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Drie mannen zoeken één vrouw 

Drie  knappe  mannen  zoeken,  zonder  bijbedoelingen,  een  vrouw  zonder  bijbedoelingen  om 
samen met hen de redactie te vormen van de PoPo. 

Er  zijn allerlei,  vage, plannen over  een nieuwe  lay‐out en extra  inhoud waarvan deze mannen 
zich afvragen hoe een vrouw daar tegen aan zou kijken. Het is niet zo veel werk, maar wel erg 
gezellig. 

Heb je  interesse, of weet je  iemand die hier geschikt voor  is, neem dan contact op met Ad ten 
Kate (adtenkate@hotmail.com of 5559 0143) of een ander lid van de redactie van de PoPo. 
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Van de redactie 

We zijn weer  twee maanden verder en er  zijn allerlei onverwachte dingen gebeurd waardoor er 

allerlei verwachte dingen niet zijn gebeurd. Het onverwachte heette eerst varkensgriep, maar dat 
werd  al  gauw  het  A‐H1N1  virus.  Dat  klinkt  wat  wetenschappelijker.  Daar  hoeven  we  ons  wat 
minder voor te schamen.  

Wat  we  wel  hadden  verwacht,  maar  wat  door  die  griep  helaas  niet  door  kon  gaan,  waren  de 
koninginnedagreceptie  van  de  ambassade  en  het  oranjebal  met  de  Royals  van  onze  vereniging. 
Jammer maar niets aan te doen. Hopelijk lukt het om het oranjebal alsnog op een later tijdstip te 

organiseren. 
 
Een  wat  aangenamere  gebeurtenis,  die  ik  ook  niet  helemaal  verwacht  had,  was  dat  ik  twee 

reacties heb gekregen op mijn oproep  in het vorige nummer om wat medewerking  te krijgen bij 
het samenstellen en het in elkaar draaien van de PoPo.  
Als eerste heb ik Frank Hoogendoorn bereid gevonden om hand‐ en spandiensten te verrichten en 

om de rubriek “Ik ben . . .” te organiseren. Frank is degene die zich in de vorige aflevering in deze 
rubriek heeft voorgesteld, dus behoeft hij geen nadere introductie.   
Daarnaast meldde zich uit eigen beweging Jacob Vaarkamp. Jacob is de echtgenoot van Gabrielle 

Nuytens, de opvolgster van Pieter de Rijk op de ambassade. Jacob en Gabrielle hebben er net vier 
jaar  Peking  opzitten  en  daar  werkte  Jacob  mee  aan  de  Leeuw,  het  blad  van  de  Nederlandse 
vereniging aldaar. We zullen dankbaar gebruik maken van zijn ervaring.  

In het vervolg hebben we dus een PoPo‐redactie van drie man en we streven ernaar om ook een 
dame in de redactie op te nemen om daarmee de vrouwelijke inbreng vorm te geven. 
 

Dit  is  de  eerste  PoPo  waarvan  de  lay‐out  helemaal  verzorgd  is  door  Jacob.  Hij  heeft  daarbij 
grotendeels  het  formaat  aangehouden  dat  ik  tot  nu  toe  gebruikt  heb, maar  hier  en  daar  is  de 
aanwezigheid van zijn hand te merken. Bijvoorbeeld wat meer foto’s. Ongetwijfeld komen er meer 

veranderingen in de volgende afleveringen. 
 

In  dit  nummer  vinden  jullie  verslagen  van  het  tennistoernooi,  het  paaseieren  zoeken  bij  la 
Marquesa en de buitendag, door respectievelijk Anna‐María Zomerdijk, Hans van den Bongard en 
Eric van Nuland.  

Daarnaast iets over vingerafdrukken bij de aanvraag van paspoorten namens de ambassade en iets 
over nieuwe leden. Dan de gebruikelijke rubrieken “Komende activiteiten” en “Wisten jullie”, een 
verhaal van Frank Hoogendoorn over de “red tape” van het kinderen krijgen in Mexico, een stukje 

van Bernard  Schut  over  zingen onder  de douche  en  het  vervolg  op mijn  verhaal  over  corruptie‐
bestrijding. Ten slotte stelt de aan ons allen al  lang bekende Peter van der Lende zich voor  in de 
rubriek  “Ik ben ...” 

 
Ad ten Kate, Frank Hoogendoorn en Jacob Vaarkamp 
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Komende activiteiten 

Vrijdag 19 juni  Zomerborrel 

  Bij Patricia van Harreveld en Sander Overgaag 
  Parque de Murcia 36 
  Parques de la Herradura 

  Huixquilucan 
  Tel 5291 7666 
 

  Voor meer  informatie  over  tijden,  prijzen  en  verwachtingen,  zie  onze  website 
(www.nvmexico.nl). Als je komt, je graag even via de website opgeven zodat de 
organisatie weet hoeveel mensen ze kan verwachten. 

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

 
 

Onze nieuwe leden 

Vanaf  nu wil  de  redactie  van de  PoPo de  lezers  van  de  PoPo  (nog) meer  informatie  geven over 

onze vereniging. Een van de dingen die we vanaf nu willen publiceren zijn de diverse mutaties  in 
ons ledenbestand. Deze keer beginnen we met een overzicht van onze nieuwe leden.  
 

Wie  Waar  En verder 
Dennis van der Heijden  Monterrey  Internet ondernemer actief in Nederland 

en de VS, zie ook  
www.orangerepublic.nl 

Jaap Willem Hohmann  Naucalpan  Is gepensioneerd ingenieur en leraar. 
Woont al 32 jaar in Mexico en verhuurt 
flats. 

Bram Koopmans  Mexico Stad   
Pim Jonkers  Utrecht  Komt 2x per jaar naar Mexico Stad om 

zijn dochter van 7 op te zoeken. 
Chris Duhne  Guanajuato (GTO)  Heeft een bedrijfje in onroerend goed. 
Remco Bouma  Mexico Stad 

(Copilco) 
Is uitwisselingsstudent aan de UNAM 
en journalist voor onder andere 
smoglog.wordpress.com 

Anna‐Maria Zomerdijk en 
haar kinderen Jessica en 
Alex Schulte 

Mexico Stad 
(Lomas de Anahuac) 

Werkt op de landbouwafdeling van de 
Nederlandse Ambassade 
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Paasbrunch in de Marquesa 

door Hans van den Bongard 

De  jaarlijkse  paasbrunch werd dit  jaar  niet  gehouden bij  iemand  thuis maar  op  een  locatie wat 

buitenaf,  namelijk  de  Marquesa.  Op  een  grasveldje  bij  een  dorpje  waarvan  de  naam  me  even 
ontschoten is. Het aantal inschrijvingen was niet top maar we lieten het toch maar doorgaan, wie 

weet zou de opkomst nog wel meevallen. Het was immers een feest voor de kinderen. 
 
De Marquesa is een uitgestrekt natuurgebied ten westen van Mexico Stad en dus was een goede 

routebeschrijving belangrijk. Gelukkig had Roel hiervoor gezorgd en Eric had deze op onze website 
gezet. Op zaterdagmorgen gingen we dus op pad, met de auto vol arrachera, chistorra, worstjes 
van de Superama, houtskool en aanverwante zaken. Ruim genoeg voor dertig gezonde eters. 

 
Onderweg  kregen  we  al  een  telefoontje 
van Eric en Paula: “weten jullie waren het 

is,  wij  hebben  de  routebeschrijving  niet 
meegenomen!”.  Wij  hadden  dat  ook  niet 
maar  ik  wist  het  nog  wel,  je  zou  op  een 

gegeven  moment  in  het  bewuste  dorpje 
aan je linkerhand een stenen boog zien en 
daar moest je onderdoor. Ik stelde me een 

soort  Mexicaanse  arc‐de‐triomphe  voor, 
gebouwd  ter  ere  van  een  of  andere 
historische (gewonnen?) veldslag.  

Maar  wat  bleek,  Eric  was  al  drie  keer  op 
hoge snelheid op een neer door het dorp gekacheld maar geen arc‐de‐triomphe! Nou, zeiden wij, 
wacht dan even, we zijn zo bij jullie en dan zoeken we samen.  

 
Tien minuten  later  kwamen we  aan bij  het  dorpje, maar  geen  Eric  te  zien. Dus  nu maar  zelf  op 
zoek. Gelukkig zagen we wel een stenenboog, maar aan onze rechterhand, hoe kan dat nou! Het 

was toch links? Of zijn we via de andere kant binnengereden? Nee, dat kan ook niet. Maar goed, 
na even heen een weer rijden en vooral goed kijken zagen we dan  toch ook een arc‐je aan onze 
linkerhand, een fragiel boogje opgebouwd door het aan elkaar plakken van wat zelfgeproduceerde 

bakstenen. Bij een beetje wind zou ik er niet onder willen staan. 
 
