja, dat vereist dan de nodige onderhandelingen met leveranciers. Dat 

onderhandelen wordt een stuk aangenamer als  je dat doet  in La Hacienda de los Morales onder 
het  genot  van  een  Herradura  blanco  reposado.  Veel  aangenamer  dan  in  je  eigen  kantoor.  De 
leveranciers  betalen  toch,  en  berekenen  dat  natuurlijk  dubbel  en  dwars  door  in  de  prijs.  Geeft 

niet, ´t komt wel ergens uit de begroting. 

Als je dat soort dingen om je heen ziet gebeuren – en dat heb ik! ‐, raak je al gauw teleurgesteld in 
de fantasie van de dominante klasse. ’t Is iedere keer weer hetzelfde, met een kleine variatie erop 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naar  links  of  naar  rechts.  Alleen de  interactie  van de  regeerders,  de  politie  en het  leger met  de 

narco´s is een stuk ingewikkelder, maar op dat gebied komt de verbeeldingskracht meestal van de 
kant van de narco´s en spelen de machthebbers eerder een volgzame rol. Ook niets om trots op te 
zijn dus. 

Overheidsaanbestedingen  is  dus  een  prachtig  jachtterrein  voor  voordeelzoekers.  Ambtenaren, 

vooral degenen met administratieve functies, zoeken dikwijls naar mogelijkheden om een deel van 
het afdelingsbudget door te sluizen naar vrienden, familieleden en ook gewoon derden buiten de 
overheidssector. Dat gaat meestal via de aankoop  van benodigdheden  tegen  exorbitante prijzen 

met het geld van de belastingbetaler. De tegenprestaties, normaal gesproken onder de tafel door, 
kunnen allerlei vormen aannemen. Van monetaire  vergoedingen via  een  lekkere maaltijd of  een 
gratis  reisje naar de Bahamas  tot overdadige  kerstgeschenken, om het nog maar niet  te hebben 

over sexuele gunsten. 

Met  de  trucs  van de politieagenten  zijn we alom 
bekend. Die stellen zich om één uur  ’s nachts op 

achter een stoplicht dat veel te lang op rood staat 
voor het weinige verkeer dat  er dan nog  is,  liefst 
op  een  nauwelijks  zichtbare  plaats.  Ongeduldige 

automobilisten  zijn  dan  de  sigaar.  Om  op  die 
mooie plaats te staan hebben ze wel toestemming 
nodig van hun superieuren en die delen dus mee 

in de buit. Om precies te zijn, ze delen niet mee in 
de buit,  ze  krijgen  gewoon  een  vast  bedrag  voor 

die toestemming. Ja, want als ze in de buit zouden delen, dan is er helemaal geen buit. “Sorry jefe, 

vandaag  waren  er  helemaal  geen  ongeduldige  automobilisten,  ze  wachtten  allemaal  tot  het 
stoplicht op groen stond.” En bewijs dan maar eens dat dat niet zo was. Wij economen noemen 
dat  “agency”  of  “mechanism  design”,  een  topic  waarvoor  zelfs  de  laatste  Nobelprijs  in  de 

economie is uitgereikt. 

Als  je  gaat  tekenen  bij  het  pensioenfonds  –  dat  moet  ieder  half  jaar,  anders  krijg  je  niet  meer 
uitbetaald ‐, dan krijg je bij de  ingang een nummertje uitgereikt. Ze hebben daar een vrouwelijke 
politieagente  voor.  Omdat  alle  pensioentrekkers  dat  moeten  doen  zijn  er  meestal  nogal  wat 

“wachtenden voor u”, dus wordt het gauw een half uurtje. Gelukkig komt het nogal eens voor dat 
er een nummer afgeroepen wordt waarbij niemand komt opdagen. Dan gaat het wat sneller. Toch 
vreemd, want je ziet nooit iemand die al een nummertje heeft weglopen. Mijn conclusie is dat de 

dame  die  de  nummertjes  uitreikt  er  zo  nu  en  dan  eentje  achterhoudt  om  die  te  slijten  aan 
degenen  die  voor  hun  beurt  willen  gaan.  Hoe  dat  precies  werkt  weet  ik  niet.  Ik  heb  wel  eens 
overwogen het met  een  knipoog  te  proberen maar  daarbij  loop  je  het  gevaar  dat  dat  verkeerd 

wordt uitgelegd. Dus neem ik normaal gesproken maar iets mee om te lezen. 

Ja,  en  zo  is  het  aantal  mogelijkheden  om  de  kruimeltjes  macht  dat  je  worden  toegekend  te 
verzilveren  natuurlijk  onbeperkt.  Vooral  als  er  regeltjes  zijn  die  erom  vragen  om  overtreden  te 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worden  ‐  en  daar  heb  je  er  nogal  wat  van –,  wordt  de  verleiding  voor  de opzichters  dikwijls  te 

groot. Vooral als ze zelf ook nog onderbetaald worden en door hun baas als nietsnutten worden 
afgeblaft. En wie vindt nu niet dat hij onderbetaald wordt? Kortom, het einde lijkt zoek. 

