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VAN DE REDACTIE  

 
Voor  u  ligt  de  vijfde  PoPo  van  dit  jaar,  maar  liefst  32  pagina´s  dik.  Het  lijkt  erop  dat  de  vernieuwde  en 

uitgebreide redactie de wind in de zeilen heeft, of is hier slechts sprake van beginnersgeluk? Hoe het ook zij, 

in dit nummer een ruim aanbod aan informatie en artikelen. 

 

Om te beginnen natuurlijk  een  verslag  van de “Pre‐Party with  the Royals”, de spetterende aftrap voor het 

bezoek dat H.M. Koningin Beatrix van 3 tot en met 6 november zal brengen aan Mexico.    

In  de  rubriek  “Ik  ben...”  is  het  woord  aan  Dhian  Siang  Lie,  gepensioneerd  organisatie‐adviseur  die  nu  in 

Cuernavaca geniet van de eeuwige lente en zijn Elizabeth. Ook nieuw in Mexico is Frank van Schaik, die vers 

uit Nederland met vrouw Anne en drie kleine kinderen in een dorpje bij Oaxaca is gaan wonen. Zijn bijdrage 

geeft een humoristische inkijk in het leven op het Mexicaanse platteland. 

 

Nieuw in dit nummer is een bijdrage van de Nederlandse gemeenschap in Cancun en omstreken. De redactie 

heeft namelijk ambitieuze plannen om het werk‐ en  leesgebied van de PoPo uit  te breiden, en is daarvoor 

contacten aan het  leggen met Nederlanders in  la provincia. In Cancun is dit alvast goed ontvangen, met als 

resultaat  een  bijdrage  van  Thea  Picacho‐van  de  Werf  over  de  Nederlandse  gemeenschap  aldaar  en  de 

afgelopen Sinterklaasviering.  

Daarop  aanhakend  een  bijdrage  van  Joke  Duijvestijn  over  de  Sinterklaasviering  in  Nederland  en  België, 

oftewel het verschil tussen speculaas en speculoos.  Inclusief recepten en een prachtige kleurplaat voor de 

kinderen! 

 

Verder in dit nummer een artikel van ons redactielid Frank Hoogendoorn over de (publieke) gezondheidszorg 

in Mexico. Hoewel de aanleiding niet zo leuk was (Frank is gevallen tijdens zijn debuut op de fiets in Mexico),  

levert het artikel een interessante kijk in de keuken van het IMSS op. Lees en huiver... 

Erik van Nuland heeft, eveneens als ervaringsdeskundige, een artikel geschreven over de mogelijkheden van 

adoptie in Mexico, zowel via de overheid als via particuliere instellingen.  

 

En natuurlijk vergeten we ook onze oude getrouwen niet. Bernhard Schut stuurde ons een prachtig verhaal, 

dit  keer  over  Stromboli,  terra  di  Dio.  En  van  Kees  Burk  ontvingen  we  weer  de  laatste  nieuwtjes  uit 

Nederland, voor het geval u die op het vluchtige internet nu net gemist heeft.  

 

Veel leesplezier toegewenst en hopelijk tot ziens op de Algemene Ledenvergadering van 20 november!  

 

Ad, Frank, Jacob en Yolanda
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COLOFON  

 

De  PoPo  is  het  officiële  blad  van 

de  Nederlandse  Vereniging  in 

Mexico 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.  

 

Redactie 
Yolanda Carati 
Frank Hoogendoorn 
Ad ten Kate 
Jacob Vaarkamp 
 

Kopij 
Kopij  is  van  harte  welkom.  Wij 

ontvangen  artikelen,  foto’s,  tips, 

oproepjes,  etc.  graag  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  

 
Zondag 25 oktober  Fietsen door de stad 

  Voor meer info, zie onze website 

 

28 en 29 oktober  Wild water varen in Veracruz 

  Voor meer info, zie onze website of Henk Keizer hwkintlmex@iserve.net.mx 

 

Vrijdag 20 november  Algemene Ledenvergadering met aansluitende borrel 

  Start:  20.00 uur 

  Voor meer info, zie onze website 

 

Zaterdag 5 december  Sinterklaas 

  Start:  11.00 uur 

  Kosten:  100 pesos 

  Voor meer info, zie onze website 

 

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

 

   
PETER VAN DER LENDE BORREL  

 
De  volgende Peter  van der Lende borrel  zal plaatsvinden op donderdag 8 oktober 2009.  In principe wordt 

deze borrel elke eerste donderdag van de maand gehouden. 

 

Waar:  Le Bouchon in Polanco (www.lebouchon.com.mx) 

Wie:  Iedereen, neem vooral vriend, vriendin, man en vrouw mee 

Hoe:  Zelf  halen  en betalen,  dus  niet  op  een  rekening die  de  laatste moet  betalen.  Rondjes worden  erg 

gewaardeerd. 

 

Voor vragen, meer  info of om op de maillijst van de borrel te komen stuur een mailtje naar Bart Hermsen, 

bjhermsen@gmail.com. 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VAN DE BESTUURSTAFEL  

door Joke Duijvestijn 

Wat  was  het  een  fantastisch  feest!  Koningen, 

koninginnen,  prinsen  en  prinsessen,  gewone 

burgers en burgerinnen, iedereen was aanwezig op 

ons jaarlijkse oranjefeest. Een grote pluim voor het 

oranjecomité! Lijkt het je leuk om dit feest volgend 

jaar  mee  te  organiseren  of  heb  je  goede  ideeën 

voor  een  feest,  meld  je  dan  bij  een  van  de 

bestuursleden. 

 

Ik weet niet hoe het met u gesteld  is, maar  ik ben 

toch al een klein beetje zenuwachtig voor het hoog 

bezoek  dat  we  begin  november  gaan  krijgen.  Een 

aantal  jaar  geleden  liep  ik  prins Willem‐Alexander 

bijna omver in Den Bosch toen hij daar was voor de 

opening van het een of het ander. Aan iedereen die 

het  horen  wilde  (of  juist  niet)  heb  ik  natuurlijk 

verteld dat ik “hem” had gezien. Nu is het allemaal 

nog veel spannender. Met een beetje geluk mag  ik 

dit keer misschien wel zijn hand schudden. En niet 

alleen de hand van Zijne Koninklijke Hoogheid maar 

wellicht  ook  die  van  onze  koningin  en  van  prinses 

Máxima.  

Ik  ben  meteen  op  de  officiële  website  van  het 

koninklijk  huis  gaan  kijken  hoe  zij  aangesproken 

dienen te worden. Onlangs zag ik weer eens de film 

“Soldaat  van  Oranje”  en  ik  wil  natuurlijk  niet 

dezelfde  blunder  maken  als  Engelandvaarder 

Willem  Dostgaarde  (Peter  Faber),  die  koningin 

Wilhelmina  maar  bleef  aanspreken  met  “Hare 

Majesteit”.  

Hoe  spreek  je  haar  dan wel  aan?  Koningin  Beatrix 

wordt aangesproken met “Majesteit”. Dus niet Uwe 

Majesteit  of  Hare  Majesteit,  maar  gewoon 

Majesteit.  De prins  van Oranje  en prinses Máxima 

worden  aangesproken  met  Koninklijke  Hoogheid. 

Dat wordt dus nog even oefenen! 

Mocht  u  overigens  al  druk  uw  revérence  oftewel 

buiging aan het oefenen zijn, dan kunt u daar mee 

stoppen.  Deze  is  door  koningin  Juliana  in  1952  al 

afgeschaft! 

Wilt  u  zich  ook  goed  voorbereiden  op  het  bezoek 

kijk dan op www.koninklijkhuis.nl voor de do’s and 

dont’s en andere handige zaken. 

 

Naast het koninklijk bezoek mogen we ons dit  jaar 

verheugen op nog  een hoog bezoek. Dit  bezoek  is 

inmiddels  al  bevestigd:  op  5  december  komt  “ie” 

naar  Mexico!  Ik  heb  het  natuurlijk  over  de 

goedheilig man.  

In  deze  Popo  zit  alvast  een  kleurplaat  die  op  het 

grote  Sinterklaasfeest  aan  de  Sint  gegeven  kan 

worden.  De mooiste  tekening  zal  beloond worden 

met  een  extra  cadeautje. We willen  dit  jaar  graag 

ook  onze  Belgische  vrienden  in Mexico uitnodigen 

om  die  dag  samen  met  ons  een  lekker  stukje 

speculoos  te  komen  eten!  Meer  details  over  het 

bezoek van de Sint kunt u lezen op de website. 

Wat  hebben  we  nog  meer  in  petto  voor  u  dit 

najaar?  We  gaan  wildwatervaren  in  Veracruz  én 

fietsen door  de  stad.  Via  onze website  kunt  u  zich 

hier voor aanmelden. 

Tot  slot  wil  ik  u  namens  het  bestuur  graag 

uitnodigen voor de algemene  ledenvergadering op 

20  november.  Natuurlijk  onder  het  genot  van  een 

hapje en een drankje!  ✘ 



SEPTEMBER/OKTOBER 2009 - 5 - 

 
IK BEN . . . DHIAN SIANG LIE   

door Dhian Siang Lie 

Naam:  Dhian Siang Lie 

Geboortedatum:  4 juli 1945 

Geboorteplaats:  Amsterdam 

Burgerlijke status:  gehuwd met Elizabeth Cuevas 

In Mexico sinds:  28 januari 2008 

Beroep:  organisatie‐adviseur in ruste 

Emailadres:  siang@siang.nl 

 

Wie verder wil weten wie  ik ben en hoe mijn leven 

was  en  wie  Elizabeth  is  met  wie  ik  nu  getrouwd 

ben,  kan  daarover  uitgebreid  lezen  op  de  website 

die  ik  speciaal  ter  gelegenheid  van  mijn  afscheid 

van Nederland en mijn werkende leven (eind 2007) 

heb gemaakt: www.siang.nl 

 

Hoe bent u ooit in Mexico terecht 
gekomen? 
In  de  zomer  van  2004  had  ik  een  groepsreis 

geboekt Mexico en Guatemala, de Ruta Maya. Mijn 

doel  was  kennismaking  met  de  Pre‐Columbiaanse 

culturen  in  Centraal  Amerika.  Toevallig  had  ik 

ongeveer  driekwart  jaar  eerder  een  Mexicaanse 

vrouw  ontmoet  in  Wenen.  Na  een  leuk  gesprek 

toen, nodigde zij mij uit haar  te bellen, wanneer  ik 

Mexico‐City  zou  zijn.  Dat  deed  ik,  we  ontmoetten 

elkaar  en  gedurende  een  aangename  avond 

‘stappen’ in het centrum waren we beiden verliefd! 

In  plaats  van  een  verblijf  in  Playa  del  Carmen,  de 

laatste  drie  dagen  van  de  rondreis,  vloog  ik  terug 

naar  La  Ciudad  de  México,  om  die  dagen  door  te 

brengen bij mijn nieuwe geliefde in Cuernavaca. Bij 

ons afscheid wist ik het zeker: bij haar én in México 

wil ik zijn! 

 

Hoe is het u, sinds uw aankomst in 
Mexico, vergaan? 
Onmiddellijk  na  mijn  terugkeer  in  Nederland, 

boekte  ik  een  vliegticket  voor  een  volgend bezoek 

aan  Cuernavaca  in 

de  kerstperiode. 

Ook  begon  ik  een 

onderzoek  naar 

mijn  financiële 

mogelijkheden, 

om  te  zien  of  ik 

wellicht  zou  kun‐

nen  stoppen  met 

werken.  Eerder 

was  een dergelijke 

gedachte  nooit  bij 

me  opgekomen, 

integendeel  ik  dacht  eerder  aan  doorwerken  na 

mijn  65ste.  Tot  mijn  verbazing  bleek  dat  ik 

ongeveer  twee  jaar  financieel  zou  kunnen 

overbruggen.  Door  de  dagelijkse  e‐mails  en  chats 

met  Elizabeth  en  na  mijn  tweede  bezoek  in 

Cuernavaca stond mijn besluit  vast om vanaf 2008 

mijn  werkverplichtingen  te  beëindigen  en  bij 

Elizabeth in México te gaan wonen. 

 

Wat verbaasde u het meest in de 
eerste periode van uw verblijf in 
Mexico? 
Door mijn bezoeken aan Mexico twee keer per jaar, 

vanaf  2005,  door  Elizabeth’s  bezoeken  aan 

Nederland,  door  onze  tussentijdse  dagelijkse 

contacten per e‐mail, chat en telefoon en door het 

lezen  van  alles  wat  ik  te  pakken  kon  krijgen  over 

México,  wist  ik  eigenlijk  genoeg  om  me  nergens 

over  te  hoeven  verbazen.  Toch  was  ik  enorm 

verbaasd,  of  liever  geschokt,  toen  ik  met  de 

dagelijkse  realiteit  van  de  onveiligheid,  de 

rechteloosheid,  de  bureaucratie,  de  gefrustreerde 

relatie overheid‐burger en het grote verschil tussen 

arm en rijk, geconfronteerd werd.  



- 6 - POPO 

Als  gewezen  organisatieadviseur,  verbaasde  ik  me 

wellicht het meest over de  enorme  inefficiency en 

verspilling  van  arbeidstijd, mankracht  en  producti‐

viteit  in  de  verschillende  organisaties  en  situaties, 

waarmee  ik  te  maken  kreeg.  Ik  zou  zeker  een 

boekwerk  kunnen  schrijven  over  alle  stappen  die 

we  moesten  ondernemen  ten  behoeve  van  ons 

huwelijk, het verkrijgen van een verblijfsvergunning 

FM3  en  het  legaal  kopen  van  een  tweedehands 

auto.  

Maar  echt  verbaasde  ik  me  over  het  feit  dat 

ongeveer 60%  van de bevolking  in een soort grijze 

economie  werkt  en  leeft,  geen  of  nauwelijks 

belasting  betaalt,  illegaal  is  aangesloten  op  het 

elektriciteitsnet  of  water  aftapt,  geen  zekerheid 

heeft of er de volgende week werk of te eten is en 

toch een soort plezier en levensvreugde uitstraalt. 

