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VAN DE REDACTIE 
 

 

Hierbij het eerste nummer van het nieuwe jaar dat we met hernieuwd animo begonnen zijn en waarvan we 

grote verwachtingen hebben. Op de allereerste plaats hebben we het oranjebal waarvan in deze Popo een 

aankondiging is opgenomen en een beschrijving van de plannen die we ervoor hebben. ‘t Is belangrijk dat jullie 

die dag, zaterdag 28 april, in je agenda aankruisen, want de volgende aflevering van de PoPo zal waarschijnlijk 

pas na die datum in jullie bus belanden. 

 

Centraal in dit nummer staat een vraaggesprek met onze nieuwe ambassadeur, Laetitia van den Assum, 

afgenomen door een van onze redactieleden. Jammer dat ze maar voor zo korte tijd bij ons zal zijn. Zoals 

inmiddels alom bekend, zal ze in de zomer van dit jaar overgeplaatst worden naar Londen om daar hetzelfde 

ambt te bekleden. Ondanks dat was ze onmiddelijk bereid tot het interview en we zijn haar daar dankbaar voor. 

 

Dan hebben we de terugkerende rubrieken met informatie over komende activiteiten, nieuwtjes uit Nederland, 

een woord van onze voorzitter, e.d. Bij de door de ambassade aangekondigde activiteiten is er speciale 

aandacht voor een project over water op 20 en 21 maart, georganiseerd door de ambassade, waarin 

Mexicaanse en Nederlandse deskundigen op dat gebied hun ervaringen hopen uit te wisselen. 

 

In de rubriek “Ik ben … “ is het woord aan Cees Voorn die vier jaar geleden in het kader van een 

uitwisselingsprogramma in Guadalajara terecht kwam en die, zoals zovelen van ons, vanwege de liefde is blijven 

hangen. Dat ondanks z’n onenigheden met z’n vriendin over of de dop nu wel of niet op de tandpastatube terug 

moet, kortom het soort onenigheden waarop huwelijken schipbreuk lijden. Als dat maar goed afloopt! 

 

Onze medewerker in Oaxaca, Poul van Bremen Mulder, die we kennen van zijn verhalen over de Mixes, lanceert 

in deze PoPo een plan ter bevordering van wat hij ziet als kunsttoerisme met een grote K. Een ander lid van 

onze redactie vertelt iets over wat er allemaal zit achter het ophalen van huisafval in Mexico-Stad en waar we 

geen weet van hebben als we allang blij zijn als we weer van onze plastic zakken en zakjes af zijn. Tenslotte doet 

Bernard Schut ons uit de doeken hoe een russisch echtpaar het ja-nee spelletje speelt aan een strand in de baai 

van Cannes. 

 

We wensen jullie veel leesplezier. 

Ad, Edwin, Jan-Albert en Yolanda 

http://www.javaganu.net/
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Het Oranje Gala 2012 
 

 

 

Geachte Lezers, 

Het loopt alweer tegen het einde van februari en dat betekent dat binnen een paar dagen het hele organisatie-
plan weer wordt ontvouwen voor ons Oranje Gala comité. Gelukkig hebben we de laatste jaren veel ervaring op 
gedaan en dit jaar krijgen we daarbij ook hulp van Janneke de Geus en Michel Thijsebaard.  Dus 
ondergetekende en Niels van Vliet zijn ervan overtuigd dat het Gala 2012 wederom een succesvol 
koninginnefeest zal worden in Mexico-stad.   

We hebben weer gekozen voor de mooie en goede lokatie van het Sheraton María Isabel HOTEL tegenover el 
Angel op Reforma. Parkeren is geen probleem, overnachten tegen een gereduceerde prijs evenmin!  We 
hebben kontakt met onze Nederlanders in Guadalajara, Queretaro, Cancun, Puebla én Monterrey, dus buiten 
de bekende gezichten van Chilango-nederlanders kunnen we waarschijnlijk ook een aantal medelanders 
tegenkomen uit de voorgenoemde regios! 

De band is ook weer gekozen en we gaan binnenkort voorproeven.  Kunnen de chefs er ons weer eens van 
overtuigen dat ze de beste zijn?  Uw reacties van vorig jaar gaven toen wel dát resultaat. 

Maar we hebben ook een nieuw concept: dit jaar zal begint de avond met een inloopreceptie Ook zal de 
ambassadeur aanwezig zijn. Dit is nog nooit eerder gebeurd en dus een unieke gebeurtenis waar U echt bij 
moet zijn! 

Ook nieuw is dat dit jaar het feest geïnspireerd is op de Italiaanse Opera en dat zal een heel apart tintje geven!  
Verder komen er verschillende buitenlandse gasten dus kunnen we dit Gala als zéér internationaal zien:  
Mensen uit verschilende Europese, Zuid-Amerikaanse landen, het Verre Oosten en een wat verloren Amerikaan 
hebben al toegezegd. Met trots kunnen we hen allen laten zien hoe die anders zo nuchtere Hollanders hun 
koninginnedag vieren.  Zegt het voort en schrijf in! 

Tot zaterdag 28 April aan de ingang, 

Namens het Oranje Gala comite, 

Roeland Delfgaauw 
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IK BEN... CEES VOORN 
  

door Cees Voorn

Jullie hebben 

allemaal een andere 

reden waarom jullie 

in Mexico zijn gaan 

wonen. Voor mij is 

dat de liefde 

geweest.  Mijn liefde 

voor zowel het land, 

als voor mijn huidige 

Mexicaanse vriendin, 

met wie ik ook 

samen woon.  

 

Het begon in 2008, toen ik meedeed aan een 

uitwisselingsprogramma in Guadalajara. 

Door wat ik van te voren over Guadalajara gehoord 

en gelezen had, ging ik er van uit dat het een enorme 

stad zou zijn. Dat is het ook, zeker gezien het aantal 

inwoners (4,4 miljoen). Maar toch heeft Guadalajara 

veel weg van een enorm uitgevallen dorp.  Ja, er 

wordt steeds meer gebouwd en het verkeer is de 

laatste jaren enorm toegenomen, maar het heeft nog 

steeds haar landelijke karakter weten te behouden. 

  

De gastvrijheid van de Mexicanen is ook iets waar ik 

mij nog steeds over verwonder. Het begon al op de 

eerste dag dat ik aan kwam; door een misverstand 

was er niemand om mij van het vliegveld te halen. De 

mevrouw waar ik een kamer van zou huren, dacht 

dat ik pas een week later zou komen. Toen zij hoorde 

dat ik al was gearriveerd, keerde ze diezelfde dag nog 

terug van een uitstapje om mij welkom te heten.  

Ook het gezin waar ik in die tussentijd verbleef, was 

heel erg gastvrij. Je wordt echt met open armen 

ontvangen. 

 

Na flink wat te hebben rondgereisd, was ik helemaal 

verkocht. Wat een diversiteit heeft Mexico.  Van 

prachtige stranden (Tulum is echt een aanrader) tot 

de oerwouden van Chiapas, Mexico heeft het 

allemaal. In de tussentijd heb ik ook mijn vriendin 

ontmoet en toen ik een land moest kiezen waar ik 

mijn stageperiode zou doorbrengen, was de keuze 

snel gemaakt. 

  

Tijdens mijn tweede half jaar in Guadalajara, was ik 

daar echt aan het werk, in plaats van rondreizen en 

bijna elke dag feesten. Mede daardoor ga je dingen 

niet alleen maar door de roze bril bekijken. GDL is 

een relatief rijke stad, waardoor het bijvoorbeelderg 

opvalt in wat voor barre omstandigheden veel 

mensen leven. Dit was mij tijdens mijn eerste 6 

maanden natuurlijk ook al opgevallen, maar dan kijk 

je er met wat meer afstand naar. Ik denk dat ik in 

deze periode de knop heb omgedraaid: Van op 

bezoek in-, naar wonen in Mexico.  

Wat ik hiermee bedoel is dat je je veel bewuster 

wordt van de cultuur van het land en de gewoontes. 

Dat je meer gaat begrijpen waarom er bijvoorbeeld 

corruptie is, in plaats van dat ik me daar over 

verwonderde (“ In Nederland is dit echt ondenkbaar” 

etc.). Al deze zaken hebben mijn liefde voor het land 

niet veranderd. Tuurlijk, er zijn genoeg problemen 

(uitdagingen) en die zijn ook niet zomaar op te 

lossen. Maar ik weiger mij neer te leggen bij het, 

vaak erg negatieve, beeld dat Mexico in het 

buitenland heeft. 

