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VAN DE REDACTIE  
 
 

Het  zijn  enerverende  tijden.  Nederland  heeft  net  Tweede  Kamerverkiezingen  achter  de  rug  die,  aldus 

analisten, een aardverschuiving in het politieke landschap teweeg hebben gebracht. Mexico heeft afgelopen 

week in de drugsoorlog het record van hoogst aantal moorden per dag verbroken, ook niet bepaald iets om 

vrolijk van  te worden. Maar gelukkig  is het WK voetbal begonnen en heeft Nederland,  in  tegenstelling  tot 

sommige andere  favorieten, de  eerste wedstrijd  tegen Denemarken  gewonnen.  Brood  en spelen  voor het 

volk. 

 

Evenals voorgaande jaren is de verzamelplaats van de Nederlandse voetbalfans (en aanhang) de bar Zydeco 

in calle Tamaulipas in de Condesa. Bij de eerste wedstrijd waren er (heb ik me laten vertellen want voor mij 

was half zeven ’s ochtends toch echt  iets te vroeg…) maar  liefst 43 mensen!  In deze PoPo een voorproefje 

met  de  eerste  foto’s,  voor  een  ‘oranje’  verslag  van  de  wedstrijden  die  nog  volgen  kunt  u  terecht  op  de 

vernieuwde website van de Nederlandse Vereniging: www.nvmexico.nl. 

 

In deze PoPo  verder het beloofde  tweede deel  van Ad  ten Kate’s artikel over armoede & ontwikkeling, en 

een nieuwe bijdrage van Poul Mulder over dit thema.  In de rubriek Ik ben… vertelt Harald Otjes hoe hij  in 

Mexico terechtgekomen is. Irma Hoogendoorn heeft een erg grappig stukje geschreven met haar indrukken 

als  nuchtere  Hollandse  over  Mexico,  en  Bernard  Schut  stuurde  ons  weer  een  mooi  verhaal  over  Noord‐

Amerikanen in Puerto Vallarta. Kees Burk zet als altijd de laatste wetenswaardigheden uit Nederland op een 

rij in zijn stuk Wist je dat… en ook Oaxaca heeft zijn, inmiddels vaste, bijdrage gestuurd. 

 

Daarnaast  natuurlijk  nog  de  verslagen  van  de  activiteiten  van  de  Nederlandse  Vereniging,  zoals  het 

afgelopen Oranje Galabal, door Henk Keizer, en de jaarlijkse buitendag in Cuernavaca, die dit jaar plaatsvond 

op 29 mei  jongstleden, van de hand van Paty Rodriguez de Draaisma. Een speciale vermelding verdient de 

bijdrage van Roel van Halen namens het bestuur, waarin iedereen vriendelijk doch dringend wordt verzocht 

zijn  of  haar  contributie  voor  de  Nederlandse  Vereniging  te  betalen.  De  rekeninggegevens  van  de 

penningmeester zijn te vinden op de laatste pagina met informatie over het bestuur. 

 

Aan iedereen hartelijk dank voor de bijdragen en we wensen u veel leesplezier! 

 

Ad, Frank, Jacob en Yolanda

www.javaganu.net
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De  PoPo  is  het  officiële  blad  van 

de  Nederlandse  Vereniging  in 

Mexico en verschijnt zes maal per 

jaar.  

 

Abonnement 
Het  ontvangen  van  een  papieren 

versie  van  de  PoPo  is  verbonden 

aan een betaald lidmaatschap van 

de  Nederlandse  Vereniging  in 

Mexico.  

 

Redactie 
Yolanda Carati 
Frank Hoogendoorn 
Ad ten Kate 
Jacob Vaarkamp 
 

Kopij 
Kopij  is  van  harte  welkom.  Wij 

ontvangen  artikelen,  foto’s,  tips, 

oproepjes,  etc.  graag  per  e‐mail 

op adtenkate@hotmail.com. 

De  redactie  behoudt  zich  het 

recht  voor  alle  ingezonden  kopij 

zonder  overleg  te  wijzigen,  in  te 

korten, niet te plaatsen, etc. 

 

Advertenties 
Advertenties kosten: 

1 pagina:  $2.500 per jaar 

½ pagina:  $1.250 per jaar 

¼ pagina:  $ 625 per jaar 

Speurders :  $ 100 per keer 

 

Oplage 
140 stuks 
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KOMENDE ACTIVITEITEN  

 
Donderdag 24 juni  WK voetballen, Kameroen ‐ Nederland 

  Alle  wedstrijden  van  het  Nederlands  elftal  zijn  traditie  getrouw  live  te  volgen  in 

Zydeco  (Tamaulipas  30,  Entre  Juan  Escutia  y  Cadereyta,  Col.  Condesa,  tel.  5553 

3329). Voor meer info, zie onze website. 

 

Voor de meest recente lijst met komende activiteiten, zie onze website, www.nvmexico.nl  ✘ 

 

   
NEDERLAND – DENEMARKEN KIJKEN IN ZYDECO  

door Roeland Delfgaauw 

Na  vier  jaar  wederom  in  onze  voetbalstamkroeg! 

Maandag  morgen  zijn  vele  Hollanders  vroeg,  heel 

vroeg, opgestaan om tegen 06.00 uur bij Zydeco, La 

Condesa,  een ontbijtje  te  nemen.  Het WK  in  Zuid‐

Afrika  heeft  als  nadeel  dat  onze  wedstrijden  om 

06.30 uur of om 13.30 uur beginnen. Maar eenmaal 

binnen  gekomen,  worden  we  meteen  van  koffie, 

juice  en  fruit  voorzien.  Tegen  het  eind  van  de 

matige  eerste  helft  kwam  het  Pan  Holandes: 

frietjes,  bitterballen  en  een  heerlijke  uitsmijter  op 

toast met ham! 

 

Dus  in  de  tweede  helft  was  iedereen  wakker  en 

enthousiast: 1 ‐ 0 voor Holland door een eigen goal 

van  een Deense  speler,  valt wel  nog  te  vermelden 

dat deze arme Deen in Nederland speelt. 

 

De  sfeer  kwam  er  goed  in  en  toen  Holland  ´haar´ 

doelpunt  scoorde  waren  alle  43  aanwezige 

Hollanders  opgelucht,  happy  en  dit  vraagt  naar 

meer! 

 

De  muziek,  jawel,  André  Hazes  en  Lee  Towers 

waren na de wedstrijd  luid  te  horen door  de  stille 

straten van La condesa! Hup Holland Hup.  ✘ 
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IK BEN HARALD OTJES  

door Harald Otjes 

Voor  de  eerste  herinneringen  aan Mexico moet  ik 

terug  naar  het  voorjaar  van  2004.  In  een  kroeg  in 

Amsterdam  besloten  vijf  studenten  Sociale 

Geografie  dat  het  nodig  was  om  Mexico  te  gaan 

ontdekken  in  de  maand  juli  van  dat  jaar.  In  vijf 

weken  tijd  moesten  de  Azteken,  Olmeken, 

Zapoteken en de Maya’s eraan geloven.  

 

Na een tussenstop van twee dagen in Chicago was 

het  contrast  groot  met  de  situatie  die  we 

aantroffen  in  Mexico  Stad.  Wie  herkent  niet  het 

straatbeeld  van  druk  fluitende  verkeersagenten 

(waar  maar  bijzonder  weinig  naar  geluisterd 

wordt),  kinderen  die  je  met  hangende  wenk‐

brauwen  kauwgom  willen  verkopen,  de  indruk‐

wekkende  zevenbaans  wegen  met  toeterende 

auto’s  en  scheurende  microbussen  die  op  hun 

eigen  manier  zichzelf  een  weg  banen  door  de 

verkeersdrukte,  schreeuwende  marktkooplui  op 

iedere hoek van de straat (die de bioscoopfilm van 

morgen al op dvd hebben),  jonge  lui met speakers 

op  de  rug  die  je  de  laatste  hits  voor  tien  peso 

aanbieden  in  het  publieke  transport,  dansende 

indianen  op  de  Zocalo,  etc.  etc.  Mexico  Stad  had 

binnen  24  uur  al  een  onuitwisbare  indruk 

achtergelaten.  

 

Na  omzwervingen  via  Guanajuato,  Puebla,  Oaxaca 

en Puerto Escondido kwamen we met de nachtbus 

‘s ochtends vroeg aan  in San Cristobal de  las Casas 

(Chiapas). Na een nacht zonder al te veel slaap was 

een  avondje  bijkomen  in  deze prachtige  stad  toch 

zeker  nodig.  Zonder  dat  we  ook  maar  enige 

intenties hadden om de nacht een lange te maken, 

werd  het  er  heel  stiekem  toch  een.  Een  vroeg 

geprogrammeerd  “happy  hour”  in  een  barretje 

deed  de  batterij  weer  helemaal  opladen  en  voor 

het  eerst  gingen  de  voetjes  van  de  vloer  op  de 

tonen  van  Mexicaanse  salsa  muziek.  Het  was  op 

deze  avond  in  juli  2004  dat  ik  mijn  toekomstige 

vrouw, Marcela,  zou ontmoeten die  daar  ook met 

haar  vriendinnen  uit  Toluca  op  vakantie  was.  In 

december van het vorige jaar zijn Marcela (27) en ik 

(29) in Tepoztlán (Morelos) getrouwd. 

 

Liefde  op  het  eerste  gezicht 

bestaat.  Het  bezoek  aan  San 

Cristobal  de  las  Casas  duurde 

slechts  twee  dagen,  dus  was  er 

maar weinig gelegenheid om elkaar 

beter te leren kennen. De gevolgen 

bij  thuiskomst  waren  lange 

conversaties via  internet en al  snel 

was  de  beslissing  genomen  om  in 

december  terug  te  keren.  Dit 

sprongetje  over  de  Atlantische 

Oceaan  heb  ik  na  december  2004 

nog een aantal keren herhaald.  