 

Heeft u wel eens spijt gehad van uw 
keuze om in Mexico te wonen? 
Nee,  spijt  zal  ik  niet  gauw  krijgen;  ik  leef  hier 

gelukkig  met  de  vrouw  die  het  leven  van  een 

zichzelf  isolerende  weduwnaar  nieuw  élan  en 

toekomst  gaf. De overweldigende natuur, oude en 

nieuwe  culturen  en  kunst,  het  klimaat,  de 

opgewekte  aard  van  de  mensen,  hun  gebruiken, 

het eten en drinken, bevestigt elke dag opnieuw de 

juistheid van mijn keuze. Maar,  ik kan van dat alles 

genieten als  toeschouwer,  zonder dat  ik  in Mexico 

mijn  brood  hoef  te  verdienen  of  enige  functie 

ambieer.  Ik  denk  namelijk  dat  ik  hier  nooit  zou 

kunnen werken of echt (politiek) deelnemer aan de 

maatschappij zou kunnen zijn. 

 

Welke inburgeringsproblemen heeft u 
hier ondervonden? 
Het  belangrijkste  inburgeringsprobleem  is  de  taal. 

Mijn  Spaanse  lessen  in  Nederland  en  een  cursus 

van  een maand  in  Cuernavaca,  stellen me  in  staat 

redelijk te kunnen lezen en een beetje te schrijven. 

Een  goed  gesprek,  vooral met meerdere personen 

tegelijk,  een  film  in  het  Spaans  of  een programma 

op de tv is me nog niet gegeven. Hierbij speelt mee, 

dat mijn gehoor niet meer optimaal is, maar ook de 

overvloed  aan  uitdrukkingen,  woorden  met  dub‐

bele betekenis en de stortvloed waarmee deze vaak 

worden uitgestort, maken dat  ik me nog geenszins 

echt ingeburgerd voel. 

 

Waarvan geniet u het meest in 
Mexico? 
Behalve  van mijn  echtgenote,  geniet  ik  vooral  van 

het  ontbreken  van  de  verantwoordelijkheid  en  de 

druk van het werk dat ik deed in Nederland. Ik was 

als  zelfstandig  organisatieadviseur werkzaam  in  de 

kunst‐ en cultuursector. De opdrachten en verdien‐

sten moesten moeizaam bevochten worden  en de 

resultaten van een advies werden vaak beoordeeld 

op de inhoudelijk (artistieke) meerwaarden.  

Heerlijk dat ik dat achter me heb kunnen laten! Vijf 

en  half  jaar  eerder  dan  in  de  huidige  regerings‐

voorstellen als gewenst wordt gezien. 

 

Wat zou er volgens u in Mexico mogen 
veranderen? 
Dit  is  een  strikvraag,  want  elke  verandering  zal 

direct  consequenties  hebben,  voor  alles  wat 

Mexico  nu  juist  zo  aantrekkelijk  maakt.  Natuurlijk 

moet  het  geweld  afnemen  en  moet  er  en  nieuw 

gevoel  van  veiligheid  voor  iedereen  komen. 

Natuurlijk  moeten  de  corruptie  verdwijnen  en 

vooral  de  ‘impunidad’  van  overheidsdienaren  en 

politici.  Het  zou  heerlijk  zijn  als  de  bureaucratie 

teruggedrongen  zou  kunnen  worden  en  de  kloof 

tussen  heel  rijk  en  heel  arm  wat  gedicht  zou 

worden.  

Maar  ik  begrijp  goed  wat  German  Dehesa,  een 

bekende  Mexicaanse  journalist,  schrijver,  spreker 

en  cultuurpromotor,  bedoelde  te  zeggen  toen  hij 

het  wegblijven  hekelde  van  Europese  (en 

Amerikaanse) toeristen, die zich zorgen maken over 

de  veiligheidssituatie  in  Mexico:  “het  leven  in 

Europa  moet  wel  heel  saai  zijn  als  alles  daar  zo 

veilig, corruptie vrij en perfect geregeld is. Stom dat 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ze  wegblijven,  waardoor  ze  tenminste  iets  van 

spanning,  intense  emoties  en  de  adrenaline  ver‐

hogende opwinding ervaren, die wij hier  in Mexico 

kennen.” 

 

Wat is volgens u de mooiste plek van 
Mexico? Waarom? 
Wie  kent  echt  alle  mooie  plekken  in  Mexico  om 

vervolgens  te kunnen zeggen welke de mooiste  is? 

Tepotzlan,  een  pueblo  magico  dichtbij  waar  we 

wonen  of  Taxco  in  Guerrero,  de  cañon  del 

Sumidero en de watervallen van Agua Azul of Misol 

Ha in Chiapas, het magistrale Teotihuacan, de Maya 

steden  van  Palenque,  Chichen  Itza  of  Tulum,  de 

jungles  van  Campeche  en  Tabasco,  de  steden 

Guanajuato en San Miguel de Allende, of Patzcuaro, 

het  centrum  van Morelia  en  de  verlaten  stranden 

van  Michocan,  en  Guerrero  of  misschien  wel  de 

aanblik  van  de  Popectépetl  of  het  sanctuario  in 

Atotonilco.  

Ik noem slechts een paar plaatsen die  ik  ken. Nee, 

ik  denk  dat  het mooiste  van Mexico  is  dat  het  zo 

ongelooflijk rijk is aan mooie en uiterst gevarieerde 

plekken.  Ik hoop er nog veel meer te  leren kennen 

om nog minder  te  kunnen  zeggen wat  de mooiste 

plek is. 

 

Zou u iemand anders aanbevelen om in 
Mexico te komen wonen? 
Ik  leg  graag  uit  wat  mij  aantrekt  in  Mexico  en 

waarom  ik  er  wil  blijven  wonen  en  ik  vind  dat 

iedereen  die  een  beetje  reislustig  van  aard  is, 

Mexico  bovenaan  op  zijn  prioriteitenlijstje  moet 

zetten.  Maar  het  land  als  ‘nieuw  vaderland’ 

aanbevelen,  aan  iemand  die  nog  niet  weet  wat 

hij/zij hier zoekt of het al gevonden heeft, nou nee. 

Of  het  moet  gaan  om  iemand  voor  wie  geld  geen 

rol  speelt,  een  luxe  leven  wil  leiden,  een  broertje 

dood heeft aan de beperkingen van de hechte wet‐ 

en  regelgeving  van de Nederlandse democratie  en 

iemand die niet gauw sociaal bewogen is, die kan ik 

dit land van harte aanbevelen. 

Hoe bevalt het Mexicaanse eten? 
Ik  ben  er  dol  op,  vanaf  mijn  eerste  kennismaking. 

Wat een overvloed en variatie aan verse groenten, 

fruit,  vis  en vlees. Wat  een eetcultuur, het kan me 

niet exotisch en scherp genoeg zijn. Gelukkig heb ik 

een  sterke  maag  en  darmen  en  eet  ik met  net  zo 

veel plezier een comida corrida in de pueblos, in de 

mercado, de eettentjes op straat als  in een van de 

vele uitstekende restaurants bij ons in Cuernavaca. 

 

Heeft u tips voor goede restaurants, 
lekker winkelen, interessante musea, 
een weekendje weg? 
Ja en nee, want wat wil je en vooral wat niet, waar 

ben  je  naar  op  zoek,  wat  interesseert  je  en  waar 

heb  je  zin  in?  Het  geweldige  van  Mexico  is  mijn 

inziens juist de enorme gevarieerdheid die letterlijk 

op  alle  gebied  meer  mogelijkheden  biedt  dan  je 

ooit  zelf  zou  kunnen bedenken, al  is  een  en ander 

wel afhankelijk van je portemonnee. 

 

Hoe ziet een gemiddelde week er voor 
u uit? Waarvan geniet u het meest in 
het dagelijks leven? 
Elizabeth,  huis,  tuin,  zwembad,  computer  en 

internet,  heerlijk  eten,  boodschappen  doen, 

drankje/hapje  op  een  van  de  terrassen  in  het 

centrum  of  bezoek  familie  (van  Elizabeth), 

uitstapjes naar Pueblos en/of bezienswaardigheden 

en  attracties,  naar  een  culturele  activiteit  of 

gewoon thuis  een boek, dvd, cd of  tv. En  ik geniet 

er het meest van dat  ik dat allemaal  kan genieten, 

zonder werk‐ of maatschappelijke verplichtingen. 

 

Is het belangrijk voor u om contact te 
hebben met de Nederlandse 
gemeenschap? 
Nou,  eigenlijk  was  ik  er  niet  naar  op  zoek  tot  de 

Nederlandse Ambassade mij  attent maakte  op het 

bestaan  ervan  en  ik  nieuwsgierig  geworden  was. 

Ach  waarom  niet,  dacht  ik,  ik  lees  tenslotte  ook 

elke  dag  Nederlandse  kranten  via  het  internet. 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Nederland  en haar  gemeenschap heeft mijn  vader 

indertijd  als  immigrant  alle  gelegenheid  geboden 

zich  te  ontwikkelen,  een  gezin  te  stichten  en  zijn 

kinderen alle kansen te geven een goed leven op te 

bouwen. Zo goed, dat ik me het nu kan veroorloven 

om  zonder  veel  zorgen  ook  voor  emigratie  te 

kiezen.  Nederland  is  en  blijft  mijn  geboorte‐  en 

moederland en diens cultuur zal ongetwijfeld altijd 

mijn voedingsbodem blijven, aan de hand waarvan 

ik andere culturen afmeet. 

 

Wat mist u het meest uit Nederland? 
Gaat u vaak op reis naar Nederland? 
Wat mag er tijdens uw reis zeker niet 
ontbreken?  
Eigenlijk niets, dat wil zeggen: natuurlijk zijn er veel 

praktische  zaken,  waarin  ik  de  Nederlandse 

praktijken  en mogelijkheden mis.  Het  contact met 

mijn  kinderen  en  familie  is  wat  ingewikkelder, 

geworden.  Veel  boeken,  schilderijen,  persoonlijke 

voorwerpen  en  herinneringen  zijn  in  Nederland 

achtergebleven. Lekkere oude kaas, een harinkje en 

dergelijke specifieke Hollandse producten,  zijn wat 

moeilijker verkrijgbaar. Maar  in mijn  geval worden 

al  die  kleine  ‘leemten’  ingevuld  met  zaken  die  ik 

juist hier in México heb verkregen. 

Eén maal  per  jaar  gaan we naar  Nederland,  is  het 

voornemen  en  ook  voor  dit  jaar  hebben  we  weer 

een reis geboekt. Het doel hiervan  is  in  ieder geval 

mijn kinderen in mijn armen te sluiten. Gelukkig zijn 

mijn  dochter  en  zoon  beiden  ook  dol  op  mijn 

Elizabeth. Het is echter tevens onze ‘grote vakantie’ 

en  we  gaan  zeker  ook  andere  Europese  landen 

bezoeken. 

 

Wat zijn uw toekomstplannen? 
Het  is  mijn  plan  om  hier  gelukkig  te  leven  met 

Elizabeth, nog veel meer van Mexico (en Midden en 

Zuid‐Amerika)  te  leren  kennen  en  ooit  hier  te 

sterven. In de tussentijd help ik Elizabeth graag met 

haar galerie van kunstwerken en antiquiteiten.  ✘
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ADOPTIE IN MEXICO  

door Erik van Nuland

Zo  af  en  toe  hoor  je  nog  wel  eens  dat  een  arm 

Mexicaans  meisje  haar  baby  wil  afstaan,  of 

verkopen.  In Chiapas gebeurt het nog wel eens dat 

baby´s geruild worden voor een varken. Spannende 

verhalen  die  best  nog  wel  eens  waar  zouden 

kunnen  zijn.  Als  een Mexicaans  echtpaar  met  een 

Mexicaanse  baby  bij  het  gemeentehuis  aankomt 

om haar  in te schrijven is er natuurlijk niets aan de 

hand.  Zouden wij  (Nederlandse  vader, Mexicaanse 

moeder)  dat  doen,  dan  komt  dat  toch  wel  een 

beetje raar over. De Mexicaanse wet  is  laatst weer 

eens  veranderd  en  een  pasgeboren  baby  krijgt  nu 

direct  na  de  bevalling  een  officieel  papier  van  de 

arts/ziekenhuis dat  laat zien dat mama en papa de 

ouders  zijn. Dat  is met  een halve dokter natuurlijk 

nog  wel  te  regelen  voor  een  paar  pesos,  toch? 

Verder  is  er  een  plicht  om  de  baby  binnen  drie 

weken  te  registreren,  zo  niet:  multa.    Deze  twee 

zaken  zijn  er  duidelijk  voor  bedoeld  om  handel  in 

baby´s te voorkomen. 

 

Geboortebewijs 
Het  geboortebewijs  is  een  heel  erg  belangrijk 

papier in Mexico. Het is het unieke bewijs dat jij het 

kind  bent  van  papa  en  mama.  Dus  als  je  ooit  een 

geboortebewijs  aanvraagt  is  het  verstandig  er 

meteen 20 officiële kopieën bij te kopen. 

 

Adopteren 
Bij  adoptie  gaat  het  er  om  een baby  in  handen  te 

hebben  met  een  officieel  geboortebewijs  dat  laat 

zien dat jullie de vader en moeder zijn van dit kind.  

De vraag is nu hoe je dat voor elkaar krijgt. Soms is 

het  gewoonweg  niet  mogelijk.  In  sommige 

deelstaten doen  ze  niet  aan  “Plena”  (volwaardige) 

adoptie en krijg je alleen maar de voogdij over een 

kind.  Maar  in  de  meeste  deelstaten  kun  je  wel 

kiezen  voor  de  “Adopción  Plena”    en  daarbinnen 

heb  je  dan  nog  drie  mogelijkheden.  Onafhankelijk 

van welke optie je kiest worden alle papieren die je 

nodig hebt gevalideerd door het DIF. 

