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VAN DE REDACTIE  

 
 

April  2010.  Het  is  eindelijk  voorjaar,  de  jacarandas  beginnen  weer  te  bloeien  en  ook  de  Nederlandse 

Vereniging komt weer een beetje op stoom. In dit nummer een verslag van het afgelopen tennistoernooi en 

van  een  architectonische  fietstocht  die,  in  samenwerking  met  de  Nederlandse  ambassade,  werd 

georganiseerd ter gelegenheid van het aanstaande fietscadeau aan de Mexicaanse regering.  

 

April is ook de maand van de Koninginnedag receptie, dit jaar op 29 april vanaf 19:00 uur in het Franz Mayer 

Museum.  Direct  daarna  gevolgd  door  het  Oranjebal,  op  1  mei  in  de  Club  de  Periodistas  in  het  Centro 

Historico. Roel van Halen vertelt er meer over in zijn stukje “Van de bestuurstafel”. 

Op 9 juni zijn er Tweede Kamer verkiezingen in Nederland. Naar aanleiding daarvan op pagina 16 een artikel 

van de Nederlandse ambassade over hoe te stemmen vanuit het buitenland. Voor het laatste nieuws kijk op 

www.paisesbajos.com.mx. 

 

Het stuk van Frank Hoogendoorn over de vraag of Mexico een ontwikkelingsland is, heeft maar  liefst  twee 

reacties  opgeleverd.  In  een  poging  een  antwoord  te  vinden  op  deze  vraag  analyseert  Dhian  Siang  Lie  de 

sociale  en  economische  rijkdom  van  zijn  buurtgenoten  in  Cuernavaca.  Ad  ten  Kate  heeft  een  wat  meer 

theoretische invalshoek: hij gaat onder andere in op de betekenis van het woord ontwikkeling en de plaats 

van  ontwikkeling  binnen  de  economie.  In  dit  nummer  het  eerste  deel  van  zijn  bespiegelingen,  deel  twee 

verschijnt in het volgende nummer. 

 

In  de  rubriek  “Ik  ben...”  stelt  Poul  van  Bremen  Mulder  uit  Oaxaca  zich  voor.  Ook  uit  Oaxaca  weer  een 

bijdrage  van  Frank  van  Schaik,  dit  keer  over  het  drukke  schoolleven  van  zijn  kinderen  op  een  publieke 

Mexicaanse dorpsschool.  Christiaan  van Dijk  schrijft  een  indrukwekkend  relaas  over  zijn  deelname aan de 

Ironman race  in Cozumel  (3,85  km zwemmen, 180 km fietsen  en daarna nog een marathon  lopen,  en dat 

alles in nog geen 13 uur). 

Last  but  not  least  zijn  wij  er  trots  op  te  melden  dat  een  van  onze  redactieleden  binnenkort  zijn  boek 

Mexicaanse  Kronkels  publiceert,  een  bundel  verhalen,  verslagen  en  beschouwingen  over  zijn  geliefde 

Mexico. Op pagina 31 leest u hoe u het boek kunt bestellen. 

 

Dit alles en nog veel meer in dit voorjaarsnummer van de PoPo. We hopen u allen te zien op het komende 

Oranjebal en schroom niet uw bijdragen, reacties, ideeën etc. te mailen naar redactie.popo@me.com. 

 

Ad, Frank, Jacob en Yolanda
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KOMENDE ACTIVITEITEN  

 
Zaterdag 1 mei  Oranjebal 

  Dit grootse Gala zal plaatsvinden in “Club de Periodistas” in het Historisch centrum 

van Mexico Stad. We starten om 18.00 uur met  een welkomstborrel aangeboden 

door onze sponsors. Om 20.00 uur zal het diner beginnen en vanaf 22.00 uur zal er 

live muziek gespeeld worden. Voor meer info, zie pagina 22 van de PoPo. 

 

Zaterdag 15 mei  Zwemmen met Dolfijnen 

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

te zwemmen. Voor meer info, zie onze website. 

 

Zaterdag 29 mei  Buitendag & zwemmen 

  Hans van Marwijk heeft weer zijn enorme tuin en zwembad ter beschikking gesteld 

voor een heerlijke zonnige buitendag voor jong en oud. Gezellig bier drinken, BBQ 

en spelletjes voor de kinderen. Voor meer info, zie onze website. 

 

Voor de meest recente lijst met komende activiteiten, zie onze website, www.nvmexico.nl  ✘ 
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IK BEN POUL VAN BREMEN MULDER  

door Poul van Bremen Mulder 

Ik zit in een internetgelegenheid aan de Zocalo. Het 

is  zondagochtend 21 maart.  Ik  vier  vandaag dat  ik 

precies  dertig  jaar  geleden  met  een  Boeing  van 

Branniff  om  half  elf  's  avonds  aankwam  op  het 

vliegveld Benito Juarez  in Mexico Stad. Mijn eerste 

keer  Mexico  overigens.  Toen  ik  uit  Amsterdam 

vertrok  was  het  aan  het  motregenen  en  de 

temperatuur was net boven nul  graden. Toen  ik  in 

Mexico  uit  het  vliegtuig  stapte  kwam  de  zwoele 

warme  lucht  me  tegemoet  en  ik  moest  mijn  trui 

snel uittrekken. 

  

Ik was uitgenodigd door mijn vriendin Aida en had 

hard  gespaard  om  drie  maanden  in  het  land  op 

vakantie te kunnen zijn. Na een maand ging ik naar 

Merida  in  Yucatan en het was heet,  zo heet dat  ik 

ieder half uur een verfrissing moest drinken. Ik ging 

naar Progreso om wat koele zeewind te voelen. Na 

een maand kende ik nog maar weinig Spaans en  ik 

moest  me  behelpen  met  handgebaren  en  het 

weinige Engels wat men verstond.  

  

Terug  in  Mexico  Stad  vertelde  ik  Aida  over  mijn 

ervaringen  en  mijn  wens  om  langer  in  Mexico  te 

blijven.  Ik  had  mijn  huurwoninkje  in  Amsterdam 

onderverhuurd,  dus  daar  had  ik  geen  zorgen over. 

Aida  stelde  voor  dat  ik  Engelse  les  kon  geven. Dat 

vond  ik  een uitstekend  idee  en  zo  ging  ik  na  twee 

maanden  in  Mexico  op  pad  en  op  zoek  naar  een 

school,  die  me  een  cursus  Engelse  les  geven  kon 

aanbieden. Die vond  ik na enkele dagen zoeken bij 

Interlingua,  waar  ik  in  juni  1980  begon.  Ik  had 

inmiddels  mijn  verblijf  in  het  land  met  nog  eens 

drie  maanden  kunnen  verlengen  en  na  een 

drieweekse cursus stond  ik  voor  de  klas  in de wijk 

Lindavista, niet zover van LaVilla vandaan. Zo werd 

ik Engels  leraar. Na een half  jaar was mijn Spaanse 

kennis  voldoende,  zodat  iedere  Mexicaan  me 

begreep.  Ik  werkte  hard,  ook  op  zaterdag  en  na 

twee jaar had ik een heel kapitaaltje verzameld en 

ging  vlak  voor  de  grote  inflatie  van  Miguel  de  la 

Madrid  in  de  zomer  van  1982  terug  naar 

Amsterdam.  

 

Na  ruim  drie  jaar  was  het  toch 

eigenlijk maar  een  saaie  boel  om 

in  een bankkantoor  te werken en 

ik ging terug naar Mexico, dit keer 

naar  Cuernavaca.  Ik  vond  snel 

werk  op  een  kleine  school  in  het 

centrum  van  de  stad  en  woonde 

met  twee  vrienden  in  een  klein 

huisje  buiten het  centrum.  Ik  kon 

echter  maar  weinig  uren  maken 

en vond voor de zaterdag werk op 

een grotere particuliere school. 

  

Carlos, mijn vriend en huisgenoot, 

nam  me  mee  naar  Oaxaca,  naar 

het feest van de GuelaGuetza, dat Ik en mijn vrouw, Gloria 
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ieder  jaar  in de derde week van  juli plaatsvindt en 

wat  een  groot  en  groots  folkloristisch  gebeuren  is 

met muziek, dans  en  kleur. Op de zaterdag  ervoor 

was  ik  getuige  van het  kiezen  van de maïsprinses, 

Centeotl,  en  het  zien  en  horen  van  de  kandidate 

van  de  Mixes  maakte  me  nieuwsgierig  naar  deze 

indianengroep  in  het  noordoosten  van  de  staat 

Oaxaca.  

 

Ik  ging  op  speurtocht,  kwam  maar  heel  weinig 

geschreven  gegevens  over  de  Mixes  tegen  en 

besloot er het volgende jaar  in Semana Santa heen 

te  gaan om voor mezelf  te  zien wie die Mixes nou 

waren.  Ik  werd  goed  ontvangen  door  de  mensen 

van  ZacatEpec Mixes,  bezocht  de muziekschool  en 

de  bijeenkomst  van  de  fanfareband:  net  Bert 

Haanstra,  maar  dan  in  de  bergen.  Op  uitnodiging 

ging  ik  terug  in  juli  en  de  dag  er  op  werd  ik 

uitgenodigd om les te geven: engels, aardrijkskunde 

en  geschiedenis  op  een  nieuw  op  te  richten 

secundaria.  Ik  greep  deze  kans  met  beide  handen 

aan  en  in  september  stond  ik  voor  de  klas  met, 

vanuit  het  raam,  uitzicht  op  de  berg  die  Zacatpec 

domineert, de Malinche. Zo bleef  ik een jaar  in het 

dorp en leerde ik over hun gewoontes en hun taal, 

het Mixe. 

 

Mijn  ervaring  met  de  landelijke  federale  school‐

organisatie  was  slecht.  Die  vertelden  mij  na  een 

jaar werken dat de computer mij maar een half jaar 

kon uitbetalen en ik besloot om nooit meer voor de 

scholenorganisatie  te  werken.  Over  dit  jaar  bij  de 

Mixes  ben  ik  een boekje  aan het  schrijven met  de 

titel Mayeppe. 

  

Ik zocht werk en vond dit uiteindelijk aan de UABJO 

universiteit in Oaxaca. Het salaris was  laag, maar  ik 

kon de uren maken die  ik wilde en bovendien was 

de  Directrice  Angeles  zeer  progressief  en 

stimulerend.  Zij  begon  in  het  Centro  de  Idiomas 

met  een  lerarenopleiding  en  een  zelfstudie‐

centrum, waar  ik met hart en ziel aan meedeed.  Ik 

zou er veertien jaar werken tot de datum dat ik met 

pensioen  ging. Nu werk  ik  al  weer  vijf  jaar  op  een 

particuliere  universiteit,  de  URSE  en  geniet  ik  van 

mijn  AOW  en  van de  lessen  Engels  die  ik  aan drie 

groepen geef. 

 

Oaxaca  is  mijn  thuis  geworden  en  mijn  vrouw 

Gloria  en mijn  dochter mogen  in  dit  verhaal  zeker 

niet  ontbreken, want  zonder  hen  zou  ik maar  een 

eenzame zwerver zijn gebleven.  ✘ 

 

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 

Mijn dochter, Frida 
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VAN DE BESTUURSTAFEL  

door Roel van Halen

Natuurlijk  wil  ik  beginnen  met  uw  aandacht  te 

vragen voor het grote Oranje Gala dat we op 1 mei 

aanstaande  vieren  in  de Club de  Periodistas. Deze 

keer wordt het weer een stijlvol evenement  in een 

prachtige  zaal  met  een  bijzondere  decoratie  en 

inclusief  een  compleet  diner,  “barra  libre”  en  live 

muziek.  Kortom,  het  belooft  een  geweldige  avond 

te  worden  en  we  rekenen  natuurlijk  op  uw  aller 

komst.  Vanzelfsprekend  zijn  niet‐landgenoten  ook 

van harte welkom, dus aarzel niet om uw vrienden, 

collega’s  etc.  mee  te  nemen,  zodat  het  een  echt 

internationaal  feest  met  een  sterk  Nederlands 

accent zal worden. Het is deze keer extra belangrijk 

dat  iedereen  zich  tijdig  opgeeft,  zodat  we  kunnen 

zorgen dat alles tot  in de puntjes klopt. Voor meer 

informatie  over  aanmelden,  kaartjes,  prijzen,  etc, 

zie pagina 22 van de PoPo. 

 

Even  terugkijkend  naar  onze  activiteiten  in  de 

afgelopen  maanden  wil  ik  graag  onze  stads‐

fietstocht  van  28  februari  jongstleden  nog  even 

noemen.  Op  onze  website  kunt  u  daarover  een 

fraaie  foto  reportage  van  ons  lid  Siang  uit 

Cuernavaca  vinden,  van  harte  aanbevolen!  Als 

verwoed  fietser  sprak  dit  evenement  mij 

persoonlijk  natuurlijk  bijzonder  aan,  maar  ik  was 

duidelijk  niet  de  enige,  getuige  de meer  dan  50  in 

oranje  gehulde  Nederlanders  die  op  deze  zondag 

op  de  fiets  klommen  voor  een  paar  uur  durende 

tocht  door  het  centrum  van  Mexico  Stad.  Hulde 

voor de organisatoren en hopelijk doen we dit in de 

nabije toekomst nog eens over. 

 

Het  traditionele  Paaseieren  zoeken  moest  dit  jaar 

helaas  worden  afgelast  wegens  te  weinig  belang‐

stelling. Dat was  spijtig,  want we hadden hiervoor 

een prachtige locatie gevonden in de tuin van Karel 

en Cathy in Jajalpa, in de buurt van de Marquesa.  