 

 

Samen met m'n vrouw Marcela in Mitla (Oaxaca) 
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Nadat  ik  in  2005  m’n  opleiding  Sociale 

Geografie  aan  de  Universiteit  van 

Amsterdam had  afgemaakt  besloot  ik  om 

in  2006  een  aantal  maanden  Spaans  te 

gaan  studeren  aan  de  UNAM  (aan  de 

faculteit CEPE; “Centro de Enseñanza Para 

Extranjeros”).  Dat  was  een  mooie  erva‐

ring. Ik heb nog nooit zoveel verschillende 

accenten,  nationaliteiten  en  culturen  in 

een klaslokaal bij elkaar gezien. Ik woonde 

toen in Coyoacan in een huis met nog vier 

andere  internationale  studenten.  In  deze 

periode  was  ik  vaak  op  mezelf  aange‐

wezen  en  op  het  beetje  Spaans  dat  ik 

kende. Dat heeft me uiteindelijk  een heel 

eind  de  goede  richting  in  geholpen  met 

betrekking tot het beheersen van de taal.  

 

Sinds  mei  2007  ben  ik  permanent  woon‐  en 

werkzaam  in  Mexico.  Op  de  (middelbare)  school 

“Centro  Escolar  Cedros”  in  Coyoacan  kreeg  ik  de 

kans  om  als  docent  van  het  vak  “Geography  and 

History of Europe and Russia” aan de slag te gaan. 

Op deze  school  ben  ik  tot  op heden werkzaam als 

docent  en  als  coördinator  van  de  afdeling  “Social 

Studies”. 

 

Ieder bezoek aan Mexico heb ik als zeer positief en 

avontuurlijk beleefd. Het  land is zo veelzijdig en er 

zijn honderden plaatsen, gebieden en musea aan te 

raden om eens te bezoeken of op vakantie te gaan. 

Iedere  staat  heeft  zijn  eigen  kenmerken,  geschie‐

denis,  cultuur,  tradities,  etc.  Buiten Chiapas  is  ook 

Oaxaca een van mijn favoriete bestemmingen.  

 

Eens  per  jaar  proberen  we  een  bezoekje  aan 

Nederland  te  brengen.  Af  en  toe  worden  de 

bitterballen,  haring  en  een  stukje  oude  kaas  wel 

gemist  en,  met  alle  respect  voor  het  tapbier  van 

Corona en Sol, er kan toch niets op tegen een echt 

Hollands  tapbiertje. Daarnaast  heeft m’n  favoriete 

voetbalteam (Ajax) ook  ieder  jaar meer hulp nodig 

om hoog te eindigen, en die steun geven we graag. 

Ook het Nederlands elftal heeft al onze steun nodig 

tijdens  het WK,  en  als  groot  voetbalfan  zal  ik  dan 

ook  zeker  te  vinden  zijn  in  de  bar  “Zydeco” 

wanneer Nederland z’n potjes afwerkt. Wellicht tot 

dan!  ✘ 
 

 
 

Voetbalwedstrijden  spelen  en  bezoeken  zijn  m'n  grootste 
hobby’s. Hier met Frank Hoogendoorn in het "Estadio Azteca. 
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VAN DE BESTUURSTAFEL  

door Roel van Halen

Aan  de  vooravond  van  het  openingsduel  van  het 

WK is dit evenement toch wel het eerste dat bij me 

opkomt  bij  het  schrijven  van  dit  stukje.  Zeker 

omdat  in  het  openingsduel  ons  gastland,  Mexico, 

zal  acteren,  zal  er  niet  aan  deze  wedstrijd  te 

ontkomen  zijn.  De  wedstrijden  van  Oranje  zullen 

we  zoals  in  andere  jaren  gezamenlijk  in  Zydeco 

kunnen  beleven,  deze  keer  hopelijk  met  meer 

sportief succes dan vorige keren. Mocht Nederland 

echt ver komen, dan willen we als vereniging zeker 

proberen  daar  iets  feestelijks  omheen  te  bouwen. 

Er  zijn  wat  vage  plannen,  maar  alles  staat  of  valt 

natuurlijk  met  de  resultaten  op  het  veld.  We 

houden u op de hoogte. 

 

Het  Oranjebal  ligt  inmiddels 

alweer  een  goeie  maand 

achter  ons  en  helaas  kon  ik 

daar niet bij zijn omdat op die 

dag ons eerste kleinkind werd 

geboren.  We  konden  ons 

echter  verheugen  op  een 

prima opkomst en op over het 

algemeen  positieve  commen‐

taren.  Van  achter  deze  tafel  wil  ik,  namens 

iedereen, met name Roeland Delfgauw en Niels van 

Vliet  bedanken  voor  hun  enorme  inzet  bij  de 

organisatie  en  bovendien  Cristina  en  Henk  Keizer 

voor  het  “aankleden”  van  de  zaal.  Ik  doe  hiermee 

vast mensen  tekort, maar  ik  vind dat  zij  een  extra 

compliment verdienen. 

 

Hopelijk  heeft  u  ook  gemerkt,  dat  onze  website 

www.nvmexico.nl  sterk  verbeterd  en uitgebreid  is. 

Er  staan  allerlei  nuttige  links  op,  er  zijn  rubrieken 

voor  vraag  en  aanbod,  voor  uitwisseling  van 

ervaringen  op  allerlei  gebied  en  binnenkort  geven 

we  toegang  aan  subgroepen  binnen  de  vereniging 

om  via  de  website  bekendheid  te  geven  aan 

activiteiten  die  regelmatig  worden  georganiseerd, 

zoals bridge, koffieochtenden, klaverjassen, squash, 

wandeltochten,  schaken  enzovoort.  Mocht  u  zelf 

zoiets willen  doen  (of  al  doen),  neem dan  contact 

op met Walter Elderink, zodat hij kan zorgen dat dit 

op de website komt. Wij willen als vereniging graag 

de  verbindende  factor  zijn  voor  onze  leden,  ook 

voor  activiteiten  die  we  als  bestuur  niet  zelf 

organiseren en bieden daarom dit platform aan.  

 

Binnen het bestuur leggen we de op dit moment de 

laatste hand aan het  bijwerken van onze  ledenlijst 

en  een  inventarisatie  van  de 

ontvangen  en  (hopelijk)  nog 

te ontvangen contributies. We 

zijn daar eigenlijk wel wat van 

geschrokken,  omdat  het 

aantal  leden  dat  de 

contributies  voor  2010  heeft 

betaald, veel te laag is. Het zal 

iedereen duidelijk zijn, dat we 

zonder  voldoende  inkomsten 

niet  kunnen  functioneren  en 

ik wil u allen nog eens dringend vragen om even die 

moeite  te  nemen  de  500  pesos  zo  gauw mogelijk 

over  te  maken  of  bij  een  evenement  aan  een  van 

de bestuursleden te overhandigen. Bij voorbaat erg 

bedankt! 

 

Zoals ieder jaar zullen de maanden juli en augustus 

qua  verenigingsactiviteiten  erg  rustig  zijn,  als  de 

WK‐wedstrijden  eenmaal  achter  de  rug  zijn.  Ik  wil 

iedereen  graag  een  hele  goede  vakantie 

toewensen,  of  dat  nu  hier  is  of  in  het  Nederland 

van  het  tijdperk  Rutte‐Cohen‐Wilders.  We  zien 

iedereen graag weer terug na de zomer, bij de start 

van een nieuw verenigingsjaar, het 104e !  ✘ 



MEI / JUNI 2010 - 7 - 

 
WE WORDEN GEBELD DOOR EEN INGESPROKEN BANDJE  

door Anne en Frank van Schaik 

"Stem  op  mij  en  samen  veranderen  we  de 

geschiedenis en de toekomst!" "Stem op ons en we 

voeren  de  doodstraf  in  voor  moordenaars  en 

ontvoerders!"  "Wij  zijn  verenigd  voor  de  vrede  en 

vooruitgang  van  Oaxaca!".  Inderdaad,  ook  in 

sommige Mexicaanse staten is het verkiezingstijd. 

 

Op  4  juli  kiezen de  ruim 3,5 miljoen  inwoners  van 

de  staat  Oaxaca  een  nieuwe  gouverneur.  Niet  te 

missen,  want  we worden  een  paar  keer  per week 

gebeld  door  de  PRI  (al  ruim 80  jaar  aan de macht 

hier) die op een bandje heeft  ingesproken waarom 

het  uiterst  belangrijk  is  dat  wij  op  hen  stemmen. 

Niet dat we überhaupt mógen stemmen, maar dat 

weet  het  bandje  niet.  In  ons  dorp  hangen  overal 

verkiezingsposters. Er worden ballonnen en andere 

goodies uitgedeeld in de stad. 

 

Volksopstand 
De huidige  gouverneur Ulises  Ruiz Ortíz  (URO)  van 

de conservatieve partij PRI  is omstreden. Hij wordt 

verantwoordelijk  gehouden  voor  het  bloedige 

neerslaan  van  de  volksopstand  van  2006,  waarbij 

26  doden  en  honderden  gewonden  zijn  gevallen. 

De  volksopstand,  onder  leiding  van  de  apolitieke 

APPO (Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca) 

had  als  enige  gezamenlijke  doel  zijn  aftreden.  Dit 

zijn  de  eerste  verkiezingen  sindsdien.  Toen  eind 

april  2010  twee  mensenrechtenactivisten  (onder 

wie  een  sympathieke  Fin,  die  Frank  in  maart  nog 

geholpen had met een Linux‐computerupdate) van 

een  vreedzame  hulpkaravaan  werden  dood‐

geschoten door paramilitairen in de Mixteca (West‐

Oaxaca),  opende  URO  de  aanval  op  buitenlanders 

die zich in Oaxacaanse gelegenheden mengen.  

Om na 80 jaar eindelijk de PRI een keer te verslaan 

hebben  de  overige  grote  partijen  (PAN,  PRD,  PT, 

Convergencia)  in  onze  staat  hebben  zich  verenigd 

en  één  gezamenlijke  kandidaat,  Gabino  Cué,  naar 

voren  geschoven,  als  alternatief  voor  URO's 

kroonprins,  Eviel  Pérez  Magaña  van  de  PRI.  Een 

gelopen race voor Gabino, zou je denken. 

