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VAN DE REDACTIE  

 
Wanneer  u  dit  leest  ligt  de  nieuwe  PoPo  voor  u,  of  heeft  u  zojuist  de  PDF‐versie  van  de  website  van  de 

Nederlandse  vereniging  (www.nvmexico.nl)  gehaald.  In  beide  gevallen  kunt  u  zich weer  een beetje  op de 

hoogte brengen van wat er zich zoal in de Nederlandse gemeenschap afspeelt. 

 

Er  is weer  heel wat  gebeurd  in  de  afgelopen periode.  Zo was  het  onder  andere op  20  juli  precies  40  jaar 

geleden dat  de  eerste mens  voet  op buitenaardse  grond  zette. Ook  groeit  de Mexicaanse  grieppandemie 

volgens de WHO zo snel, dat het onzin  is om individuele gevallen te blijven tellen. Vanaf nu hoeven landen 

daarom alleen nog maar doden of afwijkingen te melden. Uiteraard is het ons ook niet ontgaan dat eind juni 

‘The King of Pop’ is overleden. Dit had voor zover bekend niets met de Mexicaanse griep te maken, maar was 

wel wereldnieuws. 

 

De  redactie  van  de  PoPo  heeft  de  afgelopen maanden  ook  niet  stil  gezeten.  De  oproep  voor  een  nieuw 

vrouwelijk redactielid in de vorige PoPo heeft zijn vruchten afgeworpen. Yolanda Carati, werkzaam als lokale 

kracht op de Nederlandse ambassade, meldde zich, en heeft vol enthousiasme aan dit nummer meegewerkt. 

Iedereen kan zien dat dit en Ad’s inventarisatie van verbeteringen en eerdere uitbreidingen van de redactie 

inmiddels gezorgd hebben voor een nieuwe lay‐out van de PoPo. In de gedrukte versie is het niet zichtbaar, 

maar in de PDF‐versie zit nu meer kleur. 

 

Het  resultaat  mag  er  wezen.  Zo  geeft  Ad  ten  Kate  een  uitgebreide  beschrijving  over  Chalma,  een 

bedevaartsoord  ten  zuidwesten  van  Mexico‐stad.  Uiteraard  zijn  ook  de  leuke  nieuwsfeitjes  over  en  uit 

Nederland van Kees Burk vertegenwoordigd. Eric van Nuland geeft ons een update, deel 3 alweer, van zijn 

3DTV  project.  Frank  Hoogendoorn  heeft  een  stukje  geschreven  over  tijd  in  Mexico,  en  in  dit  nummer  is 

Oswald Bentinck opgenomen  in de  rubriek  ‘Ik ben  ......’. Uiteraard  is  er nog veel meer  te ontdekken  in dit 

nummer van de PoPo, maar we willen toch even wat extra aandacht voor de laatst genoemde rubriek. 

 

‘Ik ben . . .’ is dé plek waar in Mexico woonachtige Nederlanders iets over zichzelf kunnen vertellen. De enige 

richtlijnen die wij hanteren zijn dat het niet meer dan twee kantjes omvat en dat er minstens één foto bij 

staat.  Dit  kan dan heel  verschillende  schrijfstijlen,  stukjes,  opleveren. Mocht  u  interesse  hebben om  voor 

deze  rubriek  te  schrijven, neem dan contact op met Frank Hoogendoorn  (kees_kluit@hotmail.com) of  één 

van de andere redactieleden.  

 

Veel leesplezier toegewenst, 

Ad, Frank, Jacob en Yolanda
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De  PoPo  is  het  officiële  blad  van 

de  Nederlandse  Vereniging  in 

Mexico  Stad  en  verschijnt  zes 

maal per jaar.   

 

Abonnement 
Het  ontvangen  van  een  papieren 

versie  van  de  PoPo  is  verbonden 

aan een betaald lidmaatschap van 

de  Nederlandse  Vereniging  in 

Mexico Stad.  

 

Redactie 
Yolanda Carati 
Frank Hoogendoorn 
Ad ten Kate 
Jacob Vaarkamp 
 

Kopij 
Kopij  is  van  harte  welkom.  Wij 

ontvangen  artikelen,  foto’s  etc. 

graag  vóór  de  10e  van  de 

betreffende maand per e‐mail op 

adtenkate@hotmail.com. 

De  redactie  heeft  het  recht  alle 

ingezonden  kopij  zonder  overleg 

te  wijzigen,  in  te  korten,  niet  te 

plaatsen, etc. 

 

Advertenties 
Advertenties kosten: 

1 pagina:  $2,000 per jaar 

½ pagina:  $1,000 per jaar 

¼ pagina:  $ 500 per jaar 

Speurders :  $ 125 per keer 

 

Oplage 
120 stuks 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KOMENDE ACTIVITEITEN  

 
Zaterdag 26 September  Pre Party with the Royals, Jaarfeest 2009 

  Ons comité zal, na een eerdere poging eind april, met dit feest royaal uitpakken en 

er  een  geweldige  avond  van maken.  Op  deze  avond  zal  onder  andere  feestelijke 

muziek, entertainment en de gebruikelijke RIFA aanwezig zijn. Het eten en drinken 

is  inclusief, de prijs  is nog niet definitief, maar zal rond de 650 pesos per persoon 

liggen. 

 

  Voor meer  informatie over  locatie, tijden, dresscode, prijzen en een  lijst van onze 

sponsors,  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 de meest recente lijst met komende activiteiten, kijk je op onze website, www.nvmexico.nl 

 

   
ONZE NIEUWE LEDEN  

 
Sinds het vorige nummer van de PoPo hebben zich de volgende mensen aangemeld: 

 
Wie  Waar  En verder 
Hwee Lie Blehaut  Mexico Stad   
Oswald en Barbara Bentinck 
van Schoonheten 

Mexico Stad  Zie pagina 5 van deze PoPo 

Nora Edith Murguía Jonkers  Mexico Stad  Is lerares Engels, studeert Spaanse letterkunde 
(6e. semester in UNAM) en heeft een dochter, 
Solange. 

Jippe en Carien de Boer‐
Moolenburgh 

Mexico Stad   

 

Daarnaast hebben de volgende leden gezinsuitbreiding gemeld. 

 
Wie  Wat 
Hans van den Bongard en 
Graciela Aynes 

Zijn erg blij met hun dochter Farah, 
geboren op 15 juli 2009. Ze woog 
3.4 kg en was 50 cm lang. 

Nico Vinju en Ruth Tapia  Hebben Dominic Mitchel, roepnaam 
Mitchel, geadopteerd. Hij is op 11 
januari 2009 in Sonora geboren. 

 

De redactie feliciteert de ouders met hun nieuwe aanwinst. 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VAN DE BESTUURSTAFEL  

door Joke Duijvestijn 

Alweer zitten we in de periode dat de dagen korter 

worden en dat ´s morgens bij vertrek naar het werk 

de  autolampen  aan moeten. Dat  houdt  ook  in  dat 

de natuur frisser oogt; het is regenachtig dus groen 

en levendig. De Hollandse en de Mexicaanse zomer 

wisselen elkaar af. 

 

Terwijl  in  de  wereld  de  geluiden  over  de 

Mexicaanse griep steeds  luider worden,  lijkt het of 

de  varkensgriep  in Mexico niet  bestaat  of  bestaan 

heeft. Het is angstvallig stil. De besmettingshaarden 

zitten  nu  in  Groot‐Britannië  en  de  Verenigde 

Staten;  het  aantal  gevallen  wordt  daar  alsmaar 

groter.  Nederland  heeft  net  als  andere  Europese 

landen  een  voorraad  Tamiflu  aangelegd  om  de 

verwachte besmettingsgolf na de zomervakantie te 

kunnen  opvangen.  Helaas  kent  Nederland  in 

augustus  ook  zijn  eerste  Mexicaanse‐griepdode, 

een zeventienjarige jongeman.  

 

Ondertussen  probeert  burgemeester  Ebrard  de 

toeristenramp te bestrijden. Hij  lokt  toeristen door 

de  reizigers  die  in  de  hoofdstad  logeren  tot  het 

einde van dit  jaar een ziektekostenverzekering aan 

te  bieden.  Volgens  de  kranten  van  29  juli  2009  

zouden degenen die  overnachten  in  een hotel  dat 

aan het project deelneemt, automatisch en ‘zonder 

bureaucratische  rompslomp’    ‐ blijkbaar  kan dat  in 

Mexico(!) – verzekerd zijn. 

 

Hoe het zij, iedereen die in eigen land of daarbuiten 

genoten heeft van de vakantieperiode, wensen we 

een  goede  start  toe  van  het  normale  werkzame 

leven.  

 

Ook  wij  gaan  weer  van  start  en  na  een  kort 

zomerreces  is  het  bestuur  van  de  Nederlandse 

Vereniging  verheugd  om  zijn  leden  opnieuw  te 

kunnen verwelkomen 

Uiteraard brengen wij  jullie ook in de  tweede helft 

van  dit  jaar  een  hoop  activiteiten  die  jullie  niet 

mogen missen . . . 

