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VAN DE REDACTIE  

 
 

Het kon niet zo blijven doorgaan. Nadat we gedurende een aantal  jaren PoPo’s hebben gehad van rond de 

24  pagína’s,  was  het  september/oktober  nummer  er  een  van  32  en  dat  van  november/december,  mede 

vanwege Sinterklaas en Kerst, maar  liefst 36 pagina’s. Deze keer doen we het weer wat bescheidener met 

een aflevering die naar de traditionele proporties is teruggebracht. Ook is hij wat aan de late kant, maar dat 

is  toe  te  schrijven  aan de welverdiende  rust  na  onze  vermoeienissen  om het  vorige  nummer  in  elkaar  te 

draaien. Onze excuses. 

 

We zijn het nieuwe jaar, waarin Mexico het 200‐jarig bestaan van haar onafhankelijkheid viert, met goede 

moed begonnen. Onze Nederlandse Vereniging heeft weer allerlei activiteiten in petto, waarover het een en 

ander te lezen valt in wat onze interim voorzitter Roel van Halen schrijft namens het bestuur. Daarin ook een 

uitnodiging om mee te denken over nieuwe mogelijkheden. 

 

Verder  bieden  we  jullie  in  deze  aflevering  van  de  PoPo  behalve  de  standaardrubrieken  van  komende 

activiteiten, wisten‐jullie‐dat en Nederlandse cultuur in Mexico, een aantal bijdragen van leden, alsmede de 

financiële  verslagen  over  de  afgelopen  twee  verenigingsjaren  van  onze  NV.  En  niet  te  vergeten,  voor 

degenen die zich eraan gewaagd hebben, de oplossing van de kerstpuzzel van het vorige nummer. 

 

In  de  bijdragen  van  leden  vertelt  Frank  van  Schaik  over  hoe  zijn  zoon  in  een  dorpje  in  de  buurt  van  de 

hoofdstad  van  de  staat  Oaxaca  op  school  wat  vaderlandsliefde  wordt  bijgebracht.  Mexicaanse 

vaderlandsliefde  dan  wel  te  verstaan.  Ons  redactielid  Ad  ten  Kate  beschrijft  zijn  weekendwandeling  met 

hindernissen naar  het  centrum van Cuernavaca  en  raadt  landgenoten die  zich  aan dat  soort  hindernissen 

storen, af zich in Mexico te vestigen. Ons andere redactielid Frank Hoogendoorn vraagt zich af of Mexico wel 

een ontwikkelingsland  is  en  verbaast  zich  over  het  enorme  verschil  tussen  rijk  en  arm hier.  Tenslotte  een 

verslag  van de  indrukken die  Paul  en  Gerda  Laumans opdeden  tijdens  een  reis  door  Zuid‐Mexico,  van de 

bizarre wijze waarop Mexicanen hun godsdienten beleven.  

 

We wensen jullie veel leesplezier, 

 

Ad, Frank, Jacob en Yolanda
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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  behoudt  zich  het 

recht  voor  alle  ingezonden  kopij 

zonder  overleg  te  wijzigen,  in  te 

korten, niet te plaatsen, etc. 

 

Advertenties 
Advertenties kosten: 

1 pagina:  $2.500 per jaar 

½ pagina:  $1.250 per jaar 

¼ pagina:  $ 625 per jaar 

Speurders :  $ 100 per keer 

 

Oplage 
140 stuks 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KOMENDE ACTIVITEITEN  

 
Zondag 28 februari  Fietsen door de stad 

  De lang verwachte Bicentenario (het 200‐jarig bestaand van Mexico) is aanstaande. 

Nederland geeft Mexico op deze verjaardag een fietsplan cadeau. Om iedereen de 

kans  te  geven  om  te  ervaren  hoe  leuk  het  is  om  door  Mexico  Stad  te  fietsen 

organiseert de Nederlandse Ambassade samen met de Nederlandse Vereniging een 

fietstocht  langs  allerlei  interessante  plekken  en  gebouwen  in  Mexico  Stad.  Na 

afloop van deze fietstocht is er voor de deelnemers een hapje, een drankje en meer 

uitleg over het genoemde fietsplan. Voor meer info, zie onze website 

 

Zaterdag 6 maart  Zwemmen met Dolfijnen 

  In Bosque Chapultepec is een dolfinarium en daar is het mogelijk om een keer met 

dolfijnen te zwemmen. Voor meer info, zie onze website. 

 

Zaterdag 20 maart  Paaseieren zoeken 

  De traditionele Paasbrunch wordt dit jaar gehouden in de ruime tuin van Karel van 

Laack, in Toluca. Op slechts 30 minuten reisafstand vanaf Santa Fe.  

  Voor  de  kinderen  is  er  zoals  gewoonlijk  het  eierenverven  en  de  paashaas  zal 

vervolgens de eieren verstoppen. Aansluitend is er voor iedereen een overheerlijke 

barbecue! Voor meer info, zie onze website. 

 

Donderdag 6 mei  Oranjebal 

  Dat het er  komt staat als  een paal boven water, maar zelfs de  datum  is nog niet 

100% zeker. Voor meer info, zie onze website 

 

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

door Roel van Halen 

Na het vertrek van onze voorzitter Joke Duijvestein 

heeft  men  mij  weer  de  aanvoerdersband  toe‐

geworpen  en  zolang  geen  nieuwe  kandidaat  zich 

meldt,  wil  ik  die  band  natuurlijk  best  een  paar 

maanden dragen. Dus  .  .  . wie ambities heeft,  laat 

het weten!  

 

Dit  is  trouwens  niet  de  enige  verandering  binnen 

het  bestuur:  Joost  Draaisma  heeft  de  kas  over‐

gedragen  aan  Willy  van  Iersel  (maar  blijft  aan  als 

bestuurslid)  en  Walter  Elderlink  is  het  bestuur  als 

lid  komen  versterken.  Bij  deze  heel  veel  dank  aan 

hen allen, voor bewezen en toekomstige diensten. 

 

Wat denken we dit jaar te gaan doen? Naast de min 

of meer  vaste  onderdelen  zoals  borrels,  koffies  en 

tennis  willen  we  voor  de  zomer  nog  paaseieren 

gaan zoeken, het Oranjebal meemaken, een buiten‐

dag  in  Cuernavaca  organiseren  en  in  juni  in  het 

oranje het WK voetbal beleven. 

 

Daarnaast  zijn  er  ideeën  om  wandelingen  te 

organiseren  naar  onbekende  en  mooie  plekken 

buiten Mexico  Stad,  een dag  in  Queretaro door  te 

brengen met  de  aldaar woonachtige  Nederlanders 

en nog  veel meer.  In de  komende maanden  zullen 

we  daarover  meer  laten  weten,  dus  raadpleeg  de 

PoPo en de website. 

  

Maar,  daar  moeten  jullie  wel  wat  voor  doen: 

Contributie  betalen!  Wij  vragen  slechts  het  be‐

scheiden  bedrag  van  500  pesos  per  jaar  om  de 

vereniging draaiende te houden, dus leg een knoop 

in  je  zakdoek  en  maak  van  onze  nieuwe  penning‐

meester Willy een blij mens. 

  

Ook nodig ik iedereen uit om de helpende hand toe 

te  steken  bij  het  organiseren  van  de  diverse 

activiteiten.  Het  komende  Oranjebal  wordt 

georganiseerd  door  een  enthousiast  comité  met 

onder andere Roeland Delfgauw en Niels van Vliet, 

de Paaseieren worden in het bos van Karel en Cathy 

van  Laack  verstopt  (kom  hun  zondagsrust 

verstoren)  en  Hans  en  Jo  van  Marweijk  zijn  weer 

onze gastheer en vrouw in Cuernavaca.  

  

Nieuwe  ideeën  en  impulsen  zijn  altijd  van  harte 

welkom, dus aarzel niet als jullie iets willen doen of 

een idee hebben voor een activiteit. 

 

Tot  spoedig  ziens  bij  één  van  onze  volgende 

evenementen.  ✘ 

 

 

 

DÉSIRÉE LARENAS LINNEMANN 
Alergologe en kinderarts 
(kinderen en volwassenen) 

 
HOSPITAL MÉDICA SUR 

 
Puente de Piedra n° 150 

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

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

ext.4372 
Celular: (52 of 044)-55-8509.5950 

www.dra-desiree-larenas.medem.com 
 

Officieel bedrijfsarts van de Nederlandse 
Ambassade 

Opleiding: Rijksuniversiteit Utrecht. 
Instituto Nacional de Pediatría, México 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MEXICAANS NATIONALISME  

door Frank van Schaik

Elke  maandagochtend  om  acht  uur  staan 

ze allemaal in rangorde opgesteld rond het 

schoolplein:  de  twaalf  klassen  van  de 

publieke  basisschool  in  San  Luis  Beltrán, 

het door de stad Oaxaca ingehaalde dorpje 

waar we sinds juli 2009 wonen. Onze zoon 

Ties (net 7)  is de enige niet‐Mexicaan. Zijn 

blonde koppie blinkt in de zon.  