 

Optie A 
Via  via  krijg  je  te  horen  dat  een  meisje  haar  baby 

wil afstaan voor adoptie. Da´s mooi  en dan heb  je 

veel  kans  dat  de  baby  pas  geboren  is.  Het  meisje 

moet  dan  wel  in  het  “Ministerio  Público  (MP)”, 

persoonlijk  kenbaar  maken  dat  zij  de  baby  afstaat 

voor  adoptie  en  daar  haar  redenen  voor  heeft. 

Verder moet  zij  kenbaar  maken  dat  ze  niet  onder 

druk die verklaring afgeeft en dat er geen geld aan 

te  pas  komt,  als  ze  daar  achter  komen  dan  wordt 

het  moeilijk.  Op  een  apart  papier  moet  zij  dan 

kenbaar  maken  dat  ze  de  baby  wil  afstaan  aan 

jullie.  Om  dit  te  regelen  heb  je  eigenlijk  een 

advocaat nodig die het reilen en zeilen kent. Daarna 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krijg  je  een  papier  van  het  MP  met  de  tijdelijke 

voogdij over de baby en kun je hem/haar mee naar 

huis nemen. Klaar is kees, ha ha ha. 

 

Optie B 
Je  gaat  naar  “Vida  y  Familia”  VIFA,  een  erg 

katholieke organisatie die  tehuizen heeft over heel 

Mexico. Deze club  vangt  zwangere moeders op en 

helpt  hen  door  deze moeilijke  fase  en  samen met 

het  geloof  en de heer  Jesus  Christus worden deze 

meisjes  overgehaald  hun  baby  af  te  staan  voor 

adoptie.  Business  is  Business.  Je  schrijft  je  in  bij 

deze  club  en  wacht  tot  het  zover  is.  VIFA  is 

“goedgekeurd” door het DIF en hand in hand wordt 

samengewerkt  om  de  benodigde  papieren  te 

verzamelen. 

 

Optie C 
Je schrijft je  in bij het DIF. Dit is de meest klassieke 

en  officiële  manier.  Na  inschrijving  moet  je  wat 

papieren  verzamelen,  je weet wel,  het  officiële  en 

twee  kopietjes.  Paspoort,  geboortebewijs,  bewijs 

dat  je  getrouwd bent  (niet  nodig maar  helpt wel), 

dat  er  een  inkomen  is,  waar  je  woont,  dat  je 

gestudeerd  hebt  (naar  school  bent  geweest),  etc. 

De normale papieren die je hier nodig hebt om een 

mobiele  telefoon  te  kopen.  Daarnaast  een  CV  van 

papa  en  mama  met  foto´s  van  de  familie  met 

daarbij  wat  je  broers,  zussen,  vader  en  moeder 

doen/deden, zodat ze een beetje weten met wie ze 

te  maken  hebben.  Foto’s  van  je  huis  zodat  ze 

kunnen zien waar de kleine terecht gaat komen. En 

als  laatste  nog  een  brief  van  familie  of  kennissen 

dat je echt wilt adopteren en er geschikt voor bent. 

Bij  VIFA  moet  je  twee  extra  papieren  hebben  van 

een pastoor waarin die de goedkeuring geeft. Dat is 

allemaal niet te moeilijk te regelen, wij deden er 10 

dagen over.  

Als  je alles  inlevert bij het DIF blijkt dat  je ook nog 

eens een bewijs van goed gedrag nodig hebt: Carta 

de  No  Antecedentes  Penales.  Mensen  in  Mexico 

Stad  kunnen  daarvoor  het  best  naar  Toluca  gaan. 

Eerst  70  pesos  per  persoon  betalen  via  de  bank 

naar  het  rekeningnummer  van  de  betreffende 

instantie,   paspoort meenemen en  twee pasfoto´s. 

Daar even in de rij staan tussen een hoop arbeiders 

omdat die zo’n bewijs nodig hebben om aan de slag 

te kunnen. Na zo´n 20 minuten word je opgeroepen 

en  krijg  je  een  stom papier met  je  foto  erop,  da’s 

alles, een bewijs goed voor 30 dagen. 

Al  deze  papieren worden  in  je  expediënt  bewaard 

en  je  krijgt  een nummer. We missen nu nog  twee 

zaken:  een  bezoek  van  een  sociaal  werker  en  een 

psychologisch onderzoek. 

 

De sociaal werkster komt een keer bij je thuis om te 

kijken of alles klopt: de foto´s van je huis, het adres, 

dat  je  er  ook  echt  woont,  etc.  Tijdens  de  koffie 

wordt besproken wat voor soort baby je wilt: blond 

met blauwe ogen natuurlijk en als het even kan met 

een  universitair  diploma.  Dat  kan  dus  niet.  Meisje 

of  jongetje,  van  rond  de  1,  2  of  3  jaar,  etc.  En  je 

wordt gevraagd of je bereid bent om “dos por uno” 

te  krijgen.  Het  beleid  is  namelijk  dat 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broertjes/zusjes  niet  gescheiden  worden.  Dus  het 

kan zijn dat je er twee tegelijk krijgt. Na een uurtje 

lekker  kletsen  gaat  die  tante  dan weer  terug  naar 

het DIF en schrijft een rapport, zijn die lui ok of is er 

iets mis. 

We  horen  dus  dat  dat  gesprek  niet  altijd  goed 

afloopt.  Moeders  wil  heel  graag  een  baby,  omdat 

ze de hele dag niets te doen heeft, en vaders heeft 

het  maar  druk  om  al  zijn  vriendinnen  bij  zich  te 

houden.  Dat  is  dus  geen  goede  situatie  voor  een 

baby. 

 

Daarna  volgt  het  zes  uur  durende  psychologisch 

onderzoek, heel geinig en best wel interessant. Wat 

gaat die gast ons allemaal vragen???? Blijkt het een 

hele  gezellige  middag  te  worden.  Je  moet  allerlei 

tekeningen  maken,  die  dan  vervolgens  besproken 

worden. Een aantal spelletjes spelen, op papier. En 

vele vragen beantwoorden over familieleden om er 

achter  te  komen  of  je  uit  een  stabiele  omgeving 

komt,  je  elkaars  familie  kent,  etc.  En  tussendoor 

wat  vervelende  vragen  over  wat  je  reactie  is  op 

verschillende moeilijke  situaties  om  te  kijken of  je 

op  één  lijn  zit.  Je moet  natuurlijk  geen  ruzie  gaan 

maken  of  een  flinke  discussie  aangaan  tijdens  dat 

gesprek.  Uiteindelijk  gaat  het  er  om  dat  ze  er 

vertrouwen  in  hebben  dat  jullie  als  echtpaar  een 

goed team zijn en er klaar voor zijn. Het is natuurlijk 

vervelend  als  je  een  baby  krijgt  en  drie  maanden 

later in een scheiding zit, dat is niet de bedoeling en 

ze proberen dat soort zaken te voorkomen. Dus die 

gast  schrijft  ook weer  een brief met  als  conclusie: 

ouders  OK.  Hè,  hè,  dat  is  het  dan:  je  hebt  je 

expediënt klaar, met een nummer en opgeslagen in 

de kast. 

 

Dan is het wachten op de baby! 
Waarom duurt dat  zo  lang? Na een paar maanden 

toch maar eens bellen wat er aan de hand is. Blijkt 

dat er 120 mensen op de wachtlijst staan. En eens 

in de drie maanden wordt  er een sessie gehouden 

waarbij  een  stuk  of  4‐10  baby’s  verdeeld  worden. 

Dat kan dus nog wel even duren, geduld, geduld. In 

ons geval werden die sessies zelfs maar eens  in de 

zes maanden gehouden, dus dat schoot niet op. 

 

Waar zijn die baby´s? 
Die  komen  met  de  ooievaar  en  hier  in  Mexico 

zeggen ze wel eens dat die uit Parijs komt. Het DIF 

werkt  samen  met  vele  verschillende  weeshuizen. 

Aan  de  ene  kant  komen  daar  op  magische  wijze 

baby´s  terecht  van  wie  men  de  achtergrond  niet 

kent.  Dus  dat  moet  uitgezocht  worden,  en  dat 

duurt  een  paar  maanden,  of  een  jaar.  Het  is 

natuurlijk  niet  leuk  als  ze  er  achter  komen  dat 

iemand  een  baby  heeft  afgepakt  en  naar  het 

weeshuis  gebracht.  Of  meisjes  die  na  een  paar 

weken  teruggaan  om  de  baby  op  te  halen.  Het 

mooiste  is dat een meisje met haar baby aankomt 

en  samen  met  het  Ministerio  Público  de  brief 

opstelt  dat  ze  vrijwillig  de  baby  afstaat  voor 

adoptie. 

 

Aan de andere kant pakt de overheid baby´s af van 

mensen omdat die hun kinderen misbruiken, slaan, 

en  god‐weet‐wat  doen  met  hun  kinderen.  Het 

probleem met dat soort volk  is dat die een beetje, 

of  erg,  simpel  zijn  en nooit  hun baby  afstaan  voor 

adoptie. Denkende dat  ze over  een  tijdje afgekickt 

zijn  en  uit  de  gevangenis  komen  en  door  een 

psychologisch  onderzoek  komen  om  vervolgens 

hun kinderen weer op te gaan halen bij het DIF. Dat 

gebeurt  dus  maar  zelden.  Dit  betekent  echter  dat 

het  DIF  en  de  andere  weeshuizen  vol  zitten  met 

baby´s,  peuters,  kinderen  die  nooit  geadopteerd 

kunnen worden. Ongeveer 80% van alle kinderen in 

de weeshuizen kan niet geadopteerd worden. Er  is 

nog  steeds  geen wet  die  ouders  verplicht  om hun 

kinderen af  te  staan.    Je hoort  dus de meest  enge 

verhalen  en  snapt  niet  dat  die  ouders  hun 

handtekening niet  zetten. Dit  is  een  van de meest 

vervelende dingen waar  je  achter  komt  als  je met 

adoptie aan de gang gaat. Dus maar wachten. 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La Recta Final 
Als  je  een  maal  je  expediente  rond  hebt  en  een 

baby hebt onder tijdelijke voogdij dan gaat het pas 

echt  beginnen.  Alle  papieren moeten  dan  naar  de 

familierechter  en  die  moet  een  document 

opstellen. Dat  document  beschrijft  alle  details  van 

alle papieren en concludeert dat het allemaal goed 

is  en  dat  je  de  baby  kunt  gaan  registreren.  Foto’s 

maken, vingerafdrukken, verschijnen bij de rechter 

en niet  te  vergeten de permissie  van Gobernación 

dat  je mag adopteren. Dus met het document  van 

de  rechter  naar  Migración  gaan,  1200  pesos 

betalen, papier invullen, en 10 dagen wachten. Met 

die  permissie  en  de  rest  bij  de  rechter  wordt  een 

nieuw  document  opgesteld,  het  belangrijkste:  la 

sentencia  irrevocable.  Een  16  bladzijden  lang 

document  waarin  het  hele  proces  beschreven 

wordt  en  waarin  de  rechter  de  baby  toewijst  aan 

jullie  en opdraagt haar  te  registreren met  jullie als 

papa  en mama. Dit  betekent  dus  dat  het  originele 

geboortebewijs van de baby in de prullenbak gaat. 

Dus met “la Sentencia” het geboortebewijs, plus 20 

kopietjes, aanvragen, en klaar is Kees. Hè hè. 

 

Paspoort 
De  volgende  stap  is  het  paspoort  zodat  de  kleine 

tenminste  een  officieel  document  heeft  en  je  niet 

altijd  met  die  Sentencia  hoeft  rond  te  lopen.  Het 

Mexicaanse  paspoort  kun  je  alleen  maar  aan 

vragen “en  la delegación Cuauhtemoc”, achter het 

gebouw  van  de  PRI,  Insurgentes/Reforma.  Dit 

omdat je een buitenlander bent. Via internet kun je 

vinden  wat  je  allemaal  nodig  hebt,  je  hebt 

natuurlijk alles al maar je moet weer twee kopietjes 

van alles maken. En je hebt een identificatie van de 

baby  nodig.  He?!  Dat  is  helemaal  fraai,  het 

Nederlandse paspoort  is geen  identificatie voor de 

stomme ambtenaar. Wat dan wel? Een bewijs  van 

de  dokter.  Dat  is  dus  weer  een  papier,  met  twee 

kopietjes,  dat met  wat  simpele  tekst  aangeeft  dat 

de  dokter  de  baby  kent,  voor  $200  pesos  is  dat 

natuurlijk geen probleem, en dat wij de ouders zijn. 

Dit met een foto van de baby met een stempel half 

over de foto, half op papier van de dokter. Op het 

papier ook “la Cédula” van de dokter en als het kan 

nog  wat  officiële  zaken  van  de  dokter  zodat  ze 

weten dat je het niet in Tepito hebt georganiseerd. 

Zorg  er  voor  dat  op  alle  papieren  de  namen, 

adressen,  etc.  kloppen  want  als  die 

paspoortambtenaar  ook  maar  één  foutje  kan 

vinden word je meteen weggestuurd. O ja, ook nog 

even wat pesos betalen in de bank voor de tramite, 

met  twee  kopietjes  die  leesbaar  moeten  zijn.  De 

betalingsslip  van  de  bank  is  vaak  erg  wazig  en 

natuurlijk  een  reden  voor  die  ambtenaar  om  je 

weer terug te sturen. Een erg frustrerende ervaring. 

Op  internet  staat  dat  je  binnen  drie  uur  het 

paspoort hebt. Ha ha, wij dus 5 dagen voordat we 

naar  Nederland  vliegen  dat  paspoort  aanvragen. 