 

Allereerst  het  grootse  Oranjefeest  van  26 

september.  Het wordt  een  koninklijk  feest waarbij 

royaal  wordt  uitgepakt  met  lekkere  hapjes  en 

drankjes,  goede  muziek  en  dit  alles  op  een 

sfeervolle locatie. We hopen op een grote opkomst 

zodat we er met z´n allen een knallende avond van 

kunnen maken. Schrijf je dus snel in! Kijk voor meer 

informatie  op  de  website  van  de  Nederlandse 

Vereniging.  

 

Zoals  vanouds wordt  eveneens  in  september  door 

Henk het  tennistoernooi georganiseerd.  Jong, oud, 

gevorderd of beginner: het maakt niet uit. Iedereen 

die  gericht  de  bal  over  het  net  kan  slaan  wordt 

uitgedaagd  om  mee  te  doen.  Nederland  laat  zich 

graag van zijn sportieve kant zien. U toch ook?  

 

Daarnaast  hebben  we  nog  een  aantal  andere 

activiteiten  in  petto  zoals  een  fietstocht  door  de 

stad,  zwemmen met dolfijnen  in Chapultepec park 

en niet te vergeten het grote Sinterklaasfeest! 

 

Het  bestuur  verheugt  zich  telkens  als  er  een 

uitbreiding is van de vereniging. En deze keer heeft 

het  het  genoegen  om  als  jongste  lid  te  mogen 

verwelkomen:  Farah,  dochter  van  Graciela  Aynes 

en  Hans  van  den  Bongard.  Onze  welgemeende 

felicitaties aan de trotse ouders!  ✘ 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IK BEN . . . OSWALD BENTINCK  

door Oswald Bentinck 

Naam:  Oswald Bentinck 

Geboortedatum:  14 oktober 1974 

Geboorteplaats:  Den Haag 

Burgerlijke status:  Getrouwd 

Verblijft in Mexico sinds:  1 maart 2008 

Beroep:  Marketing Manager 

Emailadres:  oswald.bentinck@pfizer.com 

 

Hoe bent u ooit in Mexico terecht 
gekomen? 
Ik  woonde  in  Duitsland  en  werkte  voor  Pfizer  in 

Europees  verband.  Mijn  team  werd  overgeplaatst 

naar  Londen  en  ik  was  al  op  zoek  naar  een  flat 

aldaar  toen  ik werd benaderd door  een collega uit 

New York met de vraag of ik interesse had om voor 

hem  te  gaan  werken  in  het  Latijns‐Amerikaanse 

team dat  in Mexico gevestigd was.  Ik had niet veel 

bedenktijd  en  ben  toen  vrijwel  meteen  naar  New 

York  vertrokken  voor  gesprekken.  Twee  maanden 

later woonde ik in Mexico.  

Ik was  één  keer  voor drie dagen overgekomen om 

een flat te zoeken, wat overigens geen groot succes 

was.  Ik  kwam op het vliegveld hier  in Mexico Stad 

een Nederlands vriendje tegen die in 

Chicago werkte en meteen de eerste 

avond  zijn  we  tot  diep  in  de  nacht 

uitgegaan  in  Polanco  en  Condesa. 

Toen ik terugkwam in m’n hotel heb 

ik zonder na te denken ongeveer een 

liter water gedronken uit de kraan. Ik 

heb  me  nog  nooit  zo  beroerd 

gevoeld.  De  ‘relocation  expert’  die 

mij  verder  moest  begeleiden  wist 

niet  wat  ze  meemaakte. 

Desalniettemin  heb  ik  vrijwel 

meteen  een bod uitgebracht op  een 

flat  in  Polanco.  Bij  terugkomst  in 

Duitsland  hoorde  ik  eerst  dat  het 

geaccepteerd  was  en  vervolgens  drie  dagen  later 

dat het toch niet doorging. Ik was bijna twee weken 

goed  ziek  door  het  water  incident,  maar  heb  wel 

m’n les geleerd. 

 

Hoe is het u, sinds uw aankomst in 
Mexico, vergaan? 
Eenmaal  in Mexico  is het me vrij goed vergaan. De 

eerste maand was  wat  saai.  Ik  zat  in  een  hotel  in 

Santa  Fe  en  kende  de  weg  niet.  Het  verkeer  was 

behoorlijk  wennen.  Ik  toeterde  driftig  als  ik  van 

rechts werd ingehaald of afgesneden werd. Ik werd 

ook gek van het feit dat niemand je ooit doorlaat bij 

een  kruispunt.  Maar  inmiddels  wordt  mij  in 

Nederland  verweten  dat  ik  als  een  gek  rij,  dus 

kennelijk heb ik me aangepast.  

Ik had het geluk dat een oud vriendje van mijn tijd 

op  kostschool  in  Engeland hier woonde.  Hij  is  half 

Engels,  half  Argentijns  en  met  een  Colombiaanse 

getrouwd.  Zij  hebben mij meteen overal mee naar 

toe  genomen  (zelfs  naar  Cartagena  in  Colombia 

voor Semana Santa) en via hen heb  ik weer allerlei 

andere  aardige  mensen  ontmoet.  Zij  hebben  mij 

Oswald Bentinck 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indertijd  ervan  overtuigd  dat  ik  in  Polanco  moest 

wonen  en  daar  zit  ik  dus  nu  al  een  jaar.  Mijn 

vriendin  (inmiddels  echtgenote)  is  drie  maanden 

later  overgekomen  nadat  ze  haar  baan  had 

opgezegd  in Amsterdam.  Zij  had niet  het  voordeel 

dat  ze  een  jaar  in Spanje had  gestudeerd dus ze  is 

meteen begonnen bij Berlitz.  Inmiddels zijn we het 

leven  in Mexico wel gewend. We genieten van het 

feit dat er  zo veel  te  zien en  te doen  is. We reizen 

veel en zijn van plan dat te blijven doen. 

 

Wat verbaasde u het meest in de 
eerste periode van uw verblijf in 
Mexico? 
Het  enorme  verschil  tussen  rijk  en  arm.  Het  was 

vreemd om te zien hoe straatarme buurten grenzen 

aan  rijke  buurten  en  hoe  mensen  dat  hier 

accepteren.  Voor  een  Nederlander  die  gewend  is 

aan herverdeling is het wel even wennen. 

 

Heeft u wel eens spijt gehad van uw 
keuze om in Mexico te wonen? 
Waarom? 
Af en toe irriteer je je aan Mexico. Je hebt wel eens 

slechte dag wanneer je Europa mist waar alles toch 

erg  goed  geregeld  is.  Maar  dan  besef  je  vrij  snel 

weer wat een ongelofelijk groot en mooi land dit is, 

waar  je  makkelijk  naar  de  mooiste  stranden  kunt, 

waar je heerlijk uit eten kunt in restaurants met het 

lekkerste vlees en de beste service, en waar je kunt 

golfen met een caddie op de prachtigste banen.  

 

Welke inburgeringsproblemen heeft u 
hier ondervonden? 
Geen – af en  toe wat  ingewikkeld  om papieren en 

dergelijke te regelen maar dat neem je op de koop 

toe. 

 

Waarvan geniet u het meest in 
Mexico? 
Eerlijk gezegd geniet ik volop van ieder weekend. Ik 

werk  vrijdag  tot  een  uur  of  twee  en  dan  gaan  we 

altijd  met  vrienden  uitgebreid  lunchen.  Je  zit  dan 

heerlijk  in de zon te genieten van heerlijk eten met 

interessante mensen uit alle streken. 

 

Wat zou er volgens u in Mexico mogen 
veranderen? 
De corruptie zit hier diep en ik ben ervan overtuigd 

dat dit het gevolg is van de oneerlijke verdeling van 

de  welvaart.  Mexico  hoeft  niet  zo  ver  te  gaan  als 

Nederland,  maar  ze  mogen  wel  eens  wat  sociale 

hervormingen doorvoeren. 

 

Wat is volgens u de mooiste plek van 
Mexico? Waarom? 
Het  oude  centrum  met  de  Zocalo  blijft  indruk‐

wekkend,  maar  eerlijk  gezegd  vind  ik  de  kust  aan 

beide zijden wel heel bijzonder. We zijn gaan zeilen 

rond  de  zee  van  Cortez  waar  we  dolfijnen, 

walvissen en zeehonden hebben gezien. De stukken 

kust waar  nog  geen  grote  flatgebouwen  staan  zijn 

prachtig. 

 

Zou u iemand anders aanbevelen om in 
Mexico te komen wonen? 
Zeker! 

 

Bevalt het Mexicaanse eten een 
beetje? 
Absoluut, maar wel met mate. Het  is heerlijk maar 

behoorlijk  zwaar.  Maar  Mexico  heeft  alles  wat  je 

maar zoekt. Ik geniet vooral van de vele Argentijnse 

restaurants. 

 

Is het belangrijk voor u om contact te 
hebben met de Nederlandse gemeen-
schap? 
Ik heb veel in het buitenland gewoond en heb altijd 

met plezier meegedaan  in het Nederlandse sociale 

gebeuren.  Vooral  als  je  zo  ver  weg  woont  als 

Mexico is een borrel onder Nederlanders bijzonder 

gezellig. Je voelt je dan altijd weer een beetje thuis. 

 



JULI/AUGUSTUS 2009 - 7 - 

Wat mist u het meest uit Nederland? 
Een broodje kroket in een zacht wit puntje met veel 

mosterd. 