 

Verstopte WC's 
Maar niets is minder waar. In ons dorp zijn er meer 

posters  voor  de  PRI  dan  voor  de  andere  partijen. 

Waarom dat is, legt mijn buurman uit op 

Franks  veertigste  verjaardagfeestje: 

“Dankzij  Ruiz  en  de  PRI  hebben  we  nu 

eindelijk  geplaveide  wegen.  Gabino 

heeft  er  wel  voor  gezorgd  dat  de WC's 

op  school  werden  aangesloten  op  het 

riool.  Maar  de  WC´s  werken  helemaal 

niet  goed.”  Zo  simpel  kan  een  keuze 

soms zijn. 

De vraag is hoe groot de fraude door de 

heersende  PRI‐elite  bij  de  verkiezingen 

zal  zijn.  Bij  de  verkiezingen  in  2006 

waren  er  veel  beschuldigingen  van 

fraude,  die  URO  steevast  van  de  hand 

wees. Het poster van Eviel Pérez Magaña van de PRI bij onze buren 
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Cliëntelisme 
Een  vriend  van  ons werkt  als  nachtwaker 

bij  het  hoofdkantoor  van  oppositie‐

kandidaat  Gabino.  Hij  denkt  dat  het  er 

vooral  op  aankomt  om  de  niet‐stemmers 

over  te  halen  naar  de  stembus  te  gaan. 

“De  heersende  partij  heeft  veel  econo‐

mische  en  politieke  belangen.  En  veel 

mensen  maken  onderdeel  uit  van  het 

caciquismo  [caciques  zijn  lokale  PRI‐

bestuurders die de lokale bevolking onder 

druk  zetten  PRI  te  stemmen]  en  het 

bijbehorende  cliëntelisme.  Zij  zullen  altijd 

voor de  PRI  stemmen, net als hun  familie 

en mensen die van hen afhankelijk zijn. Zij 

zijn  maar  een  minderheid,  maar  als  het  de 

oppositieleider  niet  lukt  om  de  niet‐stemmers  te 

mobiliseren, zal hij toch verliezen.” Als mensen niet 

geloven  dat  er  iets  kan  veranderen  en  daardoor 

niet stemmen, verandert er inderdaad niets. 

 

Ondertussen  hebben  de  leraren  van  vakbond 

Sección  22  weer  hun  tenten  opgeslagen  op  het 

Zócalo  in  Oaxaca  voor  hun  jaarlijkse  gevecht  om 

meer  loon,  meer  materiaal  en  werkende  scholen 

(inclusief WC's),  maar  ook  als  negatief  stemadvies 

tegen de  PRI. De  lesuitval valt  dit  keer  reuze mee. 

Alleen maandag 14 juni (de herdenking van het uit 

elkaar  slaan  van  het  lerarententenkamp  in  2006) 

was vrij. Dankzij een slim roulerend systeem geven 

de leraren van onze drie kinderen (7, 5 en 3) de rest 

van de tijd gewoon les. 

 

O,  daar  gaat  de  telefoon. Het  zal  de  PRI  wel  weer 

zijn.  ✘ 

   

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 

 

Het  tentenkamp  van  stakende  leraren  op  de  Zocalo  in 
Oaxaca, het regenseizoen is net begonnen. 
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WISTEN JULLIE DAT  

door Kees Burk 

…  dat  de  processierups  weer  is  aangetroffen  in  Noord  Brabant  en  Limburg.  De  rups  die  zich  ophoudt  in 

eikenbomen kan voor mens en dier schadelijk zijn. Mensen kunnen een pijnlijke, rode huiduitslag oplopen bij 

contact met  de  duizenden  haren  van  de  rups. Wanneer  de  ogen  en  /of  keel  worden  getroffen  geeft  dat 

roodheid en pijn aan de ogen en aantasting van de slijmvliezen. De bestrijding  is weer  intensief aangepakt 

maar is een moeilijke klus. 

 

… dat er een einde is gekomen aan de lijdensweg van Lucia de Berk. Zij werd verdacht van zeven moorden en 

drie  pogingen  tot  moord  op  ziekenhuispatiënten  die  aan  haar  zorgen  waren  toevertrouwd.  In  juni  2004 

veroordeelde het gerechtshof in Den Haag haar tot levenslang en TBS. Dit is een justitiële dwaling gebleken. 

Op 7 oktober 2008 werd de zaak door de Hoge Raad heropend en terugverwezen naar het gerechtshof van 

Arnhem. Daar eiste het O.M. op 17 maart 2010 vrijspraak van alle beschuldigingen en op 14 april 1020 werd 

Lucia  vrijgesproken.  Zij  heeft  6,5  jaar  onterecht  in  de  gevangenis  gezeten  en  ging  door  het  leven  als  de 

grootste massamoordenaar van Nederland. 

 

… dat op zondag 4 april  jongstleden Rudy Kousbroek op 80‐jarige leeftijd  is overleden. Hij werd bekend als 

schrijver, essayist. De "aaibaarheidsfactor" is een begrip dat hij heeft bedacht en gelanceerd. 

 

…  dat  de  politie  van  Veldhoven  35  jongeren  tussen  de  15  en  23  jaar  heeft  aangehouden,  die  verdacht 

worden  van  zo'n  225 misdrijven  zoals  brandstichting,  inbraak,  diefstal,  vernieling  en  vuurwapenbezit. Dat 

gebeurde meest in de nachtelijke uren onder invloed van drugs. De gemeente heeft een bijeenkomst met de 

ouders belegd waarbij zij werden voorgelicht over het verdere verloop van de strafvervolging. 

 

… dat een  toename van 45%  in 2009 heeft aangetoond dat de  landelijke acties  tegen drankmisbruik door 

jongeren niet hebben geholpen. Meer dan 500 opnames wegens alcoholvergiftiging van  kinderen met  een 

gemiddelde leeftijd van 15,7 jaar vonden in 2009 plaats. Het zogenaamde comazuipen heeft onrustbarende 

vormen aangenomen. 

 

… dat de VVD‐politicus Hans Dijkstal op 10 mei jongstleden op 67‐jarige  leeftijd  is overleden. Hij was onder 

andere lid van de Tweede Kamer en Minister van Binnenlandse Zaken. Naast gerenommeerd politicus was 

hij ook bekend om zijn muzikale talenten op de saxofoon. 

 

… dat de Nederlandse bisschoppen akkoord gaan met de voorstellen van de commissie Deetman om tot een 

onderzoek  te  komen naar  seksueel misbruik  in katholieke  instellingen. De commissie denkt  tenminste  een 

jaar tot anderhalf nodig te hebben om tot een oordeel te komen. 

 

… dat er een nieuw onderzoek komt naar de oorzaak van de vuurwerkramp in Enschede. De catastrofe, die 

op 13 mei 2000 plaats vond, had tot gevolg dat de hele wijk Roombeek werd vernietigd en dat 23 mensen 
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daarbij  het  leven  verloren  en  er  947  gewonden  vielen. De heropening  van de  zaak  en oprichting  van  een 

nieuw onderzoeksteam is het gevolg van nieuwe getuigenverklaringen en onthullingen van RTV Oost. 

 

… dat DNA onderzoek voor de zoveelste maal een oude onopgeloste moordzaak heeft opgehelderd. Ditmaal 

gaat het om de dood van Andrea Luten die op 10 mei 1993 plaatsvond. Sinds 2005 is de wet DNA onderzoek 

bij  delinquenten  van  kracht,  waarbij  verdachten  van  geweldsmisdrijven  DNA  moeten  afstaan.  Begin  mei 

werd verdachte Henk F. (41) opgepakt en heeft inmiddels bekend. Een hele opluchting ook voor een eerdere 

verdachte Richard  Kelly  (35) die  toentertijd weliswaar door de  rechtbank werd  vrijgesproken maar  gebukt 

ging onder het "gesundes Volksempfinden" waarbij hij nooit vrij was van verdenking.  

 

…  dat  demissionair  staatssecretaris  van  defensie  en 

voormalig  "spindokter"  van  premier  Balkenende,  Jack  de 

Vries,  een  scheve  schaats  heeft  gereden  door  een  relatie 

aan  te  gaan  met  zijn  vrouwelijke  (militaire)  adjudant.  Na 

het bekend worden van de affaire werd hij door zijn vrouw 

het  huis  uitgezet  en  vond  hij  onderdak  in  een  Haagse 

kazerne. Onder grote druk besloot hij af te treden en kreeg 

daarbij eervol ontslag.  

 

… dat  de  voormalige  dichter  en  essayist Driek  van Wissen 

op 21 juni jongstleden is overleden. Hij is 66 jaar geworden. 

Hij  was  in  januari  2005  uitverkoren  tot  "Dichter  des 

Vaderlands" en behield die titel tot en met januari 2009. 

 

… dat de AOW‐leeftijd in 2020 omhoog gaat naar 66 jaar en waarschijnlijk in 2025 naar 67 jaar, tenminste als 

het aan de werkgevers en vakcentrales ligt. Er ligt een conceptovereenkomst van de werkgeversorganisatie 

VNO‐NCW en de vakcentrales FNV en CNV, die nog op detailpunten moet worden uitgewerkt. Men hoopt de 

overeenkomst nog voor de Tweede Kamerverkiezingen op 9 juni te presenteren. 

 

…  dat  de  artsenorganisatie  KNMG  het  besnijden  van  minderjarige  jongens  wil  ontmoedigen.  Volgens  de 

KNMG is het besnijden van minderjarige jongens in strijd met de rechten van het kind. De artsenorganisatie 

vindt dat minderjarigen alleen blootgesteld mogen worden aan medisch noodzakelijke ingrepen. 

 

… dat het burgerinitiatief "Uit Vrije Wil", waarover eerder geschreven, ruim 116.000 sympathisanten heeft 

opgeleverd. Om de Tweede Kamer tot actie te manen dienen tenminste 40.000 namen te zijn geregistreerd. 

 

… dat de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) negen Engelse vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog 

met succes heeft geruimd. 