We  waren  namelijk  eerst  in  de  foute  delegatie 

geweest,  waar  we  trouwens  onze  kinderarts 

Desiree  tegenkwamen  die  helemaal  over  de  rooie 

was. Er stond namelijk een typefout in een van hun 

papieren  en  ze  konden  geen  paspoort  krijgen  en 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hun  vliegtuig  vertrekt  morgen.  Dus  op  tijd  ermee 

beginnen.  Voor  buitenlanders  duurt  het  minimaal 

vijf dagen omdat de hele zaak naar la Secretaría de  

Relaciones  Exteriores  gaat  om  opgetekend  te 

worden  in hun systeem en het  nog  een  keer extra 

goed te keuren. Eenmaal terug in  de Delegacion 20 

minuten  in  de  rij  staan,  foto  maken,  30  minuten 

wachten  en onze Zury pakte haar paspoort  en  liep 

er zingend en springend mee vandoor. 

Het  Nederlandse  paspoort  aanvragen  is  natuurlijk 

wat  gemakkelijker,  kijk  op  internet  wat  je  nodig 

hebt,  allemaal  simpel,  en  met  één  kopietje.  Wat 

cash betalen  en na  een week heb  je  het  paspoort 

binnen. Het enige moeilijke  is om die  foto goed  te 

krijgen.  De  kleinen  zitten  namelijk  niet  makkelijk 

stil.  Foto  in  de  computer  en  het  formaat  goed 

zetten,  uitrekenen hoeveel  pixels  je  nodig  hebt  en 

dan  met  een  goede  printer  uitprinten.  Daarna 

nameten  met  een  liniaal  zodat  alles  perfect  is, 

anders  kom  je  op  de  ambassade  en  word  je 

teruggestuurd.  

 

Conclusie 
Het  lijkt  allemaal  een  heel  gedoe  maar  het  valt 

allemaal  wel  mee,  vooral  achteraf  natuurlijk. 

Vergeet  niet  dat  je  niet  9  maanden  zwanger  bent 

geweest.  Paula  en  ik  vinden  dat  het  eigenlijk 

allemaal  best  wel  goed  geregeld  is  en  iedereen, 

behalve  de  paspoortambtenaar,  heel  erg 

toegankelijk  en  vriendelijk  is.  Het  gerechtsgebouw 

is  modern,  vol  met  nieuwe  computers,  een  heel 

avontuur en je komt nog eens ergens.  

Wat  kost dat nu zo’n baby adopteren? Via het DIF 

kost  het  niets  tot  dat  je  voogdij  krijgt,  dat  kost 

$1200  Pesos.  Wat  foto’s,  op  en  neer  reizen, 

kopietjes maken, etc. Eigenlijk gratis. 

Ga je in zee met VIFAC dan wordt het wat duurder. 

Ik  weet  het  niet  precies  en  heb  een  paar  rare 

verhalen  gehoord  en  dat  het  kan  oplopen  tot 

$100.000  pesos,  en  daarna  nog  de  advocaat  voor 

de tramite. 

Doe je het extern, zoals Paula en ik nu aan het doen 

zijn  en  Ruth  en  Nico  Vinju  het  doen,  dan moet  je 

een advocaat hebben. Omdat wij al  een  expediënt 

hebben  kost  het  ons  25.000  pesos,  voor  Nico  en 

Ruth  is  het  iets  duurder.  Dat  zijn  peanuts 

vergeleken  bij  6  maanden  met  een  dikke  buik 

rondlopen  en  afwachten  of  het  allemaal  goed 

komt.  Alleen  100%  gezonde  baby´s  worden  in 

adoptie gegeven in Mexico.  ✘

   

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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KONINKLIJKE PRE‐PARTY GROOT SUCCES  

door Roel van Halen 

Zaterdag 26 september was het dan eindelijk zover. 

Nadat  het  Oranjebal  door  een  griepaanval  in  april 

moest  worden  afgeblazen,  werd  besloten  in 

september  een  jaarfeest  te  organiseren  met  als 

thema het komende Koninklijk bezoek aan Mexico. 

Als locatie werd een zeer koninklijke plaats gekozen 

het Camino Real (!) hotel. 

Die locatie was meteen het eerste schot in de roos. 

Sfeervol, ruim opgezet en een prima bediening. De 

meer  dan  100  gasten  die  de  Koninklijke  Weg 

hadden  gevonden  werden  bovendien  getrakteerd 

op een uitstekend buffet met allerlei heerlijks uit de 

Oosterse  keuken.  Sommigen  vonden  het  zelfs  zo 

lekker,  dat  ze  drie  keer  de  gang  langs  de  schalen 

met  vlees,  groenten,  dumplings  en  nog  veel  meer 

maakten.  

 

Muziek  was  er  natuurlijk  ook  volop.  Een  Cubaans 

ensemble  zorgde  de  eerste  uren  voor  veel  sfeer, 

ritme  en  aanstekelijk  dansplezier  met  hun  zo 

kenmerkende muziek. Daarna was het de beurt aan 

de  DJ  en  ook  die  slaagde  er  uitstekend  in  om  de 

stemming  er  en  de  beentjes  van  de  vloer  te 

houden.  

Maar,  waar  het  natuurlijk  echt  om  ging,  waren de 

mensen,  de  bezoekers,  onze  leden.  Het  was  al 

geweldig dat  er  zoveel bezoekers waren  gekomen, 

maar het was nog mooier om te zien hoe ze waren 

gekomen.  Bijna  iedereen  had  zijn  best  gedaan om 

er  koninklijk  uit  te  zien,  wat  resulteerde  in  een 

grote  verscheidenheid  aan  koninklijken:  het 

Jordaanse koningspaar onderhield zich gezellig met 

de  King  of  Rock,  de  Koning  van Nuland dronk  een 

glas met Hertog Bartholomeus van Den Bosch en de 

Koninklijke  Marechaussee  hield  dat  alles  nauw‐

lettend in het oog.  

Voor  de  prijs  voor  de  meest  geslaagde  creatie 

kwamen  dus  velen  in  aanmerking  en  uiteindelijk 

waren Roeland Presley en Ingrid van Oranje Nassau 

de gelukkigen. 

 

Hessel  legde  onvermoede  talenten  aan  de  dag  als 

spreekstalmeester  bij  de  verloting  waarbij  fraaie 

prijzen  waren  te  winnen,  zoals  Philips  apparaten, 

Unilever  pakketten,  L’Oreal  producten,  verblijf  in 

hotels in Oaxaca (Kamino Tours) en Los Cabos, twee 

KLM tickets naar Amsterdam en nog veel meer. Een 

luid  applaus  was  er  natuurlijk  steeds  voor  de 

gelukkige  prijswinnaars,  al  was  het  misschien  met 

wat lichte afgunst van de niet‐winnaars. 

De  opbrengst  van  deze  avond  gaat  naar  het 

Koningin  Juliana  Fonds  waarmee  het  KJF  de  grote 

winnaar  van deze avond  is. Voorzitter  van het KJF, 

Marijke Larenas, gaf uitleg over de activiteiten van 

het  KJF,  die  kort  gezegd  neerkomen  op  financiële 

hulp  geven  aan  landgenoten  die  hier  buiten  hun 

schuld in de problemen zijn geraakt. 

 

Onze  voorzitter,  Joke  Duijvestein,  had  in  haar 

openingswoord  al  een  applaus  gevraagd  voor  het 

organiserend  comité  onder  leiding  van  Linda 

Seriese, bijgestaan door onder andere Frank Hoek, 

Hans  Bongard,  Hessel  Kaastra  e.a.  Ongetwijfeld 

namens alle aanwezigen hierbij nogmaals dank aan 

het comité voor een geweldige avond. 

Een woord van dank uiteraard ook aan de sponsors 

Brand  Loyalty,  Brenntag,  Dragamex,  Heineken, 

Leaseplan,  Mexpack,  Promocionales  Pacifico  en 

Shell. Zonder hen was dit niet mogelijk geweest. 

 

Hoe laat het uiteindelijk geworden  is, weet  ik niet. 

Wij  verlieten  het  feest  om  een  uur  of  drie,  maar 

velen  waren  duidelijk  nog  niet  van  plan  ons 

voorbeeld te volgen. Misschien nog een after‐party 

na  de  pre‐party?  Tot  de  komende  party  met  de 

echte Royals!  ✘
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NEDERLANDSE CULTUUR IN MEXICO  

door Marloes van Beveren 

Film: Bloed Broeders (Hermanos de Sangre) 
Nederlandse deelname aan de Europese Filmweek van de Cineteca Nacional 

Data:  11 oktober om 16:30 uur en 21:00 uur, 13 oktober 18:45 uur 

Locatie:  Cineteca Nacional, Av. México Coyoacán 390, Col. Xoco, Mexico D.F. 

En ook:  15 oktober in Cuernavaca, 19 oktober in Puebla,  24  oktober  in  Guadalajara 

en 27 oktober in Monterrey 

Voor meer informatie:  www.cinetecanacional.net 

 

Muziek: Duo Levent 
Optreden van klarinetduo Duo Levent bestaande uit Harry Sparnaaij en Silvia Castillo, 

tijdens het beroemde Cervantino Festival in Guanajuato. 

Datum:  23 oktober 2009 om 12:00 uur 

Locatie:  Salón del Consejo Universitario , Guanjuato 

Voor meer informatie:  www.festivalcervantino.gob.mx 

 

Wild 9: Body Paint 
Een Nederlandse body painter  neemt deel  aan het  artistiek  side  evenement  van  dit 

Wildlife  congres  waar  body  painters  uit  de  hele  wereld  hun  modellen  beschilderen 

met  het  thema  Wildlife  and  Ancient  Art.  Presentatie  van  de  modellen  zal  op  een 

archeologische site plaatsvinden 

Datum:  Donderdag 12 november 

Locatie:  Nog niet bekend 

Voor meer informatie:  www.wild9.org 

 

Kindertheater: Principe y Principe 
Kindertheaterstuk  gebaseerd  op  het  beroemde  Nederlandse  kinderboek  Koning  en  Koning  van  Linda  de 

Haan uitgevoerd door het theatergezelschap van Aracelia Guerrero. 

In het kader van Muestra Internacional de Artes Escenicas del Distrito Federal: 

Datum:  21 en 22 november om 12.00 uur 

Locatie:  Teatro Sergio Magaña, Sor Juana Inés de la Cruz 114, Col. Sta María la Ribera, 

Mexico D.F. 

Andere voorstellingen: 

Datum:  28 en 29 november om 12.00 uur 

Locatie:  Teatro Juárez, Teatro Benito Juárez Villalongín 15. Col. Cuauhtémoc 

Voor meer informatie:  www.cultura.df.gob.mx 

     

Wilt  u  dat  wij  u  op  de  hoogte  houden  over  Nederlandse  culturele  activiteiten  in Mexico?  Stuur  dan  een 

mailtje naar mex‐pcz@minbuza.nl dan voegen wij u toe aan onze mailinglijst.  ✘
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SINTERKLAAS KLEURWEDSTRIJD  

Nog  8  weekjes  slapen  en  dan  is  het  zo  ver!  Op  zaterdag  5  december  komen  de  Sint  en  zijn  Pieten  naar 

Mexico  om  jullie  te  verwennen  met  lekkers  en  cadeautjes.  De  Sint  zou  het  erg  leuk  vinden  als  jullie  de 

kleurplaat die  in deze PoPo staat zouden kleuren. Op het grote Sinterklaasfeest mag je je tekening zelf aan 

de  Sint  geven. Aan het  einde  van die middag  zullen  de  Pieten de mooiste  tekening uitkiezen  en dan  krijg 

degene met de mooiste tekening een extra cadeautje van de Sint. Allemaal goed je best doen dus! 

 

Van:  Leeftijd: 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NEDERLANDERS IN QUINTANA ROO  

door Thea Pichardo ‐van der Werf 

In  totaal  staan  er  170  Nederlanders  ingeschreven 

bij het Nederlandse Honoraire Consulaat in Cancun. 

De groep Nederlanders die in Quintana Roo woont, 

vormt  geen  officiële  gemeenschap  of  club maar  is 

een  gevarieerd  gezelschap  wat  betreft  leeftijd, 

professionele  en  academische  achtergrond.  Veel 

Nederlanders  wonen  hier  al  jaren  en  hebben 

gezinnen met een Mexicaanse partner.  

Door  het  gebrek  aan  allerlei  kosmopolitische 

faciliteiten in deze staat was iedereen voorheen op 

zich zelf aangewezen en leek het er zelfs op dat dit 

precies was wat de Nederlander zocht in dit gebied. 

Even  geen  bemoeienis  van  medelanders,  even 

niemand die  over  je  schouders mee  kijkt hoe  je  je 

leven  leidt.  Uit  op  een  tropische  ongedwongen, 

bohemische  plek  aan  de  Caribische  zee  om  te 

wonen, werken en je kinderen groot te brengen. 

 

De afgelopen 15  jaar  is deze situatie  veranderd en 

het  gebied  van  Cancun  en  de  Riviera  Maya 

uitgegroeid  tot  een  toeristenbestemming  van 

wereldformaat  en  zijn  de  Nederlanders  die  hier 

woonachtig  zijn  vaak  direct  en  indirect  betrokken 

bij de hotel‐ en toeristenindustrie. Een groot aantal 

is werkzaam bij  internationale ketens, anderen zijn 

gastronomische professionelen.  Vele  Nederlanders 

die  in  Quintana  Roo  wonen,  werken  bij  tour‐

operators  of  andere  toeristische  bemiddelaars. 

Weer  andere  hebben  eigen  ondernemingen  of 

hebben  van hun passie  hun beroep  gemaakt  zoals 

duikers met duikscholen.  

Dus  voorgoed  verdween  het  hippie  tijdperk  in 

Cancun,  Playa  de  Carmen,  Tulum  en  Chetumal  en 

was  het  tijd  voor  wat  ‘orde’  in  de  Nederlandse 

gemeenschap. Nu worden voor ieder die wil komen 

jaarlijks twee evenementen georganiseerd. ‘Precies 

genoeg’  is de reactie van velen, niet te veel niet te 

weinig. We  zijn  hier  tenslotte  komen  wonen  voor 

het avontuur of onze professionele carrière en niet 

om steeds bij onze medelanders te zijn, dan hadden 

we  net  zo  goed  in  Nederland  kunnen  blijven 

wonen, wordt vaak gekscherend maar o zo nuchter 

opgemerkt.  