 

Gaat u vaak op reis naar Nederland? 
Wat mag er tijdens uw reis zeker niet 
ontbreken? 
Helaas  veel  te weinig.  Voor m’n werk  heb  ik  niets 

met  Nederland  te  maken  dus  ik  ga  alleen  om 

familie en vrienden op te zoeken. Maar met m’n 14 

dagen  vakantie  per  jaar  zijn  dat  maar  korte 

bezoeken. Als ik er dan wel ben kan ik het niet laten 

om een nachtje door te halen in Amsterdam 

 

Wat zijn uw toekomstplannen? 
Voorlopig zit ik nog wel een tijdje in Mexico maar ik 

sluit een tijdje Europa niet uit. 

 

Heeft u tips voor:  

 

Goede restaurants? 
Dominga  (Argentijn  in  Polanco),  Spuntino  als  het 

lekker  weer  is  en  Central  Brasserie  op  Masaryk. 

Astrid y Gaston, dat niet  zolang open  is, moet wel 

de beste Peruaan in Mexico City zijn. 

 

Lekker winkelen? 
Kan ik beter aan mijn vrouw, Barbara, vragen. 

 

Interessante musea? 
Het  kasteel  van  Chapultepec  is  indrukwekkend  en 

het  Antropologisch  Museum  is  ook  om  niet  te 

missen. 

 

Een weekendje weg? 
Zonder  twijfel  Valle  de  Bravo.  Je  waant  je  in 

Zwitserland, maar dan met een Mexicaans tintje. Je 

kunt er ook leuk uitgaan, zeilen en golfen, en het is 

maar twee uur rijden vanuit de stad. 

 

Na  het  schrijven  van  dit  artikel  en  enkele  dagen 

voor het verschijnen van deze PoPo kreeg Oswald te 

horen  dat  hij  binnenkort wordt  overgeplaatst  naar 

Londen.  ✘

   

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 



- 8 - POPO 

 
CHALMA  

door Ad ten Kate

Chalma  is  een  bedevaartsoord  op  een  steenworp 

afstand  van  Mexico  City,  hemelsbreed  op  een 

kilometer  of  vijftig  in  zuidwestelijke  richting.  Wel 

aan de andere kant van de Ajusco, de dode vulkaan 

die over de stad waakt. Ik woonde ruim twee jaar in 

Mexico toen ik er voor het eerst kwam. Het was me 

dikwijls  aanbevolen  maar  er  was  nooit  van 

gekomen.  ´t Moest wel  op  een zondag, hadden ze 

me  gezegd,  want  door  de  week  was  er  weinig  te 

beleven. En zo gingen wij op een zondagmiddag in 

het  najaar  van  1975  richting  Chalma.  Eens  kijken 

wat er daar te doen valt. Eerst de weg naar Toluca 

en  dan  bij  de  Marquesa  linksaf  naar  het  Zuiden. 

Toch  nog  een  heel  eind  rijden  als  je  helemaal  om 

die Ajusco heen moet. 

 

´t  Spektakel  begon  al  een  paar  kilometer  voor 

Chalma bij de zogenaamde arbol 

de  las  promesas  (de  boom  van 

de  beloftes)  die  vlak  langs  de 

weg  staat.  Veel  voetvolk  er  om 

heen,  sommigen  met 

bloemkransen die ze aan de voet 

van  de  boom  neerlegden  na 

eerst  een  kruisje  te  hebben 

geslagen. Vandaar was het bijna 

stapvoets verder, want er waren 

nogal  wat  bedevaartgangers  op 

de  weg  die  het  ontbrekende 

stukje  niet  te  voet  maar  op  de 

knietjes  aflegden.  De  meesten 

omringd  door  wat 

geloofsgenoten om de matjes te 

verleggen. 

 

Die knietjes gaan namelijk niet op de weg zelf maar 

op matjes. Anders gaan ze gelijk bloeden. En als het 

matje  “op”  is,  wordt  er  weer  een  nieuw  matje 

gelegd.  En  het  vorige  matje  wordt  dan  weer 

opgepakt.  Een  soort  lopende  band  dus.  Verder 

hebben  die  bedevaartgangers  niet  de  gewoonte 

netjes rechts te houden. Ze bewegen zich voort op 

het  midden  van  de  weg,  waarschijnlijk  om  wat 

meer aandacht te vragen voor hun martelaarschap. 

Of misschien wel omdat daar de weg het vlakst  is. 

Dat  kruipt  wat  makkelijker,  neem  ik  aan.  We 

hebben  het  ze  niet  gevraagd.  Wij  automobilisten 

moesten  in  ieder geval naar de berm uitwijken als 

we  erlangs  wilden.  Dat  deden  wij  dus,  maar  wel 

onder  de  binnensmondse  verwijten  van  de 

begeleiders  wegens  ons  gebrek  aan  eerbied. 

Eigenlijk zou je achter ze aan moeten blijven rijden. 

Als blijk van solidariteit. Toeteren hebben we maar 

nagelaten, anders waren we ter plaatse gelyncht. 

 

Een  half  uurtje  later  kwamen  we  in  Chalma  aan, 

een  stadje  van  niks  maar  wel  met  een  statige 

tempel.  Vanaf de snelweg – nou ja, snel – zie je die 

liggen op  een wat  lager  niveau met  nog weer wat 

De kerk van Chalma 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verder  naar  beneden  een  riviertje  met 

stroomversnellingen.  Volgens  de  overleveringen 

hebben Augustijnse evangelisten in de zeventiende 

eeuw in een grot vlakbij Chalma een afbeelding van 

Christus  gevonden met  de  vergruisde beelden  van 

heidense  afgoden uit  tijden  voor  de  komst  van de 

Spanjaarden  aan  zijn  voeten.  Nu  gaan  de 

bedevaartgangers erheen als boetedoening of in de 

hoop  op  een  wonderbaarlijke  genezing  van  hun 

ziektes.  

 

Sommigen komen van heel ver met gezin en al naar 

Chalma.  Die  blijven  dan  gewoon  onder  de  blote 

hemel  slapen  onder  de  dekens  die  ze  hebben 

meegebracht.  Aan  hun  kindertjes  wordt  wijs‐

gemaakt dat er een reusachtige zwarte roofvogel in 

de  bossen  om  Chalma  huist,  met  een  enorme 

snavel  en  gekromde  klauwen,  en dat  die  ’s  nachts 

rondvliegt  op  zoek  naar  stoute  kindertjes.  Daar 

hebben ze dus geen kind meer aan. Die kruipen zo 

dicht  mogelijk  tegen  hun  moeder  aan  en  zo  diep 

mogelijk  onder  die  deken.  Zoiets  als  de  zak  van 

Zwarte  Piet  dus.  Ook  gaat  de  overlevering  dat  de 

Christus  van  Chalma  niet  zachtmoedig,  maar 

hardvochtig  is  en dat hij degenen die hun beloftes 

niet  nakomen  zonder  pardon  in  stenen  verandert. 

Bij iedere steen die ze tegenkomen denken ze dus: 

dat was er zo een. 

 

We  parkeerden  de  auto  op  een  leeg  terrein  langs 

de  weg  en  begonnen  de  afdaling  door  de  smalle 

“empedradas”1    waarin  het  lopen  nog  extra 

bemoeilijkt  werd  door  de  vele  kraampjes  die 

religieuze  artikelen  en  versnaperingen  verkochten. 

En  vooral  ook  pulque,  een  alcoholvrije  volksdrank 

maar wel met een bedwelmende werking.  ´t Komt 

uit  een  speciale  cactusplant  en  lijkt  op  slijmerige 

karnemelk.  Gelijk  maar  een  litertje  van  gekocht, 

                                                             
1 Empedradas zijn weggetjes van aan mekaar gemetselde 
keitjes, berucht om de schade die ze veroorzaken aan 

schokbrekers en hoge hakken. 

want  het  was  nog  in  de  tijd  dat  ik  alles  wilde 

proberen. 

 

Eenmaal  bij  de  tempel  aangekomen  raakte  ik  pas 

echt  onder  de  indruk.  Ik  keek  m’n  ogen  uit.  Een 

enorme  samenscholing  van  gelovigen,  de meesten 

van  hen  in  beweging  en  met  een  blik  van 

geestelijke  vervoering  in  de  ogen.  Sommigen 

gingen  de  tempel  binnen,  onder  hen  ook  de 

bedevaartgangers  van  de  heenweg.  Nog  altijd  op 

de  knietjes,  maar  de  matjes  hadden  het  laten 

afweten.  Anderen  kwamen  de  tempel  uit,  wat 

minder  bezield  dan  voorheen,  maar  wel  met  een 

uitdrukking van “het is volbracht”. 

Wat  nog  het  meest  opviel  was  dat  het  allemaal 

eenvoudige  mensen  waren.  Niks  geen  patserige 

gewichtigdoeners  met  de  buik  vooruit,  drie 

overhemdknoopjes  open  en  een  gouden  kettinkje 

om de hals op het borsthaar, zoals je die hier nogal 

eens  tegenkomt  in  Mexico.  Integendeel,  allemaal 

mensen zo  te zien  van  eenvoudige  komaf, die hun 

nederigheid  van  zich  af  hadden  geschud  met 

godsdienstige  bezieling.  Wij  waren  eigenlijk  de 

enige  toeristen.  En  buitenlandse  nog  wel.  Maar 

ondanks  dat  schonk  niemand  enige  aandacht  aan 

ons. Dat  is  uitzonderlijk,  want  veel Mexicanen  zijn 

dikwijls  wat  al  te  geïnteresseerd  in  buitenlandse 

bezoekers. Vooral als die er niet Amerikaans uitzien 

en  dat  kon  van  ons  gezegd  worden.  Ik  voelde  me 

openlijk  incognito, een geaccepteerde spion  in een 

voor mij onbekende omgeving. 