 

Dat is ook de reden dat ik in augustus 2010, na het 

afronden van mijn HBO opleiding, naar Mexico ben 

verhuisd, met het doel om daar met mijn vriendin 

wat op te gaan bouwen. Ik vond gelukkig al snel werk 

en dat was ook het jaar dat ik voor het eerst ging 

samenwonen. De culturele `botsingen` waar ik in het 

begin nog wel bang voor was, vielen uiteindelijk erg 

mee. Het hielp wel dat we over belangrijke dingen 

gepraat hebben. (Geloof, verhoudingen tussen de 

man en de vrouw enz.) en het beperkte zich eigenlijk 

alleen maar tot de gebruikelijke botsingen (Doe de 

dop nou eens op de tandpastatube). 
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Het is nu februari van het jaar 2012 en ik heb net 

mijn visum verlengd voor het komende jaar. Naast 

mijn fulltime baan ben ik ook voor mezelf begonnen 

met een bedrijf dat websites aanbiedt gericht op het 

MKB en hen ook helpt bij het uitrollen van marketing 

campagnes. Hoe het allemaal gaat lopen zal de 

toekomst uitwijzen, maar 1 ding is zeker: ik ben 

voorlopig nog niet weg uit Mexico en Guadalajara. 

En voor iedereen die nog niet de kans heeft gehad 

om deze mooie stad te bezoeken: Bij ons bent u van 

harte welkom! 

 

 
 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
 

door Henk W. Keizer

Het jaar 2012 is nu toch echt begonnen. Nieuws 

natuurlijk op alle fronten. Onze Griekse vrienden 

hebben bijna weer een Europees reddingspakket 

voor elkaar gekregen, helaas voor hen staan daar wel 

nationale giga-bezuinigingen tegenover. Overigens 

ook in Nederland wordt fors in de overheidsuitgaven 

gekort. Dat zal ook te merken zijn op al onze 

Ambassades in het buitenland. Verder kunnen we de 

komende maanden als "niet stemmende outsiders" 

genieten van de Mexicaanse Presidents-

verkiezingen. Met de drie "grote kanshebbers" kan 

dat nog wel wat vuurwerk opleveren. 

 

Enfin, Kerst, Nieuwjaar en Drie-Koningen hebben we 

definitief achter ons gelaten en iedereen probeert nu 

op zijn of haar eigen manier er een mooi jaar van te 

maken. Zo ook natuurlijk onze Vereniging. We 

organiseren weer erg leuke evenementen komende 

maanden en er is voor ieder wat wils. 

 

Op 25 februari hebben we voor de sportieve leden 

het Tennistoernooi. Meer gericht op de 

levensgenieters onder ons zijn de maandelijkse 

Borrelavonden in Polanco. Laatste tijden, met dank 

aan Hanno, erg succesvol. Voor de 24ste maart 

hebben we weer eens wat nieuws bedacht. Een 

LENTEFEEST. Dit is vooral gericht op activiteiten waar 

kleine en grotere kinderen veel plezier aan beleven. 

Er wordt geplakt en geverfd en de kinderen kunnen 

mooie dingen maken. Ook wordt voor kinderen maar 

zeker ook voor de ouders ring gooien, zaklopen, 

koekhappen en touwtrekken georganiseerd. Hopelijk 

krijgen we voor dit Ajusco-evenement vele 

enthousiaste aanmeldingen. 

 

Als belangrijkste activiteit is er op 28 april  het 

"beroemde" KoniginnenGala, wederom in het María 

Isabel Sheraton met uitzicht op de Engel. Vooraf is er 

rondom het zwembad op het dakterras de Receptie. 

De perfecte gelegenheid om in stijl een en met vol 

trots uitgenodigde vrienden een geweldig feest te 

beleven. 

 

Het laatste nieuws over deze evenementen is altijd 

te vinden in de POPO, op de Website (met 

ondertussen al meer dan 350 website-leden) en in de 

speciale rondmailings via internet. 

  

Bovenstaand betekent ook dat er weer veel 

"bestuursenergie" in deze zaken wordt gestoken. 

Gelukkig is er een mooi bestuursteam dat (bijna) 

alles aankan maar als U wat tijd over heeft en plezier 

heeft in het samen opzetten van dergelijke 

evenementen, meldt U zich dan gewoon via een 

belletje of emailtje bij ons aan. 

  

We hopen velen van U op komende activiteiten te 

mogen begroeten! 
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WIE IS ONZE NIEUWE AMBASSADEUR? 

VRAAGGESPREK MET LAETITIA VAN DEN ASSUM 
 

  

door Ad ten Kate 

Over haar beroepsmatige achtergrond en 
loopbaan 
Wat heb je gestudeerd, waar en wanneer?  

In Amsterdam, internationaal recht, van 1969 tot 

1974. En daarna heb ik een Master’s gedaan in 

rechten aan Columbia University in New York. Dat 

waren boeiende tijden. Nederland was aan het 

veranderen. Dikwijls vanuit de universiteiten. In 

Amsterdam hadden we de Maagdenhuisbezetting. 

De universiteiten democratiseerden. Daarmee 

schoten ze wel een beetje te ver door. Ook de VS was 

aan het veranderen toen ik daar was. De manier 

waarop mensen met elkaar omgingen. Het einde van 

de Vietnam oorlog. Er werd een bevrijdingsconcert 

gehouden in het Central Park. Gratis toegang. Simon 

en Garfunkel, Joan Baez waren er. Maar in die tijd 

begon de ellende pas echt in Zuid-Oost Azië. De VS 

ging zich wel op een andere manier opstellen 

tegenover het buitenland. 

 

Terug in Nederland ging je bij Buitenlandse Zaken 

werken? 

Eerst nog een tijdje bij de NOVIB, de Nederlandse 

Organisatie voor Internationale 

Ontwikkelingssamenwerking. M’n belangstelling ging 

in ieder geval uit naar internationale 

aangelegenheden. Bij de NOVIB was ik 

directiesecretaris en juridisch adviseur. Ze deden er 

aan projectfinanciering. In 1977 ben ik bij BZ 

begonnen. Daar was ik het meest gericht op 

betrekkingen met de Verenigde Naties. Veel  later, in 

1988, ging ik werken bij de UNICEF, het kinderfonds 

van de VN, als hoofd van hun kantoor in Dar-Es-

Salaam. Ik kreeg een Verlof Zonder Bezwaar van 

Rijk’s Schatkist. Zo heette dat toen. Dan kon je 

terugkomen. ‘t Was een interessante baan. Ik had er 

veel vrijheid in de besluitvorming. – Mis je die 

vrijheid nu? – Als ambassadeur van Nederland heb je 

ook veel vrijheid om naar eigen inzicht invulling te 

geven aan de betrekkingen met een land. Het is 

zeker geen keurslijf!  

 

Toen je in Tanzania zat, was dat in de tijd van 

Nyerere? - Ja, hij was toen geen president meer, 

maar wel  partijvoorzitter. – Hij was wereldwijd 

bekend om z’n collectieve landbouw programma. Hoe 

heette dat ook weer? – “Ujamaa” in het swahili. - Op 

de zakenlunch in San Angel Inn bekritIzeerde je me 

toen ik “Hakuna matata” zei. Volgens jou was dat 

geen Swahili. Het is wel Swahili, maar eerder plat 

Keniaans Swahili. In Tanzania spreken ze een veel 

mooier Swahili. En het allerbeste Swahili spreken ze 

trouwens op Zanzibar. Daar komt het eigenlijk 

vandaan. Maar dat “hakuna matata” zingt wel lekker 

weg, niet? 

 

Bangkok was je eerste post als ambassadeur? Was 

dat in 1996? Je was toen nog vrij jong om 

ambassadeur te zijn,neem ik aan. 

‘t Was in 1995 en ik was 45. Ik was daar een tijd lang 

de enige vrouwelijke ambassadeur. Nu heb je er veel 

meer, toen was dat nog ongebruikelijk. Het grappige 

was dat in Thailand veel vrouwen hoge posities 

hebben in familiebedrijven. In de rijke families 

werden de zoons generaal en de dochters gingen het 

familiebedrijf in. Dat waren soms grote bedrijven. 

Dan kwamen er nederlandse zakenmensen over om 

te onderhandelen over transacties en zaten ze 

opeens verbaasd tegenover Thaise vrouwen. Ook in 

het nederlandse bedrijfsleven was het toen nog 

ongebruikelijk dat er vrouwen in topfuncties zaten. 