Na het Oranjebal gaan we  in mei naar  Cuernavaca 

voor de buitendag in de tuinen van Hans en Jo van 

Marweijk, waar alle  ruimte  is voor het  traditionele 

jeu de boules toernooi, barbecue en met zwembad 

waar het vooral de kinderen genieten is geblazen in 

het  geweldige  klimaat  van  Cuernavaca.  Houd  die 

datum (29 mei) dus vrij. 

 

Tegen  die  tijd  zal  de  voetbalkoorts  wel  flink  zijn 

opgelopen,  want  medio  juni  begint  natuurlijk  het 

WK  in  Zuid‐Afrika.  Zydeco  in  La  Condesa  zal  weer 

het centrum zijn voor het  lokale Oranje  legioen en 

hopelijk  gaat  het  deze  keer  lukken  om  verder  te 

komen  dan  de  vorige  keer.  Hoe  dan  ook,  het 

worden  minstens  drie  wedstrijden  van  Nederland 

en als het aan ons ligt, stopt het pas in de finale!  

 

Zoals u ziet, zijn we klaar voor de eindsprint van het 

verenigingsjaar in de drie maanden voor de zomer‐

vakantie.  Uw  bestuur  doet  zijn  best  om  aan‐

sprekende  activiteiten  te  organiseren,  maar  dat 

heeft  natuurlijk  alleen maar  zin,  als  we  voldoende 

respons  krijgen  van onze  leden.  Zoals  altijd, willen 

we  dus  u  allemaal  uitnodigen  om  een  actieve 

bijdrage te leveren aan het succes van onze al meer 

dan 100 jaar bestaande vereniging. Dat kan door te 

helpen  met  de  organisatie  van  evenementen,  het 

aandragen  van nieuwe  ideeën, maar  in  ieder  geval 

met het meedoen aan onze activiteiten. Aarzel niet 

om contact op te nemen met één van de bestuurs‐

leden  als  u  vragen  voorstellen  of  kritiek  heeft,  wij 

zijn er voor de leden! 

 

Op  onze  website  www.nvmexico.nl  vindt  u  alle 

informatie over komende evenementen en over de 

vereniging in het algemeen en over de manier om u 

op te geven voor onze activiteiten. Houd die pagina 

in de gaten.  ✘ 
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ARM OF RIJK  

door Dhian Siang Lie 

Wanneer  is  iemand arm? Dat  is een van de vragen 

die  Frank  Hoogendoorn  zich  stelt  in  zijn  artikel 

”Armoede  in  Mexico”  in  de  PoPo  van 

januari/februari 2010. Wel, ook ik zou het echt niet 

kunnen  zeggen,  zeker  niet  in  macro‐economische 

cijfers, maar  het  artikel  inspireerde me om  iets  te 

schrijven  over  de  mensen  en  de  buurt  waar 

Elizabeth en ik wonen in Cuernavaca. 

 

Aan mijn Nederlandse familie en vrienden vertel  ik 

namelijk altijd dat onze colonia op de grens ligt van 

het  arme  en  het  rijke Mexico. Wij  wonen  immers 

vlakbij  Plaza  Galerías  langs  de  autopista  Acapulco‐

Mexico,  met  onder  andere  grote  vestigingen  van 

het ‘Bijenkorf‐achtige’ Liverpool en Sanborns, twee 

bioscoopcomplexen,  een  Mega,  een  grote  Office 

Max,  een  luxe  fitness  centrum  en  een  groot 

kantorencomplex in aanbouw. Vlakbij liggen verder 

de  rijke woonbuurten  langs  de  calles Diana  en  Rio 

Mayo.  Aan  de  andere  kant  van  de  autopista  ligt 

onze  piepkleine  colonia  ‘Los  Limones’,  waar  een 

groot  deel  van  de  straten  nog  bestaat  uit 

onverharde  stoffige  en  vervuilde  zandpaden.  Ons 

grote huis met ommuurde tuin en zwembadje past 

er  eigenlijk  niet,  ook  al  was  het  een  van  eerste 

bouwsels daar, zo’n 12 jaar geleden. 

 

In  overdrachtelijke  zin mag  ik mezelf  rijk  noemen, 

getrouwd met  een  lieve Mexicaanse  en  een  leven 

als  ‘jubilado’  in dit geweldig  interessante  land met 

alle  tijd  voor  mijn  hobby’s  en  interesses.  In 

financiële  zin  en  volgens  Nederlandse maatstaven, 

voel  ik  me  dat  zeker  niet.  Vergeleken  echter  met 

mijn  situatie  nu,  zijn  de meeste  van de mensen  in 

onze  buurt  waarschijnlijk  arm  te  noemen.  Want 

voor zover ik kan weten, betalen zij geen belasting, 

hebben  geen  ziektekostenverzekering  of  een  oude 

dag  voorziening.  Slechts  een  enkeling  heeft  een 

vaste baan met een salaris en velen tappen illegaal 

elektriciteit  af  en/of  betrekken  het  water  van  een 

buurman  die  toevallig  wel  een  vaste  aansluiting 

heeft.  Het  gros  van  de  huizen  is  in  aanbouw  of  al 

jaren  in  de  afbouwfase,  maar  wel  al  geruime  tijd 

bewoond. De slordige hopen bouwmaterialen die in 

en  om  de  huizen  liggen,  vallen  niet  meer  op:  ze 

horen bij het straatbeeld.  

Neem  nou  onze  directe  buurman.  Hij  is  steen‐

houwer  en  ontwikkelde  zich  tot  een  vakkundig 

maker van maskers en beeldjes en zo, in de stijl van 

Teotihuacan.  Azteken,  Olmeken  en  Maya’s.  Hij 

werkt  van  ’s morgens  vroeg  tot  ’s avonds  laat, eet 

en  leeft  uiterst  eenvoudig  samen  met  een  wat 

jongere vrouw  in een klein huisje, dat al  jaren niet 

af  is;  de  ramen  van  zijn  verdieping  hebben  nog 

steeds geen vensterglas. Ze gaan nooit ergens naar 

toe  en  hebben  voor  ons  althans  geen  zichtbare 

hobby’s of ambities. Zijn zij nu rijk of arm? Mogelijk 

voelt  hij  zich  rijk,  want  hij  schijnt  in  Guerrero  nog 

een  groot  stuk  grond  te  bezitten,  zijn  oude  dag 

voorziening. 

 

Naast hem woont uit een eerdere relatie, zijn zoon 

Chavo,  met  zijn  vrouw  Elvira  en  twee  zonen.  Hij 

kwam ooit uit Guerrero met helemaal niets, om te 

werken  voor  de  ex‐man  van  mijn  echtgenote,  die 

beeldhouwer  is.  Zo  leerde  ook  hij  het  vak  van 

steenhouwer  maar  is  zeker  niet  zo’n  meester  als 

zijn  vader.  Hij  is  echter  handig  op  allerlei  andere 

gebieden, pakt dus alle werkzaamheden aan die op 

zijn weg komen en wij hebben er zo een goedkope 

klusjesman  aan.  Hij  zorgt  bijvoorbeeld  iedere  dag 

dat ons zwembadje  in optima forma is en dat voor 

400 pesos per maand. Zijn vrouw verzint ook steeds 

wat nieuws ter bevordering van het gezinsinkomen, 

vooral  om  hun  twee  zonen  goed  naar  school  te 

kunnen  laten  gaan.  Zo  is  zij  ooit  een  piepkleine 



- 8 - POPO 

tienda  met  wat  abarrotes  begonnen,  verkoopt 

schoenen  en  kleding  uit  een  catalogus,  maakt 

sieraden en kweekt plantjes voor de verkoop, maar 

alles blijkt slechts van korte duur. Heel slim was het 

verzoek of ik padrino wilde worden ter gelegenheid 

van  het  afscheid  van  de  primaria  van  hun  oudste 

zoon.  Padrino  zijn,  betekent  in  de praktijk  dat  van 

mij nu jaarlijks een donatie wordt verwacht aan het 

begin van het nieuwe schooljaar, voor het uniform 

of  de  benodigde  boeken  en  accessoires.  Hun  huis 

bouwde Chavo eigenhandig en recent is hij aan een 

extra  verdieping  begonnen  nu  zijn  kinderen  wat 

groter worden. Zijn zij nu arm of rijk? Ongetwijfeld 

voelen zijn zich niet arm, want ze hebben een auto 

van  een  jaargang  ergens  in  de  jaren  negentig, 

trekken  er  elke  zondag  met  het  gezin  op  uit  en 

diverse  malen  per  jaar  is  er  reden  voor  de  feest 

waarvoor  alle  familieleden  en  diverse  buren 

worden uitgenodigd. 

Even verderop woont een vrouw, we noemen haar 

‘la  güera’,  met  haar  invalide  moeder  en  drie 

dochters. Elke dochter  schijnt een andere vader  te 

hebben en een van hen zou van onze buurman zijn. 

Op dit moment zijn er nog twee andere mannen in 

het  spel  en  al  die  mannen  dragen  bij  aan  het 

gezinsinkomen,  zo  verzekerde  Elizabeth  mij.  Zij 

werkt  verder  als  bediende  bij  het  dichtstbijzijnde 

Pemex‐bezinestation  of  hier  en  daar  als  sirvienta. 

Haar huis  is nog  lang niet afgebouwd, maar ziet er 

al  aardig  vervallen  uit.  Is  zij  nu  arm,  of  misschien 

toch  een  beetje  rijk  met  al  die  verschillende 

inkomstenbronnen  uit  het  sociale  verzekerings‐

systeem Mexicaanse stijl?  

 

Weer  verder  op  woont  een  metaalbewerker  met 

zijn vrouw en twee jonge dochters in een eveneens 

eigenhandig gebouwd huis, dat echter eigendom is 

van  zijn  ouders  die  er  ook wonen  samen met  hun 

andere  twee  kinderen,  waarvan  de  jongste,  een 

dochter,  net  een  jaartje  ouder  is  dan  zijn  oudste. 

Arturo,  zoals  ik  hem  zal  noemen,  werkt  bij  de 

dichtbij  gelegen  Firestone  autobandenfabriek  aan 

het  onderhoud  van  de  machines.  Maar  hij  wordt 

slechts  per  week  gecontracteerd  en  niet  altijd 

direct  uitbetaald  en  heeft  soms  wekenlang  geen 

werk.  Als  gevolg  daarvan  ontbreekt  het  hem  aan 

sociale  zekerheid  voor  zijn  gezin.  Zijn  vrouw werkt 

als  sirvienta,  maar  kan  ook  van  de  ene  op  de 

andere dag zonder werk zitten. Arturo klust dus bij 

voor wat  pesos, waar  hij maar  kan  en wij  doen  er 

dan ook regelmatig ons voordeel mee. Als het even 

niet meezit, dan neemt hij  graag  een paar biertjes 

te veel en kan soms ook drugs niet laten staan. Met 

zijn pas verworven Ford, model Grand Marquis van 

de  tweede  generatie,  voelt  hij  zich  duidelijk  rijk, 

jammer  alleen  dat  hij  geen  geld  heeft  voor  zijn 

‘placas’  en  maar  heel  soms  een  beetje  voor  de 

benzine.  Dit  statussymbool  staat  dus  weg  te 

roesten op de binnenplaats van zijn huis. Zo  tegen 

de  feestdagen  of  de  verjaardagen  van  zijn 

dochtertjes  komt  hij  steevast  vragen  of  we  geen 

klus  voor  hem  hebben  en  zegt  hij  eerlijk  dat  hij 

geen  geld  heeft  om  wat  voor  ze  te  kopen.  Hij  zal 

dus toch wel arm zijn. 

 

Maar schuin aan de overkant woont een  gezin dat 

het niet slecht lijkt te doen. Zij verkopen ook allerlei 

abarrotes  en  hebben  het  duidelijk  gewonnen  van 

het zaakje van Elvira, de echtgenote van Chavo. De 

vrouw des huizes is de enige waarvan we zeker zijn 

dat  ze  een  echte  baan  heeft,  namelijk  als 

Ons  straatje  calle  Naranjo,  colonia  Los  Limones 
gezien vanuit de bovenste verdieping van ons huis 
(autopista Acapulco – Mexico links). 
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verpleegster  in  het  ziekenhuis  van  de  ISSSTE. 

Meneer  heeft  ooit  gewerkt  voor  een  installatie‐

bureau  van  alarminstallaties  en  toen  hij  wist  hoe 

dat  moest,  is  hij  voor  zichzelf  begonnen.  Ja,  het 

gaat  ze  kennelijk  goed,  want  onlangs  zijn  ze 

begonnen  aan  het  bouwen  van  een  ‘barda’  rond 

het braakliggende stuk grond naast hun huis. 