 

Een  lerares  pakt  de  microfoon  en  roept 

militaire  bevelen.  Op  “Firme,  YA!”  zetten 

alle  250  geüniformeerde  kinderen  hun 

rechterhand  dwars  op  hun  borst  ter 

hoogte  van  hun  hart.  Een  volkomen 

grijsgedraaide  versie  van  het  Mexicaanse 

volkslied  schalt  door  het  dorp:  pa‐pa‐pa‐pa‐pa‐pa‐

pa‐pa‐paaaa‐pa!  Het  ietwat  ongezellige  karakter 

van  de  tekst  (waaronder  bijvoorbeeld  “Oorlog, 

oorlog! Neem des vaderlands banieren en drenk ze 

in  golven  van  bloed!”)  lijkt  niemand  te  beletten 

onbekommerd mee  te  zingen,  ook  niet  de  ouders 

die  oprecht  trots  (of  uit  plichtsbesef)  aan  het  hek 

staan  te  kijken,  eveneens  met  hun  hand  op 

borsthoogte.  

Er  volgen  wat  korte  huishoudelijke  mededelingen, 

en  dan  begint  het  volkslied  weer,  waarop  zeven 

meisjes uit klas 8 stampend het plein oplopen, een 

grote  Mexicaanse  vlag  stevig  in  de  handen.  Links 

rechts,  links  rechts.  De  eersteklassertjes  kijken  vol 

bewondering toe, Ties ook. Als de marsmeisjes zich 

vooraan  hebben  opgesteld,  komt  één  klas  naar 

voren  en  draagt  een  19e‐eeuws  heldendicht  over 

een vaderlandse held (nooit heldin) voor, compleet 

met dramatisch uitgestrekte armen en authentieke 

declameersnik.  Dan  weer  het  volkslied  voor  de 

afmars van het vlagpeloton, en na een halfuur sluit 

de directeur met een toespraak af.  

 

Dat was even slikken de eerste keer. Dat onze drie 

kinderen  een  uniform  aan  moeten  op  de  lokale 

publieke  school  en  crèche,  daar  wen  je  nog  wel 

aan.  En  het  heeft  toch  ook  een nivellerend  effect, 

niet  perse  verkeerd. Maar  toen  ze  na  twee weken 

al op zestien manieren de Mexicaanse vlag hadden 

getekend,  geschilderd,  geplakt  en  geknutseld, 

fronsten we onze Hollandse wenkbrauwen.  Elke  dag  om  6  uur:  vlagopvouwen  in  Huajuapan 
de León 

Maandagochtend 8 uur 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Dat werd niet beter toen op 15 en 16 september de 

onafhankelijkheid  van  1810  werd  gevierd.  Een 

langdurige optocht in de hete zon door het dorp, en 

maar  zwaaien  met  dat  vlaggetje.  “Viva  Hidalgo!” 

“Viva Juárez!” “Viva Morelos!” Een lolbroek uit klas 

2 riep gelukkig nog tegendraads: “Viva yo!”. Overal 

uitvoerige  verslagen  van  veldslagen  en  helden‐

daden,  en  zelfs  de  crèche  had  een  vlagmars 

gemaakt door meisjes van vijf jaar! En uiteraard het 

eeuwige  volkslied,  dat we  inmiddels  beter  kennen 

dan  het  Wilhelmus.  Pa‐pa‐pa‐pa‐pa‐pa‐pa‐pa‐

paaaa‐pa!  

 

Dit  nationalistische  gedweep  nam  bizarre  vormen 

aan  toen  ik  een  paar  weken  geleden  een 

ongebruikelijke  drukte  ontwaarde bij  de  school.  Ik 

wist van niets, want Ties was  twee weken met zus 

en  moeder  in  Nederland  sneeuwballen  gooien. 

Auto's,  busjes,  veel  geroep  en  drukte  op  het 

schoolplein,  veel mensen die  ik  niet  eerder  gezien 

had.  Navraag  leerde  me  dat  de  school  vandaag 

gastvrouw  was  van  een  heus  vlagmars‐concours, 

een  soort  mix  van  een  vaandelzwaai‐bijeenkomst 

en een cheerleader‐competitie.  

Niet  minder  dan  elf  scholen  deden mee,  waarvan 

één zelfs uit Mexico Stad was komen aankachelen. 

Ruim vier uur lang (de hele schooldag dus) werden 

er  door  elf  teams  van  zeven meisjes  ingewikkelde 

figuren  gelopen  over  het  schoolplein,  onder  het 

toeziend  oog  van  drie  vlagmarsconcoursjuryleden 

achter tafeltjes.  

Op  schreeuwcommando's  van het  übermarsmeisje 

werd  links  gedraaid,  rechts  gedraaid,  gesplitst, 

voor/achter  gewisseld,  de  (witte,  want  feest‐

dagloze)  vlag  overgedragen  en  weer  terug  in 

ontvangst  genomen.  En  al  die  tijd  de  schoolkids 

maar  chips  eten  en  de  coach  gespannen  aan  de 

zijlijn toekijken, zich afvragend of hij de linksback al 

moet  wisselen.  Geef  mij  dan  maar  een  Hollandse 

sportdag in de regen. 

 

Mexico  staat  natuurlijk  bekend  om  haar  enorme 

vlaggen,  en  ook  om  haar  vele  heldendata  (21 

maart,  20  april,  1  mei,  5  mei,  15/16  september, 

etc.), die  overvloedig  terug  te  vinden  in de namen 

van straten, dorpen en ook de school van Ties: “20 

de Noviembre” ‐ de datum van Emiliano Zapata en 

Francisco Madero, die  in  1910 het  land bevrijdden 

van de brute dictator Porfírio Díaz, die 34 jaar  lang 

de boel met straffe hand had bestierd. Al dacht een 

lerares  dat  20  november  iets  met  1810  te  maken 

had.  

Er  wordt  sowieso  soms  nogal  luchtig  over 

historische feiten heengestapt. In de 20‐november‐

optocht  (alle  jongens  verkleed  als  Zapata,  met 

(houten)  geweer,  sombrero  en  puntsnor)  werd 

zonder  enig  probleem  ook  een  groot  portret 

meegedragen  van  diezelfde  Porfírio  Díaz.  Alsof  je 

op 5 mei met een mooie foto van Adolf Hitler rond‐

loopt.  Het  is  ook  niet makkelijk,  dat  nationalisme. 

Dat wordt nog wat, in dit (bi)centenario‐jaar 2010. 

 

Pa‐pa‐pa‐pa‐pa‐pa‐pa‐pa‐paaaa‐pa!   ✘20 november: Ties op de foto met Porfírio Díaz 



JANUARI/FEBRUARI 2010 - 7 - 

 
NEDERLANDSE CULTUUR IN MEXICO  

door Marloes van Beveren 

Theaterstuk Príncipe y Príncipe 
Gebaseerd op het boek van Linda de Haan en Stern Nijland over twee prinsen die verliefd op elkaar worden. 

Vanaf februari zal dit stuk opgenomen worden in de programmering van de Secretaría 

de Cultura del Distrito Federal. 

Data:  13 februari tot en met 11 april, zaterdags en zondags om 13.00 uur 

Locatie:  Teatro Benito Juárez, Villalongin 15, Colonia Cuauhtemoc 

Entree:  60 pesos 

Voor meer informatie:  www.cultura.df.gob.mx/index.php/recintoss/details/2510‐principe‐y‐principe 

 

Optredens Marzio Scholten Jazz Kwartet 
De jonge succesvolle jazzgitarist Marzio Scholten treedt op op verschillende locaties in Mexico Stad. 

Datum:  donderdag 11 om 22.00 uur 

Locatie:  Zinco Jazz Club, Motolinia 20 esq. 5 de mayo Centro Histórico 

Datum:  vrijdag 12 om 21.30 uur 

Locatie:  El Convite, Ajusco 79 bis, Portales Sur (12 maart) 

Datum:  zaterdag 13 maart vanaf 17.00 uur 

Locatie:  Eurojazz  Festival,  Centro  Nacional  de  las  Artes,  Río  Churubusco  No.79  esq. 

calzada de Tlalpan Colonia Country Club, 04220, México D.F. 