Na het passeren van een slagboom en het betalen van 10 pesos (wat gebeurt hier eigenlijk mee, is 

dit voor het onderhoud  van die boog?) kwamen we bij het grasveld aan waar  iedereen zich had 
verzameld.  We  werden  bijzonder  hartelijk  begroet,  maar  dat  kwam  vast  doordat  we  alle 
vleeswaren bij ons hadden. Die konden we dus gelijk achterlaten bij de barbecue die al strategisch 

achter wat bomen was opgesteld om de wind geen kans te geven.  
 

Zo dat rookt lekker 
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De  aanwezige  kinderen  (het waren  er  heel  wat)  waren 

intussen  al  druk  bezig  met  het  beschilderen  van  de 
eieren en de door de anderen meegenomen etenswaren 
stonden  al  op  tafels  opgesteld.  Mike  en  Mari  Angeles 

hadden salades gemaakt, er was fruit en snoep voor de 
kinderen  en  Eric  had  weer  eens  uitgepakt  met  zijn 
specialiteit,  de  Brabantse  huzarensalade,  die  inderdaad 

elke  keer weer  top smaakt.  Ik  kan me al geen activiteit 
van de Nederlandse Vereniging voorstellen zonder.  
 

Eric,  ideetje, kunnen we hier geen slaatje uit slaan,  ik bedoel business van maken? We zetten een 
tafeltje  buiten, parasolletje  erbij,  leuk kleedje erop,  de huzarensalade verpakt  in tuppers van 500 

gram en hup in de verkoop ermee! Kon best wel eens aanslaan, denk je niet? (redactie: dan ben je 
wel de helft van je winst kwijt aan de agent die dat oogluikend toestaat.) 
 

Vervolgens  konden  we  aan  de  slag,  de  kinderen  gingen  de  verstopte  eieren  zoeken  en  de 
volwassenen verzamelden zich met een biertje rondom de barbecue en de saladetafel. Zo vloog de 
middag  voorbij  en  tegen  vijf  uur  werd  het  wat  kouder  en  gingen  we  onze  spullen  maar  weer 

inpakken. Het was een bijzonder aardige dag geweest.  
 
   

DÉSIRÉE LARENAS LINNEMANN 
Alergologe en kinderarts 
(kinderen en volwassenen) 

 
HOSPITAL MÉDICA SUR 

 
Puente de Piedra n° 150 

Col. Toriello Guerra - Del. Tlalpan 
14050 México D.F. 

Torre 2, consultorio 602 
tel/fax: (52-55) 5171-2248, 5606-6222 ext.4372 

Celular: (52 of 044)-55-8509.5950 
www.dra-desiree-larenas.medem.com 

 
Officieel bedrijfsarts van de Nederlandse Ambassade 

Opleiding: Rijksuniversiteit Utrecht. 
Instituto Nacional de Pediatría, México 

Kleurtjes genoeg 



MEI/JUNI 2009 
 

 
  7 

Invoering vingerafdrukken en aanvraag van het paspoort 

door de Nederlandse ambassade in Mexico 

Vanaf  medio  2009  zullen  bij  paspoortaanvragen  vingerafdrukken  van  de  aanvrager  worden 

afgenomen. Dit heeft gevolgen voor de Nederlanders die wonen en werken in het buitenland (de 
niet‐ingezeten Nederlander).  

 
Waar paspoorten aan te vragen? 
 

Als niet‐ingezeten Nederlanders kunt u tot nu toe uw paspoort aanvragen bij elke ambassade, elk 
consulaat‐generaal en elk honorair consulaat (HC). In de toekomst worden bij paspoort¬aanvragen 
vingerafdrukken afgenomen en zal het niet langer mogelijk zijn een paspoort aan te vragen bij alle 

HC’s. Om de dienstverlening aan u op een zo hoog mogelijk peil te houden heeft het ministerie van 
Buitenlandse  Zaken  echter  besloten  een  vijftigtal  HC’s  uit  te  rusten  met  apparatuur  waarmee 
vingerafdrukken  kunnen  worden  afgenomen.  Hiermee  zijn  de  nodige  investeringen  gemoeid  in 

beveiliging en verbindingen.  
 
In  Mexico  en  in  Belize  zal  het  na  de  invoering  van  vingerafdrukken  in  paspoorten  niet  meer 

mogelijk zijn een paspoortaanvraag in te dienen bij de Honoraire Consuls te Cancún, Guadalajara, 
Merida, Monterrey, Tampico, Veracruz en Belize City.  Dit kan slechts bij de Ambassade te Mexico 
Stad, die zal worden uitgerust met apparatuur voor het afnemen van vingerafdrukken.  

U zult nader worden geïnformeerd over de exacte datum van de invoering van de vingerafdrukken 
in het paspoort.  
 

Tref goede voorbereidingen voor de paspoortaanvraag 
 
De Nederlandse paspoorten worden centraal  in Nederland vervaardigd. Het duurt minimaal acht 

dagen  voordat  een  paspoort  gereed  is.  Bovendien  geldt  dat  er  kort  voor  de  introductie  van  de 
vingerafdrukken een beperkte periode geen paspoorten kunnen worden aangevraagd, om zeker te 
stellen dat  er  geen aanvragen volgens het oude proces meer  in behandeling zijn. Na  introductie 

van de vingerafdrukken kunnen deze oude aanvragen namelijk niet meer verwerkt worden. Over 
deze periode wordt u later geïnformeerd.  
 

Het  is  niet  uitgesloten  dat  er  in  de  overgangsperiode  sporadisch  aanloopproblemen  zullen 
voorkomen.  Het  is  daarom  van  belang  om  de  geldigheid  van  het  paspoort  goed  in  de  gaten  te 
houden  en hiermee  rekening  te  houden bij  het maken  van  reisplannen  en  een  eventuele  nood‐

zakelijke vervanging van uw huidige paspoort.  
 
Voor  de  invoering  van  vingerafdrukken  blijven  afgegeven  paspoorten  hun  normale  geldigheids‐

duur behouden. 
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Op de website van de ambassade (www.paisesbajos.com.mx) en het ministerie van Buitenlandse 

Zaken (www.minbuza.nl) zal meer informatie te vinden zijn over de veranderingen in het paspoort 
en over de ruim 180 locaties wereldwijd, waar u uw paspoort zult kunnen aanvragen. 
Niet‐ingezeten  Nederlanders  kunnen  voor  een  paspoortaanvraag  eventueel  ook  terecht  bij  de 

gemeenten Den Haag en Enschede, (www.denhaag.nl en www.enschede.nl).  
 
Achtergrondinformatie 

 
Sinds 26 augustus 2006  is het Nederlandse paspoort  voorzien van een elektronische chip waarin 
naast  de  persoonsgegevens  ook  een digitale  gezichtsopname  (gescande pasfoto)  is  opgenomen. 

Door de  lidstaten van de Europese Unie  is voorts afgesproken dat bij een paspoortaanvraag ook 
vingerafdrukken van de houder zullen worden afgenomen en aan de chip worden toegevoegd. De 

digitale gezichtsopname en de vingerafdrukken maken deel uit van het streven van de EU‐lidstaten 
paspoorten  beter  te  beveiligen  tegen  vervalsing  en  fraude.  De  chip  maakt  het  mogelijk  de 
gegevens elektronisch te vergelijken met de kenmerken van de houder van het paspoort en met 

de daarin gedrukte gegevens. Zo is het moeilijker het document te vervalsen en kunnen mensen 
zich  moeilijker  identificeren  met  andermans  paspoort.  Hiermee  is  zowel  het  belang  van  de 
overheid als dat van u gediend.  

 
De  uitvoering  van  deze  maatregelen  is  aan  de  nationale  overheden  van  de  EU‐lidstaten 
overgelaten.  In Nederland berust de  verantwoordelijkheid voor de  regelgeving bij het ministerie 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (www.minbzk.nl).  
 
 

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 
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Een dochter? Papieren, papieren en nog eens papieren! 

door Frank Hoogendoorn 

Sinds 14 April 2009 ben ik de trotse vader van een dochter. Uiteraard heeft een dochter een naam 

nodig, en dat proces had mijn vriendin en mij al de nodige kopzorgen bezorgd. We hadden bijna 
acht maanden de  tijd gehad om erover na  te denken, en die acht maanden hebben we dan ook 

bijna  volledig  gebruikt.    Uiteindelijk  was  er  een  naam  en  ook  nog  een  baby,  dus  toen  kon  het 
registreren bij de burgerlijke stand beginnen. 
 