 

Maar dan Silvestre. Hij werkt ook af en  toe bij ons 

als  klusjesman,  noemt  zichzelf  jardinero,  maar 

houdt  eigenlijk  niet  zo  van  werken,  blijkt  steeds 

opnieuw en verblijft liever in een cantina. Hij woont 

in  een  aanbouwsel  bij  het  onderkomen  van  zijn 

grote zus en haar man, die zwembaden onderhoudt 

en daar woont ook hun oude moeder. Ik zeg wonen 

en dan denken we natuurlijk al gauw aan een huis 

van  tenminste  steen  en  cement.  Nee,  dit  huis  is 

opgetrokken  van  geasfalteerde  golfplaat,  op  een 

houten  geraamte.  De platen  zijn  daarop bevestigd 

met  grote  spijkers  die  door  een  kroonkurk  zijn 

geslagen. Binnen bestaat de vloer uit aangestampte 

aarde  en  de  inrichting  bestaat  duidelijk  uit 

gevonden  voorwerpen,  al  doet  de  voorraad  grote 

stenen  blokken,  die  wellicht  ooit  bedoeld  was  als 

materiaal voor de bouw van een steviger huis, heel 

goed dienst als wandmeubel, door er nissen mee te 

maken.  Toen  oude  moeder  ernstig  ziek  werd, 

klopte Silvestre bij ons aan voor hulp. Dankzij goede 

relaties  van  Elizabeth  met  een  bevriende  arts  en 

een hoge ambtenaar van het Secretaria de Salud de 

Morelos,  hebben  we  ze  goed  kunnen  helpen  en 

kostte de ziekenhuisopname en operatie maar een 

schijntje.  Hoe  anders  konden  zij  ons  hun 

dankbaarheid  tonen  dan  door  ons  uit  te  nodigen 

voor  wat  hun  dagelijkse  maaltijd  zal  zijn:  een  rico 

pozole  (zonder  vlees)!  Voor  mij  een  gelegenheid 

om armoede echt van heel dichtbij mee te maken. 

 

Wat een  verschil met het prachtige nieuwe huis  in 

traditionele  Mexicaanse  stijl  dat  naast  dat  van 

Silvestre  ligt  en  nu  bijna  gereed  is.  Daar  woont 

echter  nog  niemand, maar we  hebben  wel  kennis 

gemaakt  met  de  eigenaar/opdrachtgever  voor  de 

bouw. Een aardige meneer met een blitse auto: hij 

zei  geen  probleem  met  geld  te  hebben  en  ons 

zonodig  ook wel  een  lening  te  willen  verstrekken. 

Nou dat was gelukkig niet nodig en uit beleefdheid 

vraag  je  uiteraard niet waar  dat  geld  dan  vandaan 

komt.  Hij  wilde  verder  voor  de  ruwbouwfase  van 

ons elektriciteit en water aftappen  en bood aan  in 

die  periode  onze  ‘recibos’  te  betalen;  dat  konden 

we wel aannemen. 

Van  de  voorman  die  de  bouw  organiseerde 

hoorden  we  echter  dat  de  werklieden  die  hij 

gecharterd had, aan het eind van de week vaak niet 

betaald werden, omdat de opdrachtgever niet was 

komen  opdagen met  geld.  Als  dagloner  zit  er  dan 

niet anders op om het weekend  in  te gaan zonder 

geld  en  de  volgende  week  weer  gewoon  aan  het 

werk  te  gaan,  in  de hoop dat  er  dan  aan het  eind 

van die week wel uitbetaald zal worden. Wat waren 

hij en zijn  jongens dan blij als wij ook nog wel  een 

kleine bouwklus hadden, die  ze er dan  gewoon bij 

deden,  voor  een  paar  luttele  pesos  die  door  ons 

natuurlijk wel betaald werden. De bouwjongens zijn 

zeker niet rijk, want niemand zorgt voor hun sociale 

zekerheid bij dit  zware werk.  En de  voorman dan? 

Hij kreeg onder andere in natura betaald en rijdt nu 

in een leuk autootje rond. 

 

Als  laatste  buurtbewoner  wil  ik  vertellen  over 

Juanito. De vraag is echter of hij wel in onze colonia 

woont, want woont hij wel ergens? Juanito  is klein 

van  stuk  en  ziet  er  uitgemergeld  en  heel  erg 

indigeno uit, hij komt uit Guerrero en Nahuatl is zijn 

moedertaal.  Hij  draagt  gevonden  of  gekregen 

kleding, meestal vele maten te groot en afgetrapte 

sandalen of schoenen. Juanito klopt regelmatig aan 

of  we  een  trabajo  voor  hem  hebben.  Elizabeth 

geeft  hem  dan  wat  te  eten,  terwijl  hij  aan  mij  ‐ 

zonder dat Elizabeth het hoort ‐ vraagt of ik hem 10 

pesos  kan  lenen.  Meestal  verzinnen  we  wel  een 

klus voor hem, tenminste als hij helder uit zijn ogen 

kijkt, want Juanito’s probleem is dat hij verslaafd  is 
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aan lijmsnuiven! Hij zegt zelf albañil te zijn van zijn 

vak.  Juanito werd ook  ingehuurd door de voorman 

van  het  grote  in  aanbouw  zijnde  huis,  echter  niet 

als metselaar, maar  als  nachtwaker  en  zo  verbleef 

Juanito  toch  enige maanden echt  in onze buurt en 

hij  nam  zijn  intrek  in  het  karkas  van  een  oude 

Mercedes,  die  voor  ons  huis  opgesteld  stond  in 

afwachting  van  uiteindelijke  afvoer.  Ja,  Juanito  is 

echt  arm,  althans  in  mijn  ogen;  hijzelf  straalt  dat 

allerminst uit,  lacht graag, kijkt zeer gelukkig als hij 

high  is  en  het  enige  dat  meestal  ontbreekt  is  een 

beetje  geld.  Maar  dat  is  dan  ook  het  enige,  want 

verder  heeft  hij  kennelijk  alles  wat  hij  hebben  wil 

en  dat  moet  een  rijk  gevoel  zijn!  Hij  maakt  zich 

geen  zorgen  over  een  ziektekostenverzekering, 

want  toen  hij  meer  dood  dan  levend  bij  ons 

aanbelde  omdat  hij  door  een  schorpioen  was 

gebeten,  hebben  wij  hem  toch  meteen  naar  het 

ziekenhuis  gebracht,  waar  hij  op  het  nippertje 

gered  kon  worden.  En  een  oude  dag  voorziening? 

Welke oude dag? Morgen is toch weer een nieuwe 

dag! 

 

Zouden ze echt allemaal zo denken die Mexicanen, 

in  onze  colonia  of  ook overal  elders? Wat  een  rijk 

gevoel moet dat  zijn  geen zorgen voor de dag  van 

morgen.  En  wat  arm  voel  ik  me  dan,  steeds 

denkend  aan mijn  financiële  verplichtingen,  heb  ik 

ze  wel  goed  geregeld,  de  seguro  gastos  medicos 

mayores,  heb  ik  wel  de  meest  economische 

gekozen, hoe het zit met m’n pensioen en ben ik nu 

helemaal  klaar  met  de  belasting  in  Nederland? 

Ja….., goeie vraag van die Frank!   ✘ 

   
TENNISTOERNOOI FEBRUARI 2010  

door Jan Bijl 

Het  deelnemersveld  en  de  poule‐indeling  over‐

ziende  was  op  voorhand  eigenlijk  al  duidelijk  wie 

deze keer kampioen zou worden.  

 

• Maria  de  Rijk  was  net  terug  van  haar  vrij‐

gezellenfeest;  fysiek  uitgeput  en  met  haar 

gedachten duidelijk ergens anders; 

• Henk Keijzer begon het  toernooi  zoals van hem 

mag worden  verwacht, maar  het  noodlot  sloeg 

toe: de verplichting om bij een bruiloft aanwezig 

te zijn waardoor hij  vroegtijdig  zijn  teamgenoot 

in de kou liet staan; 

• Joost Draaisma had gewoon z’n dag niet; 

• Eric  van  Nuland  was  zichzelf  niet.  Wat  was  er 

toch aan de hand? De voorbereidingen  van het 

verjaardagsfeestje  van  z’n  dochtertje  vergde 

waarschijnlijk  te  veel  van  Eric.  Tennispartner 

Hans  deed  z’n  uiterste  best  om  de  tegen‐

vallende  resultaten  te  compenseren,  echter 

zonder resultaat; 

• Alex  Schulte  had  ’s  ochtends  niet  genoeg  ge‐

geten en het was slechts wachten op de honger‐

klap. 

 

Ik kan niet het persoonlijk leed van alle deelnemers 

benoemen, maar een ieder had z’n verhaal die dag. 

De  kampioenen  Su‐Yhen  de  Rijk  en  Jan  Bijl  waren 

niet goed, de anderen waren gewoon slechter.  ✘
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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 

 

Nederlandse sieraadontwerpers op het Gray Area Symposium in Mexico Stad  
Een  groot  aantal  Nederlandse  sieraadontwerpers  en  studenten  van  de  Rietveld  Academie  zullen  aan  dit 

symposium en de exposities parallel aan het symposium deelnemen. Gray Area wordt 

georganiseerd door Otro Diseño. 

 

Datum:  12 tot 16 april (enkele exposities zullen langer in Mexico Stad blijven) 

Locatie:  Verschillende locaties in Mexico Stad 

 

Meer informatie:   www.grayareasymposium.org  ✘ 

 

 

   

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, Mexico D.F. 

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

door Christiaan van Dijk 

In  1978  three  US  Marine  soldiers  stationed  in 

Hawaii  participated  in  a  running  race.  During  the 

awards  ceremony  they  discussed  which  athlete 

would  be  more  fit.  One  of  the  Marines,  Navy 

Commander John Collins, suggests that it should be 

settled  through a combination race between three 

existing  competitions:  the  Waikiki  Roughwater 

Swim  (3.85  km),  the  Around‐Oahu  Bike  Race  (180 

km,  originally  a  two‐day  event)  and  the  Honolulu 

Marathon  (42.195  km).  Collins  came  up  with  the 

title "Ironman" to apply to the one finishing first. Of 

the fifteen men to start off the in early morning on 

February  18th,  1978,  twelve  completed  the  race 

and  the  world's  first  Ironman,  Gordon  Haller, 

completed in 11 hours, 46 minutes, and 58 seconds 

.  .  .  it  took  me  12hours  and  26  minutes  and  42 

seconds. 

 

Luckily nowadays  you do not have  to win  the  race 

to  earn  the  title  of  “Ironman”  (in  which  case  I 

would  have  had  to  be  4  hours  quicker).  Finishing 

alone  is  already  enough  of  a  victory  and  the 

opportunity  to cross  the  finish  line with Amber on 

my  shoulders  under  the  cheers  of  family  (Tessel, 

Susanne and Robert) and our closest friends as well 

as thousands of other spectators truly has been an 

unforgettable experience. 

 

It  started  that  same  Sunday  at  07:00  am  when, 

together  with  2000  athletes,  we  plunged  into  the 

Caribbean waters off the coast of Cozumel. In spite 

of heels kicking at my head and arms hacking away, 

I managed  to enjoy  the crystal  clear water and the 

coral  reef  below  (later  my  training  buddy  Miguel 

told  me  he  even  saw  a  stingray  swimming  right 

under  him).  I was  out  of  the water  under  an hour 

and I wondered if they really measured out well the 

3.8 km distance. It seemed too short.  

 

While  we  were  handed  our  “bikebags”,  we  raced 

into  the changing  tents, and  tried  to  remember all 

the  steps:  put  on  socks,  biking  shoes,  helmet, 

gloves,  sunglasses,  loads  of  sun  cream  as  well  as 

handfuls  of  Vaseline  in  all  the  right  places.  In  the 

excitement  of  things  it  is  easy  to  forget  the  most 

basic items. Luckily I did not.  

While  I  was  running  out  to  get my  bike,  I  already 

saw  the  first  dropouts  (had  too much  seawater  to 

drink?)  and  flat  tires  (talking  about 

bad luck). 

 

Once out on the bike, the trick was to 

get  as  quickly  as  possible  into  the 

right pedalling  rhythm, without going 

too  fast  (still  180  km  to  go)  nor  too 

slow  (try  to  keep my speed above 30 

km/h  and  my  heart  rate  under  140 

bpm).  And  of  course  this  was  the 

moment  to  start  executing  the 

nutrition  strategy  that  also  had  been 

part of our  training. For  those of you 

new  to  endurance  sports,  the  body Massive swim start 
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only  has  about  2.5  hours  of  quickly 

available  energy  stored.  After  that  it  is 

imperative  to  take  in  enough  calories  to 

keep it going (energy bars and gels and,  in 

the  case  of  Miguel,  an  occasional  “Torta 

Cubana with extra spicey sauce”). 

On  top  of  that  you  need  to  stay  well 

hydrated  (that’s  where  the  Gatorade 

comes  in).  It’s  a  delicate  balance between 

overdoing  it  (will  cause  your  stomach  to 

shut  down which  you  can only  remedy by 

vomiting)  or  risking  dehydration  (which 

already  sets  in  when  you  lose  more  than 

1%  of  your  bodyweight  through  per‐

spiration).  It  all  sound  very  technical  and  boring, 

but  believe  me,  if  you  have  6  hours  of  biking  in 

front you  it’s a good way as any  to  keep  the mind 

occupied. 

 

The first 20 km on the bike were great, with a bit of 

tailwind  and  a  smooth  asphalt  road.  But  that 

changed.  As  we  turned  onto  the  south  tip  of  the 

island strong head and crosswinds hit us,  instantly 

forcing  me  to  slow  down  to  26  km/h.  The  view 

however  was  stunning:  sandy  beaches  and  great 

rock  formations  on  a  completely  deserted 

coastline. 

After what  seemed  and  endless  battle  against  the 

wind  (drafting  is  not  allowed  on  most  Ironman 

races), the road finally  turned north again, and my 

speed  immediately  picked  up  to  37  km/h.  Settling 

myself on the aerobars,  I soon saw the first people 

standing along the road cheering us on. This meant 

we were heading into town and about to finish the 

first  out  of  3  laps  of  60  km.  As  our  hotel  was 

located right beside the road at the end of the first 

lap,  I  could  see  Tes,  Amber,  Susanne,  Robert  and 

Miguel´s  family  already  cheering  and  shouting 

when  I  was  about  to  start  my  second  lap.  If  all 

would  go  well,  I  had  “only”  4  hours  and  a  full 

marathon to go. 