Voor meer informatie:  www.marzioscholten.com en www.paisesbajos.com.mx 

 

Pianist Martijn van der Hoek speelt met het Yucatan Symphony Orchestra 
 

Datum:  19 maart om 21.00 uur en 21 maart om 12.00 uur 

Locatie:  Teatro Peon Contreras, Calle 60 con 57, Colonia Centro, Mérida 

 

 

 

Uitwisselingsprogramma Nederlandse en Mexicaanse beeldend kunstenaars 

Wilt u meer werk van de Mexicaanse makers van bovenstaande werken zien, kijk dan op pagina 11 van deze 

PoPo.  ✘ 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LOS ARCOS  
door Ad ten Kate 

Zaterdagmorgen,  kwart  over  negen.  De  eerste 

stralen van de februarizon wurmen zich met enige 

moeite  over  de  heuvelranden  die  ons  fracciona‐

miento  van  de  drukte  en  het  gewoel  van  de 

buitenwereld  afschermen.  De  temperatuur  is  die 

van de stad van de eeuwige lente en laat luchtige 

kleding toe. Dus begint de Nederlandse Mexicaan, 

die  ik  ben,  zijn  wekelijkse  wandeling  naar  het 

centrum van Cuernavaca vermomd als gringo: dat 

wil  zeggen  in  short en met de baseballcap die hij 

bij  zijn  laatste  bezoek  aan  Adriaan  jr.  in  Chicago 

heeft aangeschaft. 

 

Aangekomen bij de uitgang van la Cañada groet ik 

de  oppassers  van  de  veiligheidsdienst  die 

nauwkeurig  de  ingang  in  de  gaten  houden.  Daar 

buk  ik  me  onder  de  hefboom  door  en  begin  de 

tocht  met  hindernissen,  die  mijn  wandelingen 

naar Los Arcos altijd tot een avontuur maken. Op 

de stoep van de Avenida de los Escritores, waar ik 

me als schrijver  toch in m’n element zou moeten 

voelen,  is  het  ook  steeds  bukken  omdat  anders 

die  pet  uit  Chicago  steeds  blijft  hangen  aan  de 

takken  van de bomen die  op Mexicaanse hoogte 

gesnoeid  worden  en  geen  rekening 

houden met  het  feit  dat  er  ook  wel  eens 

voetgangers  van  Nederlandse  afmetingen 

voorbij komen. 

 

Bovendien  is  die  stoep  nou  niet  bepaald 

gelijkmatig.  Hier  en  daar  wrikken  de 

wortels  van  de  wat  hogere  bomen  de 

blokken  gestort  beton  van het  trottoir  uit 

hun  voegen,  of  breken  ze  ze  gewoon  in 

tweeën. Daardoor moet ik niet alleen mijn 

pet  in  de  gaten  houden,  maar  ook  m’n 

best  doen  om  niet  te  struikelen  over  die 

ongelijkmatige  toestand  onder  me.  Daar 

komt  nog  bij  dat  de  opritten  naar  de wat  hoger 

gelegen  huizen  de  stoep  gebruiken  om  een  deel 

van het hoogteverschil tussen het straatniveau en 

hun  tuin  te  overbruggen.  Die  lopen  dus  schuin 

omhoog.  Om  vooruit  te  komen  zou  je  eigenlijk 

moeten  “kanten”,  zoals  je  dat  doet  bij  het  skiën, 

maar  dat  gaat  wat  moeilijk  met  die  losse 

wandelschoenen  van  me.  Kortom,  een  weinig 

rolstoelvriendelijke omgeving hier,  zie  foto. Maar 

goed,  als  je  je  aan  dat  soort  dingen  gaat  storen, 

moet je niet in Mexico komen wonen. 

 

Bij  la  Carolina  aangekomen  kom  ik  langs  het 

plaatselijke baseballstadion.  Ik ben er een keer  in 

geweest.  Ik  liep  toen  ook  te  wandelen  naar  het 

centrum  toen  ik  opeens  op  m’n  schouder  werd 

geklopt.  “Señor  Adriaan,  ¡qué  milagro!,  ¿cómo 

está?  ’t  Was  Ignacio,  de man  die  jaren  daarvoor 

mijn  huis  geschilderd  had.  Hij  was  op  weg  naar 

het stadion waar zijn zoon een wedstrijd speelde. 

“Waarom gaat u niet even mee?” Kaartjes  kopen 

was er niet bij, hij was bekend daar, we mochten 

zo  doorlopen.  Er  bleek  plaats  voor  zo’n  400 

toeschouwers, maar als er 75 zaten, was het veel. 

Speciaal voor rolstoelen 



JANUARI/FEBRUARI 2010 - 9 - 

Allemaal  familie  of  kennissen  van  de  spelers;  ze 

kenden  elkaar  allemaal.  Ik  werd  aan  iedereen 

voorgesteld en opgenomen in de groep, zoals dat 

hier  in Mexico  gebruikelijk  is.  Ik  herinner me het 

voorval in het voorbijgaan. 

 

Tegenover  het  kerkhof,  waar  op  Allerzielen  alles 

oranje  is  van  de  zempaxuchitl,  wordt  een  groot 

deel  van  de  weg  in  beslag  genomen  door  de 

geïmproviseerde  eettentjes  waar  de  plaatselijke 

bevolking in de weekends komt ontbijten. De geur 

van  la  pancita  komt  me  tegemoet.  “Qué  le 

ofrezco, patrón? Qué se  le antoja?” Nu heb ik het 

niet  zo  op  pancita,  dus  lieg  ik  terug  “Muchas 

gracias  mi  reina,  ik  heb  al  ontbeten,  que  tenga 

bonito  día!”  en  vervolg mijn weg. Wat  verder  op 

kom  ik  langs  de  kapsalon  die  zijn  stoep  heeft 

verfraaid met badkamertegeltjes. Ik neem aan om 

klanten  te  trekken  en  waarschijnlijk  ook  omdat 

dat  wat  gemakkelijker  schoonmaakt.  Drie  jaar 

geleden  gleed  mijn  zus  erop  uit  en  brak  daarbij 

haar  pols.  Nu  hebben  ze  er  wat  antislip  bandjes 

opgeplakt.  Toch  voorkomend!  Kennelijk  heeft  de 

eigenaar  mijn  klacht  over  het  gebeuren  serieus 

genomen. 

 

Beneden aan de brug 2000 versmalt de stoep zich 

tot  hooguit  70  centimeter  met  een  lantaarnpaal 

precies  in  het  midden.  Ik  wurm  me  erlangs  en 

vraag  me  af  hoe  mijn  wat  buikigere  medevoet‐

gangers dat klaarspelen. Even later voel  ik nattig‐

heid  in m’n nek en op m’n schouders.  ’t Komt uit 

een  ontwateringsbuisje  van  een  dak  ergens 

daarboven.  En  dat  valt  dan  gewoon  maar  op  de 

hoofden van de voorbijgangers. In ieder geval een 

goedkopere oplossing dan een regenpijp. Je zou je 

eraan  kunnen  storen,  maar  dan  moet  je  niet  in 

Mexico komen wonen. 

 

Om tien uur kom ik aan op het zocalo. Ik steek het 

plein  over  waar  ze  bezig  zijn  met  het  in  elkaar 

draaien  van  wat  stellages  voor  een  of  andere 

publieke bijeenkomst. Dat  voorspelt onheil, want 

als  er  één  woord  is  dat  niet  in  het  Mexicaanse 

woordenboek  voorkomt  is  het  wel  geluidsover‐

last.  Claxons,  sirenes,  keiharde  muziek  en  liefst 

alles  door  mekaar  heen,  dat  vinden  ze  normaal 

hier.  En  als  je  protesteert,  kijken  ze  je  onbe‐

grijpend  aan. Waar  heeft  die man het  over?  Een 

hel voor  iemand zoals  ik, die  graag naar de stilte 

luistert.  Maar  ja,  als  ik  me  daaraan  ga  zitten 

storen,  dan  had  ik  maar  niet  in  Mexico  moeten 

komen wonen. 

 

Ik heb dat vaker meegemaakt, hier op het  zocalo 

van  Cuernavaca,  dat  ze  een  hels  spektakel  op 

touw zetten, en om jullie de waarheid te zeggen, 

tegen de tijd dat ze met hun megafoons beginnen, 

is het vertoeven op het terrasje van Los Arcos niet 

aangenaam  meer.  Dan  kan  je  maar  beter  de 

terugweg aanvaarden. Gelukkig zal het nu nog wel 

even duren, want ze zijn nog maar amper begon‐

nen met het opzetten van de stellages. 

 

In Los Arcos  is er het  een en ander veranderd.  Ik 

ben  er  al  een  paar  maanden  niet  geweest  van‐

wege  een  lange  reis  naar  Nederland  en  wat 

afspraken in Mexico Stad tijdens de weekends. De 

ingang  van  opzij  is  verplaatst  naar  het  midden. 

Daarvoor  hebben  ze  het  fonteintje  van  cantera 

waar ik altijd naast ging zitten om van het geklater 

te genieten, opgeofferd. Jammer, maar het is niet 

anders. Verder hebben ze de parasolletjes vroeg‐

tijdig  vervangen  door  het  plastic  scherm  dat  ze 

tijdens  de  regentijd  altijd  hebben  hangen.  Ik 

bedenk  me  dat  het  tijdens  mijn  afwezigheid 

vreselijk  geregend  heeft  hier,  dus  zij  het  ze 

vergeven. 