Zoals bij  zovele aangelegenheden hier  in Mexico wordt ook bij het  registreren van  een  kind een 
gigantische  hoeveelheid  papierwerk  gevraagd.  We  kregen  van  de  mevrouw  van  de  burgerlijke 
stand  een papiertje waarop precies stond welke documenten we moesten indienen (uiteraard van 

alles het origineel en een fotokopie). 
• Een certificaat dat door het ziekenhuis bij de geboorte wordt uitgegeven. 
• Identificatie van beide ouders (dat kan de credencial de elector of een paspoort zijn). 

• De FM2 of FM3 indien één (of beide) van de ouders buitenlands is. 
• Een telefoonrekening waarmee het adres wordt geverifieerd. 
• Een trouwakte of, indien niet getrouwd, de geboorteaktes van beide ouders.  

 
Bij dat  laatste papiertje  ging het dus  fout,  en dat  lag niet aan de Mexicanen. Een geboorteakte? 
Misschien een beetje dom van mij, maar  ik dacht dus echt dat wij dat  in Nederland niet hadden. 

Elke keer wanneer mij  in Mexico om mijn geboorteakte werd gevraagd, heb ik een uittreksel van 
het bevolkingsregister getoond en dat ging altijd goed. Deze keer helaas niet. Ze wilden namelijk 
een vertaling van het document en er moest een apostille (stempel) op. Daar zouden ze mij bij de 

ambassade wel mee kunnen helpen. 
De  volgende dag belde  ik  gelijk  de  ambassade, maar daar  vertelde  ze mij  dat  de  ambassade de 
bevoegdheid  niet  heeft  om geboorteaktes  uit  te  geven,  de  ambassade  is  immers  de burgerlijke 

stand niet. Ik werd enorm goed geholpen en ze vertelde mij dat ik contact moest opnemen met de 
gemeente in Nederland waar ik geboren ben. In mijn geval is dat Purmerend.  
Nou  heb  ik  het  geluk  dat  mijn  ouders  daar  nog  wonen,  dus  heb  ik  direct  contact  met  hen 

opgenomen.  Ik  had  echter  zo  veel  dingen  aan mijn  hoofd,  voor  de  eerste  keer  vader worden  is 
namelijk niet niks. In alle hectiek vroeg ik ze om een nieuw uittreksel uit het bevolkingsregister te 
regelen. Sinds mijn vertrek naar Mexico ben ik echter uitgeschreven, en dus kregen ze nul op het 

rekest bij het gemeentehuis.  
Vervolgens  heb  ik  weer  contact  opgenomen  met  de  ambassade  en  daar  werd  ik  op  mijn  fout 
gewezen. Mijn ouders heb  ik  vervolgens per  sms  ingelicht  (je  kan  tegenwoordig naar Nederland 

sms’en,  heel  handig!)  en  de  volgende  dag  lukte  het  hen  om  voor  mij  een  uittreksel  uit  het 
geboorteregister te krijgen. 
 

Hiermee  is  dit  het  verhaal,  helaas,  nog  niet  klaar.  De  gemeente mag  documenten  niet  van  een 
apostille  voorzien.  De  enigen  die  dat  in  Nederland  mogen  doen  zijn  de  griffiers  van  de 
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arrondissementsrechtbanken.  In  Noord‐Holland  is  er  eentje  in  Haarlem,  dus  heb  ik mijn  ouders 

een dagtochtje Haarlem cadeau gedaan.  
Behalve  de  fouilleerprocedure  was  het  proces  bij  de  arrondissementsrechtbank  verrassend 
gemakkelijk.  Het  was  zelfs  mogelijk  om  het  apostille  in  het  Duits,  Frans,  Engels  of  Spaans  te 

verkrijgen. Mijn ouders kozen voor een apostille  in het Spaans. Dat bespaarde mij  later weer tijd, 
gedoe en geld aangezien ik geen vertaler hoefde te zoeken. 
 

Een document als dit verstuur  je niet per gewone post, want dan heb  je de  kans dat het óf met 
Kerst óf nooit aankomt. Dus kozen mijn ouders voor DHL. Inmiddels weten we ook dat de ‘D’ van 
DHL waarschijnlijk voor Duur staat. Maar goed, na een dag of drie had ik het document binnen. 

Aangezien de Mexicaanse burgerlijke stand het origineel van het document niet zou terug geven, 
gaf  mijn  schoonfamilie  mij  de  tip  om 

gecertificeerde  kopieën  bij  een  notaris  te  laten 
maken.  Dan  kan  ik  ze  later  nog  een  keer 
gebruiken.  Ik  voorzag  veel  problemen,  maar 

niets  was  minder  waar.  Na  twee  dagen  had  ik 
mijn  tien  kopieën.  Dit  soort  kopieën  gaan  door 
voor  originelen,  dus  ben  ik  voor  de  komende 

tien kinderen klaar. 
 
Nu moest  de  aangifte  nog  gedaan worden. Dat 

gebeurt in principe in drie stappen. Bij de eerste 
stap  geef  je  de  documenten  af.  Bij  de  tweede 
stap  moet  de  pasgeborene  mee  om  een 

vingerafdruk  te  laten  maken,  en  bij  de  derde 
stap wordt de geboorteakte afgegeven.  
Bij de tweede stap moet je goed opletten, want 

spelfouten kunnen niet meer worden hersteld. Zo heeft de vrouw van een goede vriend van me 
een  andere  achternaam dan haar  broer. Het  kon natuurlijk  niet  anders  dan dat  er  iets  fout  zou 
gaan bij stap twee. Wonder boven wonder waren alle Nederlandse namen foutloos overgenomen, 

maar was de achternaam van haar Mexicaanse oma fout geschreven. 
Dit betekende dat we de volgende dag weer met ons pasgeboren dochtertje op stap moesten om 
haar vingerafdruk op het nieuwe foutloze document te laten zetten. Die vingerafdruk is overigens 

niet meer dan een stipje dat lijkt op een inktvlek, maar hij stond erop! De volgende dag konden de 
geboorteakte  en  gecertificeerde  kopieën  opgehaald  worden.  Sinds  dat  moment  heet  ons 
dochtertje dan ook officieel Esmeralda Hoogendoorn Albornoz. 

 
Een ieder die van plan is om zwanger te worden, raad ik dan ook aan om alle stappen die vóór de 
geboorte  genomen  kunnen  worden,  voor  de  geboorte  te  zetten.  De  eerste  paar  dagen  na  de 

geboorte  van  je  zoon/dochter heb  je  echt wel  iets anders aan  je hoofd dan achter documenten 
aan  jagen.  Een  uittreksel  uit  het  geboorteregister  met  apostille  kan  elk  moment  worden 
verkregen. Zorg dat je het doet op een moment dat het je goed uitkomt. 

 
Esmeralda zet haar vingerafdruk op papier 
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Diplomatie en Smokkelwaar tijdens een tennistoernooi 

door Anna‐Maria Zomerdijk 

Het  zoals  altijd  geweldig  goed  georganiseerde  tennistoernooi  begon  dit  jaar  met  een  grote 

smokkelactie om de zeer gewaardeerde bananen, sinaasappels en het frisdrank van Henk langs de 
strikte  controle  van  de  “Club  Irlandes”  te  krijgen.  Onder  het  streng  toeziend  oog  van  de 

organisator heeft  de  intensieve bewaking van de Club  Irlandes geen  van de deelnemers  kunnen 
betrappen op het gebruik van smokkelwaar. Een hoera voor Henk!  
 

Voordat  de  competitie  van  start  kon  gaan  werden  de  teams  op  “democratische  wijze” 
samengesteld.  Volgens  Alex  zat  er  deze  keer  een  grove  fout  in  de  samenstelling  van  de  teams. 
Twee diplomaten (waarvan z’n moeder er eentje was) in één team zetten,  is volgens hem vragen 

om problemen en die kwamen er dan ook, voor hem. 
 
In de eerste ronde ging alles nog rustig volgens plan. De jonge jongens lieten hun talenten zien en 

gingen  er  fanatiek  voor.  De  scores  liepen  deze  eerste  ronde  nog  niet  ver  uiteen.  In  de  tweede 
ronde  kwamen  de  verschillen  aan  het  licht.  De  jonge  generatie,  waarbij  laten  we  veel  talent 
hebben  gezien  en die  ook over  een  goede conditie beschikt, maakte het helaas  toch niet  tot de 

halve finales.  
Helaas kreeg Anna‐Maria in deze ronde een zware blessure, maar ze wist toernooitechnisch om te 
zetten in een voordeel. Ze zette de joker van de tegenpartij in, zij gebruikten hun joker toch niet. 