 

Daarmee was  het  niet  afgelopen.  Degenen  die  de 

tempel  uitkwamen  keerden  niet  gelijk  naar  huis 

terug, maar  daalden  verder  af  naar  de  rivier  waar 

het  wemelde  van  kleine  restaurantjes,  overspoeld 

door  volk  dat  zich,  wellicht  na  dagen  vasten,  te 

goed deed aan allerlei Mexicaanse gerechten, zoals 

carnitas,  chicharrón,  barbacoa,  mole  poblano, 

pozole,  sopa de hongos  en noem maar op. En  een 

drukte  van  jewelste.  De  ene  mariachiband 

overstemde de andere. Hier en daar werd de eerste 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stem gezongen door iemand uit het publiek die zich 

daartoe  vrijwillig  had  aangeboden.  En  de 

omstanders  applaudisseerden  om  hem  aan  te 

moedigen.  Gedanst  werd  er  niet,  daar  was  geen 

ruimte voor en de vloer te ongelijk. 

 

Een  eindje  verderop  zag  ik  vrouwen  in  hun 

onderjurk in het ijskoude water van de rivier baden. 

Ze  maakten  van  de  gelegenheid  gebruik  om  wat 

kleren  te  wassen  die  ze  dan  naderhand  aan  de 

takken  van  een  boom  hingen  om  te  drogen.  Ze 

waren  omringd  door  kinderen 

die  poedelnaakt  in  het  water 

spartelden.  Door  die  mariachis 

kon je ze niet horen, maar er was 

weinig  verbeelding  voor  nodig 

om uit de vertoning op te maken 

dat  ze  het  uitstekend  naar  hun 

zin hadden. 

 

’t Schouwspel daar was voor mij 

een  bewijs  dat  geloof,  bijgeloof 

en  vermaak  geen  gescheiden 

belevenissen zijn, zoals me dat in 

m’n  Calvinistische  jeugd  was 

bijgebracht,  maar  naadloos  in 

elkaar kunnen overlopen.  Ik wist 

natuurlijk  al  wel  dat  Brabanders 

met hun carnaval, en vooral ook onze zuiderburen, 

daar  wat  minder  moeite  mee  hebben  dan  wij 

noorderlingen.  Ook  was  ik  al  eens  op  de  12‐de 

december  naar  de  Villa  de  Guadalupe  geweest 

waar  al  die  indianen  hun  inheemse  dansen 

uitvoerden  op  het  plein  voor  de  toen  nog  niet 

gerestaureerde  basiliek.  En  niet  te  vergeten  de 

Voladores  de  Papantla  die  dat  doen  op  een 

platformpje gemonteerd op een twintig meter hoge 

paal om zich vervolgens naar beneden te storten, in 

hun  val  slechts  geremd  door  een  touw  dat  zich 

langzaam ontrolt en via een ingewikkeld mechaniek 

hen  in  een spiraalvormige beweging naar beneden 

laat komen. 

Toch was  dit  anders.  Zo’n  devotie,  zo’n  intensiteit 

en  ook  zo’n  uitbundigheid  had  ik  nog  niet  eerder 

meegemaakt. Ik dacht: “Nou woon je al twee jaar in 

Mexico  en  pas  nu  zie  je  wat  Mexico  eigenlijk  is.” 

Alles  wat  ik  daarvoor  gezien  had  viel  erbij  in  het 

niet. Ik was ervan vervuld en de hele weg terug kon 

ik  het  niet  van me  afzetten. Onder  invloed  van de 

pulque  nam  ik  de  bochten  alsof  het  om  een 

reuzenslalom  ging  en  toen  ik  terug  thuis  veilig 

onder  de  dekens  lag,  zag  ik  het  schouwspel 

eenmaal en andermaal aan me voorbijgaan. 

Sindsdien  heb  ik  al  m’n  Nederlandse  bezoekers 

naar  Chalma  gestuurd.  “Als  je  nou  echt  iets  van 

Mexico wil zien moet  je dáárheen.” En zo kwam  ik 

er zelf ook nog een paar keer. Zonder uitzondering 

hebben  ze  het  allemaal  prachtig  gevonden.  Dat 

zeiden ze tenminste. “Goeie tip was dat.” Of ze het 

echt  meenden  weet  ik  niet.  Mijn  ervaring  was 

natuurlijk persoonlijk  en de  indruk die zoiets  op  je 

maakt  hangt  ook  af  van  de  “mood”  waarin  je 

toevallig verkeert als je er bent. 

 

Jaren  later  –  ik  was  inmiddels  een  tijdje  terug‐

geweest  in Nederland –  kwam  ik  er weer. Dat was 

met  Alicia,  mijn  kersverse  nieuwe  Mexicaanse 

Voladores de Papantla, de voorloper van het bungee jumpen 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partner.  Ik  had  haar  gevraagd  of  ze  wel  eens  in 

Chalma  was  geweest  en  dat  bleek  niet  het  geval. 

“Nee, daar wil  ik ook niet naartoe, dat  is  iets voor 

dat  soort  godsdienstwaanzinnigen  waar  we  er  al 

veel  te  veel  van  hebben  hier.”  Ik  was  diep 

verontwaardigd.  “Hoe  kan  je  dat  nou  zeggen? 

Chalma  is  volstrekt  authentiek.  Je  lijkt  wel  op 

degenen die indertijd de publicatie van Los Hijos de 

Sánchez  tegenhielden  omdat  ze  vonden  dat  dat 

boek  een  weinig  rooskleurig  beeld  van  Mexico 

schetste. Aanstaande zondag gaan we erheen.” 

 

Nou,  dat  heb  ik  geweten.  De  weg  terug  reed  zij, 

want dat van die reuzenslalom zag ze niet zo zitten. 

Het hele traject hebben we geen woord gewisseld. 

Dat  spelde  onheil.  Thuis  aangekomen  kreeg  ik 

stortvloed over me heen. “Hoe kan je dat nou mooi 

vinden? Ik schaam me hiervoor. Dit is Mexico op z’n 

lelijkst. Dit  is  precies waar we  ons  best  voor  doen 

om het  achter  ons  te  laten. Dit  is waarom Mexico 

een  onderontwikkeld  land  is.  Vreselijk.”  Ik  had  er 

weinig  op  terug.  Die  avond  legden  we  ons 

ruggelings te ruste. 

 

Ik  kon de  slaap niet  vatten. M´n  verontwaardiging 

was  nog  niet  helemaal  geweken,  maar  dit  is  toch 

niet  zo’n  goed  idee  geweest,  ging  het  door  m’n 

hoofd.  En naderhand, dacht  ik,  stel  je voor dat wij 

in Nederland buitenlanders op bezoek hebben. Die 

neem je mee naar Madurodam, naar de Keukenhof, 

naar  de  Goudse  glazen  of  misschien  naar  de 

walletjes.  Maar  niet  op  zondag  naar  Urk  of 

Staphorst  om  de  kreupele  kerkgang  van  de 

polioslachtoffers op de videotape vast te leggen. Zo 

moet ze het hebben ervaren.  Ik  sloeg m’n arm om 

haar  heen  en  fluisterde  haar  in  ‘t  oor:  “Sorry,  ik 

snap  ´t.  Ik  had  het  niet  zo  bedoeld.”  Uit  haar 

korzelige  reactie  maakte  ik  op  dat  ze  meer  tijd 

nodig had om het me te vergeven. 

 

Sindsdien ben  ik niet meer  in Chalma  geweest. Als 

we  nu  Nederlanderse  bezoekers  over  de  vloer 

hebben  gaan  we  naar  de  piramides  van 

Teotihuacán of  naar  de Cerro  del  Tepozteco. Of  ik 

laat  ze  wat  frisse  lucht  happen  op  de  Nevado  de 

Toluca of in de dierentuin van Zacango. Als we dan 

langs de Marquesa komen maak ik nog wel eens de 

opmerking:  “Hier  linksaf  is  de  weg  naar  Chalma. 

Mooi  plaatsje.  De  moeite  waard  om  naartoe  te 

gaan, als  jullie daar nog  tijd  voor hebben.” Daarbij 

werp  ik dan een schalkse blik op Alicia die aan het 

woord Chalma genoeg had om te weten waar ik het 

over  had.  Ze  houdt  haar  blik  strak  gericht  op  de 

weg voor haar.  