 

The second lap went by quickly. Muscle fatigue had 

not yet kicked in and knowing what lied ahead gave 

me  the  necessary  confidence  to  keep  up  my 

average speed.  

On  the  third  lap,  things  were  different.  The  race 

started  to  take  its  toll  on  the  legs,  I  saw  some 

people  that  had  scraps  and  cuts  from  having 

crashed  (most  probably  when  they  bumped  into 

another  bike  with  the  hard  crosswinds)  and  I  saw 

more  drop  outs  caused  by  bike  problems.  From 

training I also recognized the upcoming stiffness of 

the  neck  muscles  and  soreness  of  the  butt  that 

typically  sets  in  after  120  km  (or  approximately  4 

hours).  Note  for  our Dutch  friends;  triathlon bikes 

are designed  for  speed, not  for  comfort. So  forget 

about the “gelpadded super wide extra comfy seat” 

and the comfortable upright position you are used 

to when riding your Gazelle or Batavus around  the 

Reeuwijkse Plassen. Here you are sitting on a hard 

as  nail  super  light  seat  resting  on  a  9  kg  carbon 

frame bike with  tires no wider  than 2 cm pumped 

up  to  120  psi  in  a  practically  horizontal  “aero” 

position.  

So when  I  saw  the  finish  for  the bike  part  and  sat 

down  in  the  transition  tent  to  put  on my  running 

shoes I actually was looking forward to start the 42 

km run. Boy, was I in for a treat. 

 

Cycling along the beach 
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The  start  was  fantastic.  When  I  saw  Tessel  and 

Amber  standing  in  the  crowds,  I  stopped  for  a 

second  to  give  them  a  big  hug,  which  resulted  in 

the nearby spectators exploding  into applause and 

cheers.  That  almost  made  me  burst  into  a  sprint 

until  I  remembered  that  I  still had at  least 4 hours 

or running ahead of me. 

The  running  track  was  laid  out  as  a  7km  out  and 

back  in  route  with  the  first  and  last  couple  of 

kilometres running on the boulevard of the town of 

Cozumel. Just outside the city center, I saw a family 

sitting on  the sidewalk  in front of  their house with 

the music of “Rocky” blazing out a big stereo.  I am 

not sure if the Ironman was part of Rocky´s training 

schedule,  but  I  did  give  me  a  very  much  needed 

energy boost.  

 

After completing the first lap, I had 14km under my 

belt. It felt  like a lot more though. However, it was 

great  to  see  the  pros  already  going  into  their  last 

lap and passing  you by  like  you were standing still 

(which at that point started to feel very tempting).  

The  second  lap  was  where  my  body  started  to 

battle  with  my  mind  (or  maybe  it  was  the  other 

way around). Did my head not understand that my 

muscles were well  beyond  the point  of  what  they 

were  designed  to  do?  I  could  no  longer  avoid  to 

make  a  compromise;  at  every  other  “fuel  station” 

(every  kilometre  there  were  tables  alongside  the 

road with water,  energy  gels,  gatorade,  coca  cola, 

bananas  and  even  the  occasional  salty  cracker),  I 

would  slow  down  to  a  walking  speed,  for  just 

enough  time  to drink up  the  gatorade handed out 

in  paper  cups.  Though  upon  finishing  the  second 

lap,  I  knew  I  was  starting  the  very  last  bit  of  my 

race,  I also saw the  first people crossing  the  finish 

just meters away from where I had to make my U‐

turn  and begin  the  last  14km  lap. And  again  I  was 

running in the exact opposite direction of the finish. 

I knew then, that by that time I was probably going 

to count each and every one of  the 14.000 meters 

left to cover. 

 

On  the  third  lap,  the  sun  started  to  go  down  as  I 

realized  the absurdness of having started  this  race 

this morning shortly after sunrise and that, without 

having stopped to rest for a single moment, I would 

finish  it well after darkness had set  in. As to add to 

the  strangeness  of  this  idea,  I  saw  a man  running 

with a cap with small “headlights”. 

 

But  finally  the  finish came  in  sight.  I picked up my 

pace, at least to give a (surely feeble) impression of 

how  fit  I  still  was.  I  only  stopped momentarily  to 

pick  up  Amber  who was  handed  to  me  by  Tessel, 

put her on my shoulders and while she was yelling 

“Papa,  holle  holle  holle”,  I  finished  the  longest, 

most wonderful race of my life.  ✘ 
It is getting dark 

Finally, there is the finish 
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MEXICAANSE OBSTAKELS  

door Bernard Schut 

240  kilometer  lang  doe  je  er  over  om  vanuit 

Acapulco  Ixtapa  te  bereiken.  Het  is  een  twee‐

baansweg, smal en bochtig. Met diepe geulen naast 

de  weg.  Veel  vrachtverkeer,  wielen  tegen  de 

middenstreep, wat betekent dat jij maar moet zien 

hoe je je redt. En bij elk dorp minimaal twee topes, 

verkeersdrempels  die  je  ongeveer  stilstaand moet 

nemen.  Het  is  aardedonker  en  dat  maakt  de  weg 

dubbel  gevaarlijk.  We  omzeilen  met  onze  ford 

Mustang  uit  1981  een  grote  zak  kokosnoten,  die 

midden op de weg ligt en slalommen met piepende 

remmen  langs  twee  verloren  vrachtwagenbanden. 

Zonder geluk vaart niemand wel. 

 

Maar verreweg het gevaarlijkst obstakel vormen de 

auto’s van de politie. Bij elk benzinestation staan ze 

verdekt opgesteld, loerend op hun prooi. 

 

Direct  bij  het  eerste  benzinestation  waar  we 

stoppen om de weg te vragen (je moet bij Acapulco 

niet  op  de  verkeerde  weg  terechtkomen)  is  het 

raak.  Een  politieauto  rijdt  onmiddellijk  na  ons  de 

weg op, de zwaailichten gaan aan, stoppen! We zijn 

te  snel  de  weg  opgereden,  hebben  de  eerste  de 

beste  auto  te  gevaarlijk  ingehaald,  de  overtreding 

zelf  is  niet  van  belang:  rijbewijs,  wilt  u  maar 

betalen.  

 

Mijn  zoon  kent  het  spel.  “Ik  heb  geen  rijbewijs  bij 

me en geen geld. We hebben twee dagen verloren 

met de reparatie van onze auto. Onze vrouwen zijn 

met  de  kinderen  vooruit,  die  zitten  150  kilometer 

verderop in Ixtapa, als u dat wilt, dan bel ik ze op en 

kunnen ze met het geld hiernaartoe komen.”  

 

Op  dit  soort  wegen,  in  het  donker,  betekent  dat 

een  rit  van  zeker  drie  uur  en  dus  even  lang 

wachten. Drie kostbare uren, niet in het minst voor 

een  agent  die  zijn  loonzakje  aan  moet  vullen  (en 

dat van zijn  superieuren want  die  verwachten hun 

deel van de vangst). De man aarzelt, mompelt wat 

en accepteert zijn verlies. We rijden verder. 

 

Wanneer  we  bij  een  volgend  Pemex‐station 

stoppen om te tanken, staat ook daar uiteraard een 

politieauto. Wanneer we de weg op willen draaien, 

dreigt  hetzelfde  te  gebeuren.  We  zien  de  lichten 

aanflitsen. Maar we zijn gewaarschuwd en draaien 

behendig  terug  naar  een  stalletje  met  etenswaar. 

Ons pakken ze niet meer, hopen we. 

 

Het was  niet  de  eerste  keer  dat  ik  dit meemaakte 

en het zal ook niet de laatste zijn. Ik kom er immers 

vaker. Soms betaal je, om van het gezeur af te zijn, 

soms  betaal  je  niet.  En  het  is  zeker  een  ergerlijke 

vorm van corruptie. Maar  toch. Een politieagent  in 

Mexico verdient zo weinig dat hij met bekeuringen 

zijn  salaris  aanvult,  aan  moet  vullen,  bij  de 

bezoldiging is daar rekening mee gehouden.  

 

In  Nederland  verplicht  de  Centrale  Overheid  de 

politie  om  per  jaar  een  hoog  aantal  verkeers‐

overtredingen  te  bekeuren,  om  háár  huishoud‐

boekje aan te vullen. Over corruptie gesproken, wat 

is eigenlijk het verschil?  ✘ 
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STEMMEN IN HET BUITENLAND  
door de Nederlandse Ambassade in Mexico 

Informatie over stemmen vanuit het buitenland voor de Tweede Kamerverkiezingen 
 

Om vanuit het buitenland te kunnen stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni 2010 dient u 

een  aantal  stappen  te  doorlopen  die  in  dit  artikel  beschreven worden.  Voorwaarden  voor  deelname  aan 

deze verkiezingen zijn dat u: 

1.  op de dag van de stemming (9 juni 2010) 18 jaar of ouder bent,  

2.  niet bent uitgesloten van het kiesrecht, en  

3.  op de dag van de kandidaatstelling (27 april 2010) de Nederlandse nationaliteit bezit.  

 

De eerste fase: Registratie  
 

Stap 1: Verkrijgen en invullen van het registratieformulier 
Nederlanders die  in het buitenland wonen en willen deelnemen aan de verkiezingen moeten zich eerst als 

kiezer  registreren  bij  de  gemeente  Den  Haag.  Dit  kan  met  behulp  van  een  formulier  dat  kan  worden 

opgevraagd  via www.denhaag.nl  (bewoners  /  loket  /  burgerzaken  /  verkiezingen). Het  registratieformulier 

kan ook worden  gevonden op www.uheefthetvoorhetzeggen.nl.  Invullen kan online  en  verzenden naar de 

gemeente Den Haag geschiedt automatisch nadat op de printknop is geklikt. Vervolgens moet de afdruk van 

het  ingevulde  formulier  door  de  kiezer  worden  ondertekend  en  met  bewijs  van  Nederlanderschap  naar 

Burgemeester & Wethouders van Den Haag worden verzonden, zie stap 2. Gebruik van het online formulier 

heeft sterke voorkeur omdat  invoerfouten door de gemeente Den Haag op deze wijze worden voorkomen. 

Belangstellenden die  niet  over  een  internetverbinding  beschikken  kunnen  zich  tot  de  ambassade wenden 

voor een registratieformulier. 

  

Kiezers  die  hun  stembescheiden  via  het  ministerie  van  Buitenlandse  Zaken  en  de  ambassade  wensen  te 

ontvangen  dient  op  het  onlineformulier  bij  postadres  en  D3‐1‐registratieformulier  onder  punt  3  het 

volgende adres opgegeven te worden: 

  Postbus 12200 (Lokatie 405 / Mexico) 

  2500 DD Den Haag 

  Nederland 

  

Kiezers die zich al eerder hebben laten registreren voor de verkiezingen van de Tweede Kamer of Europees 

Parlement  ontvangen  van  de  gemeente  Den  Haag  automatisch  een  nieuw  registratieformulier  op  het 

destijds aangegeven adres. 
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Stap 2: Verzenden registratieformulier met bewijsstuk van Nederlandse 
nationaliteit 
U  kunt  het  ingevulde  en  ondertekende  registratieformulier  vergezeld  van  een  bewijsstuk  van  de 

Nederlandse nationaliteit (bijvoorbeeld kopie paspoort) rechtstreeks zenden aan: 

  Burgemeester en wethouders van ’s‐Gravenhage 

  Verkiezingen 

  Postbus 12620 

  2500 DL Den Haag 

  Nederland 

 

Ingevulde formulieren kunnen ook naar de ambassade worden gezonden (Embajada del Reino de los Países 

Bajos, Av. Vasco de Quiroga 3000, Piso 7, Col. Santa Fé, C.P. 01210, Mexico DF). 

 

Deadline 
De gemeente Den Haag neemt na 27 april 2010 alleen nog registratieformulieren in behandeling die vóór of 

uiterlijk op deze datum de ambassade hebben bereikt.  

  

Registratieformulieren die na 27 april 2010 op de ambassade worden ontvangen worden doorgezonden naar 

de gemeente Den Haag. Deze  kiezers kunnen echter niet deelnemen aan de  verkiezingen van 9  juni 2009, 

maar  hun  gegevens  worden  wel  in  het  register  ‘Kiezers  buiten  Nederland’  van  de  gemeente  Den  Haag 

opgenomen ten behoeve van volgende verkiezingen. De gemeente Den Haag stuurt hen hierover bericht. 

 

De tweede fase: Het stemmen  
  

Stemmen bij volmacht 
Indien door de kiezer is aangegeven bij volmacht te stemmen, speelt de vervolgprocedure zich na registratie 

verder  in Nederland af. Gezien de korte periode om het  stembiljet heen en weer  te  sturen  (half mei  tot 9 

juni) is machtigen een goede optie voor Nederlandse kiezers in het buitenland. Let op: bij deze keuze moet 

het  ingevulde  registratieformulier  door  de  kiezer  eerst  naar  de  gemachtigde  worden  gezonden  die  het 

vervolgens na ondertekening naar de gemeente Den Haag doorstuurt. 

  

Stemmen in Nederland 
Wenst de kiezer  in persoon in Nederland  te stemmen dan ontvangt hij rechtstreeks van de gemeente Den 

Haag  op  zijn  woonadres,  of  op  een  ander  door  hem  aangegeven  adres  in  Nederland  of  ander  land,  een 

zogenaamde  kiezerspas.  Hiermee  kan de  kiezer  op  9  juni  2010  in  elk  stembureau  in Nederland  stemmen. 