Daar hebben ze trouwens nog steeds spijt.  
 
De  eerste  halve  finales  ging  tussen  Sue  Yhen/Erik  en  Maria/Joris.  Dit  is  traditiegetrouw  een 

familiestrijd waarbij Maria/Joris  de  strijd  uiteindelijk wonnen.  In  de  tweede halve  finale  speelde 
het  team met het  triootje  Jan/Henk  (Anna‐Maria)  tegen Linda/Hans. Het  trio had  geen kind aan 
het duo en Jan en Henk wisten de tegenpartij met hun grappen en grollen met gemak van het veld 

te slaan. 
 
Hierna was het tijd voor de óh zo spannende finale; het betekende triootje Jan/Henk (Anna Maria) 

tegen het duo Maria/Joris. Maria was de kampioene van de vorige tenniscompetitie en moest haar 
titel  verdedigen.  Het  werd  een  heftige  strijd  waarbij  beide  partijen  al  hun  trucs  te  voorschijn 
haalden.  

De  combinatie  Jan/Henk  bleek  echter  niet  te  verslaan  en  zij  wonnen  na  een  eervolle  strijd  de 
eerste  prijs.  De  beker  werd  overhandigd  aan  Anna‐Maria  omdat  onze  niet  te  beinvloeden 
scheidsrechter onder geen beding  invloed op de uitkomst van het spel wilde uitoefenen. Tot slot 

werden  zoals  we  gewend  zijn  de  ballen,  de  sinaasappels  en  de  bananen  als  eerbare  trofeeën 
uitgereikt. 
 

Dit stukje wil ik afsluiten met een hoera voor de meest onpartijdige scheidsrechter ooit . . . 
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Wisten jullie . . . ? 

door Kees Burk 

 

... dat op 97 jarige leeftijd Prof. Willem Johan Kolff  is overleden. Hij vond in 1943 de kunstnier uit 
in het ziekenhuis van Kampen. Daaruit  is de huidige dialyseapparatuur ontwikkeld, die heden ten 

dage nog vele miljoenen mensen het leven redt. In 1950 emigreerde hij naar de Verenigde Staten, 
waar hij in 1956 aan de wieg stond van de hart‐longmachine en het kunsthart in 1957. 
 

…  dat  het  tv  programma  Zembla  een  onderzoek  heeft  uitgevoerd  naar  de  hygiëne  in  de 
Nederlandse  ziekenhuizen. Met  behulp  van  een  verborgen  camera  kon het Nederlandse publiek 
en  het  management  van  de  ziekenhuizen  kennis  nemen  van  de  gebrekkige  manier  waarop  dit 

werk  wordt  verricht.  Dikke  lagen  stof  op  de  tv’s  boven  de  patiëntenbedden,  bloed  aan  de 
operatielampen  en  het  ontbreken  van  reiniging  van  de  specialistische  beademings‐  en  andere 
operatieapparatuur.  Minister  Klink  van  Volksgezondheid  heeft  de  verpleeg‐  en  ziekenhuizen 

aangezegd  voor  de  zomer  orde  op  zaken  te  stellen.  Doen  zij  dat  niet,  dan  legt  het  kabinet  ze 
dwingende maatregelen op. 
 

… dat de voetbalclub AZ uit Alkmaar voor de tweede keer (laatst 1981), kampioen is geworden in 
de  eredivisie. Er was nog  enige  twijfel, maar  toen Ajax het onderspit  delfde  tegen PSV, was het 
pleit beslist.  

 
… dat  de  acteur,  presentator  en  cabaretier Martin  Brozius  in  zijn woonplaats Amsterdam op 67 
jarige  leeftijd  is  overleden.  Hij  kreeg  vooral  grote  bekendheid  met  zijn  optredens  in  de 

kinderprogramma’s “Kunt U Mij De Weg Naar Hamelen Vertellen, Mijnheer” en “Ren Je Rot”. 
 
… dat vanaf Koninginnedag 30 agenten van het Rotterdamse Politiekorps zullen worden uitgerust 

met  een  camera  in  hun  pet.  Met  deze  maatregel  wil  men  het  geweld  tegen  de  agenten 
verminderen. Het korps Rotterdam‐Rijnmond is, naar eigen zeggen, het eerste Nederlandse korps 
dat zoveel camera’s aanschaft. Het voorbeeld komt uit Engeland, waar in een jaar tijd het geweld 

tegen leden van de Hermandad met 8,5 % is afgenomen. 
 
… dat de bekende acteur, schrijver, columnist Martin Bril op 49 jarige leeftijd is overleden. Vooral 

zijn  dagelijks  column  is  de  Volkskrant  werd  veel  gelezen.  Zijn  overlijden  op  zo’n  jonge  leeftijd 
wordt als een groot verlies gezien voor de Nederlandse literatuur. 
... dat onze medewerker Adrián de la Reja in het november/december nummer van onze PoPo zijn 

stukje “Zonder kop of staart” aan Martin Bril opdroeg. 
 
…dat  de  “aanslag”  tijdens  de  feestelijkheden  in  Apeldoorn  op  Koninginnedag  een  diepe  indruk 

heeft achtergelaten op Koningin Beatrix, de Koninklijke familie en het hele Nederlandse volk. Dat, 
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inclusief  de  “verdachte”,  er  acht  doden  zijn  te  betreuren.  In  Apeldoorn  zijn  drukbezochte  her‐

denkingsbijeenkomsten gehouden. 
 
… dat het “medium”  Jomanda samen met  twee alternatieve artsen zich voor de rechtbank moet 

verantwoorden  voor  zoals  het  Openbaar  Ministerie  zegt:  medeschuldigheid  aan  de  dood  van 
Sylvia Millecam die in 2001 aan borstkanker overleed.  
… dat Jomanda niet op de zitting verscheen omdat ze bang was, dat er  iets met haar zou kunnen 

gebeuren of iets in de nabijheid van de rechtbank. Dat de rechter “not amused” was.  
… dat het Openbaar Ministerie  inmiddels één jaar voorwaardelijk heeft geëist  tegen Jomanda en  
respectievelijk acht en vier maanden tegen de twee artsen. 

 
… dat de moord op 9 januari 1994 op de 23 jarige stewardess Christel Ambrosius, beter bekend als 

de  Puttense  Moordzaak,  opnieuw  voor  de  rechter  zal  komen.  Eerder  al  waren  hiervoor  twee 
mannen veroordeeld en na het uitzitten van hun straf vrijgesproken. Vorig jaar werd een nieuwe 
verdachte  aangehouden  op  basis  van  een  DNA match.  Het  ziet  ernaar  uit,  dat  het  een  moeilijk 

proces zal worden, volgens “experts” rammelt het bewijs. 
 
… dat er een deuk is gekomen in het kabinetsbeleid om de horeca rookvrij te maken. Het beleid  is 

gebaseerd op de  stelling  dat  personeel  van  instellingen,  openbare  gebouwen  en bedrijven  geen 
hinder mogen ondervinden van roken door derden. Een aantal cafés zónder personeel was tegen 
opgelegde boetes in verweer gegaan. Deze cafés, in hoger beroep, gelijk hebben gekregen. 

 
… dat vijf van piraterij verdachte Somaliërs in Rotterdam zullen worden berecht na een poging tot 
kaping van een onder Antilliaanse vlag varend schip. De Somaliërs zien duidelijke voordelen aan dit 

nadeel. Zij hebben het in de gevangenis beter dan in hun thuisland en nu, eenmaal in Nederland, 
kunnen  ze  niet  zomaar worden  teruggestuurd omdat  Somalië  een  risicoland  is,  ook niet  na  het 
uitzitten van hun mogelijk straf. 

 
…dat  de  Nederlanders  zich  eindelijk  kunnen  gaan  verweren  tegen  de  irritante  telefoontjes, 
meestal onder het avondeten, van telemarketeers. Per 1 oktober van dit jaar wordt er een wet van 

kracht waarbij  bedrijven  kunnen worden  aangepakt,  die  hun  verkooppraatjes  blijven houden en 
daarbij het “bel‐me‐niet” register niet hebben geraadpleegd. Een opluchting. 
 

…dat steeds meer mannen die zijn gesteriliseerd deze ingreep ongedaan laten maken. Een nieuwe 
relatie  is meestal de reden. Vijftien procent van de Nederlandse mannen  is gesteriliseerd en tien 
procent van hen krijgt vroeg of laat spijt. Vroeger kwam zo’n hersteloperatie een enkele keer per 

jaar voor. Nu reserveren de urologen in het EMC in Rotterdam hier al een dag in de week voor. 
 