 

Ook het dienstertje is nieuw voor me. Of is het dat 

ze haar haar anders heeft? Ik ben er niet helemaal 

zeker  van.  Ze  begroet  me  met  een  innemende 

glimlach waarvan ik me afvraag of het is omdat ze 

me aardig vindt, of dat ze nou juist is aangenomen 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bij  Los  Arcos  omdat  ze  die  lach  aan  iedere  klant 

schenkt.  ’t Zal het  laatste wel zijn. Toch knap van 

haar  dat  ze  die  twijfel  bij  mij  oproept.  “Lo  de 

siempre,  zeg  ik,  huevos  estrellados  con  tocino, 

frijolitos, un jugo de narana y cafe.” Ze neemt de 

bestelling  op  en  loopt  parmantig  terug  naar  de 

keuken. Uit die manier  van  lopen maak  ik op dat 

ze weet dat ik haar nakijk. 

 

Als ik m’n Mexicaanse uitsmijter naar binnen zit te 

werken, komt er een jongetje  langszij die me een 

doosje  kauwgumpjes  onder  de  neus  douwt.  Ik 

schat hem op een jaar of zes. Hij heeft het bordje 

van  verboden  toegang  voor  ambulantes  bij  de 

ingang  getrotseerd,  waarschijnlijk  niet  uit  onge‐

hoorzaamheid  maar  eerder  omdat  hij  niet  kan 

lezen.  Ondanks  die  baseballcap  van me,  neem  ik 

nooit  kauwgum,  dus  stop  ik  Juanito  een  paar 

pesos toe en probeer daarbij de glimlach van het 

dienstertje  te  imiteren. Hij  kijkt me onbegrijpend 

aan  en  blijft  aandringen.  Om  hem  tevreden  te 

stellen  neem  ik  maar  een  kauwgumpje  uit  zijn 

doosje,  anders  voelt  hij  zich  als  bedelaar 

behandeld  en  dat  is  zijn  eer  te  na.  De  echte 

gringo,  niet  de  vermomde,  aan het  tafeltje  naast 

me  koopt  ook  niets  en  beperkt  zich  tot  de 

glimlach. Bij hem dringt onze vriend niet aan. Die 

twee  begrijpen  elkaar  beter,  denk  ik.  Van mede‐

leven heeft het jongetje geen weet. 

 

Na  het  ontbijt  lees  ik  onder  het  genot  van  een 

sigaartje,  op  het  terras  mag  dat  nog,  verder  in 

Ceasarion van Tommy Wieringa. Wat kan die man 

schrijven!  Ik  ben  onder  de  indruk  van  de  manier 

waarop  de  ik‐figuur  van  de  roman  de weerstand 

van zijn moeder beschrijft tegen een operatie van 

haar  kankergezwel  volgens  de  klassieke  genees‐

kunde,  hoe  ze  daar  het  slachtoffer  van wordt  en 

ook  hoe  hij  daar  mee  omgaat.  Juist  op  het 

moment  dat  ik  het  af  heb,  beginnen  ze met  het 

gelazer  op  het  plein.  Dus  reken  ik  af  en  maak 

aanstalten om de wandeling  terug  op  te  pakken. 

Nog  even  een  technische  stop,  want  tijdens  die 

wandeling is er nergens gelegenheid om ongezien 

de aardappeltjes af te gieten. 

 

Op het plein blijkt het deze keer niet  te  gaan om 

een  politieke  bijeenkomst  of  om  een  protest 

tegen  iets waar  een  groep mensen het  niet mee 

eens  is.  Nee,  nu  wordt  er  “getrouwd”.  Dat  wil 

zeggen,  er worden huwelijksaktes  afgegeven  aan 

mensen  die  al  lang  een  gezin  hebben  gesticht, 

maar  nooit  de  moeite  hebben  genomen  dat 

officieel  vast  te  leggen. Daar moet natuurlijk  een 

feest van gemaakt worden. Hoe dat precies  in z’n 

werk gaat, weet  ik niet, maar  ik  vraag me wel af 

hoe  ze  nagaan  of  de  bruid  of  bruidegom  niet  al 

met  een  ander  getrouwd  is.  Dat  is  een  veel 

voorkomend fenomeen hier in Mexico. 

 

Het ongehuwd samenwonen is onder het gewone 

volk  van  Mexico  niet  iets  van  de  moderne  tijd, 

zoals in Nederland, maar meer het gevolg van alle 

rompslomp  die  het  trouwen  voor  de  burgerlijke 

stand met zich meebrengt. Dat is ook zo omdat er, 

zeker op het platteland, maar weinig klopt van de 

geboorteaktes  die  nodig  zijn  om  je  in  de  echt  te 

verenigen. Dan  trouwen ze maar voor de kerk en 

blijven  de  echtverbintenissen  vaak  ongere‐

gistreerd.  De  overheid  probeert  daar  wat  aan  te 

doen,  mede  om  de  drempel  voor  mannen  om 

vrouw en kinderen  in  de steek  te  laten, wanneer 

het  allemaal  niet  zo meezit, wat  te  verhogen. Of 

het  veel  zal  helpen blijft  de  vraag, maar  als  je  je 

daaraan gaat zitten storen, moet je niet in Mexico 

komen wonen. 

 

De  weg  terug  is  een  herhaling  van  de  heenweg 

maar dan wel in omgekeerde volgorde. Bovendien 

loopt de weg nu omhoog  en met die  februarizon 

al wat hoger  in het vizier geeft dat aanleiding tot 

de  nodige  zweetdruppeltjes.  Thuis  aangekomen 

begin  ik  na  een  verfrissende  regaderazo  aan  het 

schrijven van dit verslag.  ✘ 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UITWISSELINGSPROGRAMMA NEDERLANDSE EN MEXICAANSE 

BEELDEND KUNSTENAARS  
door  Marloes van Beveren 

Van 12  tot 28  februari  2010 vindt  in Veracruz een uitwisseling plaatsvinden  tussen  lokale en Nederlandse 

beeldende kunstenaars met twee eindtentoonstellingen als resultaat. Het programma wordt georganiseerd 

door  het  Centro  Cultural  Altarazanas,  Instituto  Veracruzano  de  Cultura  en  cultureel  projectleider  Laura 

Ramos  Bello.  De  Nederlandse  kunstenaars  zullen  de  eerste  weken  worden  ondergedompeld  in  de 

Mexicaanse  cultuur,  zodat  ze  deze nieuwe  indrukken  in  het werk  voor  de  gezamenlijke  tentoonstellingen 

kunnen  verwerken. U bent  allen  van harte  uitgenodigd om  tijdens  de  eindtentoonstellingen de  resultaten 

van dit project te komen bezichtigen. 

 

Tentoonstelling 1: “Ver a Holanda” 
Het werk van de Nederlandse deelnemers aan het project. 

Datum:  20 februari tot 7 maart 2010 

Locatie:  Galería Leticia Tarragó in the "Centro Cultural Atarazanas" Veracruz, Ver. Mexico 

Adres:  Callejón Prof. Julio S. Monteros S/N, Colonia Centro Veracruz, Ver. 91700 

Telefoon:  (229) 9 32 89 21 

 

Tentoonstelling 2: “Scramble Heads” 
Gezamenlijk werk dat tijdens het project tot stand gekomen is. 

Datum:  27 februari to 27 maart 2010 

Locatie:  "Centro Cultural Atarazanas" Veracruz, Ver. Mexico 

Adres:  Callejón Prof. Julio S. Monteros S/N, Colonia Centro Veracruz, Ver. 91700 

Telefoon:  (229) 9 32 89 21 

 

De Nederlandse deelnemers aan het project zijn: Catherine Megens,  Jissy Keuenhof, Hans Kooijman, Diana 

van Hal, Sandra Leenhouwers, Sanne Evertz, Hoi‐shan Mak and Maarten  van den Beemt. Hieronder ziet  u 

enkele voorbeelden van hun werk. 

Van  Mexicaanse  zijde  nemen  de  volgende  kunstenaars  deel:  Maria  de  Lourdes  Azpiri  Avendaño,  César 

Augusto  Bautista  Esparza,  Noemí  Delfina  Calva  Castañeda,  Zureyma  Chiu  Castro,  Flavio  José  Hernández 

Rincón, Cassandra Chloe Roberts López, María Teresa Rodríguez Villagarcía, José Enrique Sandoval Quesada, 

Belem del Consuelo Valencia Roda and Adriana Vera Domínguez. 