Ik was daar ook ambassadeur voor Laos, Cambodia 

en Birma. – Wat nu Myanmar heet? – Nee,  die naam 

is omstreden.  Volgens de oppositie heet het nog 

altijd Birma. Daarom noemen wij het in de EU 

officieel  “Burma/Myanmar”. Je zou het niet geloven 
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maar op de manier waarop zij hun letters uitspreken 

klinkt het bijna hetzelfde. – Ik herinner me dat Birma 

vroeger een zwart gat was op de wereldkaart. Daar 

moest je niet naar toe. Daar was het gevaarlijk. – Bij 

de onafhankelijkheid was Birma een van de beste 

kolonies die de Britten achterlieten. Onder andere op 

het gebied van onderwijs en infrastructuur. 

Naderhand is het heel slecht gegaan. - Ik neem aan 

dat in Laos en Cambodia de sporen van de 

Vietnamoorlog grotendeels waren uitgewist in de tijd 

dat jij daar zat. Nou toch niet helemaal.  De trauma’s 

die werden veroorzaakt door de dood van miljoenen 

mensen hebben diepe wonden geslagen.  Verder 

hadden ze nog erg veel last van landmijnen en van 

wat ze UXOs noemen, niet ontplofte bommen.. 

 

Wat heb je gemerkt van de financiële crisis in Zuid-

Oost Azië van 1997/98?  

‘t Was zeer ingrijpend. Mensen die van de ene op de 

andere dag op straat stonden. Wat me verbaasd 

heeft was hun absorptiecapaciteit. Zowel de 

bedrijven als de gewone mensen. Ze deden een 

aantal stappen terug, maar gingen gewoon door. 

Niet bij de pakken neerzitten dus. En in een paar jaar 

waren ze er weer bovenop. Er waren nogal wat 

Nederlandse overnames in die periode, bijvoorbeeld 

in de financiële en voedingssectoren en het was 

boeiend om daar nauw bij betrokken te zijn. 

 

In 2000 werd je ambassadeur in Zuid-Afrika. Was 

Mandela er toen nog? 

Mandela is in 1992 op vrije voeten gekomen en van 

1994 tot 1999 president geweest.   Ik kwam in 2000 

en toen was hij dus geen president meer, maar ik 

heb hem wel een aantal keer persoonlijk ontmoet.  

Dat waren heel bijzondere momenten.  Je beseft dat  

je met een waarlijk historisch persoon kunt spreken. 

Ook na Mandela’s presidentschap waren  de 

gevolgen van de apartheid natuurlijk nog enorm. Een 

groot deel van de zwarte bevolking is   nog steeds 

ontworteld. Door de eeuwen heen waren ze van hun 

geboortegrond verdreven en neergezet in gebieden 

waar ze het verder zelf maar moesten uitzoeken. Om 

zo’n omslag in een beetje goede banen te leiden is 
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niet eenvoudig.  In het begin van de negentiger jaren 

was het vaak wankelen op de rand van een 

burgeroorlog, maar geleidelijk aan is het besef 

gegroeid dat zwarten, kleurlingen en blanken elkaar 

nodig hebben. Mandela heeft daarbij een cruciale rol 

gespeeld. 

 

Terug in Nederland werd je in 2004 AIDS-

ambassadeur. Dat verbaasde me. Ik wist niet eens 

dat zoiets bestond.  

‘t Was wel nieuw, maar ik was niet de enige. Veel 

donorlanden hadden er een. Bovendien was het 

terecht gezien de enorme gevolgen van AIDS voor de 

maatschappelijke en economische ontwikkeling van 

veel landen. Er waren vooraanstaande politici, zoals 

de Zuid-Afrikaanse president Thabo Mbeki, die 

ontkenden in die tijd dat er een verband was tussen 

het virus HIV en AIDS. Dat heeft de bestrijding ervan 

erg geremd.  Mensen die HIV-positief waren dachten 

dat ze geen probleem hadden.  Nu zijn er 

geneesmiddelen om de ziekte te bestrijden, maar de 

gevolgen zijn nog altijd enorm. Sinds de tachtiger 

jaren zijn er wereldwijd meer dan 30 miljoen mensen 

gestorven door aids en ook nu nog wordt  er iedere 

12 seconden iemand ergens in de wereld besmet 

met het virus. Omdat er Aids-remmers zijn blijven 

veele dragers van het virus in leven en weet niemand 

dat ze besmet zijn. Zo kan het gevaar voor 

overdracht groter worden. 

 

 In 2006 werd het Nairobi. Wat heb je meegemaakt 

van het politieke geweld rond de verkiezingen in 2007 

en 2008? 

Voor de ambassade was het een hele schok. Onze 

eerste taak was om te zorgen dat de Nederlandse 

gemeenschap en de vele Nederlandse toeristen veilig 

waren.  Daarna hebben we ons enkele jaren lang 

ingespannen om Kenia te steunen bij het doorvoeren 

van grote hervormingen.  Dat ging niet zonder vallen 

en opstaan.  Ik heb in die periode veel contact gehad 

met geweldsslachtoffers en mensenrechtenactivisten 

die zich inspanden voor verandering. Ik heb er 

vrienden voor het leven aan overgehouden. 

En nu in Mexico. Was dat voor het eerst in Latijns 

Amerika?  

Ik was wel eens eerder in Latijns Amerika geweest, 

maar nu als ambassadeur. Ik vind het een boeiend 

land, alles wat te maken heeft met de komende 

verkiezingen bijvoorbeeld. Ik begin me net een 

beetje in te werken en nu opeens moet ik alweer 

weg.   

 

Ja, je bent hier amper en nu ga je naar London. Mag 

ik dat trouwens wel zeggen in het interview? 

 Ja, het heeft al in de krant gestaan.’t Is dus officieel. 

Iedereen weet het. Natuurlijk wel onder voorbehoud 

van goedkeuring van de Britse regering. Ik vind het 

enerzijds jammer. Ik begon er net een beetje in te 

komen en had veel plezier in mijn werk,maar het is 

wel een eer om te worden gevraagd voor Londen. 

 

In januari heb je een  hoge onderscheiding uitgereikt 

aan Marcelo Ebrard. In de Orde van Oranje-Nassau. 

Dat verbaasde me. Komt het vaker voor dat zulke 

onderscheidingen worden gegeven aan buitenlanders 

die weinig met Nederland te maken hebben?  

Ja, dat gebeurt wel vaker. ‘t Was een uitvloeisel van 

het Staatsbezoek van de Koningin in November 2009. 

Door administratieve rompslomp heeft het wat lang 

geduurd. Maar die onderscheiding is niet alleen 

uitgereikt aan Ebrard maar ook  aan een aantal 

anderen die zich hebben ingespannen om 

hetstaatsbezoek tot een succes te maken. Onder 

anderen aan Carlos Navarrete, indertijd de voorzitter 

van de Senaat, en ook aan Mario Molina, de 

Mexicaanse nobelprijswinnaar in de chemie. ‘t Was 
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niet de bedoeling om er veel  publiciteit aan te 

geven. Daarom hebben jullie er niet veel van 

gemerkt. Maar toen Ebrard aan de beurt was, kwam 

ik opeens in een zaal met wel  350 mensen, overal 

camera’s  om ons heen en de pers. 

 
Over het ambassadeur zijn 
Wat is het om ambassadeur te zijn? 

Behalve de representatieve functies die voor 

iedereen zichtbaar zijn, ben je eigenlijk hoofd van het 

filiaal. Vroeger hielden 

ambassadeurs zich 

nauwelijks bezig met 

het dagelijkse 

management, maar nu 

is het zo dat als de 

boekhouding niet 

klopt ze mij erop 

aanspreken. Je moet 

natuurlijk delegeren, 

maar daarvoor moet je ook je mensen 

kennen. Je moet weten waar ze mee 

bezig zijn.  Tegenwoordig worden veel  

taken die vroeger door diplomaten 

werden gedaan door in Mexico 

gerecruteerd personeel overgenomen.  

Die trend zie je ook in het 

bedrijfsleven, minder expats..   Ook 

ambassades moeten efficienter en 

goedkoper werken.  

 

Hoe zie je je relatie met de lokale krachten? 

Of het nu om diplomaten of om lokaal personeel 

gaat,  je bent  altijd gebaat bij een goede relatie met 

alle medewerkers.  Maar van lokaal personeel kun je 

juist veel leren over andere gebruiken, andere 

gewoontes, land en cultuur. Je moet oog hebben 

voor verschillen, maar tegelijkertijd zijn er algemene 

regels van respect en belangstelling die overal 

gelden. Als je je daar maar aan houdt, kan je wel 

eens iets wat anders doen dan zij, maar het wordt 

geaccepteerd. Dat geldt natuurlijk over de hele 

wereld. Als ik door de stad loop vraag ik me dikwijls 

af: Wat verkoopt zij en waarom? Wat denkt hij? 