 

Een verkorte versie van dit artikel heeft ruim 20 jaar 

geleden in de PoPo gestaan.  ✘ 

   

New Restaurant: 

Rojo Bistro 
Amsterdam 71-C 

Col. Condesa, esq. Parras 

Telefoon: 5211 3705 

Wel reserveren 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NEDERLANDSE CULTUUR IN MEXICO  

door Marloes van Beveren 

Expositie: Ana Frank - Una Historia Vigente 
Datum:   27 mei  ‐  eind  augustus,  hierna  zal  de  expositie  rondreizen  door  nog 

nader te bepalen deelstaten  

Locatie:  Galería del Centro Comunitario "Nidjei Israel" (Museo Histórico Judío y 

del Holocausto) 

  Acapulco 70, Col. Condesa, Mexico D.F. 

 

Voor meer informatie:   www.museojudiomexico.com.mx 

 

Festival de Títeres en Guadalajara: 't Magisch Theatertje 
De  Nederlandse  groep  't  Magisch  Theatertje'  geeft  een  poppenkast  / 

marionettenvoorstelling  voor  volwassenen  op  het  internationale  festival  in 

Guadalajara. 

 

Datum:   30 augustus ‐ 6 september 2009  

Locatie:  Guadalajara, Jalisco 

 

Voor meer informatie:  www.elfestin.org 

 

Festival Internacional de Cultura Chihuahua: Trio-to-go 
Een Nederlands muziektrio,  onder  leiding  van de Mexicaanse  componist Alex  Jiménez  Ruanota,  treedt  op 

tijdens het Internationaal Cultuurfestival in Chihuahua.   

 

Datum:  9 september 2009  

Locatie:  Teatro de Cámara Fernando Saavedra, Ciudad de Chihuahua 

 

Voor meer informatie:  www.triotogo.nl 

 

Festival Cervantino: Harry Sparnaay 
De  Nederlandse  klarinetspeler  Harry  Sparnaay  treedt  op  tijdens  het  jaarlijkse 

Festival Cervantino. 

 

Datum:  23 oktober 2009 

Locatie:  Salón del Consejo Universitario, Guanajuato 

 

Voor meer informatie:  www.festivalcervantino.gob.mx 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DE AANHOUDER WINT: DEEL 3  

door Eric van Nuland 

Het  zoeken naar  een  investeerder  voor mijn  3DTV 

project,  dat  al  jaren  duurt,  werd  inmiddels  steeds 

moeilijker  in verband met de “economische crisis”. 

Al  onze  contacten  begonnen  op  te  drogen  en  het 

werd erg stil  rond het project.  En daar werden wij 

(Pablo,  Roberto  en  ik)  natuurlijk  wel  een  beetje 

nerveus van.  

 

In  1996,  toen  ik  hier  een  paar  maanden  was  om 

hologrammen te maken, kreeg ik het idee voor een 

3DTV. Na een jaar hard zwoegen had ik een “angel 

investor”  gevonden  en  kon  ik  beginnen  met  het 

bouwen  van  een  prototype.  Sindsdien  heb  ik  van 

alles  en  nog  wat  gedaan  en  altijd  geprobeerd  om 

mijn  project  gefinancierd  te  krijgen.  De  afgelopen 

twee jaar zijn we bezig met een groep mensen,  los 

romanos,  die  erg  veel  geld  het  land  binnen  willen 

halen, maar dat is ze nog steeds niet gelukt. 

 

Wie, wat, waar, waarom 
Midden  februari  kregen  we  te  horen  van  onze 

vrienden  “los  romanos”  dat  ze  weer  tot  leven 

waren  gekomen.  Dat  betekende  dus  snel  weer 

ontbijten en  lunchen om te  kijken wat dat  inhield. 

Het blijkt dat in verband met de “crisis” een aantal 

mensen  bereid  gevonden  is  om  te  helpen  het 

kapitaal  binnen  te  halen.  En  dat  de  spelregels  zijn 

veranderd en de groep van mensen die er omheen 

hing ook  gereduceerd moest worden  tot bijna nul. 

Dus  gedurende  de  laatste  weken  is  er  hard  aan 

getrokken  om  alles  om  te  gooien  en  is  alleen  de 

toppositie overgebleven. Onze vrienden Jesus, José, 

en  María  zitten  in  die  toppositie  en  in  de  laatste 

weken  hebben  we  nog  een  aantal  anderen  leren 

kennen.  Dit  betekent  dus  dat we  erg  dicht  bij  het 

vuur zitten.  

 

De verhalen over de oorsprong  van het geld  lopen 

ver  uiteen  en  uit  papieren  die  ons  getoond  zijn 

blijkt het allemaal erg kosjer te zijn en goedgekeurd 

door  verschillende  staatsinstellingen.  Het  is  dus 

geen  fout  geld  en  een  hele  hoop.  En  zoals  jullie 

natuurlijk  goed  kunnen  begrijpen  krijgen 

verschillende mensen een vette commissie.  

 

Wij  zijn  al  jarenlang  aan het  lunchen met  deze  lui 

en ze vertellen ons dat ons 3DTV project  in de top 

10 staat. Ons 3DTV project  is het  favoriete project 

van  María.  Maar  ook  Jesus  and  José  willen  erin 

investeren.  

 

Het  wordt  natuurlijk  allemaal  netjes  geregeld. 

María  is  de  laatste weken  gaan samenwerken met 

anderen om een SOFOM op te zetten. Na een paar 

meetings  hebben  we  besloten  om  een  Asociación 

en Participación op te zetten. En KPMG zal de zaak 

controleren.  Op  deze  manier  is  iedereen 

beschermd  en  zijn  de  doelen  duidelijk.  In  mei  zijn 

we  een  paar  keer  bij  elkaar  gekomen,  samen met 

een notaris, om de puntjes op de i te zetten. 

 

In de maand juni zou het dan eindelijk zover zijn dat 

het  geld  verdeeld  zou  worden  over  de  projecten. 

Het  is  ons  namelijk  nu  duidelijk  geworden,  en  we 

hebben  het  gezien  op  papier,  dat  een  groot 

gedeelte van het kapitaal gebruikt gaat worden om 

200 projecten over heel Mexico te financieren. Een 

ander gedeelte gaat direct naar de overheid. Er zijn 

zoveel partijen bij betrokken en het gaat om zoveel 

geld dat het een ingewikkelde operatie is.  

 

Eind juni. Het is erg stil. Het enige wat we te horen 

krijgen  is  dat  er  de week na de  verkiezingen meer 

duidelijkheid  zal  komen.  Daarna  krijgen  we  te 

horen  dat  er  een  bezoek  aan  de  bank  is  gebracht 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waar  men  met  alle  nummers,  papieren,  codes, 

etcetera mooi het saldo te zien kreeg. Maar helaas 

werd  toen  ook  duidelijk  dat  de  rekening 

geblokkeerd  is,  omdat  el  romano  jaren  geleden 

“vergeten is om wat te betalen”. Dus zijn we weer 

terug  bij  af  en  beginnen  de  meeste  mensen  de 

hoop op te geven, net als wij. 

 

Stelletje  sukkels.  Na  twee  weken  gedoe  blijkt  er 

toch nog een oplossing te zijn. Alles hangt nu af van 

ene  Filipino.  Die  komt  binnenkort  naar Mexico  en 

dan, na wat hancho pancho, zou het misschien toch 

nog allemaal goed komen. Voor ons is het duidelijk 

dat als het tegen eind augustus niet rond is, we het 

wel kunnen vergeten. En wij niet alleen,  zo’n 1000 

mensen met ons. 

Wonder boven wonder 
In  januari  heeft  Pablo  nog  met  wat  contacten 

gesproken en nu blijkt dat een van hen erg serieuze 

interesse begint te tonen. En in de eerste week van 

augustus  hebben  we  een  grootse  presentatie  te 

doen voor een groep bankiers en technologen. Dus 

we  zijn  nu  druk  bezig  om  alles  perfect  klaar  te 

hebben om hier een succes van te maken.  

 

Het blijft spannen hier in Mexico. Elke dag leer je er 

weer wat bij en kom je er achter dat de wereld toch 

erg krom in elkaar zit.  

 

Eric van Nuland, a dream comes true.  ✘

   
AANKONDIGING ORANJEBAL  

       Zaterdag 26 september 2009 
 

 

   Koninklijk feest 

   Royal dinner 

   De kroon op het werk van de Nederlandse vereniging. We verheugen 
ons op uw komst. 

Nadere details vindt u op www.nvmexico.nl 
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MIJN FRANSE DOKTER  

door Bernard Schut 

Een korte verhandeling over de medische zorg in Frankrijk 
 

Het was een vreemde man, mijn dokter in Frankrijk, 

diplomé  de  l’Université  d’  Amsterdam.  Hij  hield 

praktijk  in  een  half  souterrain,  zeker  een  meter 

onder  het  straatniveau,  waardoor  er  een 

schemerduister heerste, zodat hij altijd de lamp aan 

moest  hebben.  In  zijn  wachtkamer  werden  alle 

West‐Europese  talen  gesproken,  behalve  Frans.  Ik 

denk  dat  hij  voor  Fransen  een  rara  avis  was,  een 

rare vogel. Te onaangepast misschien ook. Hij  leek 

ook  wel  een  beetje  op  een  vogel,  met  zijn  lange, 

magere  gestalte  en  de  manier  waarop  hij  zich 

voortbewoog. Hij liep niet, hij fladderde meer. 