 

In de toekomst zal er een tegenbezoek van de Veracruzaanse artiesten aan Nederland plaatsvinden.  ✘ 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ARMOEDE IN MEXICO  
door Frank Hoogendoorn 

Eind  December  trouwde  een  in  Mexico  wonende 

Nederlandse  vriend  van  me.  Reden  genoeg  voor 

een twintigtal oud‐studiegenoten om bij de bruiloft 

aanwezig te zijn en daar een welverdiende vakantie 

aan  vast  te  plakken.  Naast  veel  lol  te  hebben 

merkte één vriend in een wat serieuzer gesprek op 

dat  hij  had  verwacht  dat  Mexico  veel  minder 

ontwikkeld zou zijn. Hij durfde zelfs te beweren dat, 

op  basis  van  wat  hij  had  gezien,  Mexico  helemaal 

geen ontwikkelingsland was. Ik vertelde hem dat de 

situatie waarschijnlijk wat  gecompliceerder was.  In 

ieder  geval  een  reden  voor mij  om  daar  eens wat 

langer bij stil te staan.  

 

Een  ontwikkelingsland,  wat  is  dat  eigenlijk? 

Kenmerkende  problemen  van  een  ontwikkelings‐

land zijn onder andere een laag inkomen per hoofd 

van  de  bevolking,  een  slechte  infrastructuur,  een 

lage  scholingsgraad,  grote  betalingsbalans‐

problemen  en  een  hoge  buitenlandse  schuld.  Ik 

mag dan wel  Sociale  Geografie  van Ontwikkelings‐

landen hebben gestudeerd, maar ik kan momenteel 

nooit  voldoende  informatie  verkrijgen  om  een 

zinnig onderzoek uit te voeren. Bovendien was het 

eerste  wat  ik  op  internet  las,  dat  er  onder 

economen  onenigheid  bestaat  of  Mexico  wel  of 

niet  als  ontwikkelingsland  gezien dient  te worden. 

Dus  die  vraag  kan  ik  hier  niet  eventjes  beant‐

woorden.  Hopelijk  bevindt  zich  iemand  onder  de 

lezers  die  meer  kennis  van  zaken  heeft.  Uiteraard 

wordt diegene hierbij uitgenodigd om een stukje te 

schrijven. 

 

In  zeer  algemene  bewoordingen  worden  ontwik‐

kelingslanden  ook  wel  omschreven  als  landen  die 

ten  opzichte  van  de  rijke  landen  grote  armoede 

kennen.  Dat  is  niet  een  geheel  dekkende  definitie 

van het begrip, maar armoede is natuurlijk wel een 

zeer  belangrijke  factor.  Armoede,  ja  die  is  er  in 

Mexico wel. Maar wanneer is iemand arm en kun je 

spreken  van  armoede?  Volgens  de  Verenigde 

Naties  is  armoede  het  niet  kunnen  voorzien  in  de 

primaire  levensbehoeften.  Primaire  levensbehoef‐

ten  zijn  dingen  zoals  schoon  en  drinkbaar  water, 

voedsel,  kleding,  huisvesting  en  gezondheidszorg. 

Zij  gelden  als  noodzakelijk  om  een  menswaardig 

leven  te  kunnen  leiden.  In  Mexico  Stad  zijn  veel 

bedelaars  en daklozen, maar op het  eerste gezicht 

zal het aantal mensen dat niet in staat  is om in zijn 

of  haar  primaire  levensbehoeften  te  voorzien  wel 

meevallen.  Hoe  zit  het  dan  met  de  Mexicaanse 

bevolking in het algemeen?  

 

In  het  blad  Internationale  Samenwerking  dat  ik 

vanuit  Nederland  ontvang  las  ik  dat  het  Bruto 

Nationaal  Product  (BNP)  per  hoofd  van  de 

bevolking  14.200  dollar  is.  Als  het  BNP  eerlijk 

verdeeld zou zijn, dan zou iedereen in Mexico toch 

zeker  in  zijn  primaire  basisbehoeften  moeten 

kunnen voorzien. De realiteit is echter anders.  

Er  zijn  veel  mensen  die  het  door  de  Mexicaanse 

overheid  vastgestelde  minimum  dagloon  ver‐

dienen.  Er  zit  enkele  pesos  verschil  tussen  de 

verschillende  beroepen,  maar  het  loon  kwam  in 

2009  niet  boven  de  100  peso  (per  dag  dus).  Een 

bouwvakker verdiende bijvoorbeeld 80 peso en een 

verkoper  in  een  witgoedwinkel  73  peso  per  dag. 

Oké het  is het minimumloon en het  is  goed dat  er 

minimumlonen zijn vastgesteld. Een werknemer zal 

wellicht meer  verdienen.  Ik  stond  echter  verbaasd 

toen  ik  een  levensgrote  advertentie  zag  waarin 

vermeld  stond  dat  je  wél  100  peso  per  dag  kon 

verdienen  in  een magazijn.  Het werd  aangeprezen 

alsof  het  om  goud  ging,  en  dat  is  het  bij  lange  na 

niet. 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Ik  wist  ook  niet  wat  ik  hoorde  toen  mijn  vriendin 

bioscoopkaartjes  gaf  aan  een  schoonmaakster  van 

het  ziekenhuis waar zij werkt. Deze  vrouw,  50  jaar 

oud,  had  in  haar  leven  nog  nooit  een  bioscoop 

kunnen  bezoeken.  En  dat  in  het  land  waar  ´s 

werelds  rijkste  man,  Carlos  Slim,  woont.  De 

inkomens zijn dus duidelijk niet eerlijk verdeeld.  

 

In  de  krant  van  19  januari  las  ik 

schokkende  informatie.  Volgens 

cijfers  van  het  Centro  de 

Investigacion  Laboral  y  Asesoria 

Sindical  (CILAS)  verdient  60  procent 

van  de  Mexicaanse  bevolking  niet 

meer dan 175 peso per dag. Dat is 35 

peso  minder  dan  de  210  peso  die 

nodig zouden zijn om een  kwalitatief 

goed  leven  te  leiden.  Volgens  cijfers 

van  CILAS  heeft  18,2%  van  de 

Mexicaanse  bevolking  (meer  dan  19 

miljoen  Mexicanen)  geen  toegang  tot  voldoende 

voeding. Dit was zelfs voor mij nog even schrikken. 

 

Uit  cijfers  van  het  Human  Development  Report 

2009  van  de  Verenigde  Naties  blijkt  het  volgende. 

De  armste  10%  van  de  Mexicaanse  bevolking 

verdient samen 1,8% van het totale Bruto Nationaal 

Product,  terwijl  de  rijkste  10%  wel  37,9%  van  het 

BNP  verdient.  Deze  getallen  zijn  voor  Nederland 

respectievelijk  2,5%  en  22,2%.  De  inkomens‐

verdeling  is  in  Mexico  dus  duidelijk  schever. 

Wellicht  is dit appelen met peren  vergelijken  en  is 

het  interessanter  om  naar  soortgelijke  landen  te 

kijken.  

 

Mede‐redactielid  Jacob  Vaarkamp  vond  het 

volgende:  Mexico  behoort  met  nog  26  andere 

landen in een groep waar het BNP per hoofd tussen 

de  10.000  en  18.000  USD  ligt.  De  GINI‐coëfficiënt 

van  Mexico,  hoe  hoger  de  score  hoe  schever  de 

inkomens,  is  48,1.  Dit  terwijl  de  GINI‐coëfficiënt 

gemiddeld  voor  deze  groep  landen,  voor  zover 

bekend,  40,9  is.  Een  verschil  van  7  punten  dat  is 

een enorm verschil. 

Van  alle  landen  met  meer  dan  14.000  USD  per 

inwoner  per  jaar  is  Mexico  het  land  met  de 

scheefste  inkomensverdeling.  Gevolgd  voor  Hong 

Kong met 43,4. Nog steeds een verschil van bijna 5 

punten.  

 

Deze  ‘droge’  getallen  zijn  duidelijk 

zichtbaar  in  het  dagelijkse  leven.  Er 

zijn  hele  rijke  Mexicanen  en  er  zijn 

veel  mensen  die  elke  dag  maar 

moeten  zien  hoe  ze  de  dag  van 

morgen halen. Het meest  interessant 

is  wellicht  dat  de  “rijken”  op  een 

soort  welvaartseilandjes  wonen. 

Veelal  gated  communities  met 

schitterende  faciliteiten.  De  “armen” 

wonen  daar  vaak  niet  ver  vandaan. 

Rijd  voor  de  grap  eens  vanuit 

Interlomas  5  à  10  minuten  in  een  willekeurige 

richting en je weet, bij wijze van spreken, niet wat 

je ziet. 