Waarom reageert hij zo? Wat gaat er in hem om?  

Nieuwsgierigheid, een open instelling en 

belangstelling zijn essentieel in dit beroep. Je moet 

jezelf vragen kunnen blijven stellen.   

 

Wat vind je van de Nederlandse gemeenschap? 

Je heb natuurlijk een Nederlandse gemeenschap in 

alle landen, maar wat me hier in Mexico opvalt is dat 

er erg veel Nederlanders zijn met een Mexicaanse 

partner die hier dus blijven. Veel meer dan in de 

andere landen waar ik geweest ben. Dat is toch wel 

bijzonder. Er moet toch wel iets speciaals zijn tussen 

Nederlanders en Mexicanen wat maakt dat ze het 

goed met elkaar kunnen vinden.  Maar wat het ook 

betekent, is dat veel Nederlanders heel veel goede 

ingangen in de maatschappij hebben.  Zij doen 

daarmee hun voordeel zowel op het persoonlijke als 

op het zakelijke vlak.  Daar praat ik graag met hen 

over. 

 
Persoonlijke achtergrond 
Waar ben je geboren en getogen? - 

Geboren in Tilburg, en getogen in 

Dongen, daar in de buurt. – In Brabant 

dus, ben je katholiek? - Ja. - Wat deden 

je ouders? - Mijn vader zat in de 

leerindustrie, maar hij overleed jong. 

Mijn moeder heeft in Amsterdam 

medicijnen gestudeerd, maar heeft dat 

niet kunnen afmaken door de oorlog. – Heb je een 

partner? – Nee. – Ooit gehad? – Jazeker, maar al 

weer een paar jaar geleden. – Heb je kinderen? – 

Nee. – Heb je een politieke voorkeur? – Eigenlijk niet. 

Ik vind het altijd moeilijk m’n keuze te bepalen als er 

verkiezingen zijn. Er is er meestal geen enkele partij 

die me die me helemaal overtuigt. – Wat vind je na al 

je internationale ervaring van Nederlanders? – 

Boeiende mensen. Je vindt ze in alle uithoeken van 

de wereld. Vaak met tientallen jaren ervaring. Ze 

staan met beide benen in de wereld en kijken 

vooruit.  Leuke verhalen over hoe ze er gekomen zijn. 

Veel expats, maar dat is wel een afnemende groep 

omdat landen als Mexico tegenwoordig zelf een 

hoog opleidingsniveau kennen.. Ook veel studenten 
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die bv. stage doen. Tot nog toe ben  ben ik ook nogal 

wat veel tuinbouwers tegengekomen. Vaak met 

nauwe banden in het Westland. Daarin hebben we 

toch een speciale kennis. Innovatie, technologie en , 

kennis van markten maken de Nederlandse 

tuinbouwsector tot een goed voorbeeld .  Practische 

mensen die hun kundigheid overal toepassen.  

Heb je hobbies? – Kralen verzamelen, antieke kralen. 

Dat is een wereld op zich. Mensen versieren zich 

graag. Dat is universeel en van alle tijden. Eeuwen 

terug werden kralen, net als spiegeltjes, vaak 

gebruikt als betaalmiddel. Er is veel geschiedenis 

achter kralen. Er zijn kralen die van Amsterdam naar 

West-Afrika gingen en daarna weer terugkwamen. In 

de Gouden Eeuw was Venetië de centrale plaats. 

Toen de Hugenoten daar vervolgd werden, kwamen 

velen van hen met hun kralen naar Amsterdam. 

Vooral op het Waterlooplein werd er veel in 

gehandeld. Maar het mooiste van alles is dat je, 

behalve verzamelen, ze ook nog kan dragen!  

 

Hoe lang heb je nog te gaan? – Drieeneenhalf jaar. –  

 

Heb je plannen voor je pensioen? – Eigenlijk niet, 

geen speciale. Ik zie het wel. – Ga je terug naar 

Nederland of denk je ergens anders te gaan wonen? 

– In ieder geval niet alleen terug naar Nederland, 

daar is het na zoveel tropenjaren in de 

wintermaanden wat koud.  

 

Un placer. – El placer fue mío.  
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ONS AFVAL 

 

door Jan-Albert Hootsen 

Wie in januari in het centrum van Mexico Stad rond 

heeft gelopen, zal het misschien een of meerdere 

keren zijn opgevallen: de hoeveelheid vuilnis in de 

stad was groter dan normaal. Zo lag er ergens in de 

tweede week van de maand ineens een enorme berg 

afval voor het monument aan Benito Juárez bij het 

Parque de la Alameda, dat normaliter brandschoon 

wordt gehouden. 

 

Wat was er aan de hand? De regering van het 

Federaal District heeft eind vorig jaar besloten om 

Bordo Poniente, de gigantische stortplaats in de 

buurt van Texcoco te sluiten, per 1 januari dit jaar. 

Bordo Poniente is een van de grootste vuilnisbelten 

ter wereld, waar een groot deel van de dagelijkse 

12.000 ton afval die deze stad produceert werd 

gestort. Stortplaatsen zijn echter ook vervuilers, en 

zo´n monster als Bordo Poniente stoot meer CO2 uit 

dan burgemeester Marcelo Ebrard (die zo graag 

klimaatkampioen wil zijn) lief is: 2 miljoen ton per 

jaar. 

 

Sluiten dus die hap, dacht Ebrard. Jammer genoeg 

heeft hij niet echt nagedacht over een alternatief, en 

daar ligt de oorzaak van de plotselinge toename van 

zwerfafva en klandestiene hopen vuilnis in de stad. 

Estado de México wilde het vuilnis van de hoofdstad 

niet hebben, het plan om vier nieuwe 

vuilverbrandingen te bouwen is niet van de grond 

gekomen, een cultuur va hergebruik staat nog in de 

kinderschoenen en de bereid om minder afval te 

produceren is iets wat de regering de defeños van de 

ene op de andere dag kan bijbrengen. 

 

Hier in Ciudad Nezahualcóyotl merken mijn vriendin 

en ik dagelijks de gevolgen van het sluiten van Bordo 

Poniente. Niet dat er bij ons ineens overal hopen 

afval liggen, we merken het vooral in het gedrag van 

Diego, onze lokale vuilnisman. 

 

Als federaal land is de verkwerking van vuilnis iets 

wat per deelstaat en gemeente wordt geregeld, dus 

de wijze waarop kan per stad en per regio sterk 

verschillen. Waar in Mexico Stad reguliere 

vuilniswagens de norm zijn, heeft Estado de México 

weer een heel ander systeem. Een fascinerend 

systeem, mag ik gerust erbij zeggen. 

 

Bij ons komen geen vrachtwagens langs de deur, 

maar mannen als Diego die met de bakfiets huis voor 

huis afgaan. Diego gaat niet ieder huis in zijn 

´territorium´ af: hij heeft vaste klanten zoals wij. Voor 

Bordo Poniente werd gesloten, kwam hij iedere dag 

om 12.00 langs. Hij laat de bel op zijn bakfiets 

rinkelen, klopt aan, roept ´¡La basuraaaaa!´ en wij 

weten dat we onze troep kwijt kunnen. Dat is een 

heerlijk systeem: we hebben nooit te veel vuilnis, en 

als we extra grofvuil hebben weten we altijd hoe laat 

we het kwijt zijn. Daarbij biedt Diego persoonlijke 

service: als we iets abnormaals kwijt moeten, kunnen 

we altijd met hem een afspraak maken. Geen aparte 

telefoontjes, gewoon informeel en op basis van 

vertrouwen. Diego verwacht alleen een betaling van 

10 pesos per lading, en dan zijn we klaar. 

 

Van ons huis brengt Diego dagelijks zijn lading naar 

de vuilniswagens die bij campus Aragón van de 

UNAM staan te wachten. Daar onderhandelt hij met 

collega´s over de afnameprijs: meestal is dat per kilo, 

voor bijzondere materialen krijgt hij soms apart 
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betaalt. Dat afval wordt weer naar stortplaatsen 

gebracht, waar duizenden ´afvaljutters´ materialen 

als blik en glas uit de stort halen, meestal onder 

bijzonder onhygiënische omstandigheden. 

 

Maar goed, zo werkte het eerst. Nu dus niet meer, 

want Bordo Poniente is dicht. Ebrard rekende erop 

dat Estado de México wel mee wilde werken aan de 

verwerking, maar verkeek zich daar een beetje op: 

een groep vuilniswagens die anderhalve maand 

geleden probeerde Ixtapaluca binnen te rijden, werd 

opgewacht door boze burgers met stokken en stenen 

en moest onverrichter zake weer terugkeren. 