*************** 

Corruptiebestrijding 

Dus  wordt  er  van  alles  aan  gedaan  om  die  corruptie  tegen  te  gaan.  Er  worden  kameraatjes 
geïnstalleerd  in  de  aankomsthallen  van  vliegvelden  waar  de  passagiers  hun  bagage  door  de 

douane moeten loodsen. Er worden onnodige regeltjes afgeschaft die door “gevestigde belangen” 
in stand werden gehouden. Dat noemen ze hier de “simplificación administrativa”. En er worden 
wetten  aangenomen  over  de  transparantie  en  over  de  overheidsbestedingen.  Over  die  laatste 

wet,  de  “Ley  de  Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Servicios  del  Sector  Público”, wil  ik  het  in  het 
vervolg hebben. 

Lang  geleden  was  het  zo  dat  wanneer  de  overheid  iets  wilde  kopen  er  drie  onafhankelijke 

prijsopgaven  moesten  komen.  Dat  gaf  nogal  wat  extra  rompslomp,  maar  gelukkig  hadden  de 
leveranciers daar wel een oplossing voor. Je vroeg gewoon aan één een prijsopgave en dan zorgde 
die  gelijk  voor  de  andere  twee. Die waren dan  “onafhankelijk”  en natuurlijk  duurder.  Klaar was 

Kees. Zo gemakkelijk gaat dat niet meer  tegenwoordig. Nu worden de opdrachten aanbesteed – 
dwz.  er  komt  een beschrijving  van de opdracht,  er wordt  op  ingeschreven  en dan wordt  er  één 
kandidaat  uitgekozen, meestal  de  goedkoopste,  om  de  opdracht  uit  te  voeren.  Hoe  dat  precies 

moet gebeuren, en onder welke omstandigheden, wordt vastgesteld in die wet. 

Veel  meer  rompslomp  dus  dan  vroeger, maar  er  wordt wel  paal  en  perk  gesteld  aan misbruik. 
Zoveel meer  rompslomp  dat  het  tegenwoordig  gemakkelijker  is  om  een  budget  toegewezen  te 
krijgen dan het uit te oefenen. Het aanleggen van de “segundo piso” is AMLO wel gelukt. Dat moet 

‘m nagegeven worden. ’t Is zelfs zo dat er zich de laatste tijd een bepaalde deskundigheid aan het 
ontwikkelen is die er vroeger niet was. Het uitoefenen van budgetten. Dat is voor mensen die de 
vele  normen  en  regels  zo  goed  kennen  dat  ze  precies weten  welke  kantjes  ze  ervan  af  kunnen 

lopen zonder gepakt  te worden. Chapeau! Ze zouden er een universitaire opleiding voor moeten 
creëren. 

De ellende is echter dat er een aantal zaken zijn die zich laten aanbesteden en anderen die zich dat 
absoluut niet laten. Als het gaat om de aanleg van een weg tussen twee plaatsen, dan lukt het nog 

wel.  Dan  moet  je  natuurlijk  wel  afspreken  wat  voor  asfalt  ze  moeten  gebruiken,  hoe  diep  de 
ondergrond  moet  worden  geprepareerd,  hoe  lang  ze  er  over  mogen  doen,  en  nog  honderden 
zaken meer. En ook moet je de zaak in de gaten houden tijdens de uitvoering, want als die weg er 

eenmaal  ligt,  dan  zie  je  natuurlijk  niks  meer  van  die  ondergrond.  Degenen  die  op  zo´n  project 
inschrijven nemen het niet zo nauw met de deadlines, want ze weten allang dat, als ze tegen die 
deadline nog maar halverwege zijn, de opdrachtgever toch aan hen vastzit. Daar houwen ze dus al 

rekening mee in hun bod, want dat moet laag zijn; anders winnen ze niet. 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Maar neem nou het volgende geval. Bij de Secretaría de Relaciones Exteriores wordt veel gereisd. 

Al die mensen in de buitendienst. Nu kunnen ze natuurlijk moeilijk voor  iedere vlucht van  iedere 
ambassadeur een  inschrijving organizeren, dus doen ze dat “en bloque”.  Ieder  jaar wordt er een 
reisbureau uitverkoren dat voor al die tickets mag zorgen. ´t Is natuurlijk te moeilijk om een pakket 

tickets te laten begroten, want de luchtvaartmaatschappijen veranderen hun tarieven nogal eens 
Bovendien hangen die tarieven dikwijls ook af van hoe lang er vantevoren gereserveerd wordt en 
van  de  veranderingsmogelijkheden.  We  weten  inmiddels  allemaal  dat  onze  buurman  in  het 

vliegtuig misschien slechts de helft heeft betaald  voor z´n stoel  van wat wij betaalden. Zo werkt 
dat. Dus  gaat  de opdract  naar  het  reisbureau,  dat het  laagste percentage  aan  commissie  vraagt 
voor z’n diensten. 