 

Afgelopen  zondag  keek  ik  mijn  ogen  ook  weer  uit 

toen ik, op slechts 10 minuten fietsen van mijn huis, 

over  zandwegen  moest.  De  bouwsels  waar  de 

mensen daar in wonen bestaan uit houten palen en 

golfplaat.  Geen  elektriciteits‐  of  telefoonkabel  te 

bekennen  en  ik  ga  er  vanuit  dat  daar  ook  geen 

waterleiding  is.  Langzamerhand  wordt  er  in  en 

rondom  Cuautitlan  Izcalli  illegaal  gebouwd  op 

terreinen  die  eigenlijk  een  landbouwbestemming 

hebben. Pure armoede. Ik werd er sip van. Te meer 

omdat  vanaf  die  wijken  wordt  uitgekeken  op 

buurten  waar  de  huizen  voor  miljoenen  dollars 

worden verkocht. 

 

Deze inkomens ongelijkheid is hoogst waarschijnlijk 

alleen  vanuit  de  politiek  verkleinen.  Of  dat  er 

echter  op  termijn  inzit  is  weer  een  hele  andere 

interessante vraag.  ✘



- 14 - POPO 

 
OPLOSSING KERSTPUZZEL  

door Yolanda Carati 

 

 

   

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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WISTEN JULLIE DAT  

door Kees Burk 

… dat op 17 november jongstleden de bekende actrice Josine van Dalsum op 61 jarige leeftijd is overleden. 

Zij  leed  al  sinds  2003  aan  longkanker  en  heeft  haar  ervaringen  over  die  tijd  nog  in  een  toneelstuk  tot 

uitdrukking gebracht. 

 

… dat de kleine, hechte gemeente Urk is opgeschrikt door de gewelddadige dood van de veertienjarige Dirk 

Post.  Een  vijftienjarige  medescholier  wordt  voor  de  moord  verantwoordelijk  gehouden  en  zit  nog  vast. 

Waarschijnlijk is de moord gepleegd om een meisje waar beide jongens verliefd op waren. 

 

… dat op 1 december jongstleden Ramses Shaffy op 76 jarige leeftijd is overleden. Nederland rouwt. 

 

… dat de Spinozaprijs 2009 is uitgereikt aan Albert van den Berg (natuurkundige), Michel Ferrari (neuroloog) 

en Marten Scheffer  (aquatisch  ecoloog).  Zij  zullen  elk € 2,5 miljoen ontvangen. Opmerkelijk  is, dat de drie 

wetenschappers gezamenlijk onderzoek gaan verrichten naar de oorzaken van migraine. 

 

… dat Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de Sociaal Economisch Raad (SER) door De Volkskrant voor het 

derde jaar is uitgeroepen tot de meest invloedrijke man van Nederland. 

 

… dat van de 5 miljoen meldingen van het algemene alarmnummer 112 ca. 65% niet serieus  is. Van deze 3 

miljoen  meldingen  is  75%  bewust  misbruik;  lachen,  uitschelden,  valse  meldingen.  De  rest  wordt  toe‐

geschreven  van  "broekzakbellers"  ofwel mensen die  per  ongeluk  bellen.  Vooral  kinderen  en  jongeren  zijn 

verantwoordelijk voor dit misbruik die vaak hun mobieltje gebruiken. Toch staan er behoorlijke straffen op 

dit misbruik. Maximaal drie maanden hechtenis voor het bellen zonder noodzaak en maximaal vier jaar voor 

het doen van een valse melding. De pakkans is relatief erg groot, want zelfs de mobieltjes zonder SIM‐kaart 

zijn met de moderne middelen te traceren. 

 

…  dat  de  Q‐koorts  onrustbarende  vormen  heeft  aangenomen.  Deze  infectieziekte  veroorzaakt  door  een 

bacterie,  wordt  onder  andere  overgebracht  via  geiten  en  schapen.  Oorspronkelijk  beperkte  de  infectie‐

haarden  zich  tot  schapenfokkerijen  in  Oost  Brabant.  Inmiddels,  nu  eind  december,  heeft  de  ziekte  zich 

uitgebreid over  onder andere Overijssel, Drenthe en  Friesland  en zulke  ernstige  vormen aangenomen, dat 

door de ministeries van Landbouw en Volksgezondheid besloten is tot "ruiming" (lees: afmaken) van geiten. 

Het betreft alleen de drachtige geiten die worden geruimd. De schatting is, dat 40.000 dieren geslachtofferd 

zullen worden. 

 

… dat op eerste kerstdag het hoogbejaarde (49 jaar) nijlpaard Tanja is overleden. Zij heeft haar hele leven in 

Artis  doorgebracht  en  leed  al  enige  tijd  aan  een  huidaandoening.  Dit  verergerde  de  laatste  tijd  en  de 

dierenarts vond het tijd om haar in te laten slapen. Er is besloten om het kadaver op te zetten en tentoon te 

stellen in het nieuw te renoveren Grote Museum. 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… dat een man van 83 jaar in Groningen een donornier heeft ontvangen. Een Nederlandse primeur zegt het 

UMCG want nog nooit onderging iemand die zo oud is een niertransplantatie. De nog levende donor is ook 

niet een van de jongste, hij is boven de 70 jaar. De transplantatie was onderdeel van een programma waarbij 

nog  levende oudere mensen hun nier doneren aan oudere patiënten. De ontvanger  van het  transplantaat 

maakt het goed.  

 

… dat op 24 december  jongstleden het oud parlementslid  voor de Communistische Partij Nederland  (CPN) 

Marcus Bakker is overleden. Hij is 86 jaar geworden. Hij was tijdens de tweede wereldoorlog sinds 1942 al lid 

van de toen illegale CPN en sinds 1956 een markant lid van de Tweede Kamer. 

 

…  dat  de  oliebollenkraam  van  Richard  Visser  in  Rotterdam  voor  de  zevende  maal  in  de  test  van  het 

Algemeen Dagblad als beste is geëindigd. Volgens de jury werden de slechtste ballen gevonden in Leiden. De 

Gebakskraam  op  de  Garenmarkt  produceert  volgens  de  onderzoekers  “braakballen”.  Van  de  105  geteste 

kramen kreeg meer dan de helft een voldoende. 

 

… dat er ook in 2009 niet  is bezuinigd bij de aankoop van vuurwerk. Er ging voor ruim € 65 miljoen over de 

toonbank. Dat is net zoveel als vorig jaar. 

 

…  dat  in  Nederland  één  op  de  honderd  baby's,  vermijdbaar,  overlijdt  kort  voor,  tijdens  of  direct  na  de 

geboorte.  Om  daarin  verandering  te  brengen  gaat  een  stuurgroep  binnenkort  een  advies  uitbrengen  aan 

minister Klink. Hierin staat, dat gynaecologen en verloskundigen binnen een kwartier hulp moeten kunnen 

bieden aan zwangere  vrouwen. Dit  zal betekenen, dat 24 uur per dag,  7 dagen  in de week  gynaecologen, 

kinderartsen en operatieteams in de ziekenhuizen stand‐by zullen moeten zijn. 

 

…  dat  per  11  februari  2010  de  OV‐chipkaart  als  het  enige  geldig  vervoersbewijs  in  de  stadsregio  van 

Rotterdam  zal  worden  geaccepteerd.  Ook  de  randgemeentes  zullen  die  overstap  maken.  Hiermee  is  de 

strippenkaart komen te vervallen. 

 

… dat de Groene Halsbandparkiet zich steeds vaker  laat zien in de grote steden als Amsterdam, Rotterdam, 

Den Haag en Utrecht. Den Haag telt al zo'n 5.000 exemplaren, Amsterdam 4.000 en Rotterdam 540. Utrecht 

is in opkomst met 70 exemplaren.  

 

… dat  op  13  januari  jongstleden de bekende  couturier  Edgar Vos  op  78  jarige  leeftijd  op  vakantie  in  Fort 

Lauderdale (VS) is overleden. Hij werd wel “de keizer” van de Nederlandse modeontwerpers genoemd. 

 

…  dat  de  nu  34  jarige  Rob  P.,  de  man  die  is  veroordeeld  tot  15  jaar  celstraf  voor  de  moord  op  Christel 

Ambrosius uit Putten, opnieuw verdachte is in een moordzaak. Justitie verdenkt hem van de moord in 2005 

op destijds 22 jarige Anneke van der Stap uit Rijswijk. 

 

…  dat  de  oud‐voetballers  Sjaak  Zwart  en  Piet  Keizer  tot  erelid  van  Ajax  zijn  benoemd.  Hiermee  eert  de 

Amsterdamse voetbalclub de twee iconen uit de historie. 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… dat dikke passagiers met ingang van 1 april aaanstaande een tweede stoel moeten betalen als ze met de 

KLM of Air France vliegen.  In de Verenigde Staten bestaat die regeling al  langer maar voor zover bekend is 

dit nieuw voor Europa. Overigens krijgen de dikke passagiers een korting van 25% voor de tweede stoel. De 

woordvoerder beklemtoont, dat de "obesitax" geen 1 april grap is. 