 

In Estado de México zijn mannen al Diego ook 

bepaald niet blij met de sluiting. Want zijn afnemers 

weten nu van ellende niet meer waar ze heen 

moeten, waardoor het hele proces ineens een stuk 

langzamer verloopt. Er zijn ongeveer duizend illegale 

stortplaatsen in Mexico Stad en omgeving, en nog 

even afgezien van het kwalijke van illgale storten 

weet niemand precies waar ze de volgende dag 

naartoe kunnen. De vrachtwagens blijven daardoor 

steeds langer staan, raken steeds voller en kunnen 

steeds minder afnemen. Gevolg: Diego kan minder 

kwijt en moet gefrustreerd gaan zoeken naar 

alternatieven. En het is niet alsof hij al te veel 

verdient; hij schat zijn dagelijks inkomen op een 

kleine 200 pesos. Minister van Hacienda en ex-

presidentskandidaat Ernesto Cordero mag dan wel 

hebben gezegd dat je daar ´makkelijk´ een gezin van 

kan onderhouden, erg realistisch lijkt dat niet. 

 

Wie trouwens ook boos is, is ´vuilniskoning´ Rafael 

Guitiérrez Moreno. Hij mag gerust de Tony Soprano 

van Mexico Stad worden genoemd: deze voormalige 

Priista heeft dankzij politieke connecties, grof geweld 

en allerlei vuile streken de avalverwerking rond 

Bordo Poniente in handen gekregen, en regeert als 

een ware mafioso over de vuilnisbelt. Een stinkend 

zaakje, maar lucratief is het zeker. Guitiérrez loopt 

heel wat geld mis dankzij de sluiting. Of het nu 

Napels, New Jersey of Neza is, afval is blijkbaar altijd 

een zaak van kwalijke types. 

Onlangs werden weer op grote schaal dumpingen bij 

de inmiddels gesloten Bordo Poniente gesignaleerd. 

Die worden oogluikend toegestaan, want laten we 

wel zijn: er zijn geen alternatieven, en voorlopig 

zullen die er ook niet komen. Mexico Stad moet haar 

12.000 ton toch ergens kwijt. Enige verschil: het afval 

wordt nu buiten Bordo Poniente gedumpt. Benieuwd 

hoe dat er over een maand of zes uit gaat zien. 

Wat moet er eigenlijk gebeuren om de 

vuilnisproblematiek op te lossen? Mexicanen zijn in 

het algemeen vindingijk en improviseren makkelijk, 

dus de komende maanden of zelfs jaren zullen we in 

de stad niet vreselijk veel overlast hebben, maar het 

kan niet eeuwig doorgaan. Het bouwen van 

verbrandingen of recyclecentra is duur en duurt lang, 

dus uiteindelijk zal het er wel op neerkomen dat er 

opnieuw een stortplaats zal moeten worden 

geopend. Bordo Poniente is dicht en blijft dicht, in 

ieder geval zo lang klimaatkampioen Ebrard aan het 

roer is in de stad. 

 

Afgezien van het plotseling minder voorspelbare 

schema van Diego, die niet meer dagelijks langskomt, 

merken wij er thuis op dit moment in ieder geval niet 

zo vreselijk veel van. Nu ja, dat is niet helemaal waar. 

Onze kat Pulguita, die graag en vaak naar buiten glipt 

om met zijn soortgenoten in de buurt te knokken, 

gaat steeds minder vaak naar buiten. En als hij buiten 

is, komt hij steeds sneller weer terug. Helemaal zeker 

weten doe ik het niet, maar ik heb het idee dat zijn 

gevoelige neus toch minder prettig geprikkeld wordt 

sinds de grote vuilnisbelt gesloten is. 
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HET PLAN 

 

door Poul van Bremen Mulder 

Mexico - even wat in het algemeen 

Mexico anno 2011 gaat goed.  Zo een jaar voordat 

een sexenium eindigt gaat het altijd goed, vooral met 

de buitenlandse betrekkingen, de buitenlandse 

handel en de externe ekonomie. Wie wat langer in 

Mexico woont weet echter dat binnenslands altijd 

erg veel te doen is en dat de korruptie medogenloos 

toeslaat bij gelegenheden en ongelegenheden. In het 

sexenium van Calderon is daarbij de drugsoorlog 

bijgekomen die erg veel mensen het leven heeft 

gekost. De verwachte resultaten zijn er niet en de 

oorlog in de grote steden en vooral in het Noorden 

van het land gaan gewoon verder. De 

oorlogsmachine is in werking gezet en schijnt niet 

gestopt te kunnen worden. De binnenlandse 

economie laat grote verschillen zien tussen het rijke 

Noorden en het arme Zuiden van het land. Een 

leerling van me ging op zoek naar werk in de 

Verenigde Staten, had 

geen visum en ging op een 

zondag naar de kerk in 

Tijuana.  Van de kansel gaf de 

priester aan alle nieuwkomers 

het advies om niet verder te 

gaan en zei in Tijuana werk te 

zoeken omdat het veel te 

gevaarlijk is om zomaar de 

grens over te gaan. Mijn 

leerling bleef er een halfjaar - 

werk zat vertelde hij - en ging daarna weer terug 

naar Oaxaca.   

 

De situatie in Oaxaca 

Oaxaca is de armste van de 32 Staten in Mexico. De 

voornaamste inkomsten komen van die harde 

werkers die in het Noorden of in de Verenigde Staten 

werk vonden en een groot deel van hun inkomsten 

naar huis sturen. Dan zijn er inkomsten van 

dienstverlening van de Staat en van de ruim 600 

gemeentes, het onderwijs in  al zijn vormen en van 

andere federale instituten, zoals IMSS, ISSTE, 

Salubridad en de Comision Federal de 

Electricidad. Dan volgt daarna alles wat met het 

toerisme te maken heeft met als grote trekpleisters 

Huatulco, Puerto Escondido, Oaxaca Stad zélf en een 

beginnend ekotoerisme. Dat is het wel zo ongeveer. 

Statistieken heb ik niet maar ongetwijfeld zou daaruit 

blijken dat het allemaal niet genoeg is om van rond 

te komen. Dit wil niet zeggen dat de armoede gelijk 

verdeeld is over de bevoking. Er is best wel een grote 

middenstand en er zijn enkele rijke families. De trek 

naar de stad is groot en de ondernemenden gaan de 

grens over en vinden daar hun werk. De algemene 

klacht is dat er geen werk is in Oaxaca.  Er zijn geen 

fabrieken zoals bijvoorbeeld de Volkswagenfabriek in 

Puebla. De grootste industrietjes zijn Gugar en Rey, 

fisdrankonderneminkjes, en de steenbakkerijtjes die 

het milieu zelfs vervuilen door gebruikte autobanden 

als brandstof te nemen. Te 

weinig beweging en te weinig 

aandacht voor het probleem? 

Het ligt ook aan de 

werkmentaliteit misschien. Er 

wordt te snel gestaakt bij 

arbeidsconflicten, vooral bij 

onderwijsinstituten. De 

onderwijsvakbond Seccion 22 

van de Staats IEEPO is berucht 

en vormt nu onderdeel van de 

grotere APPO die vooral in 2006 hun “succes” 

hadden.  Een deel van de taktieken van Seccion 22 

(1980) werd door de APPO (2006) overgenomen. Een 

van de leiders van de APPO is nu zelfs Afgevaardigde 

in het parlement van de deelstaat. Iedereen die 

Oaxaca Stad bezoekt kent de Alameda de Leon en 

het Zocalo, waar regelmatig groepen van binnen de 

Staat te vinden zijn die hun afkeer uiten van de 

politiek van de Staatsregering. Dezelfde bezoeker ziet 

dan ook de bedelaars die vragen om een aalmoes en 

de kauwgum- en kunstnijverheidsverkopers, die hun 



JAARGANG 49, NR 1, FEBRUARI 2012 

voorraad centavitos zo snel mogelijk aangevuld 

willen zien.  

 

Het Plan 

Toerisme, zoals het nu is, komt voor in twee vormen: 

a. Playa-Palmera, toerisme naar de vele kuststreken 

van Mexico en de Stille Oceaan kust van Oaxaca in 

het bijzonder. Ieder beweegt zich van zee naar de 

ligstoel, waar op een bijzettafeltje de Bacardi 

wacht. De kinderen spelen naar hartelust.  De 

schaduw wordt geleverd door een hoge palm. 

b. Het Ekotourisme dat de laatste jaren overal op 

gang is gekomen en de meer aktieve toerist biedt 

wat ie zoekt: de adrenaline die door het bloed suist 

met dezelfde snelheid als waarmee de berghelling de 

mogelijkheid biedt of de snorkeltocht in de Carriben 

die adembenemende schoonheden doet verschijnen 

in een tot dan toe onbekende wereld. 