En  dan  gebeurt  er  wat  er  met  alle  aanbestedingen  gebeurt:  vóór  de  toekenning  beloven  de 

kandidaten “las perlas de la virgen” en als ze eenmaal gewonnen hebben, maken ze er een potje 
van.  Eigenlijk  hetzelfde  als  de  fruitverkoper  op  de  markt,  die  de  opgepoetse  appels  ten  toon 

spreidt en als hij de opdracht binnen heeft, de rotte appels uit een kistje van onder de toonbank in 
‘t zakje stopt dat je meekrijgt. 

********************************* 

Dit  stukje  is wat  langer aan het worden dan oorspronkelijk mijn bedoeling was.  Inmiddels  is het 
voldoende lang om de 20 pagina’s van de PoPo, die met de drukker overeengekomen zijn voor zijn 

kostenbegroting, vol te krijgen. Dus komt het vervolg  in de volgende aflevering. Dat gaat over de 
manier  waarop  mijn  vrouw  Alicia  120  retourtickets  moest  kopen  naar  Madrid  voor  een  aantal 
kunstenaars  die  op  de  Expo  Zaragoza  de  Mexicaanse  deelname  moesten  opluisteren,  dat 

natuurlijk op kosten van de belastingbetaler. 

Cuernavaca, december 2008 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Willy de Winter   

Officieel tolk‐ vertaler bij diverse Mexicaanse instanties en als 

 zodanig erkend door praktisch alle ambassades van Amerika en  

Europa 

 

Nederlands (Vlaams) ‐ Frans ‐ Duits ‐ Engels ‐ Spaans ‐  

Italiaans ‐ Portugees en andere talen. 

 

Avenida Horacio 528 (404), Colonia Polanco, 11570, México D.F. 

Tel.: 5545 5764 / 5254 7446, Fax: 5531 0348 
  

 

 

Marijke J. Larenas‐Linnemann 
  

Drs. Spaanse taal en letterkunde 

Lerares M.O. Spaans 

Beëdigd  tolk‐vertaler 

  

Privé‐ en groepslessen Spaans, Engels, en Nederlands 

Vertaalwerk Spaans, Portugees, Engels, Frans, Duits en Nederlands 

  

Clases privadas y en grupo de Español, Inglés y Holandés 

Traducciones Español, Portugués, Inglés, Francés, Alemán y Holandés 

  

TEL./FAX: (5) 675 44 04 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Lidmaatschap van de Nederlandse vereniging in Mexico 

Het lidmaatschap bedraagt 500 pesos per familie per kalenderjaar. Leden kunnen deelnemen aan alle aktiviteiten die georganiseerd worden 
door de vereniging en ontvangen tweemaandelijks het verenigingsblad de POPO.  

Aanmelding nieuwe leden: na betaling van het lidmaatschap  een kopie van het stortingsbewijs, naam, adres, telefoonnummer 

en liefst een e-mail adres sturen naar: Joost Draaisma  Tel.: 5593 5187 
      Guty Cardenas 21  Fax: 5480 4222 
      Col. Guadalupe Inn  e-mail: jdraaisma1@worldbank.org 
      01020 Mexico, D.F. 

Betalen lidmaatschap: bedrag van 500 pesos storten op rekeningnummer 73.18.795 bij Banamex sucursal 650 t.n.v. Josef 

Draaisma. Voor electronische storting is de CLABE: 002180065073187952.  Kopie stortingsbewijs met vermelding van naam sturen per fax 

naar Joost Draaisma, fax: 54804222. 

POPO. De POPO is het officiele orgaan van de Nederlandse Vereniging  en wordt zes maal per jaar gepubliceerd in de oneven maanden 

(januari, maart, mei, enz.).   

Tarieven advertenties per jaar.  

 1/1 pagina:   $2,000  1/4 pagina:  $ 500 
 1/2 pagina:  $1,000  Speurders (éénmalig): $ 125 

Kopij voor de POPO:  Vóór de 10de van de betreffende maand liefst als worddocument via e-mail: adtenkate@hotmail.com. De 

redactie behoudt zich het recht voor ingezonden bijdragen te wijzigen, belangrijke wijzigingen in overleg met de inzender. 
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adtenkate@hotmail.com 
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Colonia Del Valle 
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Website 

Eric van Nuland 
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Secretaris Machteld  Caminada 55202707bartmachteld@gmail.com 

Penningmeester Joost Draaisma  5593 5187 jdraaisma1@worldbank.org 
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