 

…  dat  de  Consumentenbond  in  het  Algemeen  Dagblad  zegt,  dat  “cash  in  de  ban  gaat”.  Ook  Detailhandel 

Nederland bevestigt dat in de nabije toekomst alleen nog maar met de PIN pas afgerekend kan worden, dus 

niet meer met contant geld. Telfort, een dochterbedrijf van KPN, zegt, dat in 18 winkels nog uitsluitend kan 

worden gepind. Per april zal deze maatregel in alle 35 winkels zijn doorgevoerd. 

 

… dat  het  nu definitief  is,  seks met  dieren wordt  strafbaar. Na de  Tweede  Kamer  heeft  nu ook de  Eerste 

Kamer haar fiat gegeven. Ook de verspreiding van porno met dieren wordt strafbaar gesteld. Mierenneuken 

is nu dus uit den boze. 

 

…  dat  de  onrust  die  is  ontstaan  met  betrekking  tot  de  Q‐koorts  onder  de  bevolking  van  Brabantse  en 

Limburgse  landelijke  gemeenten,  tot  oprichting  heeft  geleid  van  actiegroepen  tegen  de  vestiging  in  hun 

nabijheid  van  steeds  grotere  boerderijen,  waarbij  mega‐veestallen  worden  gebouwd.  Ook  de 

gemeentebesturen  staan  onder  druk  en  houden  goedkeuringen  langer  in  beraad.  Daar  komt  bij,  dat  de 

gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart aanstaande plaatsvinden. 

 

… dat  de  17  jarige  Sieneke Peeters  is  uitverkoren om ons  land  gaat  vertegenwoordigen bij  het  Euro  Song 

Festival 2010 met het door Pierre Kartner (Vader Abraham) geschreven liedje “Sha‐la‐lie”. De concurrentie is 

nu al óp van de zenuwen. 

 

… dat nu, op 11 februari, de winter al ruim zeven weken West Europa in haar greep houdt. Ook Nederland 

heeft onder het koude weer te lijden. Het sneeuwt regelmatig en de temperatuur blijft  's nachts ver onder 

nul. Wegen zijn glad en het strooizout raakt op. De NS heeft grote moeite om de treinenloop te regelen. De 

verwachting is, dat het weer de komende weken niet zal verbeteren. 

 

… dat “Uit Vrije Wil” een  initiatief  is van een groep Nederlanders die het mogelijk wil maken dat aan oude 

mensen die hun leven voltooid achten en waardig wensen te sterven, op hun uitdrukkelijk verzoek hulp mag 

worden geboden. Dat mag nu niet, dat is strafbaar. Onder de initiatiefnemers bevinden zich onder anderen 

Hedy d’Ancona, Frits Bolkenstein, Jan Terlouw en Paul van Vliet. 

 

…  dat  het  kabinet  de  Nederlandse  taal  wil  verankeren  in  de  grondwet.  Daarin wordt  vastgelegd,  dat  het 

Nederlands  de  officiële  taal  is  en  dat  de  overheid  het  gebruik  van  het  Nederlands  bevordert.  Zo  moet 

worden voorkomen, dat de Nederlandse taal  in de verdrukking raakt, nu er in Nederland steeds meer talen 

worden gesproken waarbij het Engels steeds meer oprukt. 

 

..dat Jan Pen econoom en columnist op 15 februari 2010, één dag voor zijn 89e verjaardag, is overleden. Hij 

was  lange  tijd hoogleraar aan de Universiteit van Groningen  en deed samen met  Jan Tinbergen uitgebreid 

onderzoek naar factoren die de inkomensverdeling beïnvloeden.  ✘
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FINANCIËLE RESULTATEN NV MEXICO 2008 & 2009  

door onze penningmeester 

Winst en verliesrekening 2008 (in pesos) 
Ontvangsten      Uitgaven 
Contributies      29.500 
Entrees 
  Sinterklaas    4.820 
  Buitendag    2.500 
  Borrels    6.300 
        13.620 
Feest 
  Entrees + loten    93.000 
  Sponsoren    105.000 
        198.000 
Advertenties PoPo      2.500 
Rente      2.499 
 
         
Totaal      246.119 

  PoPo      15.665 
Activiteiten 
  Sinterklaas    7.950 
  Buitendag    3.754 
  Borrels    17.902 
        29.606 
Feest 
  Kosten    151.622 
  Donatie KJF    46.380 
        198.002 
 
Diversen      2.350 
Resultaat      496 
         
Totaal      246.119 

 

Balans per 31 december 2008 (in pesos) 
Bezittingen      Schulden 
Kas / bank      102.095    Eigen vermogen      102.095 
 

Winst en verliesrekening 2009 (in pesos) 
Ontvangsten      Uitgaven 
Contributies      25.500 
Entrees 
  Sinterklaas    4.000 
  Buitendag    2.000 
  Borrels    6.550 
        12.550 
Feest 
  Entrees + loten    66.000 
  Sponsoren    70.000 
        136.000 
Advertenties PoPo      2.000 
Rente      379 
Resultaat      8.417 
         
Totaal      184.845 

  PoPo      18.452 
Activiteiten 
  Sinterklaas    9,510 
  Buitendag    3.096 
  Borrels    6.550 
        19.156 
Feest 
  Kosten    120.696 
  Donatie KJF    16.000 
        136.696 
 
Diversen      4.200 
 
         
Totaal      184.845 

 

Balans per 31 december 2009 (in pesos) 
Bezittingen      Schulden 
Kas / bank      93.678    Eigen vermogen      93.678 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MEXICANEN EN HUN RELIGIES  

door Paul Laumans

Vier jaar geleden alweer, besloten Gerda en ik, voor 

het  eerst  de  grauwe Hollandse winter  te  verruilen 

voor  de  Mexicaanse  zon.  Ons  inmiddels  jaarlijks 

terugkerend  winterverblijf  in  Tepoztlán  beginnen 

we  steevast  met  een  bezoek  aan  het  Antro‐

pologisch Museum en, don’t miss, Teotihuacán.  

 

Ons eerste bezoek aan de piramides deden we met 

een  zogenaamde  “guided  tour”.  Naast  het  onver‐

mijdelijke  bezoek  aan  een  obsidiaan‐werkplaats 

werden we langs de schrijn van Mexico’s bescherm‐

heilige  de  Maagd  van  Guadalupe,  in  de  nieuwe 

Basilica  de  Guadalupe  gevoerd.  Niets  bijzonders? 

Inderdaad, maar  de manier waaróp was  voor  ons, 

als nuchtere Ollanders,  toch wel  even wennen: dit 

gebeurde namelijk via een  lopende band,  zoals we 

die  ook  op  de  pieren  van  bijvoorbeeld  Schiphol 

kennen. Dit, om de kennelijk hoge aantallen bede‐

vaartgangers  op  een  ordelijke  manier  te  kunnen 

verwerken.  De  snelheid  van dit  rollende  tapijt  kan 

uiteraard,  naar  gelang  het  bezoekersaanbod, 

worden  aangepast.  Een  pragmatische  oplossing 

voor  de  enorme  stroom  Mexicaanse  gelovigen, 

maar  in  Lourdes,  Fátima  of  het  Vaticaan  gewoon 

ondenkbaar. 

 

Het Roomsche leven wordt door de Mexicanen erg 

praktisch  beleefd  én  uitgevoerd.  Het  is  een  diep‐

gelovig  volk, met hun  geloof  vaak nog  gestoeld op 

de  oude  Indiaanse  tradities.  Dat  bleek  ons  over‐

duidelijk  tijdens  onze net  afgesloten  rondreis  door 

de  (voormalige)  leefgebieden  van de Maya’s. Hier‐

onder enkele indrukken opgedaan op drie plaatsen 

tijdens onze tocht. 

 

Lancandón 
Via  een  wervend  foldertje  van  de  touroperator  in 

Palenque,  werden  we  overgehaald,  om  na  het 

bezoek  aan  de  Maya‐jungleruïnes  in  Yaxchilan  en 

Bonampak een nacht door  te brengen  in  een heus 

en  oorspronkelijk  indianendorpje,  Lancandón  ge‐

naamd. Spanning en sensatie! Het bleek al snel dat 

de  beschaving  korte  metten  met  de  oor‐

spronkelijkheid  van  het  dorpje  had  gemaakt.  De 

rieten  bouwseltjes  hadden  plaatsgemaakt  voor 

solide (en door de overheid rijkelijk gesubsidieerde) 

betonnen  skeletbouw.  Aan  de  van  oudsher  vrij 

geïsoleerd  levende  indianenstammen  in  dit  gebied 

was  de  kerstening  door  de  Franciscanen  tot  een 

eeuw geleden  vrijwel geheel  voorbij  gegaan.  In dit 

tot  dan  toe  moeilijk  begaanbare  gebied  trokken 

toen echter, na het vertrek van de Rooms Katolieke 

Spanjaarden,  zendelingen  van  allerlei  pluimage 

binnen.  We  zagen  Presbyteriaanse‐,  Metho‐

distische‐,  Pinkstergemeente,  noem  maar  op, 

dorpjes.  En  op  zaterdagavond  was  ons  zo  oor‐

spronkelijke Indianendorpje totaal uitgestorven. De De dominee 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hele  bevolking  zat  opeengepakt  in  het  kleine 

overvolle kerkje waar de junglegeluiden overstemd 

werden door meerstemmig gezongen psalmen.  