 

… dat  schrijver dezes bij het verschijnen van deze PoPo een maandje  vakantie  viert  in Mexico  en mogelijk 

diverse leden kan/zal ontmoeten.  ✘ 
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HET ORANJE GALA  

door Henk Keizer 

Het was  al  weer  enkele  jaren  geleden dat we met 

de  Nederlandse  Vereniging  een  echt  Koninginnen 

Gala  hadden  gehad.  Natuurlijk  waren  er  leuke 

jaarfeesten en erg gezellige thema‐parties maar dit 

keer was er weer een Koninginnen Gala waar ieder‐

een naar toe kon leven. De dames in het lang en de 

heren  in  het  pak  of  de  toch  al  te  veel  weinig 

gebruikte  smoking.  Ditmaal  werd  ook  van  harte 

aanbevolen om vrienden mee te nemen opdat ook 

die  eens  konden meemaken hoe wij  Nederlanders 

kunnen feesten. 

 

En het moet gezegd worden, de zaal van de Club de 

Periodistas  in  het  Historisch  Centrum  zag  er 

fantastisch  uit.  Prachtige,  door  de  Nederlandse 

Ambassade  beschikbaar  gestelde,  foto's  van 

Nederlandse  landschappen,  musea,  zeewerken, 

architectonische hoogstandjes, schilderijen, kleder‐

drachten, bollenvelden, havens en ga zo maar door, 

hingen overal  en  gaven met  name de  vele  buiten‐

landse  gasten  een  mooi  beeld  van  wat  Holland  te 

bieden heeft.  

 

Eenmaal binnengekomen was er een gezellige voor‐

borrel  in  een  aparte  zaal  waar  ook  een  aantal 

sponsors met stands ons briefden over wat zij zoal 

in  Mexico  doen.  Goed  initiatief  en  zeker  voor 

herhaling  vatbaar.  Erg  opvallend  was  dat  er  vele 

nieuwe  gezichten  waren  en  dat  in  alle  leeftijds‐

categorieën.  Na  zo'n  uurtje  cocktailen  en  prettig 

kennismaken  werden  de  deuren  geopend  naar  de 

grote, overdekte patio. 

 

Ongelooflijk, hoe alles schitterend aangekleed was. 

Speciale Mexico‐Holland versiering aan het plafond 

en op de aan de onderkant verlichte  tafels, uiterst 

creatief  gecombineerde woestijncactus‐ en  tulpen‐

decoraties.  Aan  de  zijkanten  waren  er  vele  sinas‐

appelboompjes  opgesteld  met  toevallig  net  rijpe 

appelsientjes,  en  dus  voelden  we  ons  al  snel 

midden in een Oranjerie. 

 

Wouter  Lok  van  de  Nederlandse  Ambassade  gaf 

een  soepel  tweetalig  welkomswoord  en  ook  de 

organisatoren Roeland Delfgauw, Niels van Vliet en 

Eric  van  Nuland  bleven  niet  achter.  Tevens  werd 

ook de creatieve Cristina Keizer bedankt  voor haar 

aankleding van de zaal.  

 

Onder  het  toeziend  oog  van  de  Aztekengod, 

Xochipilli, god van de lente, dans en de liefde, ging 

het  feest  van  start  en  met  zo’n  god  op  elke  tafel 

kon het niet meer stuk. 

De  band  met  Colombiaanse  zangeressen  /  dan‐

seressen  speelde  in  no  time de hele  dansvloer  vol 

en  hield  die  stemming  vast  tot  de  hele  kleine 

uurtjes. 

 

Al met al  een bijzonder geslaagd  feest  en  ik  kijk al 

weer uit naar 30 april 2011 !  ✘ 
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ONTWIKKELING, ARMOEDE EN ONGELIJKHEID (DEEL 2)  

door Ad ten Kate 

Alweer  in  antwoord  op  het  stuk  van  Frank 

Hoogendoorn in het januari/februari nummer wil ik 

het  in  deze  aflevering  hebben  over  armoede  en 

ongelijkheid, niet alleen  in Mexico maar ook in het 

algemeen. Toen ik in oktober 1972 voor het eerst in 

Mexico kwam en op mijn eerste werkdag van hotel 

Regis langs het Alameda park naar Isabel la Catolica 

wandelde,  liep er een indiaanse vrouw  in een voor 

mij  onbekende  klederdracht  een  paar  meter  voor 

me. Opeens draaide ze zich om, strekte haar hand 

naar  me  uit  om  een  aalmoes  en  keek  me  met 

smekende  ogen  aan.  Ik  zie  het  nog  voor  me,  die 

draaiende beweging, die ogen. Het sneed door mijn 

ziel. 

 

Nu bijna 40 jaar later heb ik dat niet meer. Wat is er 

met  me  gebeurd?  Heb  ik  eelt  op  mijn  ziel 

gekregen?  Ben  ik  eraan  gewend  geraakt?  Ben  ik 

harder geworden? Ben ik beter gaan begrijpen wat 

de  oorsprong  van  armoede  is?  Heb  ik 

rechtvaardigingen gevonden voor het feit dat ik zelf 

in  welstand  leef  en  anderen  in  ellende? 

Waarschijnlijk van alles wel een beetje. Ook denk ik 

dat  ik nu dichter bij arme mensen sta dan vroeger. 

Dat ik me beter een voorstelling kan maken van de 

omstandigheden  waarin  ze  leven  en  wat  hun 

dagelijkse  beslommeringen  zijn  en  ook  dat  ik  een 

beter  beeld  heb  van  waar  zij  hun  voldoening  uit 

putten  en beter  zie  dat  geluk  en welstand dikwijls 

niet  hand  in  hand  gaan.  Vooral  dat  laatste  heeft 

ertoe bijgedragen. 

 

Toch  moeten  jullie  wat  ik  hieronder  ga  schrijven 

niet opvatten als een poging om goed te praten wat 

niet goed te praten valt. Natuurlijk is het niet eerlijk 

wanneer de één bijna alles heeft en de ander bijna 

niks. Zelfs als die  één het  te danken heeft aan zijn 

verdiensten  en  de  ander  aan  zijn  eigen 

stommiteiten,  is  er  geen  rechtvaardiging  voor. 

Alleen  mensen  die  er  een  genoegen  in  scheppen 

anderen  te  zien  lijden,  kunnen  dat  volhouden.  Ik 

heb  echter  geleerd  dat  de  wereld  op  zich  niet 

rechtvaardig is en dat het erg moeilijk is om iets te 

doen  aan  de  ongelijkheid.  En  ook  dat  je  in 

Nederland je ogen niet hoeft te sluiten om het niet 

te zien, terwijl het  je hier  in Mexico onder de neus 

gewreven wordt.  

 

Ik  wil  beginnen  met  nog  zo’n  misleidend  woord: 

inkomensverdeling.  Dat  woord  suggereert  dat 

inkomen  eerst  gegenereerd  wordt  en  vervolgens 

verdeeld.  In  de  praktijk  werkt  dat  niet  zo.  In  de 

praktijk  genereren  individuen  en  ook  bedrijven 

inkomen  met  allerlei  verschillende  activiteiten  en 

de  verdeling  ervan  zit  al  in  de manier  waarop  het 

gemaakt wordt. Je kan die twee niet  los van elkaar 

zien. Dat  is  een van de grootste,  en wellicht minst 

onderkende, voordelen  van het  vrije‐markt  stelsel. 

Stel je voor dat je eerst het inkomen zou maken en 

het  vervolgens  zou moeten  verdelen. Wie  zou het 

dan  moeten  verdelen?  En  hoe?  De  overheid?  Ik 

moet er niet aan denken. Een beetje achter houden 

voor  jezelf  of  een  of  ander  vermeend  goed  doel, 

vriendjespolitiek, en ga zo maar door.  

 

Gelukkig zijn we nog niet zover dat we het kunnen 

laten regenen. Als we dat wel zouden kunnen, was 

de ellende niet te overzien. Waar wel en waar niet, 

hoelang en wanneer? En wie zou daarover moeten 

beslissen?  Allemaal  tegenstrijdige  belangen  in  het 

spel.  Eigenlijk  is  dat  net  zo’n  probleem  als  het 

verdelen  van  inkomen.  Gelukkig  hebben we  Tláloc 

daarvoor, hier in Mexico. 

 

Met  dat  in  je  achterhoofd  zou  het  al  wel  erg 

toevallig  zijn  als  iedereen  precies  hetzelfde  zou 
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overhouden  aan  zijn  inspanningen,  zeker  gegeven 

het  risico  en  alle  domme  dingen  die  mensen 

plachten  uit  te  halen.  En  ook  niet  te  vergeten,  de 

geluksfactor. Als je  inkomen op een andere manier 

zou  willen  genereren,  op  een  manier  waarop  het 

beter  verdeeld  wordt,  loop  je  het  gevaar  dat  er 

helemaal  niks  meer  gegenereerd  wordt.  Dus 

verbaas  ik  me  niet  meer  over  de  enorme 

ongelijkheid  van  de  inkomens  hier  in  Mexico,  ik 

verbaas  me  eerder  over  hoe  Nederland  en  vele 

andere  landen  het  klaarspelen  om  de  meeste  van 

hun onderdanen een redelijk gelijkwaardig bestaan 

te bieden. 

 

Om  mijn  standpunt  duidelijk  te  maken  gebruik  ik 

wel  eens  de  volgende  parabel.  God  schept  de 

mens. Honderd in totaal. Hij neemt ze  in zijn hand 

en  smijt  ze  vervolgens  op  de  aarde  waar  ze  het 

verder  zelf  moeten  uitzoeken.  Om  het  eerlijk  te 

houden  krijgt  ieder  een  stuk  grond  van  gelijke 

afmeting  in  eigendom.  Vervolgens  trekt  God  zich 

terug in z´n hemel, waar hij het uitstekend naar zijn 

zin  heeft.  Zo  uitstekend  dat  hij  de mensen  die  hij 

gemaakt  heeft  helemaal  vergeet.  Intussen 

ploeteren die mensen op aarde wat aan om er wat 

van  te  maken.  Nu  blijkt  echter  dat  op  één  stuk 

grond  een  bos  staat  met  wilde  beesten,  zodat  de 

eigenaar  moet  gaan  jagen  om  zich  in  leven  te 

houden. Op een ander stuk grond staan bomen met 

mango’s die je kan plukken, en nog weer een ander 

stuk  grond  ligt  aan  een  rivier met  vissen  erin.  Dus 

beginnen  die  lui  handel  te  drijven  met  elkaar  om 

niet iedere dag hetzelfde te eten en dat gaat zo een 

tijdje  door.  Na  een  jaar  of  wat  herinnert  God  zich 

opeens  die  mensen  die  hij  indertijd  geschapen 

heeft en vraagt zich af hoe het met ze zou zijn. Hij 

gaat een kijkjenemen en wat schetst zijn verbazing? 