Indien een envelop met een kiezerspas op uw post wordt ontvangen wordt u verzocht deze direct door  te 

zenden aan de geadresseerde.  

 



- 18 - POPO 

Stemmen per brief 
Indien een Nederlandse kiezer heeft aangegeven per brief te willen stemmen ontvangt hij  circa vijf weken 

vóór  de  verkiezingsdag  rechtstreeks  van de  gemeente Den  Haag op  zijn woonadres  in  het  buitenland  een 

enveloppe met daarin een briefstembewijs, een stembiljet, een voorgeadresseerde retourenveloppe en een 

handleiding. Als de kiezer daarom heeft gevraagd, wordt de op naam gestelde envelop met stembescheiden 

geadresseerd aan de ambassade. Deze enveloppen worden direct doorgezonden aan de geadresseerden. 

 

Na  invulling  van  het  stembiljet  en  het  briefstembewijs  stuurt  de  kiezer  deze  documenten  in  de 

retourenveloppe  rechtstreeks  naar  de  gemeente  Den  Haag.  De  retourenveloppe  dient  voldoende  te  zijn 

gefrankeerd; anders wordt de stem niet meegeteld.  

De  kiezer  kan de  retourenvelop ook naar de ambassade sturen of voor 9  juni 13:00 uur op de ambassade 

inleveren (Embajada del Reino de losi Países Bajos, Av. Vasco de Quiroga 3000, Piso 7, Col. Santa Fé, Mexico 

DF,  openingstijden  ambassade  ma‐vr  09:00  –  13:00).  De  ambassade  zendt  de  retourenveloppen  naar  de 

gemeente Den Haag. Doorgezonden enveloppen die niet of onvoldoende zijn gefrankeerd worden door het 

bureau Verkiezingen terzijde gelegd. Deze stemmen worden niet meegeteld. 

  

De retourenveloppen dienen uiterlijk 9 juni 2010 om 15.00 uur Nederlandse tijd bij het Bureau Verkiezingen 

van de gemeente Den Haag te zijn ontvangen.  

 

Voor meer informatie 
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden (01) 55 5258 9921, mex‐info@minbuza.nl  ✘ 

 

 

 

   

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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ONTWIKKELING, ARMOEDE EN ONGELIJKHEID (DEEL 1)  

door Ad ten Kate 

In  de  vorige  aflevering  van  de  PoPo  vroeg  Frank 

Hoogendoorn  zich  af  of  Mexico  wel  een  ontwik‐

kelingsland is en verbaasde hij zich over de enorme 

armoede  en  inkomensongelijkheid  die  hij  hier  in 

Mexico heeft aangetroffen. En dat nota bene in het 

land waar de  rijkste man  van de wereld woont!  In 

zijn stuk bekent hij zijn onkunde op het gebied van 

armoede  en  ontwikkeling  en  nodigt  lezers  met 

meer  kennis  van  zaken  uit  om  hun  licht  over  het 

onderwerp  te  laten  schijnen.  In  dit  stukje  neem  ik 

die uitdaging aan. 

 

Niet dat ik mezelf deskundig beschouw op dat vlak. 

Vroeger  misschien  wel,  nu  niet  meer.  Bij  mijn 

overstap  naar  de  economie  in  1968  werd  ik 

wetenschappelijk  medewerker  op  het  Centrum 

voor  Ontwikkelingsprogrammering  van  wat  toen 

nog  de  Nederlands  Economische  Hogeschool  was. 

Ik  werd  daar  computerassistent  van  professor 

Tinbergen,  een  jaar  voordat  hij  zijn  Nobelprijs 

kreeg.  Die  zag  wel  wat  in  zo’n  wis‐  en  natuur‐

kundige  die  met  computers  overweg  kon. 

Computers waren toen nog hele grote machines en 

de kennis van programmeertalen was dun gezaaid. 

Na  mijn  afstuderen  had  ik  een  paar  jaar  in  de 

theoretische natuurkunde  gewerkt, maar  vond dat 

toch wat  te abstract om mijn  hele  leven  te blijven 

doen.  Ik  zag  mijn  kans  schoon  om  de  overstap  te 

maken. 

 

En  zo  kwam  ik  in  aanraking met  de ontwikkelings‐

problematiek van de arme landen. Ja, want behalve 

dat programmeren van computers wilde ik ook wel 

iets weten  van waar  al  die modellen nou  eigenlijk 

over gingen. Met de ontwikkeling van arme landen 

is  het  echter  net  zo  gesteld  als met  zoveel  andere 

zaken in dit leven: hoe langer je er op studeert, hoe 

minder je ervan gaat begrijpen. Ondanks dat heb ik 

aan  die  periode  een  aantal  gedachten  overge‐

houden,  die  ik  in  die  tijd  moeilijk  hardop  kon  uit‐

spreken, maar  die  zo  langzamerhand  gemeengoed 

aan het worden zijn. 

 

In  antwoord  op  Frank´s  verzoek  wil  ik  die 

gedachten  met  de  PoPo‐lezers  delen.  Dat  wil  ik 

doen  in  twee afleveringen. De  eerste  gaat over de 

ontwikkelingsproblematiek  van  arme  landen  en, 

meer  in  het  algemeen  over  inkomensongelijkheid 

tussen  landen.  In  de  tweede  aflevering  wil  ik  het 

hebben  over  armoede  en  inkomensongelijkheid 

binnen  landen.  Daarbij  ook  over  Carlos  Slim.  Die 

tweede  aflevering  bewaren  we  voor  het  volgende 

nummer van de PoPo. 

 

Het  eerste  dat  me  van  het  hart  moet  is  dat 

woorden  erg  misleidend  kunnen  zijn.  Neem 

bijvoorbeeld  ontwikkeling.  Dat  woord  suggereert 

dat  er  eerst  iets  “gewikkeld”  is  dat  vervolgens 

“ontwikkeld”  wordt.  Zoals  het  uitrollen  van  een 

loper.  Absoluut  niet  van  toepassing  op  de  voor‐

uitgang van de arme landen. Afgezien van het aan‐

leggen  van  infrastructuur  is  economische  voor‐

uitgang  eerder  het  resultaat  van  een  samenloop 

van gunstige omstandigheden. Er worden creatieve 

initiatieven  genomen,  er  zijn  spill‐over  effecten,  er 

worden  clusters  gevormd,  waarvoor  kritische 

massa nodig is om ze op te starten, en het moment 

waarop  die  kritische  massa  gehaald  wordt  is  even 

moeilijk te voorspellen als een aardbeving. Achteraf 

kan je zeggen waar het aan lag, maar meestal komt 

het als een verrassing. Vooruitgang ontstaat eerder 

uit het niets en vindt schoksgewijs plaats. 

 

Als  de  overheid  de  economische  groei  wil  bevor‐

deren, kan die, afgezien alweer  van het aanleggen 

van de noodzakelijke infrastructuur, niet veel meer 
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doen  dan  het  scheppen  van  die  gunstige  om‐

standigheden. Dat geldt niet alleen voor arme maar 

ook voor rijke  landen. Zodra de overheid zelf actief 

mee gaat doen aan wat eigenlijk voor het bedrijfs‐

leven is weggelegd, gaat het mis. Projecten zonder 

enige toekomst worden veel te lang doorgezet over 

de  ruggen  van  de  belastingbetalers  heen,  tegen‐

vallende  resultaten  worden  niet  toegegeven,  enz. 

En  wanneer  de  overheid  bepaalde  bedrijven  gaat 

bevoordelen, bijvoorbeeld omdat ze die als kansrijk 

zien  –  “picking  the winners”  noemen  ze  dat  –  dan 

pikken ze meestal de verkeerden.  In beide gevallen 

is er geen marktcontrole meer. 

 

Dat scheppen van gunstige omstandigheden houdt 

ook in dat tegenwerkende factoren moeten worden 

gecorrigeerd en volgens mij is dat nu juist waar het 

in  Mexico  aan  schort.  Er  is  onvoldoende  politieke 

wil,  of  noem  het  lef,  om  daar  iets  aan  te  doen. 

Angst  voor  stemverlies  houdt  heilige  koeien  in 

stand,  zoals  weinig  democratische  vakbonden,  die 

geen  rekenschap  afleggen  van  hun  doen  en  laten, 

en ook de holle  slogan dat  de olie  van het  volk  is, 

om maar een paar voorbeelden te noemen. Zolang 

daar  niets  aan  gedaan  wordt,  blijft  de  groei 

mondjesmaat.  

 

Toen  ik  indertijd  promoveerde  aan  dat  boven‐

genoemde Centrum van wat  inmiddels de Erasmus 

Universiteit  was  geworden,  was  een  van  mijn 

stellingen:  “Het  woord  ontwikkelingsprogram‐

mering  suggereert  dat  je  ontwikkeling  zou  kunnen 

programmeren.” Helaas werd die stelling door mijn 

promotor  afgewezen  omdat  die  oneerbiedig  zou 

zijn ten opzichte van Tinbergen die toen allang met 

emeritaat  was.  Volgens  mij  kon  de  man  die  mijn 

overgang naar de  economie mogelijk had  gemaakt 

best tegen zo’n grapje – zo goed kende ik hem wel 

–  ook  al  was  het wel  een  vinger  op  de  zere  plek. 

Maar  wat  ik  zeggen  wil  is  dat,  als  je  door  de 

gekleurde bril  van het woord ontwikkeling naar de 

problematiek van de arme landen blijft kijken, je al 

gauw niet meer ziet waar het eigenlijk om gaat. De 

deskundigen  van  vandaag  de  dag  weten  dat  best, 

ook al blijven ze zich  ontwikkelingseconomen noe‐

men.  Zij  zullen  echter  het  woord  ontwikkelings‐

programmering niet meer in de mond nemen. 

 

Vanuit  Nederland  wordt  de  ontwikkelingsproble‐

matiek  van  de  arme  landen  vaak  benaderd  vanuit 

de Christelijke moraal. Wij zijn rijk en zij zijn arm, en 

dat is niet eerlijk. Ze moeten geholpen worden; één 

of  zelfs  anderhalf  procent  van  het  nationale 

inkomen moet besteed worden aan ontwikkelings‐

hulp.  Er  wordt  een  beroep  gedaan  op  ons  ver‐

antwoordelijkheidsgevoel.  Christenen  en  politici, 

vooral  linkse  politici,  hebben  gemeen  dat  ze 

nauwelijks  grenzen  stellen  aan  individuele  verant‐

woordelijkheid.  Ze  willen  ons  graag  laten  geloven 

dat  we  overal,  al  is  het  maar,  “mede”‐verant‐

woordelijk  voor  zijn,  om  het woord  schuld  niet  te 

gebruiken. 
 

Ik ga daar niet  in mee. Begrijp me goed,  ik betreur 

het  ten  zeerste  dat  vele  Somaliërs  van  honger 

omkomen  en dat  een  groot  deel  van de bevolking 

van Tsjaad geen drinkwater heeft, noch toegang tot 

een minimale medische zorg. Ik vindt dat geenszins 

rechtvaardig en ik denk ook niet dat dat een gevolg 

is van dat ze te weinig hun best hebben gedaan. Je 

zou  ze  hooguit  kunnen  verwijten  dat  ze  een 

verkeerde  keuze  hebben 

gemaakt  bij  het  uitzoeken 

van hun geboorteland, zoals 

zoveel  kinderen  zich 

vergissen  in  de  keuze  van 

hun ouders. 

Maar ík heb het niet zo gewild, het is buiten mij om 

gegaan,  mijn  toestemming  hebben  ze  nooit 

gevraagd,  I  didn’t  start  the  fire.  Dus  om me  daar 

persoonlijk  verantwoordelijk  voor  te  voelen,  nee 

dat  gaat  me  te  ver.  Bovendien  kan  ik  er  gewoon 

niets aan veranderen. 
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Daarbij  komt  dat  ontwikkelingshulp  –  sorry, 

samenwerking  moet  je  zeggen  tegenwoordig  ‐

weinig effectief is gebleken in de 40 jaar dat we ons 

ermee  bezig  hebben  gehouden.  Die  hulp  was 

dikwijls  zelfs  contraproductief.  De  overheden  van 

arme landen zijn er dol op, maar hoe wordt de hulp 

besteed?  Betalingsbalanshulp  maakt  de  locale 

munt  sterker,  waardoor  de  industrie  minder 

concurrerend wordt op de  internationale markten. 

Voedselhulp,  hoe  nodig  soms  ook  op  de  korte 

termijn,  draait  op  de  lange  termijn  de  locale 

landbouw  en  levensmiddelenindustrie  de  nek  om. 

Op de lange termijn is geen hulp dikwijls beter. 

 

Met  ontwikkelingshulp  is  het  eigenlijk  niet  anders 

gesteld  dan  met  hulp  in  het  algemeen.  Om  met 

Wouter  Bos  te  spreken,  “ieder  z’n  eigen  broek 

ophouden;  als  je  ze  helpt,  gaan  ze  achteruit 

leunen.”  (Een  wat  vreemde  uitspraak  voor  een 

socialist.  Het  ging  over  Griekenland.)  Daarnaast 

ervaren  ontvangende  landen  ontwikkelingshulp 

dikwijls als denigrerend,  zeker als die gepaard gaat 

met  allerlei  voorwaarden  die  maar  weinig  oog 

hebben  voor  de  speciale  omstandigheden  van  het 

ontvangende  land.  Mensenrechten  moeten  geres‐

pecteerd worden, kinderarbeid mag niet, de natuur 

moet  worden  beschermd,  en  noem  maar  op. 