…dat  zo’n  achthonderd  patiënten  die  een  endoscopie  hadden  ondergaan  in  het 

Maasstadziekenhuis  zijn  teruggeroepen  voor  een  nader  onderzoek.  Gebleken  is,  dat  de 
reinigingsapparatuur voor de endoscopen niet goed functioneerde, zodat de kans bestaat op een 
besmetting met hepatitis of HIV. 
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De organisatie van een barbecue 

door Eric van Nuland 

Zaterdag  24 mei  hebben we  een buitendag  georganiseerd met  Jeu de  Boule  and  BBQ.  Het was 

heerlijk weer  en  alle  kinderen hebben  lekker  in  het  zwembad  kunnen  spelen. Het  Jeu de  Boule 
georganiseerd door Henk Keizer was zoals altijd een leuk tijd verdrijf en erg gezellig. Het vlees van 

de BBQ was  deze  keer  van  “El  Buen  Bife”  en uitermate  lekker  samen met  de  kippen bouten  en 
huachinango  vissen was  er  voor  ieders  smaak wat bij. Natuurlijk was  er  ook weer de beroemde 
koude schotel van Eric van Nuland. Er werd ook goed bier en wijn gedronken en zo was de middag 

uiterst gezellig. 
 
Het  organiseren  van  zo'n  activiteit 

zoals  de  buitendag  is  best  wel  een 
beetje  een  gedoe.  We  beginnen 
altijd  met  het  zoeken  van  een 

geschikte  locatie. Deze  keer  hadden 
we weer geluk dat Hans van Marwijk 
zijn  tuin  met  zwembad  ter  beschik‐

king  wilde  stellen,  dat  is  een  hele 
mooie  locatie.  Hans  zorgt  dan 
meteen  voor  wat  hulpjes  die  mee 

helpen  met  het  installeren  van  de 
tafels,  stoelen,  BBQ  en  wat  spullen 
voor de middag.  

Een heel belangrijk punt hierbij  is de temperatuur van het zwembad. Ook al  is het warm weer  in 
Cuernavaca het zwemwater moet toch altijd extra verwarmd worden en dat kost tijd en een flink 
aantal liters gas. 

 
Henk Keizer  zorgt  er voor dat  er genoeg ballen zijn voor de  Jeu de Boule en zet drie veldjes uit, 
geeft  tekst  en  uitleg  en organiseert  een  groot  bord  voor  het wedstrijd  schema.  Het  is  een heel 

gedoe om iedereen bij elkaar te krijgen en vooral ook om er voor te zorgen dat het spel volgens de 
regels gespeeld wordt. 
Roel van Halen had weer netjes alle borden, frisdrank, bier, koelbox, ijs bekertjes, servetjes en wat 

al niet meer verzorgt. Zonder die spullen wordt het natuurlijk helemaal nix. Die  is dus ‘s morgens 
nog even naar de super geweest om de laatste dingen in te kopen. 
 

Ik was weer zo gek om de rest te organiseren. Naar de super voor de ingrediënten van mijn koude 
schotel, drie  kilo aardappelen schillen en  koken  in de olla  express. Daarna anderhalve  kilo  vlees 
met  een  uitje  en  wat  knoflook  in  de  olla  express.  Vervolgens  uitje,  uitjes,  augurken  en  appels 

snipperen. Daarna wat blikjes erwtjes en worteltjes openen en dan alles mengen met mayonaise. 
Dat is altijd leuk om te doen en mijn muchacha, Helena, helpt natuurlijk hard mee. 

 
Het was een gezellige middag 
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De dag  van  te  voren nog wat  lekkere wijntjes  besteld  in  de  speciale wijnwinkel. De  gemiddelde 

prijs is daar 13 pesos per fles. Ik vind wijn die minder dan 100 pesos per fles kost per definitie niet 
te  drinken.  Vandaar  dat  we  deze  keer  konden  genieten  van  Baron  Double  Blanc,  Montefiori 
Chardonney, Chateua Cabezac 2005 la Garrigue en Virat 2005. De winkel heet Cépage et Terroirs 

de Monde en zit op Erjercito National No. 161 en la colonia Veronica Anzures del. Miguel Hidalgo. 
Telefoon 5254 4597. Als je daar een doosje wijn besteld komen ze het ook nog thuis brengen. 
 

Dan zaterdag ‘s morgens nog even naar de slager voor wat vlees. Om er zeker van te zijn dat het 
vlees  goed  is had  ik besloten om het  te  kopen bij El  buen bife. Dit  is  een  keten  van Mexicaans‐
Argentijnse restaurants die een winkel hebben waar je hun wijn en vlees kunt kopen. Ze zitten vlak 

bij Liverpool  Insurgentes Sur, Felix Cuevas en Patricio Sanz en la Colonia del Valle. Kost natuurlijk 
wel wat meer dan in een goedkope winkel maar het was zeker de moeite waard. We hadden deze 

keer bife de lomo van anderhalve kilo die uitermate lekker was, arrachera, baby ribs, T‐bone steak, 
hamburgers, worsten en kippenpoten en chorizo natuurlijk. 
 

Hamburgers  zonder  mayonaise  kan 
natuurlijk niet dus toch weer even naar de 
super  voor  mayonaise,  uitjes,  tomaten, 

nopales,  kaas  en wat  nog  niet  meer,  o  ja 
houtskool twee zakken. 
Na de auto  vol geladen  te hebben zo snel 

mogelijk  naar  Cuernavaca  en  alles 
uitladen. 
 

Dan de BBQ aanmaken, dat  ging erg goed 
omdat  de  BBQ  van  Hans  erg  goed  en  erg 
groot is. En dan is het tijd voor het bakken 

en braaien. Daar zijn we wel een uurtje of twee me bezig geweest en iedereen heeft uiteindelijk 
zoveel gegeten dat er nix meer bij kon. 
 

Na het Jeu de Boulen en het BBQ’en is er eindelijk tijd om eens lekker bij te kletsen met iedereen. 
De kinderen zitten dan natuurlijk al de gehele middag in het zwembad, op de speelrekken en in de 
schommels.  

Na  zo’n middag  in  de  zon  en na wat  drank  begint  de  één na de  ander  toch  een beetje moe  te 
worden  en druppelt  iedereen  langzaam naar  huis.  Natuurlijk  nog  even  alles  opruimen, wat  een 
gedoe, en dan alles weer in de auto en terug naar huis.  

Ik weet niet meer precies hoe laat wij thuis waren maar het was al donker. Het was heel gezellig 
en hopelijk krijgen we volgend jaar nieuwe mensen die mee willen helpen om dit evenement weer 
zo succesvol te maken.  

U begrijpt natuurlijk wel dat die 100 pesos per persoon een symbolisch bedrag was en zeker niet 
de kosten van de dag dekten. 

 
Als de kinderen zich vermaken zijn de ouders meestal 
ook tevreden 
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De kosten van de corruptiebestrijding (vervolg) 

door Ad ten Kate 

Hierbij het vervolg op mijn stukje over de kosten van de corruptiebestrijding dat verscheen in de 

PoPo van januari/februari van dit  jaar en dat  ik niet heb kunnen opnemen in het vorige nummer  
vanwege ruimtegebrek. Waar ik teruggrijp op ’t vorige stukje heb ik een kleine uitleg ingevoegd. 

 
Kosten van de corruptiebestrijding 
 

In  juni  vorig  jaar  ging  de  Expo  Zaragoza  van  start,  een  internationale  tentoonstelling  met  als 
hoofdthema  “Water”.  Daarop  lieten  een  aantal  landen  de  bezoekers  zien  wat  ze  niet  allemaal 
konden op dat  gebied. De Mexicaanse deelname aan de  tentoonstelling was  belangwekkend en 

werd  door  niemand minder  dan  onze  president  Felipe  Calderón  geopend.  Om  die  opening  wat 
luister  bij  te  zetten  waren  er  wat  muziekgezelschappen  uitgenodigd,  waaronder  een  bekende 
mariachigroep, Alex Syntec, het Mexicaanse equivalent van de marinierskapel en nog wat van dat 

soort gespuis.  In totaal moesten er ruim 100 man naar Madrid overgevlogen worden. Aangezien 
Alicia,  die  toen nog op het Ministerie  van  Buitenlandse  Zaken werkte,  een deel  van de  logistiek 
onder zich had, mocht zij daar dus voor zorgen. 