 

Hier gaat het mij om weer een andere, derde vorm 

van toerisme. Zoals overal in Mexico wordt vooral 

ook in Oaxaca veel kunstnijverheid gemaakt. Ook zijn 

er veel schilders, dichters, schrijvers, musici en 

kooksters.  De besten van dit al zijn ware kunstenaars 

met een grote K.  Er wordt in Oaxaca vooral ook 

muziek gemaakt en gedanst. Er zijn toeristen die 

geen karakter hebben om hun vakantie aan het 

strand te vieren of die dit al vele keren hebben 

gedaan en beleefd. Er zijn daarbij ook toeristen die 

niet die adrenaline zoeken die een bruisende en 

brullende rivier hun biedt in een stevige kajak of die 

daar niet de leeftijd voor hebben. Dat is de 

doelgroep waar ik het over wil hebben: die groep 

toeristen die wat willen leren in hun vakantie of daar 

een deel van hun vakantie aan wil besteden. 

 

Oaxaca kan voor dit toekomstig toerisme veel 

bieden: kooklessen om de zeven moles en de vele 

postres te leren maken en vele vele dingen meerop 

kookgebied; schilder- en tekenlessen; taallessen (dit 

bestaat al natuurlijk); pottenbakkerlessen; kursussen 

om te leren schrijven;  geschiedenis van Oaxaca en 

Mexico;  kleding en tassen maken; weefkunst, 

enzovoort, enzovoort. Alles kan geleerd worden en 

laat ik niet de “gekke” alebrijes vergeten, 

houtsnijwerk in zijn leukste vorm. Plekken om dit te 

doen kunnen gekreëerd worden. Een voorbeeld 

hiervan is El Museo del Pintor Oaxaqueño dat een 

groot deel van het jaar gesloten is. De plek is pal in 

het centrum aan Independencia tegenover de 

Alameda de Leon. Geef die kunstenaars een 

alternatieve ruimte buiten het centrum en laat lessen 

geven in de ruimtes voor het onderwijs van de 

diverse kunstvormen.   

 

Er is een gevaar aan de horizon:  Stel dat dit allemaal 

gerealiseerd wordt dan is er een garantie nodig dat 

het niet teniet gedaan wordt door 

vercommercialisering. De Staat Oaxaca zou dan 

moeten garanderen dat prijzen en condities 

gehandhaafd blijven op een redelijk voor ieder 

bereikbaar niveau.   

 

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: 5675.4404 
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NEDERLANDSE CULTUUR IN MEXICO 
 

door de Nederlandse ambassade 

Nederland en Euro Jazz 2012 
Vanaf 3 maart tot en met 1 april vindt in Mexico de 15e editie van het Euro 

Jazz Festival plaats. Een speciale gelegenheid voor Nederland, vanwege 

het optreden van de trompettist Saskia Laroo. Hieronder een overzicht van 

data en plaatsen waar Saskia Laroo optreedt: 

 

29 maart – Festival de Jazz de Cuernavaca – Teatro Ocampo  

30 maart – Muestra Internacional de Jazz – Campeche TBC 

1 april  – Clausura Festival - EuroJazz CENART  

Voor meer informatie zie de Facebook pagina: Eurojazz2012 

 
 

 

Expositie ‘Andando hacia adelante, contando hacia atrás: 
Palestra Europa del Este 
Museo Universitario Arte Contemporaneo (MUAC) 

25 februari t/m 17 mei 

 

Op 25 februari om 13:30 uur vindt in het MUAC de opening plaats van de 

expositie ‘Andando hacia adelante, contando hacia atrás: Palestra Europa del 

Este’. De expositie is samengesteld door Ivana Bago en Antonia Majaca en draait 

om de artistieke en intellectuele verkenning van de hedendaagse sociale en 

politieke omgevingen, gezien vanuit het perspectief van de historische 

vooruitgang. Op 8 maart om 18:00 uur vindt er een conferentie plaats van Walter 

Benjamín over ‘de deconstructie van de kunst’ in de Aula. www.muac.unam.mx  

 
 

 
Tentoonstelling van Van Lieshout 
 

Vanaf 23 november 2011 tot en met 18 november 2012 is in de Galerie OMG in Mexico Stad 

de groepstentoonstelling van Van Lieshout te bewonderen. De groepstentoonstelling heeft 

als titel ‘The Space Between Now and Then’ en is naast Van Lieshout opgezet door nog tien 

andere deelnemende kunstenaars. Tijdens de tentoonstelling zijn er sculpturen en 

tekeningen te zien, waaronder het hiernaast weergegeven beeld Hanging Men 2.  

Galeria OMG, Plaza Río de Janeiro 54, Col. Roma, México, D.F. 06700 

http://www.galeriaomr.com/en/exhibitions 

 

 
 

 

http://www.muac.unam.mx/
http://www.galeriaomr.com/en/exhibitions
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'VIVIR CON AGUA. MÉXICO Y HOLANDA COMPARTIENDO 

EXPERIENCIAS’  
 

Op 20 en 21 maart vindt het waterproject 'Vivir con Agua. México y Holanda compartiendo experiencias’ plaats, 

georganiseerd door de Nederlandse ambassade in Mexico-Stad. Het doel van het waterproject is het vergroten 

van de samenwerking tussen Nederland en Mexico’s publieke en private sectoren op het gebied van water. Het 

waterproject is een partnership tussen de Fundación Gonzalo Río Arronte (FGRA) en el Instituto Politecnico 

Nacional (IPN). Beide organisaties dragen bij met onder andere ervaringen en kennis. Er zullen verschillende 

activiteiten plaatsvinden tijdens het waterproject. Hieronder een overzicht van de inhoud van de verschillende 

activiteiten.  

 
 

Seminar Water en Bilaterale Coöperatie 
Zowel Nederland als Mexico zoeken innovatieve 

oplossingen met zowel economische als ecologische 

doeleinden. Om oplossingen te vinden op het gebied 

van water is coöperatie nodig tussen de regering, de 

private sector, instituties en academici.  
 

Seminar Water en Natuur 
Ecosystemen zijn belangrijk wanneer men kijkt naar 

integraal watermanagament. De ecologische 

benodigdheden moeten worden opgenomen in het 

waterbeleid. 

 

 

Seminar Water en Maatschappij  
Goed watermanagement is belangrijk voor een 

duurzame maatschappij. Er zijn verschillende 

verantwoordelijkheden en verplichtingen van alle 

sectoren als men kijkt naar de uitdagingen van goed 

watermanagement.  
 

Seminar Water en Gezondheid 
Een schone maatschappij is een gezonde 

maatschappij. Zowel de kwaliteit als de kwantiteit 

van water zijn potentiele voorwaarden voor 

duurzame ontwikkeling.  
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Documentaires 
 
Onze Kust (78 min.) Ireen van Ditshuyzen 

Zeven jaar lang filmde Ireen van Ditshuyzen langs de Nederlandse 

kust: Rottumeroog, Ameland, Texel, de Noord-Hollandse 

kuststrook van Camperduin tot Egmond, de Maasvlakte, Zeeland 

en het Verdronken Land van Saeftinghe. Het resultaat is de 

indrukwekkende documentaire 'Onze kust' waarin zij onze 

bijzondere kustlijn volgt en de inwoners van de kustlijn, die het 

lage land scheidt van de schitterende en immer dreigende zee. 

 

 

Denkend aan Holland (101 min.) Jan Wouter van Reijnen 
De documentairemaker Jan Wouter van Reijen neemt je mee door het stroomgebied 

van de Waal, langs schilders, beeldhouwers en dichters die allemaal op hun eigen 

manier Hollands mooiste rivier verbeelden. 

 

 

 

 

 

 

Sons of the sea (60 min.) Arjanne Laan 
In het poëtische Sons of the Sea lezen zeelieden brieven voor die ze 

schreven aan familie. Ze vertellen over hun respect voor de zee, want 

iedereen weet dat ze gevaarlijk kan zijn. 'Als de zee ooit mijn leven wil 

nemen, dan ga ik daarmee akkoord', zegt een van hen respectvol. 

Ondertussen verbeeldt een vrouwenstem de zee zelf. Ze wordt ernstig 

vervuild. Dat de vissers haar eigenhandig schoonmaken na een olieramp, 

waardeert ze.  