Allemaal  zeer  respectabele  waarden  gezien  vanuit 

onze  westerse  samenleving,  maar  niet  op  de 

prioriteitenlijst  van  landen  verwikkeld  in  de  strijd 

om te overleven.  

 

Ondanks  dat  alles  is  er  sinds  enige  tijd  een  aard‐

verschuiving aan de gang in een hoopvolle richting. 

In de afgelopen 15 jaar  is de gemiddelde groei van 

alle  arme  landen  bij  elkaar  beduidend  hoger 

geweest dan die van de rijke landen. Het lijkt er dus 

op  dat  er  een  zekere  convergentie  plaatsvindt. 

Helaas  is  dat  grotendeels  te  danken  aan  een 

handjevol  landen  zoals  China,  India,  Indonesië, 

Vietnam en Brazilië, die overigens wel bijna de helft 

van de wereldbevolking huisvesten. Daarbij  valt op 

dat  het  niet  gaat  om  landen  die  veel  ontwik‐

kelingshulp  gekregen  hebben.  En  ook  dat  de  kop‐

loper, China, marktwerking niet hoog in het vaandel 

heeft. 

 

Volgens  mij  is  die  ongelijkheid  in  vooruitgang 

onvermijdelijk.  Volgens  mij  zijn  er  een  aantal 

landen  die  nooit  vooruit  zullen  komen,  wat  je  er 

ook  aan  doet.  Er  is  onvoldoende  “clout”  om  ze 

ontwikkelingsvatbaar  te  maken.  Veel  moderne 

technieken hebben omvang nodig om toegepast te 

kunnen  worden.  Die  omvang  is  er  gewoon  niet, 

kritische massa zal nooit gehaald worden. Zoals de 

meeste  van de  vele  duizenden  inheemse  talen die 

er  nog  altijd  op  de  wereld  gesproken  worden, 

onvoldoende  massa  hebben  om  degenen  die  ze 

spreken  een  kans  te  geven  mee  te  komen  in  de 

vooruitgang.  Je  kan  wel  proberen  er  wat  aan  te 

doen,  maar  het  is  zaaien  in  de  Sahara.  Dat  is 

droevig, maar het is niet anders. 

 

Vanuit dat gezichtspunt geeft hulp aan de armsten 

van  de  armen,  zoals  dat  enige  tijd  opgeld  deed  in 

de  Nederlandse  ontwikkelingssamenwerking,  hoe 

goed  ook  bedoeld,  wel  wat  tijdelijk  soelaas,  maar 

gaat  op  een  enkele  uitzondering  na  de bodemloze 

put  in.  Om  effectief  te  zijn  zou  ontwikkelingshulp 

zich wellicht niet moeten  richten op de  landen die 

het  ’t meest nodig hebben, maar op  landen die  er 

meest mee kunnen. En de  landen die er het meest 

mee  kunnen,  kunnen  het  dikwijls  ook  wel  zonder 

hulp. Een weinig bemoedigende conclusie voor wie 

z’n  handen  uit  de  mouwen  wil  steken  om  de 

ellende in deze wereld te bestrijden. Ik weet het. 

 

Nogmaals ik beschouw me niet deskundig. Sinds 35 

jaar heb  ik niet meer meegespeeld, maar vanaf de 

zijlijn  meegekeken. Wel  met  belangstelling.  Onge‐

twijfeld zijn er mensen die er meer van weten dan 

ik  en  die  er  anders  over  denken.  Toch  heb  ik  de 

indruk  dat  de  persoonlijke  en  subjectieve  stand‐

punten  die  ik  hierboven  naar  voren  heb  gebracht 
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nu  een  veel  breder  draagvlak  hebben  dan  in  de 

tijden  waarin  ik  nog  voor  ontwikkelingseconoom 

doorging. Toen was het een vloek om er zo over te 

denken.  

 

Tenslotte, Frank, een jaar of tien geleden kwam een 

neef  van me  uit  Nederland  over.  Hij  had  dezelfde 

indruk als  jouw vrienden. Mexico  is helemaal geen 

ontwikkelingsland,  was  zijn  eerste  reactie.  Hij  had 

ervaring  in  andere  arme  landen,  dus  kon  hij 

vergelijken.  Maar  zolang  er  geen  eenstemmigheid 

is over de betekenis van het woord ‐ en je geeft zelf 

aan dat dat zo  is ‐ heeft het weinig zin om te gaan 

zitten  bakkeleien  over  of  Mexico  al  dan  niet  een 

ontwikkelingsland  is.  Ik  ga  er  mijn  tijd  niet  aan 

verdoen. 

 

Voor mij  zijn  er  twee Mexico’s. Aan de  ene kant  is 

er  een  Mexico  met  een  niveau  van  ontwikkeling 

vergelijkbaar  met  dat  van  Nederland,  zij  het  dan 

wel  met  minder  infrastructuur  en  ook  met  wat 

minder  individuele  vrijheid.  Dat  Mexico  is 

onmiddellijk  zichtbaar  voor  toeristen  die  hier  op 

bezoek  komen.  Aan  de  andere  kant  is  er  een  ver 

achtergebleven Mexico. Als je dat Mexico wilt zien, 

moet  je wat meer  op  zoek maar  zo moeilijk  is  dat 

nou ook weer niet te vinden, alles loopt door elkaar 

heen. De overstap  van het  achtergebleven Mexico 

naar  het  ontwikkelde  Mexico  is  voor  de  achter‐

geblevenen  niet  gemakkelijk,  maar  ook  weer  niet 

onmogelijk. Ik ken erg veel succesgevallen. Gelukkig 

maar.  De  hindernissen  zijn  dikwijls  niet  eens 

economisch maar eerder cultureel van aard.  ✘ 

 
ORANJE GALA 2010  

1 mei, 2010 is dé datum, die moet in uw agenda staan, want dan zal ons Oranje Gala 2010 ter ere van Hare 

Majesteit Koningin Beatrix in “Club de Periodistas” in het historisch centrum van Mexico Stad plaats vinden. 

Op deze prachtige locatie en voor dit mooie feest zijn naast medelanders ook Mexicaanse en internationale 

vrienden en relaties welkom, nodig dus ook gerust uw zakenkennissen uit. Dit gala feest is groots van opzet 

en we rekenen op uw komst om met zijn allen een fantastische avond te beleven.  

 

De organisatie heeft dit jaar de aandacht gevestigd op de uitkomst van de enquête over hóe de meerderheid 

dit evenement graag wilde zien: een gala feest. Daarom is gekozen voor een nieuw concept en een locatie 

met karakter. Helaas brengt dit concept wat economische stress met zich mee voor het organisatie comité. 

Daarom verzoeken wij u wel snel te handelen en uw kaarten  te kopen zodat we het  juiste aantal plaatsen 

kunnen voorbereiden en passende details goed kunnen regelen. 

 

Via onze  internetpagina kunt u op  een veilige manier uw entree bewijzen aanschaffen  (voorkom contante 

betaling op het gala feest zelf om geen risico’s te lopen) en gebruik maken van de mogelijkheid om uw tafel 

te reserveren. Bij prompte betaling krijgt u zelfs gratis valet parking! Ga snel naar onze website en bevestig 

uw deelname: www.nvmexico.nl. 

  

Betaling van uw entreebewijzen gaarne storten op de rekening van onze penningmeester; Wilhelmus Josef 

Van Iersel Van Den Berk Sucursal: 4271, Cuenta: 129066, Clabe: 002180427101290663. 

 

Bewaar uw overmakingsinformatie en neem deze mee naar het feest als entreebewijs, maar nog beter is op 

tijd te betalen en de toegangscode via de webpagina van de Nederlandse Vereniging in Mexico per e–mail te 

ontvangen. Op deze laatste manier zal uw toegang tot het feest eenvoudiger zijn.  ✘ 
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NEDERLAND PROMOOT FIETSEN IN MEXICO  

door Mark Horstman 

Voor  het  bicentenario  van Mexico’s  onafhankelijk‐

heid  en  het  centenario  van  de  revolutie,  bieden 

veel  landen  Mexico  een  cadeau  aan.  De 

Nederlandse  Ambassade  heeft  samen  met  een 

aantal  Nederlandse multinationals  nagedacht  over 

een  toepasselijk  cadeau  en  zodoende  is  het 

fietsplan  geboren. Aan de  ene  kant  is  de  fiets  een 

typisch  Nederlands  fenomeen dat  vanzelfsprekend 

in de PoPo geen uitleg behoeft. Aan de andere kant 

is er  juist op dit gebied veel te bereiken in Mexico. 

Uiteindelijk  is  er  gekozen  voor  een  project  wat 

zowel  de  fietsveiligheid  bevordert  als  de  fiets 

promoot als milieuvriendelijk en duurzaam vervoer‐

middel  dat  bovendien  de  gezondheid  ten  goede 

komt.  

 

Mexico  staat  zelf  ook  niet  stil  op  het  gebied  van 

fietsen.  In  februari  is  het  Ecobici  project  van  start 

gegaan  in  Mexico  Stad  en  sinds  twee  jaar  wordt 

elke  zondag  een  deel  van  de  stad  afgesloten  ten 

behoeve  van  fietsers.  Op  verschillende plaatsen  in 

de  stad  zijn  faciliteiten  voor  fietsers  aangelegd  en 

ook  op  andere  plekken  in Mexico,  bijvoorbeeld  in 

Guadalajara,  is  men  bezig met  allerlei  initiatieven. 

Het  probleem  is  echter  dat  het  geïsoleerde  en 

ongestructureerde  initiatieven  zijn,  wat  in  veel 

gevallen  leidt  tot  onduidelijkheid  en  daardoor 

onveiligheid.  

 

Om de  fietsveiligheid  te  bevorderen  en de  fiets  te 

promoten  als  schoon  vervoermiddel  wordt  een 

toolkit  ontwikkeld  die  zal  worden  verstrekt  aan 

beleidsmakers  en  uitvoerend  personeel  in  heel 

Mexico.  Deze  toolkit  bestaat  uit  een  tweetal 

hoogwaardige,  volledig  aan  Mexico  aangepaste, 

documenten. Het eerste  is een witboek, dit  is voor 

beleidsvormers en heeft als doel de interesse voor 

de toepassing van de fiets in stedelijke ontwikkeling 

op te wekken. Dit boek gaat hierbij in op voordelen 

van  de  fiets,  kosten  en  baten  en  bevat  een 

overzicht  van  praktijkvoorbeelden.  Het  tweede 

document  is  een  technisch  handboek  voor 

uitvoerend  personeel.  Dit  is  uitgebreider  dan  het 

witboek  en bevat  fietsinfrastructuur,  normen  voor 

fietsen,  verkeersregels,  educatie  en  uitleg  over 

wettelijke bescherming.  

 

Met  deze  toolkit  kan  vervolgens  elke  Mexicaanse 

staat,  stad  of  gemeente  fietsbeleid 

implementeren  volgens  nationale 

criteria. Naast de gedrukte exemplaren 

zal er ook een cd‐rom, en een website 

voor  best  practices  worden  gemaakt. 

Om dit allemaal te realiseren werkt de 

ambassade samen met het Institute for 

Transportation  and  Development 

Policy  (ITDP)  en  een  Nederlands 

adviesbureau:  Interface  for  Cycling 

Expertise  (I‐CE).  Het  project  zal  voor 

het grootste deel worden gefinancierd 

door  in  Mexico  aanwezige 

Nederlandse multinationals.  ✘ Iedere zondag worden in Mexico Stad enkele wegen afgezet  
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DAGBOEK VAN EEN DORPSSCHOOL  

door Frank van Schaik 

Normaal  gesproken  gaan  Jesse  (5)  en  Stef  (3)  elke 

werkdag van 9:00 tot 12:00 uur naar de pre‐escolar, 

oftewel  de  “voorschool”  (3‐6  jaar),  en  Ties  (7)  van 

8:00  tot  12:30 uur  naar  de basisschool  in  San  Luis 

Beltrán,  een  dorpje  aan  de  rand  van  de 

Zuidmexicaanse  stad  Oaxaca  waar  we  met  ons 

gezin sinds augustus 2009 wonen. Alleen: normaal 

gesproken  is  zo  saai.  Daar  hebben  ze  hier  wat  op 

gevonden. Leest u even mee. 

 

Maandag 15 maart:  Vrije  dag,  want  geboorte‐
dag  van  nationale  held  Benito  Juárez,  een  soort 

19e‐eeuwse Oaxacaanse mix  van  Thorbecke  en de 

oude Drees. Benito is eigenlijk geboren op 21 maart 

(1806), maar dat valt dit jaar op een zondag, en dat 

is  al  een  vrije  dag,  dus  dat  moet  gecompenseerd 

worden  met  een  echte  vrije  dag,  en  zoals  de 

Mexicaanse wet voorschrijft is dat dan de maandag 

voorafgaand aan de werkelijke feestdagdatum. Dan 

heb je een lekker lang weekend. 

 

Dinsdag 16 maart:  Ook  geen  les,  want  alle 
70.000  leraren  van  de  machtige  Oaxacaanse 

lerarenvakbond  voeren  actie  (wegblokkades, 

gebouwbezettingen  en  grootschalige  demonstra‐

ties)  voor  een beter  salaris  en beter materiaal. Dit 

kan  volgens  verschillende  leraren  alleen  op  werk‐

dagen  in  de  ochtend, want  dan  zijn  de doelwitten 

(lees:  overheidsdiensten)  actief. Overigens worden 

leraren  naar  eigen  zeggen  bestraft  (niet  lijfelijk, 

maar wel financieel, materieel of carrièrematig) als 

ze niet aan de acties of vergaderingen meedoen. 