 

Het  eerste  consult  duurde  drie  kwartier  en  kostte 

25 euro.  In die tijd en voor die prijs onderzocht hij 

me  van  top  tot  teen.  Zo  zorgvuldig  had  ik  het  in 

Nederland  sinds  mijn  kleutertijd,  in  ieder  geval  al 

heel  lang, niet meer mogen meemaken. Een arts in 

Nederland,  hoeveel  tijd  trekt  hij  meestal  uit  voor 

een consult? En hoe vaak wordt de diagnose niet in 

de  leunstoel  achter  de  computer  gesteld?  In 

Frankrijk gaat dat dus nog anders. Hoe dat kan voor 

die  prijs,  ik  weet  het  niet. Maar  je  hoort  het  daar 

van iedereen.  

 

Niet alleen de eerste maal, ook de keren daarna dat 

ik hem consulteerde, nam hij uitgebreid de tijd om 

mij  zorgvuldig  te  onderzoeken.  En  met  succes.  Hij 

genas.  Anders  was  ik  natuurlijk  ook  niet 

teruggekomen. 

 

Het nadeel van zijn manier  van werken was dat  je 

niet kon voorspellen wanneer  je aan de beurt was. 

Hij werkte niet op tijd! ‘Je geeft een patiënt de tijd 

die nodig is’, stelde hij. En zo stelde hij wel meer.  

 

Voor de gang van zaken in de zorg in Nederland had 

hij  weinig  waardering.  Ik  kon  het  daarmee  niet 

geheel oneens zijn. Maar toen hij een kwaal bij mij 

constateerde  waarvoor  hij  onmiddellijk  bloed‐

onderzoek,  longfoto’s  en  een  mri‐scan  van  de 

oogholte wilde mobiliseren, opperde  ik  voorzichtig 

dat ik, gezien de vergoeding van de kosten door de 

verzekering,  dat misschien beter  in Nederland  kon 

laten doen. Hij  reageerde  kort en afwijzend: “Geld 

is niet belangrijk. Om de hoek is een pinautomaat.” 

Je moest hem niet tegenspreken.  

 

“Wat doe ik in geval van nood?”, vroeg ik hem een 

andere keer, “naar welk ziekenhuis kan ik het beste 

gaan?”  “Je  belt  15.  De  SAMU.  Dan  komt  de 

brandweer  en  daar  is  altijd  een  dokter  bij.  Die 

bepaalt wat er moet gebeuren. Al die ideeën dat je 

dat  zelf  kan  bepalen,  dat  was  leuk  in  de  jaren 

zeventig.”  Gevolgd  door  een  korte  verhandeling 

over de taak van de dokter. Ik moest even slikken.  

 

Ook over  zijn opvatting over alcoholgebruik waren 

we het niet geheel eens.  Ik ben een liefhebber van 

een lekker glas wijn. Maar dát kon met mijn te hoge 

bloeddruk volstrekt niet! Toen ik het dilemma later 

in  Nederland  aan  een  cardioloog  voorlegde 

antwoordde  deze:  “Ach,  de  resultaten  van  het 

wetenschappelijk  onderzoek  zijn  op  dit  punt 

volstrekt niet eenduidig. Als je je er prettig bij voelt 

en het ontspant je, moet je het niet laten.” 

 

De eerlijkheid gebiedt me om hier op te merken dat 

ik  vermoed  dat  mijn  Nederlandse  cardioloog  in 

tegenstelling  tot  zijn  Franse  collega  een  goed  glas 

wijn wel naar waarde weet te schatten. 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Maar, zonder enige twijfel, hij werkte met zorg, en 

efficiënt.  Bloedonderzoek,  longfoto’s,  het  werd 

allemaal  direct  per  telefoon  geregeld  en  kon 

dezelfde morgen nog gebeuren. Een mri‐scan lukte 

niet  meer  in  de  week  dat  ik  nog  in  Frankrijk  was. 

Daarvoor  kreeg  ik  een  brief  mee:  ‘Cher  Confrère’! 

En  afsluitend  met  die  prachtige  Franse  volzin:  ‘Je 

vous  prie,  mon  Cher  Confrère,  à  l’expression  de 

mes  meilleurs  sentiments.’  Dat  klinkt  nog  eens 

anders dan ons ‘hoogachtend’! 

 

Hij  intrigeerde me, mijn Franse dokter. Die strenge 

plichtsbetrachting.  Zijn  stellige  uitspraken,  de 

behoefte om, met mij als publiek, stelling te nemen 

tegen zijn inziens heersende onjuiste opvattingen. 

“Heeft u een e‐mail adres?”, vroeg ik.  

“Nee,  dat  wil  zeggen  ja,  maar  dat  geef  ik  aan 

niemand.” 

En dan die sombere, geïsoleerde spreekkamer. 

 

Toen ik laatst afscheid van hem nam, gaf hij me een 

hand en zei: ‘’Ajus’’. Ajus?  

Was  het  een  verbastering  van  het  Franse  ‘adieu’? 

Maar Fransen zeggen  ‘adieu’ wanneer ze definitief 

afscheid nemen, een afscheid voorgoed. Dát zou hij 

toch niet bedoelen? Of was het nog een laatste rest 

van  zijn  Nederlandse  roots,  de  Veluwe,  Drenthe 

misschien? 

 

Ik zal het hem vragen, de volgende keer.  ✘ 

   

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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HET NETHERLANDS EDUCATION SUPPORT OFFICE (NESO)  

door het Nuffic Neso Team 

Wist  u  dat  Nederlandse  hoger 

onderwijsinstellingen  elk  jaar  een 

groot  aantal  internationale 

studenten  ontvangen  in  hun 

programma’s?  Aangezien  er  een 

groot aantal programma’s volledig in 

het  Engels  onderwezen  worden,  is 

ongeveer  een  achtste  deel  van  alle  studenten  in 

Nederland  afkomstig  uit  het  buitenland.  Vanuit 

Mexico vertrekken jaarlijks bijna 200 jongeren naar 

Nederland  om  daar  een  Bacherlor’s  degree,  een 

Master’s degree of een korte cursus te volgen. 

 

Sinds augustus 2006 is er een kantoor gevestigd in 

Mexico  Stad dat  juist  die  studenten helpt met  het 

vinden van het juiste programma, het voorbereiden 

van alle documenten en dat hen tijdens hun studie 

bij  kan  staan  indien  er  vragen  zijn.  Het  Nuffic 

Netherlands  Education  Support  Office  Mexico 

(Nuffic  Neso  Mexico)  is  de  Mexicaanse  vestiging 

van  de  Nuffic,  de  Nederlandse  organisatie  voor 

internationale  samenwerking  in  het  hoger 

onderwijs.  Het  doel  van  Nuffic  Neso Mexico  is  de 

studentenmobiliteit tussen Nederland en Mexico te 

verbeteren door informatie te geven aan studenten 

en instellingen. 

 

Maar wat houdt dat allemaal in? Een student die in 

het  buitenland  wil  studeren  heeft  vele  opties:  de 

Verenigde  Staten,  Spanje, Duitsland, Australië...  Er 

is verspreid op het  internet heel veel  informatie  te 

vinden,  maar  als  een  student  specifieke  vragen 

heeft  kan  hij  of  zij  vaak  nergens  terecht.  Daarom 

helpt Nuffic Neso hen om het  juiste programma in 

de juiste universiteit te vinden. Voor een Mexicaan 

is  het  een hele  stap om  in  het  buitenland  te  gaan 

wonen  en  studeren,  dus  de  informatie  die  Nuffic 

Neso  verstrekt  is  heel  erg  nuttig  voor  hen  om  de 

juiste  keuze  te maken  en  hen  te  begeleiden  in  de 

voorbereiding. 

 

Daarnaast  is  een  belangrijke  taak  van  Nuffic  Neso 

de promotie van het Nederlands hoger onderwijs in 

Mexico.  Dit  gebeurt  bijvoorbeeld  door  deel  te 

nemen  aan  expo’s  en  beurzen  in  het  hele  land. 

Behalve  algemene  promotie  voor  Nederlandse 

universiteiten  houdt  dit  ook  vaak  in  algemene 

uitleg  over  Nederland  geven,  want  over  het 

algemeen weet men niet heel veel over Nederland.  

 

Het  team van de Nuffic Neso Mexico bestaat uit  4 

personen, waarvan de helft Nederlands en de helft 

Mexicaans  is.  Janneke de Geus  is de directrice  van 

het  kantoor.  Zij  woont  reeds  10  jaar  in Mexico  en 

was  voorheen  werkzaam  op  de  Nederlandse 

ambassade.  Sinds  juni  dit  jaar  is  zij  werkzaam  bij 

Nuffic  Neso  Mexico.  Het  team  bestaat  verder  uit 

“education  promotion  officer”  Sander  Verkijk, 

“office  manager”  Karla  Zarco  Albarrán  en  sinds  1 

augustus werkt Martha Márquez (ex‐alumna van de 

Universiteit van Maastricht) als “student counselor” 

bij Nuffic Neso Mexico. 