Blijkt dat twee van de honderd, en nog wel de twee 

meest godsvruchtigen, zich bijna alle grond hebben 

toegeëigend  en  ze  de  rest  naar  hun  pijpen  laten 

dansen. Zo gaat het als je er niets aan doet. 

 

De  moraal  is  duidelijk.  Voor  inkomensgelijkheid  is 

positieve actie nodig. Als  je het op z’n beloop  laat, 

gaat  het  fout.  Positieve  actie  is  echter  moeilijk  te 

organizeren,  zeker  als  er  dingen  zijn,  waaronder 

ook  gunsten,  die  eerlijk  verdeeld moeten  worden. 

Zodra de overheid zich ermee gaat bemoeien, krijg 

je  te maken met  vriendjespolitiek  en  strijkstokken 

waar  het  een  en  aan  blijft  hangen.  Ja,  en  arme 

landen zijn veel slechter in het organiseren van dat 

soort  zaken dan  rijke  landen.  In arme  landen  gaan 

de  grootste  barbaarsheden  vaak  schuil  achter  de 

beste bedoelingen en is er veel minder controle. Er 

is  minder  transparantie  en  er  wordt  minder 

rekenschap  afgelegd.  Daarom  is  het  best 

begrijpelijk  dat  er  in  arme  landen  meestal  meer 

inkomensongelijkheid is dan in de rijke.  

 

Zoals  we  weten  heeft  positieve  actie  om  te 

herverdelen  ook  andere  nadelen.  De  sociale 

wetgeving,  zoals  de  Nederlandse,  gaat  ten  koste 

van  een  hoop  initiatief  en  schept  een  mentaliteit 

die de groei niet bepaald bevordert. Er lijkt dus een 

trade‐off te zijn  tussen gelijkheid van  inkomen aan 

de  ene  kant  en  vooruitgang  aan  de  andere.  Meer 

gelijkheid  betekent  minder  groei.  Als  dat  zo  is, 

moet  er  een  keuze  gemaakt worden  en  die  keuze 

kan  in  ontwikkelingslanden  wel  eens  anders 

uitvallen  dan  in  rijke  landen.  Daar  moet  wel 

bijgezegd worden dat  het  bestaan  van  zo´n  trade‐

off  niet  algemeen  geaccepteerd  is  onder  de 

ontwikkelingseconomen.  Ikzelf denk dat die  er wel 

is. 

 

Neem  nou  Carlos  Slim,  net  weer  verklaard  tot  de 

rijkste man van de wereld. En dat  terwijl  er  zoveel 

armoede is in Mexico. Schande! Laten we daar iets 

aan  doen.  Maar  wat?  Robin  Hood  ten  tonele 

voeren?  Alles  van  Carlos  afpakken  en  verdelen 

onder de armen? Ach ja, dat kan je doen. Eén keer. 

De volgende keer verstopt hij het. Of brengt hij het 

ergens  naar  het  buitenland  waar  het 

eigendomsrecht  wel  gerespecteerd  wordt. 
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Bovendien  gaat  iedereen  dan  denken: maar  beter 

niet  rijk worden, het wordt  toch afgepakt.  Prikkels 

worden verstoord. Dat heeft ook z´n nadelen. 

 

OK,  dan  doen  we  het  anders.  Carlos  mag  alles 

houden  wat  hij  heeft,  maar  wat  hij  er  bíj  maakt 

gaan  we  wegbelasten.  Progressieve  schalen  dus. 

Dat  is  niet  iets  van  één  keer,  dat  kan  je  blijven 

doen.  Maar  ja,  dan  blijven  er  voor  Carlos  maar 

weinig  prikkels  over  om  er  nog  iets  bij  te  maken. 

Waarom  zou‐die?  Het  wordt  toch  afgepakt!  In 

beide gevallen is de keuze niet tussen de buit voor 

Carlos  of  de  buit  voor  ons  allen,  maar  tussen  de 

buit voor Carlos of geen buit. En in dat geval vraag 

je  je  af:  Doet  Carlos  er  iemand  kwaad  mee  door 

zoveel  te  hebben  of  door  zoveel  te  maken?  Uit 

eigen  beweging  doet  hij  ook  nog  wat  aan 

liefdadigheid en aan het restaureren van het Centro 

Hístórico.  Bovendien,  schept  hij  werkgelegenheid, 

dus wie  heeft  er  nou  eigenlijk  last  van? Misschien 

maar beter laten zo. 

 

 
 

Frank heeft het over de Gini‐index van ongelijkheid. 

Als  ik  het  me  goed  herinner,  is  dat  het  volgende. 

Zet  alle  mensen  op  een  rijtje  van  arm  naar  rijk. 

Accumuleer het inkomen van links naar rechts, dan 

krijg  je  een holle curve die  steeds steiler wordt.  In 

een  van  de  uiterste  gevallen,  waarin  iedereen 

evenveel  heeft  (volledige  gelijkheid),  wordt  de 

curve  een  rechte  lijn  die  schuin  omhoog  loopt.  In 

het andere uiterste waarin Carlos alles heeft en de 

rest  niks  (volledige  ongelijkheid),  wordt  die  curve 

ook  een  rechte  lijn,  maar  dan  horizontaal  tot  hij 

helemaal  rechts,  bij  Carlos  Slim,  opeens  omhoog 

springt  naar  de  eindwaarde.  De  waarde  van  de 

index is het oppervlak  tussen de kromme curve en 

de  schuin  oplopende  rechte  lijn  gedeeld  door  het 

oppervlak  van  de  hele  driehoek.  Bij  iedereen 

evenveel is de ongelijkheid dus nul en bij alles voor 

Carlos Slim is zij één. 

 

Maar hoe meet  je  zo’n  index  in de praktijk? Dat  is 

makkelijker  gezegd  dan  gedaan.  Een  van  de  vele 

moeilijkheden  is  het  gezin.  Hoe  verwerk  je  dat? 

Vader werkt en verdient een  loon, moeder  is  in de 

keuken  bezig  of  strijkt  overhemden,  maar  krijgt 

daarvoor  geen  financiële  vergoeding  en  de 

kinderen  gaan  naar  school.  Strikt  genomen  zou  je 

dus moeder  en  kinderen  links  rangschikken  en  de 

vader  ergens  rechts.  De  resulterende 

inkomensongelijkheid  zou  voor  een  goed  deel 

bepaald  worden  door  de  ongelijkheid  binnen  de 

gezinnen.  Meer  realistisch  zou  zijn  het  inkomen 

binnen  het  gezin  gelijkmatig  te  verdelen  over  de 

gezinsleden. Daarmee wordt de  totale ongelijkheid 

over  de  bevolking  waarschijnlijk  meer  dan 

gehalveerd  maar  blijft  nog  altijd  afhangen  van 

factoren  zoals  gemiddelde  gezinsgrootte  en  de 

wijze waarop die afhangt van het  inkomen van het 

verdienende  gezinslid,  tweeverdieners,  enz.  En  zo 

zijn  er  nog  een  aantal  factoren  die  van  bepalend 

belang zijn voor de hoogte van de index. 

 

Onder  de  deskundigen  is  dat  allemaal  gesneden 

koek,  maar  het  betekent  wel  dat  er  een  aantal 

varianten  zijn  op  de  index.  En  nu  heb  ik  er  geen 

enkele twijfel over dat de onheilsprofeten die er op 

uit zijn mijn verontwaardiging op te roepen over de 

enorme  ongelijkheid  in  Mexico,  de  variant  zullen 

kiezen die het best in hun straatje te pas komt. Dus 

als ze me op de proppen komen met een Gini‐index 

van 0,49  voor Mexico, dan  vraag  ik me wel af wat 

dat  betekent  en  hoe  reëel  het  verschil  met 

HongKong is met een index van 0,43. Ze zullen vast 
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wel  dezelfde  variant  genomen  hebben,  maar 

misschien  is  het  verschil  kleiner  in  een  andere 

variant. Een zekere scepsis blijft dus op z’n plaats.  

 

Iets  heel  anders  is  dat  de  afstand  tussen  een  rijke 

en een arme in Mexico waarschijnlijk kleiner is dan 

de afstand tussen een minder rijke en minder arme 

bij ons  in Nederland. Niet  in welstand dus, maar  in 

mentaliteit.  Een  arme  Mexicaan  die  morgen  de 

loterij  wint,  is  overmorgen  net  als  z’n  rijke 

medesterveling. Hij commandeert z’n personeel op 

dezelfde  manier  als  waarop  hij  eergisteren, 

vandaag  dus,  gecommandeerd  werd.  Andersom  is 

een  rijke  Mexicaan  zich  ervan  bewust  dat  het  lot 

zich morgen tegen hem kan keren. Als dat gebeurt, 

maakt  hij  gewoon  een  nieuwe  start.  Hij  blijft 

ondernemend. Een Mexicaan die in één week al z’n 

beleggingen op de beurs verliest, vindt dat vreselijk 

maar  pleegt  geen  zelfmoord.  La  vida  te  da 

sorpresas,  sorpresas  te  da  la  vida,  om met  Pedro 

Navajas  te  spreken. Het  toeval  zit om de hoek  van 

de deur. Een rijke Mexicaan weet ook beter wat het 

is om arm te zijn; hij is goedgeefs; wanneer hij een 

bedelaar  een  aalmoes  toestopt,  is  dat  voor  hem 

zoiets  als  een  kruisje  slaan  opdat  het  lot  zich  niet 

tegen hem “kere” in de subjunctief. 