 

Woensdag 17 maart: Les. 
 

Donderdag 18 maart:  Geen  les  voor  Jesse  en 
Stef,  want  de  voorschoolleraren  moeten 

vergaderen  over  de  acties,  resultaten  en  nieuwe 

plannen.  Ook  dit  schijnt  alleen  op  werkdag‐

ochtenden te kunnen. Ties heeft wel gewoon les. 

 

Vrijdag 19 maart:  Net  als  gisteren,  maar  dan 

andersom.  De  basisschoolleraren  vergaderen  nu 

over hetzelfde. Ties heeft dus geen  les, maar Jesse 

en Stef wel. Hun les staat voornamelijk in het teken 

van een milieuoptocht van een uur door het dorp in 

de brandende  zon. Het  ziet  er mooi  en  zonnig  uit, 

en  alle  100  als  vlinder,  haai  of  tijger  verklede 

kinderen  voeren  prachtig  versierde  bordjes  mee 

met  “Gooi  geen  afval  op  straat”,  “Bescherm  ons 

ecosysteem”  en  “Wees  zuinig  op  de  aarde”.  Jesse 

draagt Menos carro, más bici  (“Minder auto, meer 

fiets”) en Stef Camino, no contamino (“Ik wandel, ik 

vervuil  niet”).  De  optocht  wordt  aangevoerd  door 

een  versierde  pick‐up‐truck.  Achteraan  rijdt  een 

driewielige brommertaxi, waarin een gezin op haar 

eigen manier aan de optocht meedoet. Halverwege 

(na  een  halfuurtje  bergop  banjeren)  beginnen  de 

kleintjes  van  groep  1  te  piepen,  en  worden  ze 

Jesse en Stef voor het dichte schoolhek 
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massaal  in  de  pick‐up‐truck  gehesen  –  waar  Stef 

vrolijk  met  haar  “Ik  wandel”‐bordje  zwaait. 

Beeldige beelden op youtube.com/frankvanschaik. 

 

Zaterdag en zondag 20/21 maart:  Hé, 

weekend!  Ik  zie  langs  de  hoofdstraat  een  bordje 

liggen met “Gooi geen afval op straat!” 

 

Maandag 22 maart:  Algemene  ouderver‐

gadering op de voorschool: 90 moeders en 4 vaders 

zijn (verplicht) aanwezig. De vergadering is als altijd 

onder  lestijd  en  duurt  van  9:00  tot  12:10  uur,  en 

omvat  onder  andere  een  diepgaand  en  bij  vlagen 

bot  kruisverhoor  aan  het  adres  van  het  getergde 

oudercomité waarom de aanschaf van de Rosca de 

Reyes,  het  traditionele  Driekoningenbrood  160 

pesos  was  en  niet  gewoon  120  pesos,  zoals  vorig 

jaar. 

Ook wordt besloten dat er vanaf nu strikt gehouden 

zal worden aan de aanvangstijd (aan het begin van 

het  schooljaar  was  ons  verteld  dat  de  kinderen 

tussen  8:45  en  9:05  uur  binnen  kunnen  komen, 

want  om  9:05  uur  gaat  de  bel.  Anne  lukt  het  om 

van  9:00  tot  11:30  uur  aanwezig  te  blijven,  maar 

moet dan  echt naar huis om te werken. Stef  krijgt 

les, maar  de  juf  van  Jesse  is  er  niet,  en  vervangen 

doen ze hier niet aan. Gelukkig mag Jesse als grote 

zus meedraaien in groep 1. Ties heeft gewoon les. 

 

Dinsdag 23 maart: Om 9:02 uur sta ik met Jesse 

en  Stef  (en  vijf  andere ouders met  kinderen)  voor 

een  potdicht  schoolhek.  De  regel  blijkt  toch  echt 

8:45 tot 9:00 uur te zijn, ook al gaat de bel om 9:05 

uur. Ik beargumenteer dat het nogal lomp is om het 

besluit  zonder  verdere  aankondiging  (bijvoorbeeld 

brief aan het hek of mondeling door de juf direct bij 

het  afhalen  de  dag  ervoor)  in  te  voeren.  Er  zijn 

namelijk  wel  meer  ouders  die  niet  van  9  tot  12 

hadden  meevergaderd,  bijvoorbeeld  omdat  ze  op 

maandagochtend moeten werken om hun kinderen 

eten te kunnen geven. En dat het ook regelmatig zo 

is  dat  er  om  8:45  uur  nog  niemand  is,  en  dat  de 

eindbel pas om 12:10 uur gaat. Helaas, dit gesoebat 

helpt  geen  zier,  en  de  meiden  moeten  weer  mee 

naar  huis.  Ties  heeft  gelukkig  gewoon  les.  Dat  wil 

zeggen:  ze  maken  zelf  een  vlieger  in  de  klas. Wel 

goed  voor  zijn  communicatieve  en  collatieve 

vaardigheden. 

 

Woensdag 24 maart:  Aangezien  Jesse  en  Stef 
niet op school mochten komen gisteren, heb ik ook 

de aankondiging  gemist dat  er voor de ouders  van 

alle  groepen  3  (waar  Jesse  in  zit)  wederom  een 

vergadering  is,  dit  keer  van  9:00  tot  zeker  11:00 

uur.  Aanwezigheid  is  verplicht  en  een  lijst  gaat 

rond.  De  groep‐3‐juffen  leiden  gedrieën  de 

vergadering,  dus  er  is  helaas  weer  geen  les  voor 

Jesse.  Gelukkig  kan  ze  weer  terecht  bij  de 

kleutertjes  van  groep  1.  De  vergadering  heeft  als 

enige  onderwerp  de  clausura,  het  eindfeest  op  9 

juli,  als  de  groepdrieërs  afscheid  nemen  van  de 

school. Van 9:10 tot 10:30 uur wordt door 50 door 

Jesse  heeft  "Minder  auto,  meer  fiets"  en  Stef  "Ik 
wandel, ik vervuil niet" 
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elkaar  pratende  moeders  op  kleuterstoeltjes 

uitvoerig gediscussieerd over de volgende zaken:  

9:10‐9:25 Welke  soort  kleren moeten de  kinderen 

aan? Ik snap niet alle termen, maar ik geloof dat we 

erop uit komen dat de meisjes een jurk aan moeten 

en de jongens een pak. 

9:25‐9:45  Welke  kleur  moeten  de  kleren  zijn?  De 

moeders  gaan  allemaal  door  elkaar  roepen,  en  na 

10  minuten  kleuren  inventariseren  moet  er 

gekozen  worden  uit  lila,  zachtroze,  paars, 

pistachegroen,  appelgroen  of  hemelsblauw  – 

zachtroze  wint  met  16  stemmen,  waarschijnlijk 

omdat groen zich te verdeeld opstelde.  

9:45‐10:00  Welke  schoenen,  handschoenen  en 

hoofddeksels moeten de kinderen aan? Er schijnen 

heel  veel  mogelijkheden  te  bestaan.  Ik  denk  aan 

het artikel dat ik wil schrijven over de indigenas van 

het  oerwoud  in  Oost‐Chiapas  die  zonder  pardon 

zijn  afgevoerd  en  geïntimideerd  om  plaats  te 

maken  voor  oliepalmplantages,  o.a.  voor 

'duurzame' biodiesel.  

10:00‐10:05 Moeten de  jongens  een  strikje  of  een 

stropdasje? 29 stemmen voor het stropdasje. Maar 

daar  zijn  sommigen  het  hartgrondig  mee  oneens. 

Waarom ontgaat me helaas.  

10:05‐10:20  Er  wordt  gepraat  over  hoeveel  tafels, 

stoelen  en  versiering  er  moet  komen  en  van  wie. 

De  meneer  die  dat  twee  jaar  geleden  leverde, 

beviel sommigen goed, maar helaas is niet iedereen 

dezelfde  mening  toegedaan.  Ik  luister  zuchtend 

naar  de  bel  van  de  voorbijrijdende  vuilniswagen, 

die één keer per week langskomt en waar je zelf je 

afval in moet gooien (zakken aan de straat kan niet 

vanwege de dorpshonden).  

10:20‐10:30  Moet  er  een  fotograaf  komen? 

Uiteraard,  maar  niet  die  van  vorig  jaar,  want  die 

was duur, en sommige kinderen keken heel stom in 

de  lens.  Die  van  daarvoor,  die  was  goedkoper,  en 

hij had ook een leuke groepsfoto gemaakt. Maar hij 

was wel weer  langzamer met de nabestellingen.  Ik 

ren gillend het hek uit.  

Waarschijnlijk  werd  van  10:30  tot  11:50  uur  nog 

uitvoerig  gesproken  over  het  eten  (hoeveel  kilo 

maïsmeel  je  nodig  hebt  voor  384  tamales,  en  bij 

welk  omaatje  je  die  het  beste  kan  halen),  de 

ouderbijdrage en de kleur van de ballonnen. 

Ties'  les  houdt  vandaag  een halfuur  eerder  op om 

12:00  uur,  staat  op  een  briefje  dat  ik  's  ochtends 

heb  gemist  omdat  ik  Ties  niet  helemaal  naar  het 

klaslokaal  heeft  gebracht.  Waarom  ze  eerder 

ophouden? Geen idee.  

 

Donderdag 25 maart:  Zowaar  een  gewone 
lesdag. 

 

Vrijdag 26 maart: Ties heeft les, maar wederom 

een halfuur korter dan gebruikelijk, en wederom  is 

de  reden  onduidelijk.  Jesse  gaat  met  alle  60 

kinderen  van  de  groepen  3  spetteren  in  een 

zwembad  in  de  buurt.  Alle  juffen  gaan  mee  ter 

begeleiding, dus Stef heeft geen les. 

 

Zaterdag 27 maart t/m zondag 11 april: 
Paasvakantie!  Nou,  daar  waren  de  kinderen  echt 

even aan toe. 

 

Maar  zondag  28  maart  staat  gelukkig  nog  een 

verplichte  oudervergadering  gepland  voor  Ties' 

school. Dit hoorden we een halve dag nadat we de 

zaterdagavond‐buskaartjes  hadden  gekocht  voor 

een week Chiapas. De week  voor  Pasen  is Semana 

Santa  (“Heilige  Week”),  waarin  veel  mensen 

vrienden of familie bezoeken. Strak gepland. 

En op  zondag 11 april  is  er  van 8:00  tot 12:00 uur 

tequio, verplicht gemeenschapswerk op de creche: 

aarde  omspitten,  planten  planten,  zooi  opruimen. 

Lijkt me wel een stuk nuttiger dan 3 uur vergaderen 

over een feest. 

 

We dragen het lokale publieke onderwijs een warm 

hart  toe,  maar  soms,  heel  soms  schieten  de 

alternatieven wel eens door ons heen.  ✘
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WISTEN JULLIE DAT  

door Kees Burk 

… dat de vijftienjarige Jaap van der H., verdachte in zaak van de gewelddadige dood van Dirk Post uit Urk, zal 

worden vervolgd voor moord. De verdachte zit nu al meer dan drie maanden in hechtenis. 

 

…  dat  de  marechaussee  van  Schiphol  met  de  aanhouding  van  drie  verdachte  medewerkers,  waarop  het 

totaal van de aanhoudingen op twintig is gekomen, de diefstallen uit de bagagekelder heeft opgelost. Bij het 

onderzoek werd gebruik gemaakt van speciale observatiecamera's en lokkoffers. 

 

…  dat  staatssecretaris  van  Bijsterveldt  een  miljoen  euro  uittrekt  om  het  Chinees  als  examenvak  aan  te 

bieden op het VWO. Ook HAVO leerlingen kunnen straks op VWO niveau het examen afleggen. Volgens de 

staatssecretaris wordt China een steeds belangrijker economische partner en het is daarom handig, dat er in 

de toekomst meer jongeren het Chinees machtig zijn. 

 

… dat tijdens de Olympische winterspelen de voorzitter van het NOC*NSF, Erica Terpstra, het bijzonder naar 

haar zin moet hebben gehad in het Holland Heineken House. In het daarna opgenomen radioprogramma van 

Edwin  Evers, was de altijd opgewekte Erica wel  erg  jolig  en het  viel op, dat  ze  "met dubbele  tong" sprak. 

Later gaf ze toe een beetje tipsy te zijn geweest. 

 

…  dat  de  afgelopen  winter,  gerekend  tot  eind  februari,  de  koudste  is  geweest  sinds  1996.  Over  de  hele 

periode  waren  er  volgens  het  KNMI  41  sneeuwdagen,  in  het  Noordoosten  lag  er  zelfs  55  dagen  een 

sneeuwdek. Dat was in 30 jaar niet meer gebeurd. Er waren 20 ijsdagen, waarbij de temperatuur niet boven 

vriespunt  kwam maar  er  waren  slechts  4  dagen  waarbij  het  tot  strenge  vorst  is  gekomen  (lager  dan  ‐10 

graden). Sneeuw was de grootste boosdoener voor de mobiliteit. Op 20 december sneeuwde het een hele 

dag met sneeuwhoogten van 40 cm. in het Noorden van het land. 

 

…  dat  het  uiteenvallen  van  het  kabinet  Balkenende  tot  gevolg  heeft,  dat  vele  op  stapel  staande  plannen 

worden opgeschort.  Hieronder  vallen onder  andere  de plannen  voor  de  kilometerheffing  en de  verhoging 

van de AOW leeftijd naar 68 jaar. 