 

Nuffic Neso Mexico 

Homero 407, 11th floor 

CP 11570, Mexico DF 

Tel: 52544013 of 01‐800‐4652632 

E‐mail: info@nesomexico.org 

Internet: www.nesomexico.org  ✘ 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DE TIJD ZAL HET LEREN  

door Frank Hoogendoorn 

Dat  er  een  tijdsverschil  is  tussen  Mexico  en 

Nederland  van  zeven  uur  dat  weten we  inmiddels 

allemaal. Daar merk je  in principe niets van, alleen 

moet  je  eventjes  rekenen  als  je  naar  familie  of 

vrienden  in  Nederland wil  bellen.  Ik  doe  dat  altijd 

braaf  en bel  op  een  schappelijke  tijd.  In  het  begin 

waren  er  wel  eens  in  Nederland  woonachtige 

vrienden  die  geen  rekening  hielden  met  het 

tijdsverschil, dus werd  ik wel eens  lekker om 5 uur 

’s  ochtends  wakker  gebeld.  Dat  is  inmiddels 

gelukkig wel over. 

 

Dat  er  echter  een  verschil  is  in  het  begrip  ‘tijd’ 

kostte mij veel meer moeite. Iedereen heeft denk ik 

wel  zo  zijn  of  haar  ervaringen met  de Mexicaanse 

betekenis van ‘op tijd zijn’. Ook daar wen je aan, en 

soms  is  het  zelfs  lekker.  Zo  waren  we  afgelopen 

weekend uitgenodigd voor een etentje om half drie 

’s  middags.  Door  alle  drukte  was  het  inmiddels  al 

half drie en we waren nog steeds thuis. De afspraak 

was op een uur rijden afstand en we moesten ook 

nog  ‘even’  een  cadeautje  kopen.  Uiteindelijk  was 

het  toch  zeker  een  uurtje  of  vijf  voordat  we 

aankwamen. Ik zou dat niet meer ‘fashionably late’ 

noemen,  maar  niemand  die  er  raar  van  op  kijkt. 

Ach, ze zullen wel gedacht hebben, hoe later op de 

avond hoe schoner het volk. 

 

In  sommige  situaties  blijft  het  echter  toch wel  erg 

irritant.  Ik moet  eerlijk  bekennen  dat  het  normaal 

gesproken  op  mijn  werk  erg  goed  gaat  met  de 

punctualiteit. Als er bijvoorbeeld is afgesproken dat 

we  een  vergadering  hebben  om  9  uur,  dan 

beginnen we meestal ook zo’n beetje rond die tijd. 

Ik had de afgelopen  tijd dan ook niet echt  last  van 

latere  aanvangstijden  van  geplande  activiteiten. 

Vorige week had ik echter een voorvalletje wat mij 

weer  deed  herinneren  aan  de  vele  ervaringen 

waarbij  ik maar zat  te wachten en wachten.  Ik heb 

daar veel van geleerd, want  in het vervolg belde  ik 

voordat  ik  een  afspraak  had  om  eventjes  te 

herbevestigen. Die  techniek verkortte de wachttijd 

aanzienlijk.  Uiteindelijk  wachtte  ik  nog  wel  een 

beetje  maar  niet  meer  zolang  als  voorheen. 

Uiteraard  scheelt  het  ook  als  mensen  zien  dat  je 

zelf  enorm  punctueel  bent,  en  dat  je  erg  veel 

waarde hecht aan ‘op tijd beginnen’. 

 

Maar  goed,  vorige  week  had  ik  dus  een  afspraak 

met  de  directeur  over  de  vernieuwing  van  mijn 

contract.  Die  afspraak  was  om  tien  uur  en  ik  was 

daar  dus  gewoon.  De  dag  ervoor  had  ik  nog 

eventjes  gebeld  om  te  vragen  of we  echt  om  tien 

uur zouden beginnen, en er werd mij gezegd dat er 

geen  enkel  probleem  was.  De  realiteit  was  helaas 

anders.  Bij mijn aankomst werd mij  gevraagd of  ik 

een paar minuutjes zou willen wachten, en dat ik zo 

meteen  aan de beurt  zou  zijn.  Normaal  gesproken 

vraag  ik altijd grappend of  ze Mexicaanse minuten 

of echte minuten bedoelen, maar daar was dit niet 

de  plek  en  situatie  voor.  Na  een  kwartier  op  een 

ongemakkelijke  stoel  te  hebben  gezeten,  begon  ik 

al te vermoeden dat  ‘een paar minuutjes wachten’ 



JULI/AUGUSTUS 2009 - 19 - 

ditmaal  eventjes  langer  zou  gaan  duren.  Ik  had 

helaas geen boek of  tijdschrift bij me, dus pakte  ik 

mijn mobiele telefoon maar om een paar spelletjes 

te  spelen.  Na  vijf  spelletjes  snake  te  hebben 

gespeeld werd dat ook vervelend, en dus moest  ik 

andere  dingen  gaan  zoeken  om  de  tijd  te  doden. 

Sigaretje  roken dan maar. Misschien dan  toch ook 

maar  even  naar  de  winkel  op  de  hoek  om  een 

colaatje  te  kopen.  Echter  niet  te  lang  wegblijven, 

want  zo  meteen  mag  ik  vast  naar  binnen.  Ik  had 

jammer  genoeg  nog  wel meer  dingen  te  doen  die 

dag,  maar  er  was  niemand  die  eventjes  mijn 

afspraak  kon  verzetten.  Het  werden  uiteindelijk 

twee hele  lange uren. Collega´s vertelden me  later 

dat  het wellicht  een  strategie  van  de  directie  was 

geweest  om  te  kijken hoe  ik  zou  reageren op hun 

omgang met de  tijd. Het blijft  raar, want als  ik het 

in  mijn  hoofd  haal  om  op  mijn  werk  een  paar 

minuten te  laat te komen, zijn ze  in staat om je de 

volledige dag niet uit te betalen. 

 

Punctueel  zijn.  Het  blijft  iets  moeilijks  voor  de 

inwoners  van  dit  prachtige  land.  Bij  mijn  vorige 

werkgever  was  een  schoonmaakster  en  die  was 

gewoon altijd te  laat, en dus bang om haar ‘op tijd 

kom  bonus’  te  verliezen.  Ik  vind  het  overigens 

enorm  raar  dat  zulk  soort  premies  bestaan,  maar 

het  is  kennelijk  nodig.  Op  een  morgen,  toen  ze 

weer  eens  een half  uur  te  laat aankwam,  vroeg ze 

mij  hoe  wij  niet‐Mexicanen  dat  toch  deden.  Ze 

vertelde me dat ze een plan had bedacht, maar dat 

ze  eerst  van  mij  wilde  weten  of  het  zou  gaan 

werken of niet. Haar plan bestond uit het volgende: 

 

’Als ik nou elke dag een half 

uur te laat kom, dan moet ik 

vast  de  klok  een  half  uur 

vooruit  zetten.  Op  die 

manier  denk  ik  dat  het  laat 

is, haast ik me meer, en kom 

ik dus op tijd.’ 

 

Ik  vertelde  haar  dat  dat  in  theorie  zou  moeten 

werken, maar dat een half uur wel erg veel, en haar 

plan een beetje vergezocht, was. Ik stelde haar voor 

om  gewoon  de  wekker  een  half  uur  vroeger  te 

zetten.  Nou,  dat  vond  ze  wel  het  meest  rare  idee 

dat  ze  ooit  had  gehoord.  Ze  vroeg me of  dat  echt 

zou  gaan werken,  en  vertelde me ook dat  ze  daar 

zo haar twijfels bij had. Jammerlijk genoeg heeft ze 

mijn  ‘strategie’  niet  lang  kunnen  toepassen,  want 

een paar dagen erna werd ze ontslagen in verband 

met te laat komen. 

 

Ik weet best dat het soms heel moeilijk is om op tijd 

te  komen op  een afspraak  in Mexico‐stad. Hoewel 

je  denkt  dat  je  de  spitsuren  kent,  kan  er  altijd 

zomaar  iets gebeuren  en doe  je  over  een  ritje  van 

een uur opeens drie uur. Mexicanen hebben echter 

niet de gewoonte om je op tijd te informeren dat ze 

later aan zullen komen. Als je heel veel geluk hebt, 

bellen ze je rond de afgesproken  tijd dat ze er nog 

lang niet zijn. Meestal moet je echter toch zelf even 

een belletje geven om te horen dat ze vast zitten in 

het  verkeer.  Dat  verkeer  is  natuurlijk  een  hele 

lastige factor, en sommige mensen brengen er wel 

erg  veel  tijd  in  door.  Voor  een  vertegenwoordiger 

of  transporteur  is  dat  een  normale  zaak  lijkt  me. 

Om  echter  op  twee‐en‐een‐half  uur  rijden  van  je 

woonplek te gaan werken, lijkt mij niet erg slim. Er 

zijn  heel  veel  mensen  die  dat  toch  echt  doen.  Op 

een dag zitten die mensen dus gewoon vijf uur lang 

in hun auto in de file. Als je er vanuit gaat dat ze vijf 

dagen  in  de  week  werken,  dan  verliezen  ze  per 

week  dus  meer  dan  één  complete  dag  in  het 

verkeer. 