 
Eerst viel haar oog op het presidentiële vliegtuig, maar bij nader inzien werd van die mogelijkheid 
afgezien.  ‘t  Bleek dat al die kunstenaars hun  eigen speciale wensen hadden. De één wilde  twee 

dagen eerder reizen want hij had altijd zo´n moeite met de jetlag, de ander moest de avond ervoor 
nog  aanwezig  zijn  op  de  verjaardag  van  z’n  schoonmoeder.  En  ga  zo  maar  door.  Bovendien, 
hoewel het presidentiële vliegtuig geen bescheiden accommodatie biedt, kan die nu ook weer niet 

op tegen de transatlantische business class van de reguliere vliegtuigmaatschappijen en er waren 
erbij die bedongen hadden niet voor minder te gaan. En dan waren er ook nog de airmiles die ze 
bij het presidentiële toestel mis zouden lopen. Dus moesten ze allemaal op commerciële vluchten. 

Op het eerste gezicht  lijkt dat allemaal vrij eenvoudig. Buitenlandse Zaken had gewoon z’n eigen 
reisagentschap,  zoals hierboven beschreven,  ’t bureau dat het  jaar daarvoor bij de aanbesteding 
de laagste commissie geboden had. Dus was het een kwestie van een lijstje reizigers maken, ieder 

met z´n speciale wensen, en dat aan het reisbureau doorspelen. En zo gebeurde het. 
 
Nu bleek echter dat het reisagentschap er ongeveer dezelfde filosofie op nahield als oud‐minister 

Pronk. Als je de commissie halveert, om de aanbesteding te krijgen, moet je de tickets twee keer 
zo duur maken. (Voor degenen die de vorige aflevering gemist hebben,  Jan Pronk vond indertijd 
dat  als  de  helft  van  alle  ontwikkelingshulp  naar  de  corruptie  gaat,  je  gewoon  twee  keer  zoveel 

moet  geven.)  Dat  was  dus  inderdaad  het  resultaat.  Alles  bij  mekaar  gingen  die  ruim  honderd 
retourtickets  naar Madrid  400  duizend  dollar  kosten  bij  dat  reisbureau,  een  kleine  vierduizend 
dollar  per  persoon  dus.  Nu  is  dat  voor  een  business  class  ticket  een  normale  prijs,  in  het 

zomerseizoen  zelfs wel  goedkoop, maar  het was  toch maar  een  kleine minderheid  die  daarvoor 
uitverkoren was. 
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Dus Alicia maar  eens naar dat  reisbureau  getogen om wat meer duidelijkheid  te  krijgen over de 
noodzaak  van  al  die  kosten.  Daar  kwamen  ze  natuurlijk  met  allerlei  argumenten  om  zich  te 
rechtvaardigen.  Dat  het  allemaal  last‐minute  reserveringen  waren,  dat  de  goedkope  tickets 

allemaal uitverkocht waren, dat ze de mogelijkheid tot veranderen hadden opengehouden, en wat 
ze niet allemaal meer konden bedenken. Dus boog Alicia zich maar eens over dat lijstje en nam ze 
ze één voor één onder de loep. 

“En deze  groep dan, waarom  sturen  jullie  die  niet met  de  AirFrance  via  Parijs? Dat  is  toch  veel 
goedkoper!” “Ja, dat hebben we  geprobeerd maar er was  geen plaats.” “OK,  laten we dat maar 
eens bekijken. Hebben jullie hier een computer?” 

Er was een computer beschikbaar. Alicia had haar laptop bij zich, dus had het weinig zin gehad om 
haar de toegang tot de computers van het reisbureau te ontzeggen. 

“Vreemd, hier staat dat er nog wel plaats is.” “Nou, dan heeft er kennelijk iemand afgezegd.” “Om 
hoeveel man gaat het? Acht? Laten we eens  kijken. Nou, hier  staat dat  ze alle acht meekunnen. 
Die afzegging moet dan wel een talrijke familie betreffen.” 

Al met al zat Alicia van acht uur ’s avonds tot één uur ´s nachts op dat agentschap en wist ze het 
reisbudget tot minder dan de helft terug te brengen, de Pronk‐factor dus.  
 

’t  Probleem  van  de  overheid  is  echter  dat  ze  niet  op  alle  kantoren  een  Alicia  hebben  die  zich 
uitslooft  in het algemeen belang. En zo ze al een Alicia hebben, dan behandelen ze die Alicia niet 
altijd met het respect waar die Alicia recht op meent te hebben. En als die Alicia dan een keer door 

haar  baas  wordt  afgebekt  en  ze  komt  vervolgens  weer  op  zo’n  reisbureau  om  de  kosten  te 
beperken, dan vraagt  ze zich af:  “Waar doe  ik het allemaal voor? Stank  voor dank!  In plaats van 
mezelf  vijanden  te  gaan  zitten  maken  kan  ik  beter  m’n  mond  houden  en  als  zwijggeld  een 

weekendje  Parijs  accepteren. Dat  hebben  ze  er  vast wel  voor  over.  Even  goeie  vrienden.”  Alicia 
reisde  voor die Expo  Zaragoza niet naar  Parijs maar wel  in  één maand  tijd drie  keer op  en neer 
naar Spanje, alle drie de keren in de business class. Hoe moet je dat uitleggen? 

 
Ik moet wel toegeven dat de corruptiebestrijding in sommige omstandigheden doelmatiger is dan 
in andere. Dus is het bepalen van de kosten van corruptiebestrijding geen eenvoudige taak. Toch 

lijkt me die Pronk‐factor een aardige benadering van het gemiddelde. Dus hou ik het er maar op 
dat de ingenieuze regelgeving met als doel de bureaucraten op het rechte pad te houden door de 
bank genomen de overheidsbestedingen twee keer zo duur maakt als nodig. 

 
Wie zijn er corrupt of hoe wordt je corrupt? 
 

Voor sommige mensen is corruptiebestrijding een heel eenvoudige zaak. Zij delen de mensheid op 
in  tweeën:  de  eerlijken  en  de  oneerlijken.  De  eerlijken  ‐  dat  zijn  ze  dan  zelf  en  hun  politieke 
partijgenoten ‐ en de oneerlijken ‐ dat zijn alle anderen, bijvoorbeeld die van de PRI. Dus om de 

corruptie uit de wereld te helpen moet je de PRI eruit knikkeren en zelf de macht overnemen. Zo 
klaar als een klontje. Enige onderkenning van eigen zwakte ten opzichte van de verleiding die er 
uitgaat van het hebben van macht is er bij hen niet bij. Zij zijn niet zo. 
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Dat werkt natuurlijk van geen kant en leidt dikwijls tot absurde situaties. Neem nou het geval van 
René Bejarano, zogenaamd een vertegenwoordiger van het kamp van de eerlijken, die z’n zakken 
volpropte met  de  dollars  die  niet  meer  in  het  koffertje  pasten.  Nee,  mensen  ZIJN  niet  corrupt, 

mensen WORDEN corrupt. Ze worden corrupt, enerzijds door de gelegenheid – dat de gelegenheid 
de dief maakt, weten we allemaal ‐ en anderzijds door de omstandigheden. Die omstandigheden 
werken  als  smeermiddel.  De meeste  beginnen met  de  beste  bedoelingen, maar  dan  blijken  die 

doelstellingen  wat  hoog  gegrepen  en  dan  worden  ze  teleurgesteld,  noem  het  realistischer.  Ze 
blijven nog een  tijdje hun best doen maar krijgen toch niet de erkenning die ze verwachten. Ten 
slotte gooien het bijltje erbij neer en accepteren het weekendje naar Las Vegas. Zo werkt ‘t. 

 
Er  zijn  ongetwijfeld  ook wel  doortrapt  corrupte mensen bij wie  de  goede bedoelingen  al  in  hun 

vroege jeugd de grond in zijn geboord, maar ik durf toch te stellen dat bij de meeste stervelingen 
hun grote  liefde er een paar keer met een ander vandoor moet zijn gegaan voordat hun eerlijke 
inborst omslaat. Nee,  ik blijf denken dat mensen niet corrupt ZIJN, maar dat ze het worden. Het 

verschil zit ‘m meer in hoe gauw. 
 
Corruptie in de politiek 

 
Zo ongeveer alle politieke partijen beschuldigen de andere partijen van corruptie, vooral in tijden 
van verkiezingen,  zoals nu  in Mexico. De enige partij die nauwelijks meedoet  is de PRI, want die 

hebben boter op hun hoofd. Het grappige is dat dat soort beschuldigingen in de loop van de jaren 
zo  aan  geloofwaardigheid  hebben  ingeboet  dat  ik  me  wel  eens  afvraag  of  dat  nou  juist  niet 
averechts werkt. De kiezers zijn er  inmiddels achter gekomen dat de beste stuurlui altijd aan wal 

staan. Ook denk ik dat het gewone volk voldoende “crook” is om iets van zichzelf in die zogeheten 
corrupte schooiers te herkennen. In de inleiding schreef ik al, wij Mexicanen zijn er best een beetje 
trots  op  een  corrupt  land  te  zijn.  Als  we  zelf  in  zo’n  positie  waren,  zouden  we  toch  ook  onze 

zakken met dollars volproppen. 
 