Deze  twee  evenementen  zijn  “natuurlijk” 

Sinterklaas en Koninginnedag. 

 

Het consulaat organiseert het Konnigendagfeest en 

dat  bestaat  uit  een  borrel  compleet  met  bitter‐

garnituur.  Bij  deze  cocktail  wordt  er  gezellig 

gemingled  tussen  de  aanwezigen,  worden  er 

nieuwe  contacten  gelegd  en  oude  bevestigd. 

Vriendschappen  worden  gesloten  en  gegevens 

uitgewisseld. We ontdekken weer dat het  toch  fijn 

is om af en toe eens  louter onder Nederlanders en 

hun partners te zijn en je begrepen te voelen in de 

keuzes die je hebt gemaakt.  

De borrel werd voorheen altijd in Cancun gehouden 

maar door de groeiende Nederlandse gemeenschap 

in Playa del Carmen werd het evenement vorig jaar 

voor  het  eerst  gevierd  in  een mooie  beach  lounge 

aan het strand van Playa del Carmen. Deze plek was 

een  aantal  maanden  later  de  host  van  de 

Nederlandse  voetbalwedstrijden.  Zou  dit  komen 

omdat  deze  horecagelegenheid  een  Nederlandse 

eigenaar heeft? 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Sinterklaas wordt georganiseerd door een daarvoor 

in  het  leven  geroepen  comité,  aangestuurd  door 

Mevrouw  Ingrid  Bosman,  honorair  consul  van 

Quintana Roo. 

Het  Sint  evenement  is  vooral  voor  kinderen  en 

gezinnen  maar  jaarlijks  sluiten  meer  volwassenen 

zich  aan  bij  het  feest  omdat  Sinterklaas  een 

nostalgisch  emotionele  snaar  raakt  uit  onze  ver 

vervlogen  jeugd  in  Nederland.  Jaarlijks  groeit  het 

aantal  deelnemers  aan  dit  feest  en  nu  moet  er 

worden  uitgeweken  naar  een  conferentiezaal  in 

een hotel, waar de kinderen naar hartelust kunnen 

spelen  en  rennen  zodat  de  ouders  zorgeloos 

kunnen kletsen met andere Nederlanders. Er is een 

kinderhoek met spelletjes, kleurtafels etc en na een 

drankje staat er een uitgebreid buffet klaar. 

 

Ook  al  willen  we  met  alle  inspanning  van  dien 

tradities  over  brengen  op  onze  meestal  multi‐

culturele kinderen, vaak genieten we als ouders het 

meest  van  de  liedjes,  de  pepernoten,  het  strooi‐

goed en de authentiek uitgedoste Sint en Pieten. 

Vorig  jaar  zag  ik  menig  moeder  een  traantje  weg 

pinken  tijdens  het  zingen  van  ‘Zie  ginds  komt  een 

stoomboot’  tijdens  de  intocht  van  de  goedheilig 

man via de Caribische wateren. 

 

Omslachtig  leggen  we  onze  kinderen  uit  dat 

Sinterklaas nog net even tijd had om via Nederland 

naar de Riviera Maya te varen. Ons kroost kijkt ons 

met  vragende  ogen  aan  en  dikwijls  hebben  de 

koters  van  boven  de  5  jaar  een  onverschillige 

reactie zo van, ‘claro mami, hoe kan dat nou in één 

dag,  er bestaan  toch  ‘aviones’. Ook hebben ze het 

dagelijkse  Sinterklaas  journaal  gemist  en  snappen 

ze  niet  veel  van de dolle  Pieten  en  alle  avonturen 

die ze al beleefd hebben alvorens ze aankomen en 

de  Hema  is  niet  om  de  hoek  waar  kinderen  vanaf 

begin  november  al  lekker  worden  gemaakt  met 

reclameteksten,  en  vakken  vol  met  traditioneel 

snoepgoed.  Verwarmingen  en  openhaarden 

hebben we niet, dus dan de schoen maar opzetten 

onder de airconditioning mini split. Al die verhalen 

van  schoorstenen  laten  we  maar  achterwege,  in 

Quintana  Roo  komt  de  Sint  door  de  terrasdeur  of 

via de muggen horde. 

 

Taai  taai  vinden  onze  kinderen  vies  om  over 

gevulde marsepein maar  niet  te  spreken. Maar  de 

papa’s  en  de  mama’s  eten  voor  tien,  terwijl  de 

kinderen  één  voor  één  naar  voren  worden 

geroepen  om  bij  de  Sint  te  komen,  Sint  heeft  zijn 

boek  volgeplakt  met  e‐mails  waarin  precies  staat 

wat de papa of mama wil horen uit Sint’s mond en 

in welke taal dat moet. 

De stilte valt in de zaal, de kinderen die net nog hun 

moeders nastaarden, staan nu vol spanning bij deze 

tweetalige, indrukwekkende grote man en zijn twee 

gekke  zwarte  knechten.  Na  afloop  van  ieder 

persoonlijk praatje krijgen ze een cadeautje wat de 

ouders  eerder  achter  de  schermen  hebben 

afgegeven. Het toeval wil dat het ene kind een fiets 

krijgt en het andere een mini lego doosje, maar was 

dat altijd al het meest onterechte van het hele Sint 

gebeuren? Ook  deze  onrechtvaardigheid  van  deze 

goedheilig  man  is  voor  menigeen  van  ons  puur 

jeugdsentiment. 

 

Wellicht  tot  een  volgende  keer  tijdens  de 

Koninginnedagborrel  of  Sinterklaasfeest  in 

Quintana Roo!  ✘ 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WISTEN JULLIE DAT  

door Kees Burk 

… dat  Rotterdam weer  de bedenkelijke  eer  heeft  gekregen om  tot  ”Moordstad no.1”  te  zijn  uitgeroepen. 

Met 18 moorden dan wel gevallen van doodslag zijn er in Rotterdam in 2008 van alle Nederlandse steden de 

meeste levensdelicten gepleegd. Amsterdam eindigde op de tweede plaats met één geval minder. 

 

…  dat  dat  nog  altijd  aanzienlijk  minder  is  in  vergelijking  met  jullie  Ciudad  Juarez,  waar  er  wel  eens  18 

moorden per dag plaatsvinden. 

 

… dat het aantal gevallen van de Q‐koorts is opgelopen tot 2026 met nog 99 verdachte gevallen en dat het 

aantal  dodelijke  slachtoffers  momenteel  op  4  staat.  Normaal  worden  er  per  jaar  15‐30  besmettingen 

gemeld. Daarnaast kunnen de gevolgen van de ziekte naast koorts, hevige hoofdpijn, o.a. aandoeningen aan 

de hartkleppen veroorzaken. In het Jeroen Boschziekenhuis wordt een speciale polikliniek geïnstalleerd. 

 

… dat  op  93  jarige  leeftijd  de bekende  Amsterdamse miljonair Maurits  (Maup)  Caransa  is  overleden. Van 

olieman tot huizenbaron had hij de twijfelachtige eer om de eerste bekende Nederlander te zijn geweest die 

werd ontvoerd.  

 

… dat de samenwerking tussen de Evangelische Omroep en de bekende presentator Arie Boomsma tot een 

einde  is  gekomen.  Nadat  de  fotogenieke  Arie  eerder  was  geschorst  in  verband  met  zijn  foto’s  in  een 

homomagazine was  het  beëindigen  van  een  door  hem  gepresenteerde  cabaretproductie  “Loopt  een man 

over het water”, de directe aanleiding  van de definitieve breuk. Arie  Boomsma heeft  zijn diensten aan de 

KRO aangeboden. 

 

… dat de toneelacteur Henk van Ulsen op 82 jarige leeftijd in zijn woonplaats Bussum is overleden. Hij werd 

twee keer onderscheiden met de Louis d’Or en kreeg ook de Albert van Dalsum‐ prijs toegekend. 

 

… dat Ed Nijpels benoemd is tot bestuursvoorzitter van Stichting Pensioenfonds ABP. 

 

… dat vanuit Plymouth de clipper “Stad Amsterdam” aan haar “Beagle” reis is begonnen. Hiermee wordt de 

reis  van  Charles  Darwin  herhaald.  De  reis  wordt  ondernomen  onder  auspiciën  van  de  VPRO.  Het  schip  is 

ingericht als  varende studio waarop 25 bemanningsleden en 25 wetenschappers,  fotografen,  tekenaars en 

andere  gasten  aanmonsterden.  Charles  Darwin  deed  5  jaar  over  zijn  reis,  de  clipper  zal  10  maanden 

onderweg zijn. Hun belevenissen en onderzoeken zijn 24 uur per dag te volgen via internet, beagle.vpro.nl. 

 

… dat de rechtbank vooralsnog het uitvaren van de 13 jarige zeilster Laura Dekker heeft opgeschort. Zij  is, 

mede gesteund door haar vader, van plan om in twee jaar een solo reis om de wereld maken. De rechtbank 

heeft de Raad van de Kinderbescherming gedeeltelijk in het gelijk gesteld, door twee maanden uit te trekken 

voor een gedegen onderzoek. 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… dat  de  gewone  gloeilamp op  termijn  uit  de  Europese Unie  zal  verdwijnen.  Per  1  september  2009  is  de 

productie  en  import  verboden  van  de  100 Watt  gloeilamp.  Over  drie  jaar mag  er  in  Europa  geen  enkele 

gloeilamp meer worden verkocht. De meeste type halogeenlampen zullen tot 2016 mogen worden verkocht. 

Alternatieven zijn de LED‐lampen en spaarlampen. 

 

…  dat  het  de  Nederlandse  Spoorwegen  ernst  is  om  de  service  te  verbeteren.  Op  de  lijn  Amsterdam‐

Eindhoven zal, als proef,  in de ochtend‐  en avondspits elke 10 minuten  een  intercity  vertrekken. Normaal 

vertrekken er vier intercity’s per uur.  

 

…  dat  in  het  gebouw  voor  Beeld  en  Geluid  het wereldrecord  TV‐kijken  dat  op  naam  stond  van  de  Indiër 

Gupta uit New Delhi met 80 uur, door de Tilburgse student Efraim van Oeveren is verbeterd. Het staat nu op 

86 uur.  

 

… dat  oud‐Minister  van  Staat  Edzo  Toxopeus  op  91  jarige  leeftijd  is  overleden.  Hij  was  een  van de meest 

beeldbepalende VVD’ers van na de tweede wereldoorlog. 

 

… dat de Nederlandse Spoorwegen de hogesnelheidstrein, als proef, heeft ingezet op het traject Rotterdam‐

Schiphol‐Amsterdam. De afstand kan nu worden overbrugd  in 43 minuten. De “normale“  trein doet  er  58 

minuten  over.  De  omwonenden  van  de  hogesnelheidslijn  klagen  massaal  over  geluidsoverlast.  Minister 

Eurlings heeft een onderzoek toegezegd. 

 

… dat één op de vijf in Nederland geboren baby’s een plat achterhoofd heeft. Volgens de onderzoekers zou 

dit voortkomen uit de gewoonte van de ouders om de baby, ter voorkoming van wiegedood, op de rug laten 

slapen. Het “euvel” kan worden verholpen met een zogenaamde helmtherapie. 

 

… dat het speciale telefoonnummer “Meld misdaad anoniem” in discrediet  is geraakt nu de naam van een 

belster is terechtgekomen in het strafdossier van een verdachte van een steekpartij met dodelijke afloop. In 

het verleden heeft dit telefoonnummer veel misdrijven tot een oplossing gebracht. 

 

… dat in het bekerduel tegen Harkemase Boys de Feyenoorder Ron Vlaar een droomdoelpunt heeft gemaakt. 

Hij benutte een vrije trap vanaf 60 meter toen hij zag, dat de doelverdediger te ver voor z’n doel stond. De 

wedstrijd eindigde in 0‐5 in het voordeel van Feyenoord. 

 

… dat Sonja Bakker, de bekende dieetspecialiste en schrijfster van veel boeken, die met afslankrecepten het 

werkwoord  “sonjabakkeren”aan  de  Nederlandse  taal  heeft  toegevoegd,  even  een  time‐out  neemt.  Ze  zal 

voorlopig niet meer optreden en haar glossy Sonja Magazine zal tot nader order niet verschijnen. Hoe moet 

Nederland nu afvallen? 

 

… dat in Rotterdam na een bouwtijd van vier jaar het Metrostation CS is geopend. Het station maakt deel uit 

van de gehele verbouwing van het Centraal Station. Volgend jaar zullen de metrorijtuigen (Randstadrail)  in 

één  keer  door  kunnen  rijden naar Den  Haag  Centraal. Daarvoor  is  een  2,5  km.  lange  tunnel  op  30 meter 

onder de grond geboord.  ✘
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SPORTEN IS GEZOND,  

ERVARINGEN MET DE MEXICAANSE GEZONDHEIDSZORG  
door Frank Hoogendoorn 

Het  was  er  door  alle  drukte  een  tijd  niet  van 

gekomen,  toen op een goeie dag een bewaker van 

mijn  school  mij  vroeg  met  hem  en  een  paar 

anderen een zondagje te gaan fietsen. Hij vond dat 

ik  dat  in  verband  met  mijn  buikje  wel  kon 

gebruiken.  Bovendien  zou  ik  al  mijn  stress  kwijt 

raken.  Ik  zag  dat wel  zitten  ook  al  zouden we  om 

half acht ´s ochtends vetrekken. Normaal sta ik niet 

laat  op,  maar  ‘s  zondags  vind  ik  het  toch  wel 

plezierig  een  beetje  bij  te  komen.  Maar  goed,  ik 

heb een fiets en  ik was het al tijden van plan. Met 

de hitte is het sowieso beter om vroeg weg te gaan. 