 

Het  gebrek  aan  punctualiteit  is  alleen  niet  een 

eigenschap van de bevolking die in de grote steden 

woont.  Ik  heb  zelfs  vernomen  dat  mensen  in  de 

provincie  het  nog  veel  minder  nauw  nemen  met 

andermans  tijd.  Ze  laten  je  gemakkelijk  uren 

wachten,  en  niemand  die  zich  er  echt  druk  om 

maakt. 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Uiteraard  is  het  gebrek  aan  punctualiteit  ook  niet 

een typisch Mexicaans fenomeen. In 2002 was ik op 

een studiereis naar  Kenia,  en  die zijn nog  eventjes 

een  tikje  erger. De  cursus die we volgden bestond 

uit  colleges  en  uit  veldtripjes  naar  onder  andere 

theeplantages,  suikerfabrieken,  stuwdammen  en 

zoutwinningsgebieden. Bij de colleges ging het nog 

redelijk goed, maar op onze uitstapjes was het een 

heel  ander  verhaal.  We  gingen  op  stap  met 

ongeveer twintig Nederlandse en twintig Keniaanse 

studenten.  De  eerste  dag  zat  er  een  groep 

Nederlanders  op  de  afgesproken  tijd  bij  de  bus  te 

wachten,  terwijl  de  Kenianen  net  aanschoven  bij 

het  ontbijt.  Dagelijks  vertrokken  we  dus  twee  uur 

later  dan  gepland  en  dus  moesten  we  ons  maar 

aanpassen  aan  de  omstandigheden.  De  vertrektijd 

van de bus werd het tijdstip dat we opstonden, en 

alles werd een stuk minder irritant. 

 

Terug  naar Mexico  weer.  Het  woord  ‘ahorita’  wat 

een  verkleinwoord  van  ‘ahora’  zou  moeten  zijn. 

Onvertaalbaar maar zeker ook onbegrijpelijk. In het 

begin  denk  je  dat  als  ‘ahora’  zoiets  als  ‘nu’  of  ‘zo 

meteen’  betekent,  dat  het  in  de  verkleinde  vorm 

wel  heel  snel  zou  moeten  gaan  gebeuren.  In 

realiteit  betekent  dat woord  echter  helemaal  niks. 

Je weet dus echt niet of ze  je straks, over een uur, 

vandaag, of überhaupt  terug zullen bellen.  Ik weet 

niet of dit een typisch Mexicaans woord is, hoewel 

ik  er  inmiddels  wel  met  Peruanen,  Chilenen  en 

Brazilianen hard om heb moeten  lachen. Dat moet 

je  uiteindelijk  ook  maar  gewoon  doen.  Wij,  de 

Nederlanders,  zijn  per  slot  van  rekening  degenen 

die  zich  helemaal  kapot  ergeren  wanneer  de  NS 

trein  of  de  Connexxion  bus  weer  eens  vijf  of  tien 

minuten vertraging heeft. Dat kan denk ik toch ook 

niet helemaal de bedoeling zijn.  ✘ 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WISTEN JULLIE DAT  

door Kees Burk 

… dat de door de Nederlandse Taalunie uitgeloofde driejaarlijkse Prijs der Nederlandse Letteren dit  jaar  is 

toegekend aan de romanschrijver Cees Nooteboom. Hij is vooral bekend om zijn reisverhalen. Hij is de 19e 

winnaar  van de prijs  en  schaart  zich  in  de  rij  van onder  anderen  A.  Roland Holst,  Simon Vestdijk, Willem 

Frederik Hermans, Harry Mulisch, Gerard Reve en Hella Haasse. 

 

…  dat  de  hoogste  wetenschapsprijs  van  Nederland,  de  NWO‐Spinozapremie,  naar  drie  exacte  weten‐

schappers gaat, te weten natuurkundige Albert van den Berg die aan minilaboratoria werkt ter grootte van 

een  chip,  neuroloog Michel  Ferrari,  die  genetisch  onderzoek  doet  naar migraine  en Marten  Scheffer,  die 

onderzoek  doet  naar  de  relatie  tussen  klimaatverandering  en  het  instorten  van  culturen.  Ieder  van  hen 

ontvangt 2,5 miljoen euro. 

 

…  dat  minister  Klink  van  Volksgezondheid,  Welzijn  en  Sport  34  miljoen  eenheden  vaccin  tegen  de 

Mexicaanse griep heeft ingekocht. Dit moet genoeg zijn om elke Nederlander twee maal te vaccineren, wat 

nodig blijkt om de immuniteit van elk persoon te garanderen. 

 

… dat in Nederland weer een geval van ontucht met kinderen aan het licht is gekomen. Nu wordt de Bossche 

zwemschoolhouder/leraar  Benno  L.  verdacht  van  ontucht  en  verkrachting  van,  naar  wordt  gezegd,  wel 

honderd meisjes. De zaak is in onderzoek. 

 

…  dat  de  schrijver,  dichter,  performer  en  wietambassadeur  Simon  Vinkenoog  aan  een  hersenbloeding  is 

overleden. Hij werd op z’n 81e verjaardag begraven. 

 

… dat “De Kop van Zuid” in Rotterdam zal worden verrijkt met een nieuw gebouw, dat het grootste gebouw 

van  Nederland  zal  worden.  De  naam  die  is  gekozen  voor  dit  gebouw,  “De  Rotterdam”,  verwijst  naar  de 

maritieme geschiedenis van de plek op de Wilhelminapier waarvandaan tienduizenden  landverhuizers met 

de Holland ‐ Amerikalijn naar de VS vertrokken. Het vlaggeschip van de HAL heet nog steeds de Rotterdam. 

Het ontwerp van dit gebouw, dat o.a. kantoren, een hotel, winkels en horeca zal bevatten,  is van de hand 

van Rem Koolhaas. Op 10 juli 2009 is de bouw gestart en de eerste paal zal eind dit jaar de grond in gaan. 

 

…  dat  het  gerechtshof  in  Amsterdam  in  hoger  beroep  de  eerder  aan  Willem  Holleeder  opgelegde 

gevangenisstraf  van  9  jaar  heeft  bevestigd.  Hij  krijgt  de  straf  voor  afpersing  van  Willem  Endstra,  Cees 

Houtman  en  Rolf  Friedländer,  leiding  geven  aan  een  criminele  organisatie,  witwassen,  mishandeling  en 

bedreiging gepleegd in de periode 1998 tot 2006. 

 

… dat FNV‐Bondgenoten zich  opmaakt voor de strijd tegen de verhoging van de AOW leeftijd van 65 naar 67 

jaar. Voorzitter van der Kolk zegt  in het AD dat  iedereen allereerst op 7 oktober het werk moet neerleggen 

voor  65  uur.  Wanneer  dat  niet  helpt  volgen  er  protesten  op  het  Malieveld  in  Den  Haag  en  op  het 

Museumplein in Amsterdam. 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… dat op 52 jarige leeftijd zangeres Ria Brieffies is overleden. Zij was een van de drijvende krachten achter de 

zanggroep “Dolly Dots”. De  groep maakte veel  furore  in de  tachtiger  jaren  en  een  glorieuze come‐back  in 

2007. 

 

… dat wat de zomer  van de Mexicaanse  griep zou worden  ineens  de zomer  van de Q‐koorts  is geworden. 

Deze  bacteriële  ziekte  die  hoofdzakelijk  door  geiten  wordt  overgebracht,  heeft  inmiddels  geleid  tot  vijf 

dodelijke  slachtoffers,  terwijl  er  op  dit  moment  al  1715  besmettingen  zijn  vastgesteld.  De  meeste 

besmettingen  vinden  plaats  in  N.O.  Brabant  en  Limburg,  waar  geitenmelkbedrijven  werkzaam  zijn  die  als 

bron worden aangemerkt.  

 

...  dat  er  op  dit  moment  “slechts”  ruim  273  besmettingen  met  Mexicaanse  griep  in  Nederland  zijn 

vastgesteld,  en  dat  tijdens  de  Vierdaagse  van  Nijmegen  een  Engelse  vrouwelijke  militair  als  besmet  is 

aangemerkt. Het aantal besmettingen neemt nu overigens snel toe. 

 

… dat de eis van de Ghanese regering om het  in 1838, door de Nederlanders, afgehakte hoofd van Koning 

Badu  Bonsu  II  van  Ghana,  terug  te  geven  naar  zijn  vaderland  om  daar  begraven  te  worden,  officieel  is 

ingewilligd. De schrijver Arthur Japin was toentertijd degene die de zaak aan het rollen heeft gebracht. 

 

…  dat  door  de  vakanties  en  het  aanhoudend  mooie  strandweer  het  aantal  reddingsacties  door  strand‐

brigades  is opgelopen  tot ca.  760. Op  en  rond het water  vonden  twee mensen de dood.  Een  record,  zegt 

Reddingsbrigade Nederland. 

 

...  dat  de  in  Den  Helder  liggende  replica  van  het  VOC  schip  "Prins  Willem"  door  brand  is  getroffen.  De 

driemaster is volledig verwoest. Waarschijnlijk is kortsluiting de oorzaak.  ✘ 

 

   

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 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IN MEXICO 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Voorzitter 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Het 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sturen naar:  Joost Draaisma 

  Guty Cardenas 21 

  Col. Guadalupe Inn 

  01020 Mexico, D.F. 

  Tel.: 5593 5187 

  Fax: 5480 4222 

  e‐mail: jdraaisma1@worldbank.org 

 

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

Voor  elektronische storting  is de CLABE:  002180065073187952.  Kopie stortingsbewijs met  vermelding  van 

naam sturen per fax naar Joost Draaisma, fax: 54804222. 