 

 
Expositie ‘Waterworks’ 
Van 20 Maart tot en met 17 april wordt de expositie ‘Waterworks’ tentoongesteld in het IPN. De expositie gaat 

over Nederlandse en Mexicaanse projecten die gerelateerd zijn aan water. De expositie zal bestaan uit twee 

delen. Een deel is de expositie ‘Holland Water Projects’, die gaat over water, urbanisatie en planologie in 

Nederland. In een ander deel van de expositie zullen de resultaten van het concours ‘Wise With Water, water 

you thinking?!’ worden tentoongesteld, over Mexicaanse oplossingen op het gebied van water. 

 

 
Informatiestands van bedrijven  
Tijdens het waterproject tonen verschillende Nederlandse bedrijven informatie via informatiestands.   

 



JAARGANG 49, NR 1, FEBRUARI 2012 

 

 
WISTEN JULLIE ... ? 

 

door Kees Burk 

...dat oud F16 vlieger Chris V. van de Nederlandse 

Luchtmacht,  is veroordeeld tot vijf jaar celstraf 

omdat hij heeft getracht staatsgeheimen te verkopen 

aan een Russische diplomaat. Het zou gaan om 

gegevens over de F16.  

 

...dat Piet Hein Donner zijn functie als Minister van 

Binnenlandse Zaken  heeft omgeruild voor die van 

vicevoorzitter van de Raad van State. Hij volgt 

hiermee Herman Tjeenk Willink op. Op 16 december 

jl. werd zijn ministerschap overgenomen door 

Liesbeth Spies. 

 

...dat de commissie Deetman, het misbruik van 

kinderen door dienaren van de Rooms-Katholieke 

Kerk, tussen 1945 en 2010, na anderhalf jaar studie 

en onderzoek, op 16 december jl het eindrapport 

"Seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-

Katholieke Kerk" heeft uitgebracht. Schrijnend, 

ingrijpend en talrijk zijn de berichten over seksueel 

misbruik die in de loop van 2011 bekend werden. De 

uitgebreide versie van het rapport bestaat uit twee 

delen. Deel 1 "Het onderzoek" (ISBN978 94 600 3362 

9) en deel 2 "Achtergrondstudies en essays" (ISBN 

978 94 600 3496 9). De commissie ontving tijdens het 

onderzoek 2000 meldingen van misbruik, maar schat, 

dat er sprake moet zijn geweest van tussen de 

10.000 en 20.000 gevallen. 

 

...dat een man uit Breda aangifte heeft gedaan tegen 

Kardinaal Simonis. De man stelt, dat hij is misbruikt 

door de vorig jaar gestorven pater Jan N. Tijdens het 

proces werd Simonis gehoord als getuige. Volgens de 

man zou Simonis ten onrechte hebben beweerd, dat 

hij geen kennis had van misbruik van kinderen door 

geestelijken. In het eerdergenoemde rapport 

Deetman wordt gesteld, dat de Kardinaal 

geïnformeerd moet zijn geweest. 

 

...dat ondertussen de commissie Samson die op 16 

juli 2011 werd benoemd door de ministers voor 

Jeugd en Gezin en Justitie doorgaat met het 

onderzoek naar misbruik van kinderen in de 

Jeugdzorg. Tussenrapporten melden schokkende 

gevallen bij door de overheid geleide instellingen 

voor jeugdzorg en in pleeggezinnen. 

 

...dat de eerste 125 cursisten 

voor de speciale eenheden 

"dierenpolitie" (in de 

volksmond caviapolitie) hun 

brevet hebben gekregen. 

Uiteindelijk zullen er landelijk 

500 animal cops functioneren 

die zich speciaal met 

dierenmishandeling zullen 

bezighouden. Er is ook een 

landelijk alarmnummer in het 

leven geroepen te weten nr 144 (red een dier). 

 

...dat hét nieuwe woord uit 2011, dat zal worden 

toegevoegd aan de Dikke Van Dale is geworden 

"Tuigdorp". Het betekent: Een afgelegen locatie die is 

ingericht als woonoord voor veelplegers, een locatie 

met asowoningen. Verder worden o.a. toegevoegd: 

"Caviapolitie", (zie boven) en "Occupyer"  

 

...dat Tweede Kamerlid Hans Spekman door de leden 

van de PvdA, met 81,8% van de stemmen is verkozen 

tot voorzitter van de partij. Hij zal ongetwijfeld de 

partij een meer linkse signatuur gaan geven. 

 

...dat de PC Hooftprijs 2012 is toegekend aan de 

dichter Tonnus Oosterhoff vanwege de hoge mate 

van vernieuwendheid van diens poëzie. Hij krijgt 

daarvoor 60.000 euro. 
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...dat de groei van de Rotterdamse haven de laatste 

twee maanden van het jaar is achtergebleven. Het 

zal duidelijk zijn, dat de malaise in de 

wereldeconomie hieraan debet is. 

 

...dat de gebroeders Hendrikus (61) en Hendrik (58) 

Haaring uit Hengelo (G) zijn gedood door een 

losgebroken, dolle stier. De broers waren bezig een 

pasgeboren kalf te verplaatsen  toen ze op de hoorns 

werden genomen. De stier is later, in  overleg met de 

betreffende instanties, afgemaakt.   

 

...dat de eerste week van het nieuwe jaar v.w.b. het 

weer onstuimig genoemd kan worden. Een week vol 

harde wind en af en toe storm tot 9 Bft. Daarbij viel 

uitzonderlijk veel regen. Aanvankelijk kwam de wind 

uit het Zuidwesten, maar ruimde daarna naar het 

Noordwesten. Dit had tot gevolg, dat het water in de 

Waddenzee bij eb te hoog kwam te staan om de 

uitwaterende sluizen te openen, wat weer tot gevolg 

had, dat het overtollige regenwater in vaarten en 

plassen in Groningen en Friesland niet kon worden 

afgevoerd. Als vanouds "zandzakken voor de deur" 

en tijdelijke opvang van personen en dieren op hoger 

gelegen accommodatie. Gelukkig is alles weer reg 

kom. 

 

...dat de Telegraaf meldt, dat een onderzoek heeft 

uitgewezen, dat de prijzen van 42 gangbare 

consumptieproducten uit de supermarkten, sinds de 

invoering van de Euro nauwelijks zijn gestegen. In 

2002 koste de keuze samen 78,90 euro, vandaag de 

dag 80,56 euro. De Horecaprijzen stegen in die tijd 

met tientallen procenten, een biertje kost nu ca. 2,30 

euro, en ook de benzine werd veel duurder (1,769 

euro 12-2-2012). E.e.a. betekent, dat je je biertje 

beter in de "super" kan kopen. 

 

...dat op 17 januari jl de bekende toneel- en tv-speler 

Piet Römer is overleden. Hij werd o.a. bekend in de 

tv serie "Stiefbeen en zoon", toen nog in zwart-wit, "t 

Schaep met de vijf poten" en was ook gedurende 16 

jaar de "Hoofdpiet" bij de intocht van Sint Nicolaas. 

Niet te vergeten zijn rol als politie inspecteur de Cock 

met C.O.C.K. een tv reeks van Baantjer. Vele malen is 

hij voor zijn werk onderscheiden o.a won hij drie keer 

de "Gouden Televizier Ring". Hij is 84 jaar geworden. 

 

...dat choreograaf, balletdanser en oud artistiek 

leider van Het Nationale Ballet, Rudi van Dantzig op 

13 januari jl. is overleden.  Hij is 78 jaar geworden. 

 

...dat Richards Visser's 

Gebakskraam uit 

Rotterdam voor de 

achtste keer als beste 

oliebollenbakker uit de AD 

test is gekomen. Visser 

revancheert zich hiermee 

voor de treurige zestiende 

plaats die hij vorig jaar 

behaalde. 

 

...dat de januaristormen (!) er voor hebben gezorgd, 

dat het van z'n ankers losgeslagen en op drift 

geraakte 155 mtr. lange vrachtschip Aztec Maiden, 

op het strand bij Wijk aan Zee vastliep. Het schip had 

geen lading aan boord en was ondanks de ballast een 

speelbal op de golven. Na drie dagen is het schip 

losgetrokken en veilig en onbeschadigd in de haven 

van IJmuiden aangekomen. 

 

...dat de opmars van de Socialistische Partij (SP) zich 

voortzet. Volgens de peilingen van Maurice De Hond, 

gehouden in week 4, zou de door Emile Roemer 

geleide partij de grootste zijn geworden, zo er nu 

verkiezingen zouden worden gehouden. 

 

 

...dat de Nederlandse veeboeren opnieuw geplaagd 

worden met een virus in hun veestapel. Het betreft 

nu het zgn Schammelenbergvirus dat bij runderen en 

schapen kan leiden tot misvormde en dode 

lammeren en kalveren. Het virus zou ongevaarlijk zijn 

voor mensen. 