 

In  Nederland  ligt  dat  anders.  ’t  Toeval  wordt  voor 

zoveel  mogelijk  op  afstand  gehouden. 

Nederlanders  zijn  overal  tegen  verzekerd  en 

wanneer er  iets mis gaat, zijn de gevolgen van hun 

scherpe kantjes ontdaan. Ondanks dat  zitten ze bij 

de  pakken  neer  en  klagen  de  rest  van  hun  dagen 

over de  laagte van de bijstands‐ of WAO‐uitkering. 

Er  is  veel  minder  flexibiliteit.  Ook  heeft  een 

welgestelde  Nederlander  maar  weinig  benul  wat 

het  is  om  in  Tuindorp  Oostzaan  te  leven  en 

omgekeerd  heeft  de  bijstandstrekker  de  hoop 

allang  opgegeven  ooit  aan  de  andere  kant  van  de 

streep  te  komen.  Dus  ook  al  zijn  in  Nederland  de 

verschillen  tussen  rijk  en  arm  gemeten  in  geld 

minder  groot  dan  in  Mexico,  er  is  een  haast 

onoverbrugbare kloof in mentaliteit. 

 

Daardoor krijg je ook een volstrekt vertekend beeld 

als  je  door  de Nederlandse bril  naar  de  inkomens‐

ongelijkheid  in  Mexico  kijkt.  Dan  wordt  die 

ongelijkheid veel grimmiger dan zij in werkelijkheid 

is. Begrijp me goed, ik wens van harte dat iedereen 

een  waardig  bestaan  kan  leiden,  maar  neem  nou 

een Mexicaanse taxichauffeur die 14 uur per dag in 

zijn  gehuurde  Tsuru  de  stad  rondtuft  en  praatjes 

maakt met zijn klanten om de 30 dollar bij elkaar te 

sprokkelen  waarmee  hij  zijn  gezin  onderhoudt,  is 

die er zoveel slechter aan toe dan zijn Nederlandse 

counterpart  die  met  niks  doen  twee  keer  zoveel 

van  de  bijstand  krijgt?  Of  de  Mexicaanse  kraam‐

houder  die  iedere  morgen  om  zes  uur met  vrouw 

en oudste zoon  in de weer  is  om dat  kraampje op 

te  zetten  en  gedurende  de  dag  op  de  hem  eigen 

wijze zijn waren aan de voorbijgangers aanprijst om 

een  soortgelijk  bedrag  te  verdienen,  is  die minder 

tevreden dan de Nederlander die gratis voor al zijn 

trauma’s  behandeld  wordt  in  het  Riagg?  Ik  waag 

het te betwijfelen. 

 

Arme  Mexicanen  zijn  vaak  goed  gemotiveerd.  Ze 

zijn  verwikkeld  in  de  strijd  om  te  overleven  en 

ondervinden voldoening in de mate waarin het hen 

lukt,  een  voldoening  die  vele  Nederlandse 

steuntrekkers  vreemd  is.  Ik  weet  best  dat  ik 

doordraaf. Natuurlijk zijn er talloze uitzonderingen. 

Er  zijn  Nederlandse  steuntrekkers  die  uiterst 

interessante  dingen  doen  in  de  hen  gegunde  vrije 

tijd.  Kunstenaars  die  hun  roeping  volgen, 

onbezoldigd  maatschappelijk  werk,  en  ga  zo  maar 

door. En aan de andere kant heb je ook Mexicaanse 

sloebers die het spoor volstrekt bijster raken. Zo ze 

al ooit op een spoor gezet zijn. Aan de drugs, in de 

prostitutie,  of  erger  nog,  in  het  criminele  circuit. 

Maar toch . . . . . door de bank genomen . . . . .  ✘ 
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BUITENDAG  

door Paty Rodríguez de Draaisma 

Como ya es costumbre en estas épocas del año, el 

pasado  28  de  mayo  disfrutamos  del  tradicional 

“Buitendag”. El lugar del evento fue en Cuernavaca, 

Mor., en casa de la familia van Marweijk, que como 

cada  año  nos  recibieron  cálida  y  amablemente.  El 

día estuvo espectacular. El sol fue muy generoso, y 

sin embargo estaba rico el calorcito, ‐ nada que una 

deliciosa  cerveza  fría  o  un  refresco  con  muchos 

hielos  no  pudiera  calmar.  La  cita  fue  a  las  13:00. 

Poco a poco empezó a llegar la gente, algunas caras 

nuevas y también los queridos amigos de siempre.  

 

Al  llegar, lo primero que hicimos fue instalarnos en 

una mesita bajo  la  sobra de  esos  enormes arboles 

del  jardín,  saludar  a  medio  mundo  y  sentarnos  a 

platicar para ponernos al corriente de las noticias y 

acontecimientos  ocurridos  en  la  comunidad 

holandesa, en la Ciudad de México, o cualquier otra 

cosa que fuera del interés común.  

 

Al  poco  rato  nuestro  amigo  Henk  Keizer  con  el 

entusiasmo  de  siempre  instaló  las  canchas  y 

organizó  los  equipos  para  iniciar  la  competencia. 

Algo que siempre me ha gustado de este evento es 

la forma tan amena y divertida en la que diferentes 

generaciones de personas pueden convivir entre sí. 

El respeto y  la camaradería siempre está presente. 

Una vez organizados  los equipos, llega el momento 

de  conocer  a  tu  compañero,  puede  ser  cualquier 

persona:  desde  los  niños  pequeños  con  toda  su 

inocencia y  tremenda energía  listos para ganar,  los 

jóvenes cuya disposición para estar en este evento 

es admirable  ya que  la  fiesta del amigo o  el paseo 

con la novia son salidas más atractivas para ellos; y 

por  supuesto,  los  jóvenes de  corazón, que a pesar 

de  su  experiencia  en  la  vida,  tienen  las  mismas 

oportunidades  de  ganar  como  cualquiera  de  los 

demás.  Una  vez  establecidas  las  reglas,  inició  la 

competencia. Sin importar que tan buenos fueran o 

no para jugar,  la gente se divirtió en grande. Hubo 

risas, bromas y agradables comentarios.  

Transcurrió el tiempo y  llegó la hora de cocinar  las 

carnes  en  la  parrilla  para  la  comida.  El  menú  del 

día:  arrachera,  chorizo,  salchichas  y  carne  para 

hamburguesas.  Debo  confesar  que  las  carnes  no 

fueron las mejores que he probado, pero la verdad 

es  que  no  se  viene  a  este  evento  por  la  comida, 

sino  para  pasarla  bien;  además,  había  algunas 

ensaladas ricas y botanas que salvaron el menú.  

 

Por  otro  lado,  siempre  hay  alguien  con  la  buena 

voluntad  de  hacer  el  trabajo  duro.  Gracias  a  Jan 

Peterse por su gran disposición al hacerse cargo de 

la  parrilla,  pues  no  es  tan  agradable  estar  al  lado 

del  carbón  encendido  cuando  la  temperatura  del 

ambiente es mayor a  los 30 grados; y sin embargo 

Jan nunca  abandonó  su  puesto. Gracias  también  a 

Joost  Draaisma  por  hacer  las  compras  necesarias 

para este gran día.  

La  competencia  siguió  su  curso.  Poco  a  poco  las 

parejas  fueron  eliminadas  hasta  llegar  a  la 

Semifinal. El equipo formado por Daniela Draaisma 

y Henk Keizer se las verían cara a cara con el equipo 

formado por Dhian  Siang  Lie  y  Paty  Rodríguez  –  o 

sea  yo.  Madre  e  hija  frente  a  frente  en  la  final. 

Después  de  una  muy  reñida  competencia,  mi 

compañero Xiang y yo fuimos los vencedores.  

 

Para  mi  es  uno  de  los  eventos  que  más  disfruto, 

porque  además  de  que  lo  compartes  con  toda  tu 

familia,  el  idioma  oficial  que  se  habla  se  llama 

DIVERSION.  En  esta  competencia  los  ganadores 

somos  todos  aquellos  que  participamos  ya  que  el 

premio es definitivamente. 

Un  gran día,  en  un  gran  lugar,  con personas  agra‐

dables con quien estar.  ✘
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NEDERLANDSE CULTUUR IN MEXICO  

door Marloes van Beveren 

Fotograaf Michel Szulc Krzyzanowski op Expo Guanajuato  
Fotograaf  Michel  Szulc  neemt  deel  aan  de  expositie  “Cruce  de  Caminos:  Artistas 

Europeos  en México”,  waar  in Mexico woonachtige  Europese beeldend  kunstenaars 

gedurende  enkele  maanden  hun  werk  zullen  tonen  in  een  Europees  Paviljoen.  De 

Expositie  vindt  plaats  in  het  kader  van  de  culturele  bicentenario  activiteiten  in 

Guanajuato op het terrein van de Expo Guanajuato. 

Plaats:  Expo Bicentenario, Silao/Guanajuato, Gto 

Datum:   17 juli tot eind november 2010 

Meer informatie :   www.szulc.info, www.bicentenarioguanajuato.gob.mx 

 

Concerten Concertgebouw Jazz Orchestra op het Festival Internacional Cervantino 
Dit  jaar  zal Nederland op het Cervantino Festival  vertegenwoordigd worden door het Concertgebouw  Jazz 

Orchestra. 

Plaats:  Sala Nezahualcoyotl, UNAM 

Datum:  21 oktober, tijd nog onbekend 

Meer informatie:  www.jazzorchestra.nl, www.cultura.unam.mx 

 

Plaats:  Alhóndiga de Granaditas, Guanajuato, Gto 

Datum:  23 oktober, 20:00 uur 

Meer informatie:  www.jazzorchestra.nl, www.festivalcervantino.gob.mx  ✘ 

   
HENK KEIZER, RIDDER IN DE ORDE VAN DE NEDERLANDSE EEUW  

 

Op  initiatief  van  het  Oranje  Galabal  Comite  heeft 

onze Nederlandse Vereniging in Mexico Henk Keizer, 

al  sinds  vele  jaren  een  van de meest  actieve  leden, 

benoemd tot Ridder  in de Orde van de Nederlandse 

Eeuw  wegens  buitengewone  verdiensten  aan  de 

Nederlandse gemeenschap in Mexico.  