 

De zondag erop gingen we wel iets later 

dan  gepland  op  pad  maar  het  voelde 

uitstekend. Ik woon in Cuautitlan Izcalli, 

en  langs  het  riviertje  bereikten  we  na 

stevig  doortrappen  het  dorpje 

Tepotzotlan  zonder  over  drukke wegen 

te hoeven. We kwamen nog een andere 

fietser  tegen,  die  zich  bij  ons  voegde. 

Onderweg  smeedden  we  plannen  voor 

de  komende  zondagen  en  ik  begon 

enthousiast  te  worden.  Alléén  fietsen  doe  ik  ook 

wel  eens,  maar  dan  komt  het  vooral  neer  op 

rondjes rijden in een nabijgelegen park. 

 

We gingen het onverharde pad af om een stukje op 

asfalt  te  rijden.  Na  een  kilometer  gingen  we  die 

weg weer af om de rust van een onverhard pad op 

te  zoeken.  Bij  die  afrit  ging  het  mis.  Ik  sneed  de 

bocht mooi aan en kwam met een aardige snelheid 

naar  beneden  denderen,  toen  mijn  voorganger 

opeens stil stond en een halve draai maakte. In een 

reflex  kneep  ik  in mijn  remmen.  Samen, mijn  fiets 

en ik, vlogen we door de lucht en in een fractie van 

een  seconde  kwam  ik  met  een  klap  op  de  grond 

terecht.  Mijn  medefietsers  kwamen  naar  mij  toe 

met de vraag:  ‘¿Qué pasó?’. Ze schrokken van m’n 

schaafwonden  op  armen  en  benen,  mijn 

hoofdwond  en  mijn  kapotte  kleding.  De  eerste 

minuut  kon  ik  slecht adem halen, maar  voelde me 

op  zich  redelijk.  Ik  probeerde  op  te  staan.  Dat 

leverde me echter enorme steken in mijn onderrug 

op,  dus  eerst  maar  eventjes  zitten.  Vervolgens 

kroop  ik  met  de  hulp  van  mijn  medefietsers 

overeind.  Ik  voelde  dat  het  goed  fout  zat  in  mijn 

rug,  maar  kon  toch  een  beetje  heen  en  weer 

strompelen. Mijn voorganger verontschuldigde zich 

dat  hij  was  gestopt  omdat  hij  zijn 

horloge verloren had in de afdaling. Hij 

maakte  mijn  rugzakje  open  om  te 

kijken  of  alles  er  nog  in  zat.  Dat  was 

het  geval.  De  verrassing  was  de 

spuitbus  sunblock.  Door  mijn  val  was 

die  helemaal  geplet;  daarom  had  ik 

waarschijnlijk zo’n pijn in mijn rug. 

Met  veel moeite werd  ik  op m’n  fiets 

geholpen  en  en  we  gingen  over 

geasfalteerde wegen richting huis. Dat 

ging  redelijk  goed.  Het  afstappen  thuis  zorgde 

echter weer  voor misselijkmakende  steken  in mijn 

onderrug. 

 

Mijn  vriendin,  die  dokter  is,  schrok  van  mijn 

hoofdwond.  In no‐time zat daar een hechting in en 

werd  ik  aan het  infuus  gelegd. De pijn  ging  echter 

niet over; dus besloten we tot een bezoekje aan de 

EHBO  van  het  ziekenhuis  van  de  sociale  dienst. 

Uiteraard  had  zo’n  ziekenhuis  niet  de  voorkeur, 

maar voor een incapacidad voor mijn werk moest ik 

toch bij  een publieke  instelling zijn. Het  ziekenhuis 

‘La Quebrada’ is relatief in de buurt, dus gingen we 

daar maar op af. 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Ik was niet eerder  in een ziekenhuis van de sociale 

dienst  geweest,  dus  ging  er  een  wereld  voor  me 

open.  Het  is  moeilijk  een  goede  beschrijving  van 

het  interieur  te  geven, maar  het  had  iets weg  van 

een  vervallen  kantoorgebouw  uit  de  jaren  60. 

Donkere  kleuren,  weinig  licht,  een  grote 

hoeveelheid mensen en gammele deurtjes. Na wat 

rondvragen  kwam  ik  erachter  waar  ik  me  moest 

aanmelden.  Er werd notitie  van me  gemaakt  en  ik 

mocht  door  naar  de  wachtruimte.  Daar  wist  de 

portier  mij  uit  te  leggen  dat  ik  mijn  zojuist 

verkregen  papieren  in  een  spleetje  in  de 

triplexwand  moest  deponeren.  Daarachter 

vermoedde  ik  iemand  die  de  binnenkomende 

papieren  op  urgentie  ordent,  en  ik  was  zowaar 

binnen vijf minuten aan de beurt. Eenmaal door de 

deur  kwam  ik  in  een  ruimte  met,  door  gordijntjes 

gescheiden,  vierkante  hokjes  terecht.  De  dokter 

stuurde me naar het achterste hokje. Zij stelde mij 

wat  vragen  en  was  er  al  vrij  snel  achter  dat  er 

röntgenfoto’s  genomen  moesten  worden.  Ze 

schreef de instructies op een briefje en gaf me ook 

nog  een  velletje  papier mee met  daarop de naam 

van  een  medicijn.  Dat  moest  ik  bij  een  loketje 

ophalen.  Daar  werd  mij  verteld  dat  ik  naar  een 

ander  vertrek  toe  moest  om  het  medicijn  toe  te 

laten dienen.  Toen  ik  daar  kwam aangestrompeld, 

maakte  ik  duidelijk  wat  de  bedoeling  was.  In  het 

vertrek  waren  meerdere  patiënten,  dus  vroeg  ik 

waar  het  ging  gebeuren.  Ze  zeiden  me  dat  het 

spuitje, ik weet nog steeds niet wat erin zat, in mijn 

achterste  moest.  Dus  vroeg  ik  weer  wáár  het  zou 

gaan  gebeuren.  Nou daar  dus!!  Temidden  van  alle 

andere patiënten stond ik mooi met de billen bloot. 

 

Op  naar  de  röntgenafdeling  op  de  eerste 

verdieping.  Toen  ik  aan  de  beurt  was,  nam  de 

radiologe  foto’s  van mijn  nek. Daarbij moest  ik  de 

loden  plaat  zelf  op  nekhoogte  vasthouden  en 

vooral  niet  bewegen.  Toen  ik  vertelde dat  ik  geen 

nekproblemen had, kreeg ik ten antwoord dat ze de 

instructies  op  het  blaadje  volgde.  Ze  mocht  geen 

foto’s van mijn onderrug maken, dat stond niet op 

het briefje, dus stuurde ze mij terug naar de arts die 

mij  zojuist  had  behandeld.  Toen  ik  haar  vertelde 

wat er bij de röntgenafdeling was gebeurd, werd ze 

geïrriteerd.  Ze  grapte  dat  het  niet  nodig  was mijn 

mooie  en  complete  nek  op  de  foto  te  zetten  en 

vroeg zich af wat die mensen op de röntgenafdeling 

allemaal  uitspookten.  Ze  gaf  me  een  nieuw 

papiertje,  gelukkig  geen  instructie  voor  nog  een 

spuitje, en ik weer naar boven. Wat bleek, wisseling 

van  de  dienst.  De  radiologe  was  inmiddels 

vertrokken en ik moest wachten op de nieuwe. Dat 

duurde  weer  even.  Deze  nam  gelukkig  wel  foto’s 

van de  goeie plek, maar  later bleek  ze van slechte 

kwaliteit waren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De  nieuwe  dienstdoende  arts  hielp  me  snel.  Ze 

vertelde  me  dat  ik  waarschijnlijk  niets  had 

gebroken  en  dat  ik  de  volgende  dag  naar  de 

familiekliniek  moest  om  daar  mijn  incapacidad  te 

krijgen.  Voordat  ik  weg  mocht,  moest  er  nog  wel 

een pijnstiller  in mijn andere bil worden gespoten. 

Er was dit keer ander publiek dan bij de vorige prik, 

dus  ben  ik  die  avond  vast  in  vele  Mexicaanse 

huishoudens  het  onderwerp  van  gesprek  geweest. 

Misschien ben ik wel gekiekt met een mobieltje en 

sta ik nu op youtube. 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Het  was  inmiddels  al  laat,  maar  achteraf  gezien 

mag  ik  niet  klagen.  Mijn  zwager  vertelde me over 

een  kennis  die  ooit  haar  been  had  gebroken  en 

72uur!!  had  moeten  wachten  voor  ze  überhaupt 

geholpen werd. 

De  volgende dag  ging  ik  dus  zonder  afspraak  naar 

de kliniek. Dat  is overigens geen aanrader. De hele 

agenda  staat  vol;  dus  moet  je  met  aardig  doen 

proberen een plekje te krijgen. Een andere optie  is 

vóór  de  afspraken  komen,  en  een  nummertje 

trekken. De arts arriveert ongeveer een uur voor de 

geplande activiteiten en bekijkt  eerst  de patiënten 

zonder afspraak. Dit houdt wel in dat je om 6 uur ‘s 

ochtends  in  de  rij  moet  staan.  Dat  wist  ik  die 

ochtend nog niet, dus heb ik in allerlei mogelijke en 

onmogelijke  houdingen  gezeten  om  uiteindelijk 

geholpen te worden. 

 

De  arts  concludeerde  al  snel  dat  er  iets  goed  fout 

zat.  Ze  gaf  mij  een  incapacidad  voor  drie  dagen. 

Met  dit  bewijsje  moest  ik  naar  de  hoofdarts  voor 

zijn autorisatie. Daar staat dan weer een aardige rij 

mensen  te  wachten  op  een  krabbeltje.  Nadat  hij 

dat  krabbeltje  had  gezet,  moest  ik  weer  naar  de 

vorige  arts  voor  haar  handtekening.  Met  de 

geretouneerde  documenten  kon  ik  in  de  rij  bij  de 

apotheek  staan.  Na  drie  dagen  moest  ik 

terugkomen  om  te  kijken  hoe  de  situatie  ervoor 

stond. Diezelfde dag moest  ik mijn  incapacidad bij 

mijn werk afgegeven om thuis te mogen blijven.  

 

Drie dagen later stond ik braaf om 6 uur ’s ochtends 

in de  rij. Van 8  tot 9 had de arts  tijd voor gevallen 

zoals  het  mijne.  Ik  stond  dus  alweer  vroeg  met 

extra  incapacidad  buiten.  Dit  keer  echter  met  de 

wetenschap  dat  mijn  ziekteverlof  slecht  betaald 

ging  worden.  Aangezien  het  ongeluk  niet  tijdens 

werktijd  had  plaatsgevonden,  werden  de  eerste  3 

dagen  helemaal  niet  vergoed.  De  overige  dagen 

werden slechts voor 60% uitbetaald, en dat zonder 

overuren.  

Na  deze  periode  van  vijf  dagen  thuis  zitten/liggen 

ging het stukken beter met me. Ik moest alleen wel 

terug naar de  kliniek, en  ik wist dat  ze me op zo’n 

korte  termijn  geen  afspraak  konden  geven.  Dus 

stond  ik  weer  om  6  uur  in  de  frisse  ochtendlucht. 

Dit  keer  kwam  de  arts  wat  laat  opdraven,  maar 

gelukkig  kon  ik  nog  net  voor  negenen  de 

behandelkamer  in.  Ik  kreeg  nog  een  dagje  extra 

thuiszitten  mee;  daar  deden  ze  niet  al  te  moeilijk 

over. 

 

Toen  moest  er  nog  geld  uitbetaald  worden. 

Daarvoor  moest  ik  naar  de  HSBC.  Als  je  normaal 

werkt, is dat bijna niet te doen. De bank is open van 

9  tot  4  en  de  HSBC  hier  in  de  buurt  opent 

tegenwoordig  niet  meer  op  zaterdag.  Op  een 

gegeven moment had ik een gaatje in mijn schema, 

en  ik  dus  naar  de  bank. Wat  bleek,  de  betalingen 

van  het  IMSS  moeten  voor  12  uur  ingediend 

worden.  Daar  stond  ik  dan  weer  mooi  achter  het 

net te vissen. 

 

Al met al was het een hele ervaring. Het personeel 

waar  ik mee te maken heb gehad bij het  IMSS was 

enorm aardig, maar je hebt wel te maken met veel 

bureaucratie,  tijdsverspilling  en  een  flinke 

papierwinkel. Een ongelukje zit in een klein hoekje, 

maar  ik  zal  het  voortaan  wat  voorzichtiger  doen. 

Sporten blijft gezond.  ✘ 

 

 

   
KLAVERJASSEN IN MEXICO  

Vind je het net als  ik (Jacob Vaarkamp)  leuk om zo 

nu een dan een potje te klaverjassen, stuur dan een 

mailtje  naar  jacob21@mac.com.  Ik  zoek  minstens 

drie, maar het liefst meer, mensen om één of twee 

keer  per  maand  bij  iemand  thuis  of  in  een  kroeg 

een kaartje te leggen.  ✘ 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STROMBOLI, TERRA DI DIO  

door Bernard Schut

Wit steken de huisjes af tegen de zwarte grond en 

tegen het blauw  van de zee diep beneden ons. En 

tegen de witte huisjes slingeren zich de fel rode en 

paarse  ranken  van  de  bougainville  omhoog. 

Stromboli,  terra  di  Dio,  land  van  God.  We  lopen 

boven  een  van  de  dorpjes  op  weg  naar  de  krater 

van de vulkaan, de Stromboli, waarnaar het eiland 

vernoemd is. Eigenlijk is het eiland de vulkaan en is 

de vulkaan het eiland, haar hellingen monden uit in 

de zee. Voorzover  er  stranden  zijn,  zijn het  zwarte 

stranden,  zwart  van  het  lava,  smalle  stenige 

stranden. 

 

Ooit  werd  Ingrid  Bergman  er  verliefd  op  haar 

regisseur,  Roberto  Rossellini,  tijdens  de  opnames 

voor de film Stromboli, terra di Dio. Een bordje op 

een van de huizen  van het  eiland herinnert  er nog 

aan.  Een  jaar  later  kregen  ze  een  kind.  Het  werd 

een groot schandaal, beiden waren getrouwd.  