 

..dat eind januari de topcrimineel Willem Holleeder, 

bijgenaamd De Neus, uit de gevangenis is vrijgelaten  
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na een verblijf van zes jaar. Hij was tot negen jaar veroordeeld wegens afpersing. Mogelijk staat hem nog een 

nieuwe proces te wachten wegens betrokkenheid bij liquidaties in het milieu. 

 

...dat tijdens de koudegolf van 

begin februari de laagste 

temperatuur sinds 27 jaar is 

gemeten in de nacht van 3 op 4 

februari. Het kwik zakte in 

Marknesse in de Flevoland tot -22,8 

gr.C nadat de vorige dag een flink 

pak sneeuw was gevallen. In de 

afgelopen 55 jaar was het niet meer 

zo koud geweest in februari.  

 

...dat na een periode van strenge 

vorst de voorzitter van de 

Vereniging De Friesche Elf Steden 

op 8 februari jl moest mededelen, 

dat de Tocht der Tochten 

vooralsnog geen doorgang kon 

vinden. Het ijs voldeed op diverse 

plaatsen niet aan de gestelde 

normen. Bovendien is op zondag 12 

februari de verwachte dooi 

ingetreden.

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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DA, NJET 

door Bernhard Schut

Naar het strand gaan we meestal bij Bijou Plage. 

Tussen de zeilschool en het naar het strand 

genoemde restaurant ligt een stukje ‘plage libre’. Of 

is het omgekeerd en is het strand vernoemd naar het 

strandpaviljoen?  De baai van Cannes heeft een 

aardig zandstrand, maar het grootste deel daarvan is 

verpacht aan de strandpaviljoens. Daar staan de 

ligstoelen met parasols als kleurig geüniformeerde 

soldaten in het gelid. Ieder paviljoen met zijn eigen 

kleuren, vaak in de combinatie blauw-wit.Voor een 

relatief aanzienlijk bedrag kan je er een stoel huren, 

voor een halve of hele dag. Alleen, zoals dat het 

geval is bij soldaten die in het gelid staan, steek je 

een arm uit dan raak je een buurman. Wel word je er 

wanneer je dat wenst aan je ligstoel bediend, er 

lopen regelmatig kelners rond waaraan je je 

bestelling kunt opgeven. 

  

Op de stukjes vrij strand moet je zelf het stoeltje dat 

je hebt meegesjouwd uitklappen, je parasolletje in 

het strand steken, en je matje op het zand uitrollen. 

En de meeste gebruikers daar zorgen zelf voor hun 

foerage. 

 

Er zijn dus weinig stukjes vrij strand en in het seizoen 

is het hier druk. Bovendien begint het seizoen hier 

vroeg en eindigt het laat. Veel buitenlanders zijn er. 

In golven komen ze. Opeens is er een invasie van 

Italianen, dan zijn het plotseling Russen. In de stad 

zijn ook veel Arabieren, maar die zie je hier niet, 

teveel oliedollars denk ik. 

 

Het zijn meestal ouderen die je hier ziet op Bijou 

Plage. In Frankrijk en ik meen ook in Italië ga je vroeg 

met pensioen, veel vroeger dan in Nederland. De 

pensioenrechten staan weliswaar evenals elders ter 

discussie, maar worden met inzet van het wapen van 

de massale staking verdedigd. Hier geen sociaal 

akkoord en geen poldermodel. Het zijn dus jongere 

ouderen die je hier veel ziet op Bijou Plage. 

Zittend onder mijn eigen parasolletje kijk ik rond. 

Veel strandgasten herken ik van andere jaren. Die 

Italianen, die altijd een stuk strand afgrenzen voor 

hun vrienden die later komen, kennelijk langslapers, 

zijn er ook weer. Ze leggen hier een opblaaskussen 

en zetten daar een stoel, zodat ze een aardig stukje 

strand in beslag nemen. Ik herinner me van de tijd 

dat ik kampeerde dat Zwitsers daar ook een handje 

van hadden. 

  

Al enige dagen bevindt zich in mijn blikveld een 

Russische familie die ik met verbazing gadesla. Ik lees 

wel, dat wil zeggen ik probeer te lezen, maar telkens 

trekken ze mijn aandacht. Een man en vrouw met 

een jong kind. De vrouw is jonger, rond de dertig 

schat ik, de man een stuk ouder, de vijftig al 

gepasseerd. Zij heeft mooi, lang, donker haar, in een 

lange vlecht tot op haar middel. Hij is te dik en heeft 

zijn vorm verloren. Goed, dat komt vaker voor, een 

oudere man met een jongere vrouw, maar vreemd is 

hun opstelling. 

 

Zij zit dicht bij de zee met het kind, met haar rug naar 

hem toe. Hij zit een paar meter daarachter, in elkaar 

gedoken, uit de zon, naast een anderhalf meter hoog 

scherm van de zeilschool. Hij beschermt zich tegen 

de zon en dirigeert haar op afstand. Hij praat aan een 

stuk door. Op zijn hele zinnen antwoordt zij meestal 

met ‘da’, ‘ja’. Bij hem hoor ik vaak het woordje ‘njet’, 

uitgesproken op die merkwaardig Russische 

uitgerekte toon. Het is een moeilijke conversatie. 

Stug en onverschillig van haar kant, van zijn kant 

sacherijnig. Mensen die het kennelijk niet naar hun 

zin hebben, ongelukkig zijn, maar wel een paar uur 

blijven zitten. Alleen het jongetje heeft het naar zijn 

zin. Eindelijk staan ze op voor de lunch. Boven, op de 

boulevard wordt het jongetje volkomen overbodig in 

een klein wandelwagentje gehesen. Zij loopt vooruit, 

hij met het kind in het wagentje een paar passen 

daarachter. Hij loopt niet makkelijk, niet soepel, met 
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schokkende bewegingen, hij duwt eigenlijk ook 

zichzelf voort. Ik kijk ze na, zover als mogelijk is, dan 

verdwijnen ze uit het zicht. 

  

Wat doen jullie hier?, denk ik. Zo ver van moedertje 

Rusland en zo ongelukkig. Dat moeten jullie je toch 

anders voorgesteld hebben van een vakantie aan de 

Franse Côte d’Azur. 

 

De volgende dag is het zondag. Het strand raakt vol, 

maar zij zijn er niet. Misschien hebben ze eindelijk 

een dag vakantie. De maandag daarna komen alleen 

de man en het kind en ook de rest van die week zal ik 

haar niet meer zien. Nu zit híj met het kind bij de 

rand van de zee. Het wandelwagentje zeult hij met 

zich mee, zoals een zwerver een winkelwagentje, 

gevuld met het speelgoed voor het jongetje, een 

stoeltje en een parasol. Op halfluide toon praat hij 

aan een stuk door, nu tegen het kind. Maar het is 

zorgzaamheid, merk ik. Overbezorgd is hij, dat het 

kind iets overkomt. Hij overstelpt het met zijn 

zorgzaamheid. En het jongetje, het trekt zich er niets 

van aan. Vrolijk dartelt het rond, dan weer in zee, 

dan weer op het strand. Zorgeloos en onbekommerd. 

Zich niet bewust van de angsten van de vader. 

 

Soms, voor een moment verliest die het kind uit het 

oog, staat even met zijn rug naar de zee en kijkt 

gespannen omhoog naar de boulevard. Dan draait hij 

zich bruusk weer om naar de zee en het kind.  
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ALGEMENE INFORMATIE VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING IN 

MEXICO 
 
 

Bestuur Nederlandse Vereniging in Mexico 
Ere-Voorzitter  Harer Majesteits Ambassadeur drs. Laetitia van den Assum 

Voorzitter (interm) Henk W. Keizer 5846 1586 hwkintlmex@iserve.net.mx 

Vice Voorzitter Machteld Caminada 5520 2707 bartmachteld@gmail.com 

Secretaris Hans van den Bongard 5543 3314 hansbongard@yahoo.com 

Penningmeester Willy van Iersel   enolavie@hotmail.com 

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

 Roel van Halen 5291 6131 vanhalen@mexis.com 

 Janneke de Geus 5254 4013 jdegeus@nesomexico.org 

 Roeland Delfgauw 3094 2440 mexrolo@hotmail.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 Michel Thijsebaard   

 

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 een e-mail sturen naar 

enolavie@hotmail.com, met 

kopie van het stortingsbewijs, 

naam, adres, telefoonnummer.  

 

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.com 

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 

mailto:enolavie@hotmail.com
http://www.nvmexico.com/