 

We  hadden  dat  eigenlijk  moeten  doen  bij  ons 

honderdjarig  bestaan  in  2007, maar  toen  is  het  ons 

ontgaan.  En beter  laat  dan  nooit! De oorkonde  (zie 

hiernaast)  werd  op  het  bal  zelf  na  een  klinkende 

speech overhandigd door Karel van Laack.  

 

Henk gefeliciteerd!  ✘ 
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GRINGOLANDIA  
door Bernard Schut 

Niet  ver  van  Puerto  Vallerta  ligt,  mirabile  dictu, 

Puerto  Vallarta  Nuevo.  Het  eigenlijke  stadje  is 

beroemd  door  de  film  die  daar  ooit,  in  1964, 

opgenomen  werd.  The  Night  of  the  Iguana.  Zoals 

Stromboli beroemd werd door de gelijknamige film 

met  Ingrid  Bergman,  zo  werd  Puerto  Vallarta 

beroemd door deze film met Richard Burton en Ava 

Gardner.  Geregisseerd  door  John  Huston,  wiens 

standbeeld  daarom  voor  eeuwig  het  stadje  siert. 

Met Casablanca (1942; in de hoofdrollen Humphrey 

Bogart  en,  opnieuw  Ingrid  Bergman)  behoort  The 

Night  of  the  Iguana  tot  de  beroemdste  zwart‐wit 

films.  Aan  die  film  dankte  Puerto  Vallarta  zijn 

populariteit onder Amerikaanse toeristen. 

 

Ik herinner me nog dat  ik, hoewel zelf geen gringo, 

iedere  morgen  opnieuw  wanneer  ik  de  boulevard 

opkwam om een ontbijt te vinden, ontvangen werd 

met  de  welkomstgroet  “hola  amigo,  how  is  your 

day  today?”  Waarna  ik  vriendelijk  maar  nadruk‐

kelijk uitgenodigd werd om een bootreis te maken, 

een T‐shirt te kopen of wat dan ook.  

 

Na  een  vloedgolf  niet  zo  lang  geleden  is  Vallarta 

een  wat  armoedig  stadje,  hoewel  nog  steeds 

bevolkt door toeristen, die ongetwijfeld nog steeds 

uit  de  United  States  zullen  komen.  Toch  heeft  de 

toeristenstroom  zich  duidelijk  verplaatst  naar 

Puerto  Nuevo.  De  formule  is  simpel,  over‐

nachtingen met maaltijden  all  in.  Scheepsladingen 

toeristen  worden  afgeleverd  voor  1,  2  weken  en 

weer  opgehaald.  Vandaar  dat  er  weinig  of  geen 

winkels  zijn  te  vinden en geen  kleine strandtentjes 

waar je gezellig een hapje kunt eten en je tequila of 

cuba kunt drinken. 

De variatie zit hem in de architectuur, het ene hotel 

is mooier dan het andere. En aan de zeezijde vind je 

soms  zeer  fraaie  particuliere  villa’s.  Eén  hotel 

springt  er  uit,  Grand  Velas,  een  hotel  dat 

ontworpen  is  door  de  van  oorsprong  Franse 

ontwerper  Philippe  Starck,  voor  insiders  een 

bekende  naam.  Een  werkelijke  schoonheid  qua 

architectuur, waar je bovendien kunt eten voor een 

zeer redelijke prijs. 

 

Het eten in Grand Velas is uitstekend, en de service 

navenant.  Ik  word  bediend  door  een  joodse 

Mexicaan, mr.  Israel noem  ik hem.  Kan  ik met  een 

creditcard betalen, vraag ik, ik zit vandaag wat krap 

in mijn cash. Hij kijkt mij aan en antwoordt zonder 

een spier van zijn gezicht te vertrekken: alles is hier 

mogelijk.  Met  de  nadruk  op  alles.  The  sky  is  the 

limit. 

 

Iguana’s,  een  groot  soort  hagedissen,  zijn  hier 

genoeg  te  vinden.  En  eveneens  beschermde 

schildpadden.  In  de  lucht  schrijven  de  bekende 

vogels van de Pacific hun figuren, de pelikanen, de 

fregatvogels,  de  gieren.  En  overal  de  bloeiende 

bloemen  van  de  bougainville  vooral,  van  de 

flamboyant, een boom die  vijftien meter hoog  kan 

worden.  Haaien  zullen  er  zijn, met  enig  geluk  vind 

je  hun  tanden  langs  de  vloedlijn.  Met  enige  pech 

trap  je  op de  ogenschijnlijk  amechtige  bijen die  je 

er  ook  kunt  vinden.  Walvissen,  dolfijnen.  En  bijna 

iedere dag schijnt de zon. En bijna  iedere dag gaat 

de zon weer onder op een manier die romantische 

gevoelens  opwekt.  (Waarom  eindigt  een 

mensenleven niet zoals hier de zon ondergaat?) De 

winters zijn hier mild, de zomers heet tot zeer heet. 

 

De kern van Puerto Vallarta Nuevo wordt gevormd 

door  een  winkelcentrum,  een  mall,  “Paradise 

Plaza”, met daaromheen appartementengebouwen 

en  een  jachthaven.  In  de  winter  wonen  er  twee 

soorten  mensen,  zij  die  bediend  worden,  de 
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Amerikanen, en zij die bedienen, de Mexicanen. Er 

zijn  zeker  ook Mexicanen  die  zich  laten  bedienen, 

daar heb  ik  er vele  van gezien. Maar hier en  in dit 

seizoen  zijn  het  de  toeristen  uit  de  V.S.  die  de 

dienst uitmaken.  

Meestal  zijn  ze  oud.  De  mannen  dragen  sport‐

schoenen  en  sokjes.  Soms  hebben  ze  een  soort 

cowboystijl  hoeden  op,  soms  de  bekende  caps. 

Vooral de vrouwen zijn vaak dik tot wanstaltig dik. 

Overigens  doen  Mexicaanse  vrouwen  hier  soms 

niet voor onder.  

 

De  namen  van  de  winkels  in  Paradise  Plaza 

verraden welk publiek hier komt winkelen. Je vindt 

er een internetcafé, en je kunt er je Starbucks kopje 

koffie  drinken,  een  Domino’s  pizza  eten  of  een 

hamburger  bij  McDonald’s.  Prudential,  division 

Vallarta, helpt je bij de koop van een appartement. 

Alleen  voor  je  was  zul  je  naar  Rosita’s  lavanderia 

moeten. Ik overdrijf natuurlijk, maar niet erg.  

 

Wat kost nu een weekje in dit lustoord? Laat ik met 

het  duurste  eindigen,  Grand  Velas.  Twee  weken 

buiten  het  hoofdseizoen  kosten  all‐in  2000 

Amerikaanse  dollars  p.p.  Misschien  geen  koopje, 

maar  toch.  En  drie  weken  zijn  relatief  nog  goed‐

koper.  

 

Hola amigo, how is your day today!.  ✘ 

 

 

 
 

 

   

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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MIJN ERVARINGEN IN MEXICO  

door Irma Hoogendoorn

Tsja, als je broer je vraagt om een stuk te schrijven 

over je ervaringen in Mexico voor de PoPo dan doe 

je dat natuurlijk graag. Maar waar te beginnen?  

 

 Bij  het  begin….  Het was  2006  en  ik  ging  voor  het 

eerst  op  bezoek  bij  Frank  die  bij  zijn  vriendin  was 

gaan wonen  in  het  zuiden  van Mexico City.  Ik was 

een  beetje  op mijn  hoede  door  de  vele  negatieve 

verhalen over de  veiligheid  in Mexico, maar  ik had 

er zin in. 

 

De  Mexicaanse  ervaring  begon  eigenlijk  al  bij  de 

overstap.  Ik had  een  ticket geboekt bij Continental 

Airlines  en  moest  overstappen  in  Washington.  De 

bemanning  van  het  toestel  dat  naar  Mexico  City 

vloog  was  duidelijk  Mexicaans  en  de  purser  zette 

spontaan  ‘feliz  cumpleanos’  in  tijdens  het 

welkomstpraatje aangezien er een jarig meisje aan 

boord was, iedereen zong mee. Er hing een vrolijke 

sfeer  aan  boord.  Bij  aankomst  in  Mexico  stond  ik 

nog  even  te  wachten  voordat  mijn  broer  er 

duidelijk  zichtbaar, want  lang  en blond,  aan  kwam 

om  me  op  te  halen.  We  gingen  met  de  taxi  naar 

Tlalpan  en die  taxi  reed  zo hard dat  ik me afvroeg 

wat de snelheid was. Een blik op de snelheidsmeter 

bood  geen  uitkomst,  die  wiegde  vrolijk  heen  en 

weer  met  het  ritme  van  de  auto!  De  volgende 

ochtend gingen we eten op een markt  in de buurt, 

een  vrolijke chaos waarin wij duidelijk opvielen en 

de  mensen  ons  ongegeneerd  aanstaarden  en 

toelachten, of was het toch uitlachen? Iets wat nog 

steeds regelmatig gebeurt en wat ik mij nog steeds 

afvraag. 

  

Er was genoeg om me over  te verbazen die  eerste 

keer.  Zo  was  er  bijvoorbeeld  de  chaos  van  het 

openbaar  vervoer.  Ik  nam  regelmatig  de  bus  naar 

het  metrostation,  betaalde  een  paar  pesos  en 

perste me met mijn lange benen tussen de bankjes. 

Vervolgens  kwamen  er  verschillende  verkopers 

langs  in  de bus,  er werden  kranten,  snoepjes,  cd’s 

en speelgoed verkocht, en de passagiers  lieten het 

gelaten  over  zich  heenkomen.  De  drukte  op  de 

periferico  en  de  chaos  op  het  busstation  waren 

onvoorstelbaar. Hoe weet iedereen toch waar ze de 

juiste bus kunnen vinden?  