Misschien is het meest sprekende voorbeeld van hoe het Mexicaanse volk tegen de corruptie van 

de overheid aankijkt wel wat er voorviel in 1976 tijdens de verkiezingscampagne van de inmiddels 
verguisde ex‐president José López Portillo. Die zette zijn verkiezingscampagne kracht bij met het 
lemma  “La  solución  somos  todos”,  altijd  een  mooie  kreet  om  de  door  belangentegenstellingen 

versplinterde massa’s  tot eenheid op te roepen. Liefst met een gebalde vuist als  logo. Eendracht 
maakt  immers  macht.  Bovendien,  als  er  dan  later  iets  mis  gaat,  kan  je  altijd  de  schuld  op  die 
massa’s  schuiven. Onvoldoende solidariteit heet dat  dan. Moe van alle niet nagekomen beloftes 

maakte  de  volksmond daarvan  “La  corrupción  somos  todos”.  Het  heeft  niet  kunnen  voorkomen 
dat  López  Portillo  president werd –  dat was  in  die  tijd  nog  een onderonsje binnen de  PRI  –  om 
vervolgens de Mexicaanse olierijkdommen te belenen en met de opbrengsten ervan zichzelf en z’n 

vriendjes vorstelijk te bedienen. 
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Frisia Non Cantat 

door Bernard Schut 

Vroeger werd er nog gezongen,  in huis en op straat. Toen  ik op de middelbare school zat, had ik 

een  wiskundeleraar  die  vlak  bij  school  woonde.  Vaak  liep  hij  luidkeels  zingend  naar  school. 
Helemaal gewoon vonden de mensen dat niet, maar echt gek, dat toch ook weer niet. 

Nog vroeger, toen ik nog op de lagere school zat, de jaren veertig van de vorige eeuw was dat, had 
je nog straatzangers. Wij woonden  in Den Haag op de derde verdieping. Mijn moeder mikte dan 
als  dank  uit  het  raam  een muntstukje  naar  beneden.  Meestal  was  de  man  beneden  op  straat 

behendig genoeg om het op te vangen. Miste hij dan liep hij mopperend verder.  
Ook bij ons thuis werd vaak gezongen. Mijn vader had een mooie stem en wilde dat graag weten. 
Als  kinderen  zongen wij  ook  zelf  en  zeker  ook op  straat. Hoe  zou  ik  anders  nog  straatliedjes  uit 

mijn hoofd kennen? Op school leerde je die niet en thuis waren ze verboden. Een ervan wil ik hier 
vastleggen, het zou immers zonde zijn als deze pure volkspoëzie verloren ging. 
 
De eerste was een jongen 
De tweede was een meid 
De derde kon niet lopen  
En de vierde had geen tijd 
De vijfde was te mager 
De zesde was te dik 
En de zevende had de benen  
Van de achtste ingeslik(t). 
 
Gevolgd door het alom bekende 
 
Ouwe taaie jippie, jippie, jeeheehee 
Ouwe taaie jippie, jippie, jee 
Ouwe taaie jippi, jippie, jeeheehee 
Ouwe taaie jippie, jippie, jee. 
 
Niet  echt  een  verrassende  tekst  natuurlijk,  maar  wel  een  aardige  meezinger.  Het  gebruik  van 

herhaling, maar dan met ritmisch gedreun, is trouwens ook een kenmerk van veel popmuziek . En 
het  is eveneens een kenmerk van klassieke muziek, de symfonie Aus der neuen Welt  van Dvorak 
om één voorbeeld te geven, maar er zijn er talloze te noemen. Dit echter terzijde. 

Het  duurde  daarna  tot  de  militaire  diensttijd  voor  er  weer  eens  uit  volle  borst  gezongen  kon 
worden. Natuurlijk vooral drinkliederen. Een genre dat, mits  in de middeleeuwen geschreven, tot 
de literatuur wordt gerekend.  

 
Hee, laat ons drinken en klinken, 
en laat ons maken de dubbele haan,  
mijn keeltje moet wijntjes drinken,  
al zouden mijn voeten barrevoets gaan.  
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En niet alleen  tot de Nederlandse  literatuur, ook bijvoorbeeld de bundel Carmina Burana uit  de 

twaalfde eeuw bevat kroegliedjes:  
 
’t Staat geschreven dat ik eens 
sterf in de taveerne, 
aan mijn mond een beker wijn, 
op mijn knie een deerne . . . 
 
Dat waren nog eens tijden! Vooral tijdens  lange marsen werd er gezongen. Het bekendere Twee 
glaasjes jenever, die keken de jager aan naast het minder bekende maar minstens zo sterke Ben je 
besodemieterd  Jan,  je  komt  er vanavond niet meer  an.  Let wel,  een drinklied. Uit mijn diensttijd 

herinner ik me nog een merkwaardig rebels lied met de regels 
 
. . . maar eenmaal komt de dag 
dat ik het leger zal verlaten, 
vervloekt zij ’t regiment, 
lang leve de soldaten . . . 
 
Op straat hoor je eigenlijk zelden meer zingen. Zelfs fluiten wordt zeldzaam. Wanneer je het hoort, 

kijk  je  verbaasd  om:  hoorde  ik  echt  iemand  zingen,  floot  daar  werkelijk  iemand?  Op  een 
bouwplaats hoor  je nog wel  eens  een bouwvakker  spontaan  in  een  lied uitbarsten. Meestal  een 
paar regels, dan stokt het alweer, rest van de tekst onbekend. 

We zijn denk ik domweg minder vrolijk geworden. Te veel haast, te veel lawaai om je heen, te veel 
ergernis, te veel solisme. En ook al die Engelse songs. Gezongen wordt er alleen nog in de stadions 
of tijdens de Vierdaagse. En anders moet je naar de kerk of de kroeg. 

De Romeinse geschiedschrijver Tacitus wist het al: Frisia non cantat, in Holland daar zingen ze niet. 
 

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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Ik ben . . . Peter van der Lende 

Ik kom uit Friesland. Dat  is op zich niet erg. Het  is geen keuze, maar een feit op het moment dat 

het fenomeen van geboorte zich voordoet en op dat moment de grenzen bepaalt dat het kind in 
een gebied vertoeft dat Friesland heet. Het had ook best anders kunnen zijn. Tenslotte hebben alle 
volkeren,  met  name  in  Europa,  elkaar  behoorlijk  de  kop  ingeslagen  en  hebben  daarmee  de 

grenzen  steeds  aangepast.  Duitser?  Zou  kunnen.  Fransman?  Misschien.  Spanjaard?  Met  wat 
fantasie. Hollander? Nee, dat niet. Fries? Ja. Er zijn grenzen. 
 

En  zo  ga  ik  vrij,  zonder  enig  vooroordeel  en  niet  bewust  van  mogelijke  woeste  en  vijandige 
volkeren, de grens over naar Groningen om te studeren. Groningers vinden Friezen eikels. Friezen 
zeggen  niets  wanneer  Groningers  ter  sprake  komen  en  daarmee  stilzwijgend  agressie 

tentoonspreiden. Groningers zijn eigenlijk ook Friezen, maar iemand heeft de grenzen verschoven. 
Duiters uit het noorden ook, maar er zijn grenzen. 
 

En  zo  ga  ik  na  een  universitaire  studie  economie  en  een  mooie  titel  naar  Hongarije  om  een 
studievriend te bezoeken, die daar een projectje aan doen is. Iets met thee, dacht ik. Hij komt uit 
Wassenaar,  volgens mij  ook  een  voormalig  Friese  kolonie.  Ik moest wel  naar Hongarije  achteraf 

gezien. De  eerste  solliciatiegesprekken  in  Nederland  (ook wel  De Nederlanden  genaamd)  liepen 
steeds  vast  na  de  eerste,  misschien  tweede,  blik  op  mijn  CV.  ‘Zo…(stilte)…zo…je  komt  uit 
Friesland…daar  is…ja…niets  mis  mee.’  Moet  ik  het  zaakje  redden?  Trots  tonen?  Agressief 

stilzwijgen? Of moet ik gaan? Ik wilde nog zeggen dat ik uit Weststellingwerf kom in het zuiden van 
Friesland, waar men geen Fries spreekt, maar dat is alleen maar Gronings gas blazen naar een Fries 
paasvuurtje.  Het  zou  bevestigen  dat  ik  een  Fries  was  die  de  Friezen  ook  niet  moeten  en  een 

stempel drukken van de ultieme persona non grata. 
 