De film gaat over het leven op dit vulkaaneiland, er 

wonen maar een paar honderd mensen, 

en  over  de  vulkaan.De  opnames  vonden  plaats  in 

1949, de film verscheen  in 1950 en behoort tot de 

eerste grote Italiaanse neorealistische films.  

 

Rome, 9 mei 1948 

Geachte mevrouw Ingrid Bergman,  

Het  lijkt  me  fantastisch  om  met  u  een  film  te 

maken.  Aangezien  ik  echter  een  ongebruikelijke 

manier  van werken  heb  ‐zonder  scenario‐,  wil  ik  u 

het verhaal van de film uit de doeken doen. Enkele 

maanden  geleden  reed  ik  rond  in  de  buurt  van 

Rome en zag daar  in een veld een tentenkamp. Het 

was  met  prikkeldraad  omgeven.  Het  bleek  een 

kamp  te  zijn  waar  Oosteuropese  vrouwen  die 

tijdens de oorlog gevlucht waren, onderdak hadden 

gevonden  in  afwachting  van  hun  repatriëring.  Ik 

ging  eropaf  en  slaagde  erin  om  ondanks  de 

tegenwerking  van  een  bewaker  met  een  van  de 

vrouwen contact te maken. Ze kwam uit Letland. In 

haar  ogen  stond  slechts  hevige,  doffe wanhoop  te 

lezen.  Ze  sprak  een  paar  woorden  Italiaans.  We 

communiceerden  door  het  prikkeldraad  heen,  en 

toen  de  bewaker mij  uiteindelijk  wegjoeg,  klampte 

ze  zich  aan mijn  arm  vast,  als  een  schipbreukeling 

aan  een  stuk wrakhout. Het  beeld  van deze  vrouw 

bleef  me  achtervolgen.  Ik  vroeg  toestemming  om 

het  kamp  te  bezoeken, maar  toen  ik  er  aankwam, 

vertelde de commandant me dat de vrouw ontsnapt 

was.  De  andere  vrouwen  vertelden  dat  ze 

ervandoor  was  gegaan  met  een  soldaat  van  de 

Liparische Eilanden. Als ze met hem trouwde, mocht 

ze in Italië blijven. 

Hier begint de film. Ik probeer me het  leven voor te 

stellen  van  een  lang  blond meisje  uit  Letland,  een 

Venus  uit  het  noorden,  op  een  eiland  van  as  en 

vuur,  tussen  de  kleine,  gedrongen  vissers  en  hun 

vijandige  vrouwen,  met  wie  ze  geen  woord  kan 

wisselen  in  hun  vreemde  dialect  vol  woorden  van 

Griekse  afkomst.  Zelfs  met  haar  man  kan  ze  niet 

praten.  Alleen  in  zijn  ogen  had  ze  zijn  eenvoud, 

kracht  en  tederheid  kunnen  herkennen.  Ze  had 

bescherming  bij  hem  gezocht,  weg  uit  haar 

armoede en ellende,  in de hoop een nieuw leven te 

kunnen beginnen in dit mooie, groene land.  

Maar  in  plaats  daarvan  kwam  ze  op  Stromboli 

terecht, een woest eiland, dat telkens trilt onder de 

erupties van de vulkaan, een hoop as, een rokende 

puinhoop waar de aarde zwart  is en zelfs de zee er 

als modder uitziet. 

Uw Roberto Rossellini 

(geciteerd  uit  een  artikel  van  Rob  Klinkenberg,  Tussen  Venus 

en Vulcanus. Op de Liparische eilanden) 

 

Tijdens de opnames had Rossellini het geluk dat er 

een eruptie van de vulkaan plaats vond. Wie de film 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‐in  zwart‐wit‐  ziet,  ondergaat  de  dreiging  die 

daarvan uitgaat.  

De  vulkaan beheerste  en beheerst ook nu nog het 

leven  van  de  bewoners.  Nog  steeds  is  de  vulkaan 

aktief,  met  om  de  zoveel  minuten  kleine 

uitbarstingen,  en  soms  een  grote.  In  2002  was  de 

laatste  grote  uitbarsting.  Een  kraterwand  kwam 

naar  beneden  en  veroorzaakte  een  enorme 

vloedgolf die een van de dorpen bedreigde. Nog in 

2007  werden  de  bewoners  van  het  eiland 

geëvacueerd.  Geen  wonder  dat  veel  huizen 

verlaten werden.  

 

Een ooggetuige beschrijving van de uitbarsting van 

1930: 

Het  begon  met  een  reusachtige  aswolk,  en  deze 

daalde  langzaam over  de  ongeveer  2500  inwoners 

van het eilandje neer. Na tien minuten kon niemand 

meer  een  hand voor  ogen  zien. Vlak voor de grote 

uitbarsting  werd  het  hele  eiland  ongeveer  een 

meter  omhoog  getild  –  het  viel  daarna  met  een 

plotselinge  klap  weer  terug.  Dit  veroorzaakte  een 

metershoge  vloedgolf.  De  gigantische,  woeste 

golven beukten tegen de rotsen en deden de huizen 

trillen  en  soms  ook  in  elkaar  storten.  Vervolgens 

klonken kort na elkaar twee explosies (tot in Napels 

te  horen),  waarbij  rotsblokken  van  honderden 

tonnen  en  zwaarder  naar  beneden  werden 

geslingerd.  Vier  boeren  werden  op  slag  gedood. 

Hun  landbouwgewassen  raakten  in  brand  en  er 

brak grote paniek uit onder de dorpsbewoners. Een 

man vluchtte de zee in, maar dat hielp niet: door de 

kokendhete  lava  begon  het  zeewater  te  zieden  en 

vlogen de boten in brand. “Dag werd nacht,” aldus 

het relaas van een wijnbouwer. “’s Middags was het 

hele dorp pekzwart van de lava. We konden moeilijk 

ademen. Ik dacht: dit moet de hel zin!” 

(geciteerd  uit  Reina  van  Ditzhuyzen.  Italiaanse  eilanden. 

Dominicus reeks 1987) 

 

We lopen boven een van de dorpjes van het eiland 

op weg naar de krater van de vulkaan. We hebben 

slaapzakken,  proviand  en  zaklantaarns  bij  ons. 

Want  ’s  nachts  valt  het  schouwspel  van  de 

werkende  vulkaan  het  best  te  bewonderen.  We 

zoeken  een  schuilplaats  op  een  tegenover  de 

kratermonding  gelegen  hoger  plateau.  Van  hieruit 

hebben we een goed zicht op de krater. Het wordt 

donker. Om ons heen horen we gedempte geluiden 

van  andere  toeschouwers.  We  zijn  niet  alleen.  En 

dan  zonder  waarschuwing  de  eerste  eruptie.  De 

vulkaan braakt vuur uit en in de gloed is duidelijk te 

zien  dat  er  ook  stenen  naar  buiten  worden 

geslingerd.  Je  hoort  de  knallen  en  ziet  ze  naar 

beneden  rollen.  Dan  dooft  het  vuur.  Dit  herhaalt 

zich met regelmaat, ongeveer om de tien minuten .  

De wind is koud hierboven.  In het donker dalen we 

weer  af.  Over  paden  en  soms  over  de 

gruishellingen.  Een  lantaarn  is  onmisbaar,  des  te 

meer wanneer hij dienst weigert. 

 

Tweemaal  zijn  we  op  Stromboli  geweest, 

overgestoken  vanaf  de  zuidpunt  van  Calabrië,  bij 

Reggio.  Eenmaal  op  een  trektocht  langs  alle 

Liparische  eilanden,  eenmaal  uitsluitend  met 

Stromboli  als  bestemming.  Van  de  Liparische 

eilanden  vonden we  Stromboli  het  mooiste.  Maar 

het kleine, meest afgelegen exemplaar, Alicudi met 

alleen  een  paar  pakezels  als  vervoermiddel  deed 

weinig onder voor Stromboli.  

 

Met  zoveel  verlaten  huizen  is  onderdak  voor  de 

nacht niet moeilijk te vinden. Wanneer de veerboot 

aankomt, staat een aantal eilandbewoners  je al op 

te  wachten.  In  verlaten  huizen  zijn  voor  de 

toeristen  kamers  gereed  gemaakt:  licht,  water  en 

een  opgemaakt  bed,  dat  is  het  wel  zo’n  beetje. 

Soms  in  een  niet  langer  bewoond  deel  van  het 

dorp.  

 

Die  eerste  keer  hadden  we  ons  onderkomen  voor 

de  nacht  te  danken  aan  Umberto,  een  opvallend 

iemand.  Beide keren dat we op Stromboli aan wal 

stapten,  stond  hij  de  nieuw  aangekomenen  op  te 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wachten,  als  een  chasseur  op  zoek  naar  toeristen 

aan  wie  hij  een  kamer  kon  verhuren.  Kleine 

gedrongen gestalte. Witte krans haren om een door 

de zon gebruinde schedel. Op het eerste gezicht al 

had hij iets van een sater. Een wellustige sater. We 

gingen,  nadat  we  de  kamer  die  hij  ons  aanbood 

geïnspecteerd hadden, met hem mee naar zijn huis, 

voor een glaasje Malvesia, de zoete wijn die op het 

eiland  en  elders  in  Zuid‐Italië  gemaakt  wordt.  Het 

maakte  zijn  tong  los.  Dat  hij  weduwnaar  was  en 

zich  in  Zuid‐Amerika  ontfermd  had  over  een  jong 

meisje. Dat er een kind gekomen was, maar dat ze 

zo nodig de hoer moest gaan uithangen en hem in 

de  steek  gelaten  had.  Het  kind  had  ze 

meegenomen.  Hij  liet  ons  zijn  foto’s  zien,  een 

stapeltje beduimeld als veelgebruikte speelkaarten. 

Het kind en de moeder, zelf nog bijna een kind. Na 

een  aantal  glazen  bood  hij  ons  aan  in  zijn  huis  te 

blijven  slapen.  Wat  we  toch  maar  niet  gedaan 

hebben. Enige afstand leek ons niet onverstandig.  

 

De  tweede  keer  dat  we  op  Stromboli  van  de 

veerboot  stapten,  herinnerde  ik  me  dat  de 

plaatselijke restauranthouder, Stanco geheten, ook 

verhuurde.  Dit  keer  geen  Umberto  dus,  maar 

Stanco.  Stanco  deed  zijn  naam  eer  aan,  hij  was 

meestal  te  moe,  of  liever  te  lui  om  een  poot  te 

verzetten. Maar dit keer  liep hij toch met ons mee 

naar  een  verlaten  huis  en  liet  ons  daar  in  goed 

vertrouwen  achter,  na  zijn  huur  geïnd  te  hebben, 

dat wel. In dit geval lag het huis zo verlaten dat we 

voor alle zekerheid de poort die toegang gaf tot het 

erf  maar  gebarricadeerd  hebben  met  een 

matrasspiraal  die  we  daar  vonden.  Wel  heb  ik  er 

een originele drinkkruik aan over  gehouden, die  ik 

daar rondsnuffelend vond.  

’s Morgens  in alle vroegte  liepen we door het nog 

slapende dorp naar de veerboot, die ons weer naar 

het vaste  land zou brengen. We zijn er nooit meer 

terug  geweest,  op  dit  kleine  paradijs  in  de 

Tyrrheense zee. Maar het lokt nog altijd.  ✘ 

 

 

   

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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OVER LEVEN IN MEXICO ‐ TSJAKKA IN OAXACA!  

door Frank van Schaijk 

“Señor, me regala una naranja?”  Ik knik, en Sheyla 

(11)  pakt  een  sinaasappel  van  onze  fruitschaal, 

schilt  'm  razendsnel  met  ons  te  grote  keukenmes, 

en heeft 'm al op voordat ze weer op de patio is om 

verder  te  spelen  met  onze  kinderen  en  haar 

meegebrachte  neefjes.  De  schillen  zijn  een 

gemakkelijke prooi voor de fruitvliegjes. 

 

Sinds  begin  augustus  wonen  we  (Anne  (37),  Ties 

(bijna 7), Jesse (5), Stef (3) en Frank (39)) in San Luis 

Beltrán,  een  agencia  (zeg  maar  vastgegroeid 

dorpje)  in  het  noorden  van de  stad Oaxaca.  Vijftig 

meter  van  ons  huis  beginnen  de  ezelpaadjes  naar 

de  benevelde  bergen,  en  vijftig  meter  de  andere 

kant  op  is  de  eindhalte  van  de  bus  naar  het 

centrum van de stad. Er wonen 800 mensen in San 

Luis,  er  is  een publieke primaria  (basisschool) voor 

Ties  en  een    pre‐escolar  voor  Jesse  en  Stef.  Als 

enige  blonde  koppies  trokken  de  kinderen  in  het 

begin  (te)veel  bekijks,  maar  het  dorp  en  wij  zijn 

inmiddels aan  elkaar gewend. En dat  is maar  goed 

ook, want we willen hier graag een tijdje wonen (1 

à  3  jaar). We huren  een prachtige  casa  campestre 

(landhuis)  voor  de  prijs  van  een  ruime 

Amsterdamse  studentenkamer.  Anne  werkt  voor 

de  internationale  organisatie  Oxfam  als  adviseur 

klimaatbeleid  voor  de  hele  Latijnsamerikaanse 

regio,  en  Frank  vertaalt  en  schrijft  af  en  toe.  De 

mooie Mexi‐meevaller  is dat we allebei vanuit huis 

mogen/kunnen werken,  de megapool Mexico‐Stad 

dus  konden  vermijden  en  een  hutje  op  de 

Mexicaanse  hei  konden  zoeken  (en  hebben 

gevonden).  Wel  een  flinke  hut  dus.  En  alles  doet 

het! Zelfs de telefoon‐ en internetverbinding waren 

binnen 2 weken aangesloten, niet duur en zijn ook 

nog  behoorlijk  betrouwbaar.  De  ervaringen  die 

Anne  in  haar  Mexico‐Stad‐tijd  (1995‐1996)  met 

Telmex  had  opgedaan,  deden  ons  het  ergste 

vrezen. 