En  dan  heb  ik  het  nog  niet  eens  over  de  staat 

waarin de bussen zich soms bevinden. In Nederland 

zou  een  bus met  kapotte  ramen  en  zonder  vering 

echt allang de weg niet meer op mogen! Een  keer 

richting  de  Basilica  bevond  ik  mij  in  een  complete 

discobus  met  uitgebreid  geluidssysteem  en 

blacklight!  

  

Het  verkeer  in  Mexico  City  is  overweldigend.  Je 

krijgt  enigszins  een  indruk  van  de  grootte  van  de 

stad  als  je  aan  komt  vliegen  op  vliegveld  Benito 

Juarez.  De  drukte  op  de  verkeerswegen  en  de 

onoverzichtelijkheid  van  verkeersborden  en 

afslagen  zorgen  ervoor  dat  ik  me  afvraag  hoe 

touroperators het in hun hoofd halen om fly&drives 

in  Mexico  aan  te  bieden.  Haal  uw  auto  op  het 

Broer frank en ik op het terras van hotel Majestic, 
schitterend uitzicht over de Zocalo 
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vliegveld op  en  rij naar uw hotel op de Reforma…. 

Succes! 

 

Verkeersregels in Mexico: 

• Rijd zo hard je kan. Dit is vooral op gevoel, want 

snelheidsmeters  hoeven  het  niet  te  doen 

(gezien in taxi’s) 

• Probeer  de  gaten  in  de weg  te  omzeilen.  Soms 

moeilijk zichtbaar als het weer eens veel te hard 

heeft geregend.  

• Toeter  zo  veel  mogelijk.  Er  zijn  verschillende 

varianten,  vooral  de  fluitende  toeter  is  erg 

gewild in bv. Morelia. 

• Achteruit rijden op de Periferico als het verkeer 

vast staat om een andere afslag te nemen, geen 

probleem! 

• Microbussen hebben altijd voorrang (zorgt voor 

spannende situaties) 

• Hoe groter je auto, hoe beter. 

• Bij  aanhouding door  de politie  is  omkopen  een 

optie.  Zelf  meegemaakt  terwijl  ik  met  trillende 

handen  naast  mijn  broer  zat  terwijl  de 

politieagent zonder blikken of blozen zijn kleine 

jongen  ter  sprake  bracht  die  thuis  op  een 

maaltijd zat te wachten. 100 peso zorgde ervoor 

dat wij verder konden zonder  inlevering  van de 

auto na zogenaamd door rood te zijn gereden. 

 

Maar het  is vooral de vrolijke chaos van de stad en 

het  land die ervoor zorgen dat  ik  iedere keer weer 

met veel plezier terug kom.  

• Straatorkesten  die  je  wakker  maken  en  tegen 

betaling  een  liedje  spelen.  De  mariachi’s  op 

plaza Garibaldi in hun uitbundige kleding en met 

hun licht hysterische muziek.  

• De  grote  verscheidenheid  aan  Mexicaans  eten, 

maar bijna nergens een Nederlands‐Mexicaanse 

burrito  te  vinden.  Wel  huaraches,  chilaquiles, 

sopes,  pambazos,  tortas,  tortillas,  enchiladas, 

quesadillas etc. En soms een kippenvoet! 

• Het  feit  dat  je  nooit  ergens  om  verlegen  zit, 

want  er  is  altijd wel  ergens  een  verkoper  in  de 

buurt met een drankje, een hapje of een paraplu 

als het ineens begint te regenen. 

• De rijkdom aan historie, tradities en verhalen en 

de  liefde  waarmee  de  Mexicanen  je  over  hun 

land vertellen. 

• De  wil  om  Engels  op  een  buitenlander  te 

oefenen.  Zo  word  ik  regelmatig  aangesproken 

door  kinderen  in  de  supermarkt  met  ‘hello’  of 

door studenten die een gesprekje met  je willen 

voeren. Al blijft Engels best lastig, zo bleek toen 

tijdens mijn vorige  reis de  gids mij  een broodje 

‘kitchen’  aanraadde,  terwijl  het  toch  echt  om 

‘chicken’ ging. 

 

Deze  week  was  er  in  Nederland  een 

aflevering  van  Ooggetuige  te  zien  over 

levensgevaarlijke  wereldsteden.  Deze 

aflevering schetste een  erg negatief beeld 

van  Mexico  Stad  op  het  gebied  van 

veiligheid  en  criminaliteit.  Afpersing, 

moord  en  kidnappingen  zijn  aan  de  orde 

van  de  dag  en  een  toerist  loopt  continu 

gevaar.  Gelukkig  heb  ik  ervaren  dat  het 

niet  zo  hoeft  te  zijn  en  dat  Mexico  City 

vooral een enerverende bestemming  is.  Ik 

verheug mij inmiddels dan ook erg op mijn 

volgende (en vierde) bezoek aan deze stad 

in mei!  ✘
Taxi’s in het centrum van Mexico Stad 
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WAT IS ARMOEDE  

door Poul van Bremen Mulder 

Armoede  is  een  betrekkelijk  begrip.  Hoe  objectief 

of  subjectief  zijn  "we"  als  we  het  over  armoede 

hebben?  Heeft  iedereen  er  zelf  mee  te  maken 

gehad en over nagedacht? Hebben we het allemaal 

gevoeld? Weten  we  wel  goed  wat  het  is,  behalve 

dat iedereen vindt dat het een negatief verschijnsel 

is?  Heeft  armoede  alleen  met  Afrika  te  maken  en 

met  de  zogenaamde  Derde Wereld  landen?  Heeft 

het  verbinding  met  de  moderne  ontwikkelings‐

samenwerking?  Hoe  staat  het  begrip  armoede  in 

verhouding tot ons eigen dagelijks leven? Wat is nu 

eigenlijk toch die armoede? Staat het begrip alleen 

of heeft het slechts verbinding met die bedelaar die 

we  tegenkomen  in  de  buurt  van  het  Zocalo  in 

Mexico  Stad?  Veel  vragen  en  veel  meer  ant‐

woorden waarschijnlijk. 

 

Armoede is een betrekkelijk begrip: Armoede is iets 

rekbaars. Wat  voor  de  een  armoede  is,  is  voor  de 

ander  niet  direct  armoede. Armoede  is  een  tekort 

aan  iets  hebben.  Cultuurarm  is  een  tekort  aan 

cultuur.  Als  we  het  over  armoede  hebben  dan 

denken de meeste mensen aan gebrek aan geld of 

helemaal  geen  geld.  Denken  aan  arm  geklede 

mensen,  slecht  geklede  mensen,  bedelaars, 

mensen  die  naar  de  sociale  dienst  gaan  om  "hun 

hand op te houden". Denken aan mensen die lopen 

in plaats van een auto hebben om naar hun werk te 

gaan.  Denken  aan  mensen  die  niet  op  vakantie 

kunnen  gaan  naar  het  buitenland  omdat  ze  geld 

nodig  hebben  voor  andere  uitgaven.  We  zien  dat 

het  begrip  rekbaarder  wordt:  van  bedelaar  tot 

iemand  die  geen  geld  heeft  voor  duurdere 

vakanties.  Hoe  denken  we  over  Afrika  en  andere 

Derde  Wereldlanden,  en  speciaal  over  de  armste 

landen  in  bijvoorbeeld  Latijns  Amerika,  zoals  Haïti 

en  Bolivia?  We  horen  over  de  armoede  in  het 

relatief  rijke  México.  De  Indianengroepen  in  vele 

delen van het land die hulpbehoevend zijn. Mensen 

die  in schamele optrekjes  in bepaalde buurten van 

grote  steden wonen.  De  armoede  is  groeiende  en 

we  kijken  naar  de  kille  statistieken  over  dit 

onderwerp. De groei van armoede is niet te stuiten 

schijnt  het,  ondanks  de  millenniumdoelen  van  de 

Verenigde  Naties  die  toch  zo  goed  bedoeld  zijn. 

Hoe  is  het  mogelijk  dat  er  anno  2010  nog  zoveel 

onrechtvaardigheid  en  ongelijkheid  in  "onze" 

wereld is? Hoe is het mogelijk dat we met ons allen 

geen  echte Wereldgemeenschap  kunnen  vormen? 

Hoe  is  het  mogelijk  dat we  ons  afhankelijk  voelen 

van de Noordelijke regeringen, de Verenigde Naties 

en  vele  elkaar  beconcurrerende  hulporganisaties? 

Hoe  is  het  mogelijk  dat  de  kerken  het  over  het 

algemeen  af  laten weten?  Hoe  is  het mogelijk  dat 

de  drugsbaronnen  zo'n  grote  greep  hebben  op 

regeringen  en het  leven  van  veel  jongeren.  Hoe  is 

het  mogelijk  dat  we  onze  eigen  jongeren  een 

wereld  aanbieden  met  zoveel  problemen?  Wat 

doet  ieder  individu  eraan?  Hoe  beleven  we  onze 

wereld met zoveel behoeftigen, zoveel ongelijkheid 

ook  tussen  man  en  vrouw?  Weer  een  heleboel 

vragen met minder antwoorden deze keer. 

 

Wij  leven  met  ons  allen,  al  die miljarden mensen, 

grootouders,  kinderen,  volwassenen,  in  een  snel 

veranderende wereld. Iedereen blijft leven, werken 

en vooral  consumeren. Voor de  toekomst  is het  te 

hopen dat we met ons allen meer "calor humano" 

kunnen  beleven,  opdat  onze  wereld  menselijker, 

vriendelijker, rechtvaardiger en vooral rijker wordt. 

Rijker  door  meer  cultuur  en  onderwijs,  rijker  aan 

goede  en  positieve  ervaringen,  rijker  vooral  aan 

goederen  als  voedsel  en drinkwater  voor  iedereen 

van die  ruim  zeven miljard mensen.  Rijker  en met 

aandacht voor ons aller Moeder Natuur.  ✘ 
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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 