In Hongarije  lukt het wel. De KLM kan wel  iemand gebruiken die  een grens oversteekt  en op de 

deur  klopt.  Letterlijk.  ‘Mooi  zo’,  dacht  ik,  ‘een  zwaan  als  imago  en  vlieg  maar  raak’.  En  met 
Hongarije  is  ook  niet  alles  mis.  De  Hongaren  waren  wellicht  wat  in  de  war  toen  de  Russische 

grensovertreders  het  land  hadden  verlaten  en  hen  overlieten  aan  27‐jarige  CEO’s  uit  Ierland, 
Duitsland en Italië in hun statige BMW of kanariegele Ferrari. ‘Doe ‘s wat’, dacht ik steeds als ik de 
oudere Hongaren klagerig Tokay zag drinken, maar het communisme had de wil en de creativiteit 

er  flink  uitgeramd. Niet  bij  de  jongere  generatie,  dat  dient  vermeld  te worden. Die  hadden een 
Porsche en spraken Engels. 
 

Dat project, achteraf  gezien, had  ik ook  in  een maand kunnen doen, maar het werden er  vijf.  Ik 
weet  het,  dat  is  achteraf  en dat  telt  niet. De  KLM  vond  in  ieder  geval  dat  ik  het  best  goed had 
gedaan  en  ik mocht daarom een  ticket meenemen naar een willekeurige bestemming. Dat komt 

mooi uit, want een van mijn beste vrienden uit Groningen ging trouwen op Aruba. Een Arubaan in 
Groningen, ik ga er verder niet op in. Het was in ieder geval geen Friese kolonie, Aruba. 
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Op  Aruba  kan  en  mag  van  alles.  Zelfs  voor  een  Fries.  Maar  ook  Amerikanen,  Brazilianen  en 

Venezolanen kunnen zich grenzeloos te buiten gaan in casino’s, discotheken en aan alles wat thuis 
verboden is of niet past  in ongeschreven wetten.  Ik vermaak mij uitstekend en spring wat  in het 
rond in een leuke kroeg met een Venezolaans meisje en al snel bekruipt mij het gevoel dat ik niet 

dom moet zijn  (!)  en snel  een  vervolg moet  regelen. Op het  strand, de  volgende dag of  zo.  Een 
week later sta ik in Caracas met mijn tas om het eerste vervolg een tweede vervolg te geven. 
 

De KLM,  intussen, vond dat ik best weer op een free‐lance basis verder kon in Zwitserland. Dus is 
het tot ziens meisje, maar zeker geen vaarwel. Ik ga naar Zwitserland, waar iedereen denkt dat alle 
buitenlanders op zoek zijn naar het paradijs en kunnen stoppen met zoeken. U bent aangekomen. 

Ik  vertel  de  aardige  man  aan  de  bar:  ‘Ik  wil  hier  helemaal  niet  blijven.’  Dat  was  fout.  Ik  had 
natuurlijk erbij kunnen vertellen dat ik het meisje wilde en dat de bergen en alles wat er tussen zit 

mij  in  een  Fries  neutrale 
toestand brachten. Bovendien 
voelde  ik  mij  niet  thuis,  want 

alle vuilnis werd van de straat 
gehaald  behalve  die  van  mij, 
omdat  het  in  een  verkeerd 

zakje zat. 
 
Ik wilde naar Venezuela. Maar 

mijn  fax  naar  Caracas  belandt 
bij de verkeerde KLM’er en op 
visite  in  Caracas  ‘dwingt’  hij 

mij  naar  Panama.  Ik  doe  het. 
Panama  is  leuk  en  tropisch. 
Bovendien  is  het  contact met 

het meisje gebleven. Ze kwam 
zelfs  naar  Zwitserland  en  nu 
ook  naar  Panama,  dus  de  grenzen  staan  open.  In  Panama  zijn  er  sowieso  weinig  grenzen.  Elke 

taxichauffeur neemt willekeurig mensen mee totdat de taxi volzit.  
 
Ik  wilde  naar  Venezuela,  maar  ik  wordt  naar  Guatemala  gedwongen.  Ik  reis  op  en  neer  naar 

Venezuela  ‘voor  zaken’  om  vervolgens,  eindelijk,  in  Venezuela  voor  de  KLM  te  gaan werken.  In 
totaal  drie  jaar.  Venezuela  is  fantastisch met  bergen  en  dalen  (ook metaforisch  bedoeld),  witte 
stranden, hoge watervallen, uitgestrekte regenwouden en een record aantal titels Miss Universe. 

Niet dat dat laatste er iets toe doet, toch? Voor mij niet, want ik ben bij het meisje. De grenzeloze 
dwang van de zwaan dwingt mij echter naar Argentinië om aldaar de samenwerking met Alitalia 
mede  vorm  te  geven. We  besluiten  om  samen  te  gaan.  Een  schreeuwende  crimineel  is  net  tot 

president van Venezuela gekozen.  
 

 
v.l.n.r.    Isabella Mariel van der Lende González, de Fries, Gabriela 
del Carmen van der Lende González, Ivon Teresa de Jesús González 
de van der Lende en Alexandra Catherine van der Lende González 
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Argentinië  blijkt  uiteindelijk  een  zeer  tijdelijke  ervaring  te  worden,  want  Nederlanders  zijn 

Nederlanders  en  Italianen  zijn  Italianen,  dus  gaan we maar  even  terug  naar  Venezuela.  Dat  wil 
zeggen,  trouwen  en  een  dochter  neerzetten.  Een  Nederlandse  geboren  in  Venezuela,  dus  ook 
Venezolaanse. Wat moet zij zeggen op het sollicitatiegesprek? Ik krijg geen tijd om daarover na te 

denken,  want  de  dwangman  van  de  zwaan  is  inmiddels  zelf  naar  Minneapolis  vertrokken  en 
dwingt mij om ook te gaan. We doen het niet. En dan doen we het toch. 
 

Minneapolis  is koud (ook metaforisch bedoeld). Maar mijn voormalig meisje, nu vrouw, trekt het 
nog beter dan de Fries. Het is wat het is en eerlijk is eerlijk, de Amerikanen hebben een grenzeloze 
cultuur als het gaat om ‘de klant’. Tijdens mijn rondreis ben ik dat nog niet tegen gekomen. Ik bel 

op  zaterdag  11  mei  in  mijn  onderbroek  naar  de  internetprovider  om  te  klagen  dat  ik  geen 
verbinding heb. Hij lost het op terwijl ik met de telefoon aan mijn oor een Nederlands‐Venezolaans 

schepsel  voorbij  zie kruipen. De  rekening die  ik een paar weken  later  krijg vermeld 35, 40 dollar 
min  1.80  dollar  voor  12 minuten  op  zaterdag  11 mei  2001  (of  zoiets).  Een  tweede  dochter.  Nu 
hebben  we  te  maken  met  een  Amerikaans‐Nederlands‐Venezolaans  schepsel.  Als  ze  ooit  weer 

terug naar de Verenigde Staten van Amerika wil, dan maakt het niet uit wat haar CV vermeld. De 
résumés  van  Amerikanen  vermelden  geen  nationaliteit,  geboorteplaats  of  leeftijd.  Mijn  nieuwe 
dochter  heeft  blauwe  ogen.  Mijn  vrouw  niet  en  ik  ook  niet,  maar mijn  vader  wel  en  die  heeft 

tenslotte zijn blauwe ogen doorgezet en zijn achternaam eraan geplakt van ‘onze’ rivier de Linde 
(Westellingwerfs: de Lende). Hij heeft zelf nog in haar ogen kunnen kijken. Mooi. 
 

In Minneapolis  zit  ik op het hoofdkantoor  van Northwest Airlines  en ze hebben  iemand nodig  in 
Mexico. Een Nederlander die Spaans spreekt en de KLM kent past goed, want het is meer KLM dan 
Northwest  dat  verkocht  moet  worden.  Van  mijn  vrouw  kan  het  ook.  Ze  vindt  de  grote  lege 

snelwegen  doodeng  in  Minnesota  en  de  straten  van  Mexico  Stad  niet,  blijkt  later.  Ik  kan  niet 
vertellen  over  Mexico.  De  lezer  woont  hier.  Maar  wel  is  er  nog  een  schepsel  bijgekomen.  Een 
dochter met hele grote donkere Venezolaanse ogen, waar een  ieder die daar  inkijkt onmiddellijk 

de CV aan de kant schuift en begrijpt: Er zijn geen grenzen. 
 
 

New Restaurant: 

Rojo Bistro 

Amsterdam 71-C 

Col. Condesa, esq. Parras 

Telefoon: 5211 3705 

Wel reserveren 
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