Of  de  EO  hier  zou  willen  filmen,  waag  ik  te 

betwijfelen. Het zou een heftige achterbandiscussie 

teweeg  kunnen  brengen  tussen  de  Rekkelijken  en 

de Preciezen, want dominees zijn in geen velden of 

wegen  meer  te  bekennen,  de  rituelen  zijn 

inmiddels  verrijkt met  ’n  grote  hoeveelheid Maya‐

saus.  

 

Catemaco 
Dit  pittoreske  dorpje  is  idyllisch  gelegen  aan  een 

azuurblauwe  lagune.  Wij  werden  echter  vooral 

aangetrokken  door  de  bekendheid  die  het  dorpje 

geniet  als  centrum  voor  waarzeggers,  sjamanen, 

hand‐ en kaartlezers. Het heeft daarom de bijnaam 

“tovenaarsdorp”.  

Op zondagmorgen gingen wij dus op zoek naar een 

sjamaan.  Niet  eentje  die  ons  werd  aangeboden 

door  een  op  pesos  beluste  geldwolf,  maar  eentje 

die  toevallig  ons  pad  zou  kruisen.  Tijdens  onze 

zoektocht,  werd  de  hoofdweg  echter  ineens 

versperd  door  een  schier  eindeloze  rij  pick‐ups 

afgeladen  met  inwoners  uit  het  nabijgelegen 

Sotemeco.  In  de  eerste  pick‐up  werd  een  spik‐

splinternieuwe Madonna  vervoerd:  hier  stond  iets 

bijzonders  te  gebeuren!  Dus  we  hebben  het 

“sjamaan‐plan” maar  gelaten voor wat het was en 

hebben  ons  bij  de  stoet  gevoegd.  Onder  trom‐

geroffel  en  het  afsteken  van  vuurwerk,  bleek  het 

doel van de optocht de  kerk  te zijn. Maar  in deze, 

alweer  overvolle,  kerk,  was  zojuist  de  mis 

begonnen.  Geen  nood!  Achter  het  hoofdaltaar 

bevond zich op een ruime verhoging een Madonna 

beeld  en de Sotemeco bewoners maakten meteen 

van de gelegenheid gebruik om zichzelf en elkaar te 

“healen”. 

 

Terwijl  de  Rooms  Katholieke  misrituelen  in  volle 

gang  waren,  trok  de  stoet  dorpsbewoners,  zicht‐

baar  voor  de  hele  aanwezige  kerkgemeenschap, 

langs  deze  Madonna,  bestreken  de  Madonna, 

zichzelf  en  hun  naasten  van  top  tot  teen  met 

palmtakken,  bloemstukjes  en  briefjes  met  goede 

wensen.  

Na  afloop  van  de  mis,  ruimden  de  dienstdoende 

prelaten  nog  tijd  in  voor  een  kort  toespraakje  en 

werd ook de meegenomen Madonna  in een hand‐

omdraai gewijd. 

 

San Juan Chamula 
Tsja,  dat  Chamula  is  wel  een  apart  verhaal.  Ze 

hebben  zich  altijd  succesvol  teweer  gesteld  tegen 

de  Conquistadores  en  tot  op de dag  van  vandaag, 

genieten ze ook binnen Mexico, een aparte status. 

Dat wil  zeggen er wordt geen belasting betaald en 

ze  hebben  hun  eigen  politie.  Dus  een  ideaal 

broeinest  voor  allerlei  illegale  praktijken.  Buiten‐

staanders  worden  argwanend  bekeken  en  het 

maken van foto’s was tot voor kort helemaal taboe. 

Het  wordt  aangeraden  om  dit  dorp  alleen  bij 

daglicht te betreden. 

 

Ze  hebben  hun  eigen  religie  ontwikkeld.  Van 

oorsprong  Indiaans,  werden  hier  in  de  loop  der 

Het kerkje van San Juan Chamula 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eeuwen veel Rooms Katholieke rituelen bijgevoegd. 

De  kerk  van  Chamula  is  een  vrij  donkere,  vrijwel 

lege ruimte. Langs de wanden staan talloze beelden 

van  vereerde  heiligen.  Ieder  kan  een  heilige 

uitkiezen,  die  het  beste  bij  hem/haar  past.  Voor 

ieder beeld branden vele tientallen kaarsjes, vrijwel 

de  enige  lichtbron  in  deze  kerk.  De  walm  van  de 

kaarsen  en  het  schaarse  licht  scheppen  een 

sinistere sfeer. 

 

De heiligen dragen allemaal een zakspiegeltje op de 

borst.  Zo  worden  de  door  de  gelovige  gedane 

verzoeken  en  vooral  ook  hun  woedeaanvallen 

teruggekaatst  naar  de  gelovige  zelf.  De  heilige 

neemt er alleen  kennis  van en zal boven een  goed 

woordje doen. Het zal niet “in de la” blijven liggen. 

De  beelden  zijn,  anders  dan  in  Europa,  allemaal 

aangekleed.  Van  een  viertal  beelden  waren  de 

handen  helemaal  afgeschermd.  Ze  bleken  er  ook 

niet  meer  te  zijn.  Uit  woede  over  niet  aanhoorde 

gebeden  in  verband  met  een  om  zich  heen 

grijpende dodelijke epidemie, hadden de gelovigen 

de  beelden  namelijk  onthand,  en  ze  ook  van  de 

zakspiegeltjes ontdaan. 

Voor  gelovigen  met  écht  serieuze  problemen 

bestaan  aparte  rituelen.  Hierbij  speelt  zelf 

gestookte  alcohol  (pulque)  een  grote  rol.  Eerst 

bedwelmt  de  gelovige  zich  met  een  grote 

hoeveelheid van deze pulque. Denk hierbij aan een 

halve  tot  een  hele  liter.  Inmiddels  geheel 

bedwelmd  drinkt  de  gelovige  daarna  een  flesje 

Coca  Cola,  maar  wel  een  die  volledig  is  geauto‐

riseerd door de Coca Cola Company Inc. Vervolgens 

wordt  een  meegebrachte  kip  boven  de  kaarsjes 

“ingewijd”. De gisting van het koolzuur van de Coke 

in  combinatie  met  de  pulque  veroorzaakt  luide 

oprispingen,  waarmee  alle  negatiefs  wordt  uitge‐

boerd. Dit alles wordt uitgestort over de arme  kip, 

die  met  al  dat  negatiefs  verder  door  het  leven 

moet. Echter niet voor lang. Even later wordt de kip 

de  nek  omgedraaid  en  na  afloop  van  het  ritueel 

voor  consumptie  mee  naar  huis  genomen. 

Ofschoon het streng verboden was om in de “kerk” 

te filmen of te fotograferen, kon een onverlaat het 

niet  nalaten  toch  een  video’tje  van  excorsisme  te 

schieten zie: 

www.youtube.com/watch?v=43ZeqTHIvg8&NR=1 ✘ 

 

   

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 



Harer Majesteits Ambassadeur te Mexico

Cora Minderhoud

heeft het genoegen Nederlanders woonachtig in Mexico

uit te nodigen voor een ontvangst ter gelegenheid van

Koninginnedag

op donderdag 29 april van 19.00 tot 21.00 uur

in de patio van het Museum Franz Mayer,

Avenida Hidalgo 45, Centro Histórico in Mexico Stad.

*** RSVP ***

Tel: 52 58 99 21 tst. 213

mex@minbuza.nl

Uitnodiging voor 2 personen

Tenue de ville

Om veiligheidsredenen wordt u verzocht een

identificatiebewijs bij u te dragen.
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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 (interm)  Roel van Halen  5291 6131  vanhalen@mexis.com 

Vice Voorzitter  Henk Keizer  5846 1586  hwkintlmex@iserve.net.mx 

Secretaris  Machteld Caminada  5520 2707  bartmachteld@gmail.com 

Penningmeester  Willy van Iersel    enolavie@hotmail.com 

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

  Joost Draaisma  5593 5187  jdraaisma1@worldbank.org 

  Hans van den Bongard  5543 3314  hansbongard@yahoo.com 

  Walter Elderink  1106 3657  elderink@gmail.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:  Willy van Iersel 

  Escalera 15  

  Club de Golf Hacienda 

  Mexico D.F. 

  e‐mail: enolavie@hotmail.com 

 

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 naar Willy van Iersel. 

 