 

De  huiseigenares,  een  zeer  aardige 

taartenbakkende  architecte  van  mid‐50,  woont  in 

een  eigen huisje  diep  achterin  de  tuin.  Ze  beheert 

haar  fruitbomen  (sinaasappel,  mandarijn,  grape‐

fruit,  avocado,  limoen,  mispel  en  meer)  die  de 

afscheiding  vormen  tussen  beide  huizen,  en  waar 

we  vrijelijk  van  mogen  plukken.  Soms  trekt  onze 

jongste  haar  stoute  schoentjes  aan  en  een  plastic 

tassie  uit  de  kast,  en  komt  ze  trots  terug met  een 

tas vol fruit. Onze buren hebben een enorme boom 

die  hun  onderliggende  huis  overschaduwt.  De 

andere  buurman  is  een  maïsveld.  Op  de  tweede 

dag  na  de  verhuizing  kwam  een  kluitje 

dorpskinderen (4 – 12 jaar) aan ons snuffelen, wat 

we onwennig lieten gebeuren. Heel subtiel vroegen 

ze  of  we  soms  een  empleada  (werkster)  zochten, 

want  hun  moeder  was  dat  hier  vroeger  geweest. 

Aha. Zoals veel Nederlanders in het Zuiden raakten 

we  in  de  discussie  over  lokale  werkgelegenheid, 

maar  besloten het  niet  te  doen.  In  plaats  daarvan 

besteden we ons  geld  zoveel mogelijk  in  de  lokale 

abarottes in plaats van de megawinkel Soriana. 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Onze  kinderen  zijn, mede  dankzij  de  aanwaaiende 

dorpskinderen,  inmiddels opgeschoven van “Hola!” 

en  “Adios!”  naar  “Donde  esta  mi  poppetje?”  en 

“Dame  la  pelota,  por  favor.”  Op  (voor)school 

redden ze zich met handen en voeten, en het is fijn 

dat Ties al wat kan lezen, en Jesse de net zindelijke 

Stef kan helpen, zoals op de brilloze school‐WC. De 

publieke  scholen  in  Oaxaca  zijn  berucht  om  hun 

lesuitval  en  maandelijks  stakende  activistische 

leraren. De meningen onder het publiek hieronder 

zijn  verdeeld,  afhankelijk  van  welke  krant  men 

leest. Noticias‐ en La Jornada‐lezers sympathiseren 

vaak met de lerarenvakbond Sección 22. Lezers van 

El Imparcial (De Onpartijdige...) zijn vaak pro‐PRI en 

dus  anti‐revolutionair.  In  2006  liepen  de 

traditionele  voorjaarsstakingen  met  dank  aan  het 

repressieve  optreden  van  PRI‐gouverneur  Ulises 

Ruiz  Ortiz  uit  op  een  vijf  maanden  durende 

democratische  omwenteling,  die  de  hele  staat 

Oaxaca  besloeg.  Met  instemming  van  de  PAN 

herstelde de staatspolitie de orde met straffe hand 

(denk  aan  23  doden,  honderden  arrestaties  en 

martelingen), en de PRI bereidt zich nu voor op de 

gouverneursverkiezingen  van 5  juli 2010. De APPO 

(Asamblea  Popular  de  Pueblo  de  Oaxaca)  die  de 

2006‐revolutie leidde, schijnt inmiddels wat minder 

goed  georganiseerd  en  heeft  zojuist  een  deal 

gesloten met de PAN om de PRI na 80  jaar uit het 

zadel  te  wippen.  Over  deze  deal  heerst  begrijpe‐

lijkerwijs  enig  cynisme  onder  de  lokale  bevolking. 

Hoe  dan  ook,  politiek  gekonkelfoes  genoeg  hier, 

maar  ook  reden  genoeg  voor  de  inheemse 

bevolking  (dagloon  47  pesos)  om  verandering  te 

eisen. 

 

Oaxaca  is  ook  een bijzonder mooie staat,  en heeft 

binnen Mexico de rijkste biodiversiteit, van jaguars, 

ocelotten  en  ruim  1400  vogelsoorten  tot  8.431 

soorten  planten  (waarvan  706  alleen  in  Oaxaca 

voorkomen). Vanwege het  zachte  en  relatief natte 

klimaat valt er altijd genoeg te bloeien hier. Bomen 

en  struiken  met  bloemen  in  roze,  oranje,  rood, 

blauw,  geel  en/of  paars  sieren het  dorp,  tegen de 

achtergrond  van  benevelde  en  beboste  heuvels. 

Vorige  week  cirkelden  er  ineens  een  stuk  of  zes 

gieren boven ons  huis.  Toch  even  gecheckt  of  een 

van onze kinderen niet ergens lag te bloeden, maar 

dat viel gelukkig mee. In elk geval krijgen ze hier op 

een  vanzelfsprekende  manier  prachtige  natuur 

mee,  die  ze  af  en  toe  ook  nog  kunnen  eten. 

Bijvoorbeeld  als  Sheyla  het  maïsveld  induikt  en 

terugkomt  met  10  elotes  (maïskolven)  die  ze 

behendig  schilt,  kookt,  op  een  vork  prikt  en 

insmeert met boter en kaas. Hmmmm. 

 

Er  valt  uiteraard ook  genoeg  te wennen. Alles  kan 

elk  moment  veranderen,  wat  natuurlijk  funest  is 

voor  de  gemoedsrust  van  geagendeerde 

Nederlanders  zoals wij.  In de schoolpauze  kan  een 

mede‐ouder terloops opmerken dat de school al na 

de  pauze  voorbij  is  in  plaats  van  de  normale 

anderhalf  uur  later.  Aangekondigde  gymlessen 

vervallen  omdat  de  leraar  nog  niet  voor  zijn 

examen  geslaagd  is.  De  schoolklas  van  de  jongste 

was  nog  niet  klaar  omdat  de  verf  op  was,  of  de 

schilder.  Of  allebei.  De  helft  van  de  huizen  in  het 

dorp  heeft  een  half‐afgebouwde  tweede 

verdieping. Die  komt wel als er weer  geld  is. Maar 

ondertussen komen veel uitgevlogen jonge mannen 

terug uit de VS naar het dorp, omdat de crisis daar 

vooral  de  illegale  arbeiders  treft.  Waardoor  de 

In  de  omgeving  van  Oaxaca  kan  je  heerlijk 
wandelen 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lokale  werkloosheid  hier  nu  rond  de  50%  ligt 

(schatten  ze  zelf).  Daardoor  laten  ze  zich  niet 

zichtbaar uit het  veld slaan, want  er  valt altijd wel 

wat  te  sjacheren,  te  bouwen  met  gebietste 

materialen  of  te  improviseren.  Het  dorp  verwacht 

(terecht) weinig hulp van de overheid, en werkt dus 

gezamenlijk  aan  het  groot  onderhoud  (wegen, 

scholen,  velden).  Dan  hangt  er  een  groot  bord  bij 

de school waarop staat dat zondagochtend om 8:00 

iedereen wordt verwacht met hamer, zaag, spijkers 

en ander onvertaalbaar gereedschap. Deze tequios 

(taken)  zijn  onderdeel  van  de  usos  y  costumbres 

(gewoonten en  gebruiken) die de vaak geïsoleerde 

gemeenschappen hier al eeuwen hanteren, al ruim 

voor  Cortès.  Gezellig  met  z'n  allen  aan  de  weg 

timmeren.  

 

Over  leven  in Mexico  valt uiteraard nog veel meer 

te schrijven: het vlaggezwaai, de heldenverering en 

de  1200  publieke  feestdagen.  De  Az‐,  Mix‐,  Tol‐, 

Zapo‐  en  Videoteken.  Het  onnavolgbare  straat‐

namensysteem  (alleen  al  in  de  stad Oaxaca  zijn  er 

32 Calles Benito Juárez...), de elektrische bedrading, 

communicatie  met  mompelende  pubers,  uit‐

drogende mais vanwege het verkorte regenseizoen, 

en natuurlijk  het weggedrag  van buschauffeurs  en 

(motor)taxista's. Wie weet tot een volgende keer! ✘ 

   

New Restaurant: 

Rojo Bistro 
Amsterdam 71-C 

Col. Condesa, esq. Parras 

Telefoon: 5211 3705 

Wel reserveren 

   
SPECULAAS VS SPECULOOS  

door Joke Duijvestijn 

Zoals  ik  in  het  stukje  van  de  bestuurstafel  al  vermeld  heb,  nodigen  wij  onze  Belgische  vrienden  en 

vriendinnen graag uit om samen met ons het grote Sinterklaasfeest te vieren. Als halve Nederlander en halve 

Belg (ik ben namelijk in België geboren uit een Nederlandse vader en een Belgische moeder) heb ik als kind 

het Sinterklaasfeest zowel bij mijn Nederlandse oma gevierd als bij mijn Belgische pepe en meme (“opa en 

oma”). Beide feesten stonden natuurlijk in het teken van veel cadeautjes en veel snoep. 

 

Wat  ik  toch wel  het  lekkerste  vond was  speculaas  /  speculoos.  Beide baksels  zijn  vergelijkbaar maar  toch 

weer  totaal  verschillend.  In  België heet de  lekkernij  speculoos omdat er geen speculaaskruiden maar, hoe 

kan het anders, speculooskruiden in worden verwerkt. 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Speculaas  is  afkomstig  van het  Latijnse woord  “speculator”. Dit  betekent  “Hij  die  alles  ziet”. Dit  is  ook de 

bijnaam van Sinterklaas. Daarnaast verwijst het woord speculaas ook naar het Latijnse woord “speculum”. 

Dit betekent “spiegel”. Dit heeft weer te maken met het feit dat een speculaaspop het spiegelbeeld  is van 

koekplank waar hij af komt. 

 

De smaak van speculaas en speculoos  is wel  verschillend. De voor mij  lekkerste speculoos  is van het merk 

Lotus, de lekkerste speculaas komt gewoon van de bakker. Wil je het verschil tussen deze twee lekkernijen 

zelf ook eens ervaren dan daag ik je uit tot het uitvoeren van de volgende recepten: 

 

Nederlandse speculaaskoekjes Belgische speculooskoekjes 

Benodigdheden 

400 gram bloem, gezeefd 

250 gram bruine basterdsuiker 

200 gram boter, koud  

75 gram amandelsnippers  

2½ theelepel bakpoeder  

1½ theelepel speculaaskruiden  

1 ei  

Mestpuntje zout  

Benodigdheden 

1.000 gram bloem (zelfrijzend)  
500 gram boter 
330 gram fijne suiker 
330 gram donkere kandijsuiker 
1 eetlepel kaneelpoeder 
1 eetlepel speculooskruiden (kaneel, 
kruidnagel, kardemom en nootmuskaat) 
1 theelepeltje zout (geen vol lepeltje) 
½ pakje vanillesuiker 
½ glas water  
4 eieren  
Geschaafde amandelen indien gewenst  
 

Bereiding 

Bloem mengen met bakpoeder,kruiden en zout  

Koude boter en de basterdsuiker toevoegen  

Dit alles tot een soepel deeg kneden 

Het deeg 1 nacht laten rusten in de koelkast  

Deeg nog een keer goed doorkneden  

Kleine balletjes maken en deze in  

een ingevet bakblik drukken 

Oven voorverwarmen op 170 graden  

De speculaaskoekjes met ei bestrijken  

Bestrooien met de amandelen  

Ook de amandelen met ei bestrijken  

Koekjes bakken in 20 tot 25 minuten  

De laatste 5 minuten de koekjes even omdraaien  

Bereiding 

Alle ingrediënten in een mengkom doen 

Dit alles tot een soepel deeg mengen 

Dit 1 nacht laten rusten in koelkast  

Deeg nog een keer goed doorkneden  

Oven voorverwarmen op 175 graden  

Het deeg in gelijke porties verdelen 

Hier langwerpige worstjes van rollen 

De worstjes met amandelen bestrooien 

Deze op een ingevet bakblik 15 tot 20 

minuten laten bakken 

 

 

Neem uw koeken gerust mee naar het Sinterklaasfeest. Hoe meer te snoepen hoe lekkerder het feest!  ✘ 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ALGEMENE INFORMATIE VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING IN MEXICO  
 

Bestuur Nederlandse Vereniging in Mexico 
Ere‐Voorzitter   Harer Majesteits Ambassadeur drs. Cora Minderhoud 

Voorzitter  Joke Duijvestijn  5570 2404  jokeduijvestijn@gmail.com 

Vice Voorzitter  Roel van Halen  5291 6131  vanhalen@mexis.com 

Secretaris  Machteld Caminada  55202707  bartmachteld@gmail.com 

Penningmeester  Joost Draaisma  5593 5187  jdraaisma1@worldbank.org 

Leden  Christina Keizer  5846 1586  hwkintlmex@iserve.net.mx 

  Henk Keizer  5846 1586  hwkintlmex@iserve.net.mx 

  Hans van den Bongard  5543 3314  hansbongard@yahoo.com 

Ledenadministratie en website  Eric van Nuland  5662 1033  ericddd@prodigy.net.mx 

PoPo  Ad ten Kate  5559 0143  adtenkate@hotmail.com 

Vertegenwoordiger NL ambassade  Jan Bijl  5520 3189  jan.bijl@live.nl  

 

Website 
http://www.nvmexico.nl 

 

Lidmaatschap 
Het  lidmaatschap  bedraagt  500  pesos  per  familie  per  kalenderjaar.  Leden  kunnen  deelnemen  aan  alle 

activiteiten  die  georganiseerd  worden  door  de  vereniging  en  ontvangen  tweemaandelijks  het 

verenigingsblad de PoPo.  

 

Aanmelding nieuwe leden 
Na betaling van het lidmaatschap een kopie van het stortingsbewijs, naam, adres, telefoonnummer en liefst 

een e‐mail adres sturen naar:  Joost Draaisma 

  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. 