 

… dat  het  recente omvallen  van  de DSB bank  van Dirk  Scheringa ook  op het  persoonlijke  vlak  z'n  sporen 

trekt. Van de  inmiddels demissionaire Wouter  Bos moest de Autoriteit Financiële Markten  een onderzoek 

instellen naar de rol die diverse directeuren waar onder oud‐minister Gerrit Zalm en de voorzitter van het 

pensioenfonds  ABP  Ed Nijpels,  hebben  gespeeld. Nijpels  is  ondertussen opgestapt  als  voorzitter  van  ABP. 

Gerrit Zalm blijft vooralsnog directeur bij de ABN‐AMRO. 

 

… dat de politie van Rotterdam een 33 jarige man heeft aangehouden die verdacht wordt van seks met een 

koe. De plaats van handeling  is een kinderboerderij  in Rotterdam‐Zuid. Een beveiliger van de boerderij  zag 

de man rondlopen en waarschuwde de politie. De man zat onder de koeienharen waardoor de verdenking 

postvatte. 



- 28 - POPO 

… dat de veiling van de BAT artventure Collectie, tot 2004 beter bekend als de Peter Stuyvesantcollectie een 

recordbedrag heeft opgeleverd van 13,5 miljoen euro. De 163 schilderijen en sculpturen waren geplaatst in 

de  sigarettenfabriek  in  Zevenaar  om  de  monotone  werkomstandigheden  van  de  werknemers  te 

veraangenamen.  Na  sluiting  van  de  fabriek  in  2008  besloten  de  nieuwe  eigenaars  om  de  uit  meer  dan 

duizend kunstwerken bestaande collectie te veilen. Op een later tijdstip wordt de rest geveild. 

 

… dat op 11 maart 2010 de oprichter van de politieke partij D66 en Minister van Staat, Hans van Mierlo  is 

overleden. Hij is 78 jaar oud geworden.  

 

… dat  in navolging van  Ierland, Oostenrijk, België en Duitsland, katholiek Nederland flink wordt opgeschud 

door de vele gevallen van ontucht met kinderen en mishandeling door nonnen en paters  in de voormalige 

internaten. De Rooms Katholieke instelling Hulp & Recht heeft in de afgelopen tijd meer dan 600 meldingen 

gehad  van  mensen  die,  naar  eigen  zeggen,  in  aanraking  zijn  geweest  met  seksueel  misbruik  en/of 

mishandeling binnen de Rooms Katholieke kerk. 

 

…  dat  Emeritus  Kardinaal  Simonis  tijdens  een  uitzending  van  het  tv  programma  Pauw  en  Witteman,  na 

gevraagd  te  zijn  naar  zijn  eventueel  kennis  over  de  gevallen  van  seksueel misbruik  van  kinderen  zei:  “wir 

haben es nicht gewüsst”. 

 

… dat het CDA niet meer achter de plannen voor een kilometerheffing staat. De plannen die onder andere 

door  de  CDA‐minister  Camiel  Eurlings  waren  ontwikkeld  wankelen  nu.  Inmiddels  hebben  de 

voorbereidingen, bijvoorbeeld het oprichten  van  vele portalen met gemonteerde meetapparatuur over de 

rijkswegen, vele miljoenen gekost. 

 

… dat Nederland in grote verslagenheid is gebracht door de vermissing en wat later bleek de moord op de 12 

jarige Milly Boele uit Dordrecht. De dader blijkt een buurman te zijn van 26 jaar en politieman uit de regio 

Rotterdam Rijnmond. Na haar misbruikt te hebben heeft hij haar door verstikking om het leven gebracht en 

in zijn tuin begraven. Het misdrijf vond plaats op dezelfde dag van haar verdwijning maar eerst na tien dagen 

werd de dader ontmaskerd. 

 

…  dat  de  provinciebestuurders  van  Noord  Brabant,  mede  onder  druk  van  het  eerder  vermelde 

burgerinitiatief de bouw van megastallen vaarwel zegt. Voor reeds ingediende verzoeken tot bouw zal geen 

toestemming worden gegeven. Na de vogelgriep en varkenspest heeft nu de Q‐koorts de doorslag gegeven. 

In  2009  werden  2236  mensen met  deze  van  schapen  en  geiten  afkomstige  ziekte  besmet.  Een  aantal  is 

inmiddels overleden. 

 

… dat  de populatie  damherten  en  reeën  in  het Amsterdamse Waterleidingterrein weer  is  toegenomen en 

verontrustende  schade  toebrengt  aan  tuinen  in  Zandvoort.  Zij  vreten  aan de opkomende bolgewassen  en 

ander jong groen en kunnen in één nacht een tuin volledig verwoesten. Ook het verkeer heeft veel last van 

de dieren en er zijn regelmatig "aanvaringen". De gemeente Amsterdam heeft beloofd meer hekwerken te 

gaan plaatsen.  ✘
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HOMOSEKSUELEN IN HET LEGER: EEN STRATEGISCHE ZET  

door Frank Hoogendoorn

Het zal niet aan  velen  van ons ontgaan  zijn dat de 

Amerikaanse generaal buiten dienst, John Sheehan, 

18 maart jongstleden iets op te merken had over de 

aanwezigheid  van  homoseksuelen  in  het 

Nederlandse leger. Hij kwam met zijn uitspraken op 

een  hoorzitting  in  Washington  over  president 

Obama's  plan  om  homo’s  die  openlijk  uitkomen 

voor  hun  geaardheid,  toe  te  laten  in  het  leger. 

Volgens  hem  zou  de  val  van  Srebrenica  te  wijten 

zijn  geweest  aan  de  aanwezigheid  van  homo's  in 

het Nederlandse leger. 

 

Dit zorgde meteen voor flink wat opschudding: 

 

Minister  Van  Middelkoop  van  Defensie  nam 

krachtig  afstand  van  de  uitlatingen  en  noemde  de 

uitspraken "schandelijk en een militair onwaardig". 

Hij  wilde  er  verder 

geen  woorden  aan  vuil 

maken. 

 

Premier  Balkenende 

noemde  de  uitspraken 

"schandalig,  onbe‐

staanbaar  en  beneden 

alle peil."  

 

"Die  man  is  gewoon 

gestoord",  zei  voor‐

zitter Jan Kleian van de 

militaire  bond  ACOM.  "Het  klinkt  hard,  maar  iets 

anders  kan  ik  gewoon  niet  zeggen,  want  het  is 

volslagen onzin".  

 

Minister Verhagen van Buitenlandse Zaken vond de 

uitspraak  van  Sheehan  een  "buitengewoon 

vreemde". 

 

De Nederlandse ambassadeur in Washington Renee 

Jones‐Bos  reageerde  verontwaardigd.  "De 

Nederlandse  VN‐missie  in  Srebrenica  is  grondig 

bestudeerd  en  geëvalueerd,  in  binnen‐  en 

buitenland.  Er  is  niets  in  deze  verslagen  dat  enige 

verband  suggereert  tussen  homo's  in  het  leger  en 

de  massamoord  op  de  Bosnische  Moslims.  Ik  ben 

het grondig met Sheehan oneens. Ik ben er trots op 

dat  homo's  en  lesbiennes  al  decennia  openlijk  en 

succesvol  in het Nederlandse  leger dienen, ook op 

belangrijke  plaatsen,  zoals  momenteel  in 

Afghanistan." 

 

Mijn Mexicaanse collega’s vroegen mij verbaasd of 

het  waar  was  dat  homoseksuelen  in  ons  leger 

werden  aangenomen.  Ik  legde  ze  uit  dat  het  de 

normaalste zaak van de wereld is om homo’s in het 

leger  te hebben en dat 

eigenlijk  ieder  land  dat 

zou  moeten  doen.  Dat 

konden  ze  zich  maar 

moeilijk  voorstellen. 

Hun  mannelijkheid 

werd  zichtbaar 

lichtelijk  aangetast.  Ze 

vroegen  zich  duidelijk 

af  waarom  ik  dat 

verkondigde.  

Om  ze  een  beetje  in 

het ootje te nemen gaf 

ik  er  de  volgende  draai  aan.  Ik  legde  ze  met  een 

serieuze  gezichtsuitdrukking  uit  dat  een  leger met 

homo’s  zeer  strategisch  is  aangezien  ze  altijd  van 

achteren aanvallen.  

 

Het  duurde  even  voordat  het  kwartje  viel,  maar 

toen lag iedereen in een scheur van het lachen.  ✘
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MEXICAANSE KRONKELS  

door Ad ten Kate 

Zoals  sommigen  van  jullie  al  weten,  heb  ik  een 

aantal  stukjes  die  ik  in  de  loop  van  de  jaren  voor 

onze  PoPo  geschreven  heb,  gebundeld  en  ter 

publicatie  aangeboden  bij  de  Nederlandse  BOD 

uitgever  Free  Musketeers,  dezelfde  uitgever  die 

ook  de  eerste  twee  boeken  van  Eugenie  van 

Stratum  heeft  gepubliceerd.  BOD  wil  zeggen  Book 

on Demand. Het wordt pas gemaakt als het besteld 

is.  Geen  grote  beginoplage  dus  en  ook  geen  hoge 

barrières  voor  het  accepteren  van het manuscript. 

Geïnspireerd  door  Carmiggelt  heb  ik  de  bundel 

“Mexicaanse kronkels” genoemd en de verwachting 

is dat hij begin mei het daglicht zal zien. Behalve de 

stukjes  die  eerder  verschenen  in  de  PoPo  staan  er 

ook nog wat andere schrijfsels van mijn hand in. 

 

Voor  de  cover  page  had  ik  eerst  de  foto  willen 

gebruiken  die  hiernaast  is  afgebeeld.  Die  werd 

terecht afgefloten door een aantal mensen die mij 

dierbaar  zijn.  Ze  vonden  dat 

de  man  die  daarop  ligt  te 

zonnen  een  onjuist  beeld  gaf 

van  wie  ik  ben  en  van  de 

schrijver zoals die uit het boek 

naar  voren  komt.  Ze  hadden 

gelijk,  ik  ben  wat  minder 

relaxed  dan  deze  zonaan‐

bidder en ook al was het niet 

mijn  bedoeling  mezelf  uit  te 

beelden,  je  zou  het  gemak‐

kelijk  kunnen  denken.  Dus 

ging  ik  maar  weer  eens  te 

rade  bij  de  verzameling  cac‐

tusschilderijen  van  Alicia  en 

heb  er  een  paar  opgestuurd 

naar  de  uitgever.  Door  een 

misverstand  heeft  die  het‐

zelfde schilderij uitgekozen als wat  ik  gebruikt heb 

voor  ons  jubileumboek  van  onze  NV  drie  jaar 

geleden. Mijn excuses voor deze herhaling. 

Op deze pagina  vinden  jullie  een  gecomprimeerde 

versie van de promotiemailing die Free Musketeers 

heeft gemaakt om het boek te presenteren aan het 

publiek.  Daar  staat  ook  bij  waar  het  te  krijgen  is. 

Voor eventueel geïnteresseerden heb ik een aantal 

exemplaren beschikbaar met auteurskorting.  ✘

 

Met trots melden wij u dat begin mei de eerste 
exemplaren van Mexicaanse kronkels, geschreven 
door Adriaan ten Kate, zullen verschijnen. 
In deze bundel verhalen, verslagen en 
beschouwingen vertelt de auteur, soms op 
indringende wijze, over het land Mexico. Over hoe 
hij daar zijn draai gevonden heeft, over het leven 
met zijn Mexicaanse vrouw en over 
cultuurverschillen met Nederland. Hij schrijft bijna 
gesproken taal en steeds met een ondertoon van 
ironie. Als allochtoon in Mexico is hij een voorbeeld 
van inburgering en door zijn loopbaan zag hij zich 
zelfs genoodzaakt zijn Nederlanderschap op te 
geven. Ondanks dat is hij in hart en nieren 
Nederlander gebleven. Dat is te merken. 
 
Bestellen 
Wij kunnen u het circa 150 pagina's tellende Mexicaanse kronkels aanbieden voor 
de prijs van € 17,95 (exclusief verzendkosten). Wilt u het boek bestellen? Dat 
kan. Binnen onze webwinkel is er een speciale pagina voor. Daar wijst alles zich 
vanzelf. Zodra wij uw betaling ontvangen hebben, voegen we uw bestelling toe aan 
onze lijst. Op het moment dat Mexicaanse kronkels van de drukpersen komt, sturen 
we u uw exemplaar toe. 
 
Mexicaanse kronkels, Adriaan ten Kate; ISBN 978-90-484-1183-2; verzendkosten per 
exemplaar € 2,76 (NL) € 3,96 (EU) 
 
© 2009 Free Musketeers | Herenwaard 177-A | 2716 XV Zoetermeer | E info@freemusketeers.nl 
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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  welderink@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  

 

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 

enolavie@hotmail.com 

 

Betalen lidmaatschap 
Bedrag  van  500  pesos  storten  op 

rekeningnummer  12.90.66  bij 

Banamex sucursal 4271  ten name  van 

Wilhelmus  van  Iersel.  Voor 

elektronische  storting  is  de  CLABE: 

002180427101290663.  Kopie 

stortingsbewijs  met  vermelding  van 

naam sturen naar Willy van Iersel. 

 

Website 
www.nvmexico.nl 

 

DÉSIRÉE LARENAS LINNEMANN 
Alergologe en kinderarts 
(kinderen en volwassenen) 

 
HOSPITAL MÉDICA SUR 

 
Puente de Piedra n° 150 

Col. Toriello Guerra - Del. Tlalpan 
14050 Mexico 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 






