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Hierbij het tweede nummer van het jaar, zoals al aangekondigd een beetje verlaat zodat we nog de verslagen 

van het Oranjebal konden meenemen.  Het gala was zoals altijd zeer geslaagd, een prachtige lokatie met een 

uitverkochte zaal, goede muziek en heerlijk eten. Ook de samenwerking met de ambassade, die voorafgaand 

aan het feest haar jaarlijkse receptie gaf, is geslaagd te noemen en wordt hopelijk volgend jaar herhaald.  Voor 

meer details lees de verslagen van de hand van Edwin Timmer en Sebastian Draaisma.  

 

Dit nummer lijkt sowieso in het teken van feesten te staan. Dhiang Siang Lie heeft zich met verbazing verdiept in 

de details van het Mexicaanse quinceañera feest, dat dwars soor alle sociale klassen gevierd wordt, en doet op 

humoristische wijze verslag van zijn bevindingen. Eric van Nuland schrijft een verslag over het altijd feestrijke 

tennistoernooi, en Ad ten Kate analyseert met zijn economenblik het waarom van het verschijnsel trouwen, 

waarbij hij heel verstandig in het midden laat of dit nu een feest is of niet. 

 

En dan hebben we natuurlijk nog het EK 2012 in het vooruitzicht! Gaat Nederland nu eindelijk weer eens 

kampioen worden of wordt het weer een verloren finale? Of zit zelfs dat er niet in? In ieder geval zijn er al in 

verschillende steden in Mexico plaatsen gevonden waar de Nederlandse gemeenschap samen gaat kijken, dus 

winst of geen winst, feest wordt het altijd! 

 

Maar de dagelijkse realiteit zijn we ook niet uit het oog verloren. Jan-Albert Hootsen geeft ons een inkijk in de 

leefwereld van mensen die regelmatig met de gevolgen van overstromingen, aardbevingen en uitbarstende 

vulkanen te maken hebben, omdat ze wonen in gebieden waar niet alles zo goed geregeld is als in andere delen 

van de stad. Kees Burk vertelt ons weer de laatste nieuwtjes uit Nederland. En er mag op 12 september weer 

gestemd worden voor een nieuwe Nederlandse regering. Als u wilt weten hoe u vanuit Mexico kunt meedoen 

aan de verkiezingen, kijk dan op pagina 23.  

 

We wensen jullie veel leesplezier! 

 

Ad, Edwin, Jan-Albert en Yolanda 

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

Royaal uitzicht vanaf het Sheraton 

Door Edwin Timmer 

'Proost!' Glazen wijn en flesjes Heineken klinken 

vrolijk tegen elkaar terwijl Nederlanders met hun 

aanhang op het dakterras van het Sheraton Hotel 

aan de boulevard Reforma uitbundig Koninginnedag 

vieren. Een feestje op royaal niveau dit jaar, want het 

uitzicht vanaf de negentiende verdieping over het 

nabijgelegen monument Angel de la Independecia en 

de rest van Mexico-stad is werkelijk fenomenaal. 

Dat geldt ook voor de opkomst. Met 170 gasten op 

het Oranjegala schuiven er weliswaar net zoveel 

mensen aan als vorig jaar, maar toen werd het 

feestje nog opgevrolijkt door twintig extra 

Nederlandse studenten die eigenlijk niet in Mexico 

woonden. Kortom: een stijgende belangstelling voor 

een inmiddels goede Hollandse traditie overzee. 

Ook de receptie van de Nederlandse ambassade, 

voorafgaand aan het Oranjegala, is gezellig druk. Na 

de begroeting bij de ingang door ambassadeur 

Laetitia van den Assum en Wouter Lok, mengt het 

publiek - van smoking tot avondjurk en zelfs een 

enkele korte broek - zich rond het zwembad, wisselt 

verhalen uit, proost op weerzien of maakt nieuwe 

vrienden onder het genot van blokjes Nederlandse 

'Khas', zoals de bedienden vandaag hebben 

ingestudeerd. 

Vanaf de rit in de lift omhoog is al duidelijk wie alleen 

voor de receptie van de Nederlandse ambassade 

komt, of wie een dubbel feestje gaat bouwen met 

het Oranje Gala erbij van de Nederlandse vereniging. 

Degenen die ongeduldig met tasjes friemelen - met 

daarin de gevraagde Italiaanse maskers - gaan 

overduidelijk richting gala. ,,Over de hele wereld 

trekken Nederlanders op Koninginnedag naar elkaar 

toe'', spreekt ambassadeur Van de Assum de 

menigte toe. ''Ja, logisch, als we worden 

uitgenodigd'', grapt iemand vanuit de achterste rij. 

Van den Assum staat stil bij prins Friso en vertelt dat 

ze 'veel te vroeg alweer' in oktober zal vertrekken 

naar haar nieuwe post in Londen. Dan is het tijd voor 

het volkslied en een driefwerf: 'Leve de Koningin!' 

Tegen half 10 's avonds wordt het toch echt tijd dat 

de gala-gasten zich naar de voortreffelijk 

opgemaakte feestzaal verplaatsen. Cristina Keizer is 

verantwoordelijk voor de prachtige bloemstukken, 

de oranje vaandels langs het plafond en de kleine 

maskertjes-op-een-stokkie die als presentje op de 

ronde tafels liggen. Haar man Henk Keizer, en 

voorzitter van de Nederlandse vereniging, opent de 

avond na een heuse metamorfose. Achter zijn 

masker verandert hij in, naar eigen zeggen, de 

verdwenen broer van Luciano Pavarotti: Enrico Pavel 

Roto. En gedurende anderhalve minuut houdt hij het 

publiek in zijn greep met een opzwepend 

Napolitaans lied. Op dat moment heeft iedereen zijn 

of haar masker al opgezet, waarbij de goedkope 

kleinere exemplaren toch iets praktischer blijken dan 

de weelderige gezichtsmaskers: daardoor krijg je 

namelijk geen hap van het diner naar binnen. 

 

Philips blijkt een uitstekend sponsor van de 

traditionele Rifa. Talloze grote dozen met 
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luchtreinigers - een grapje over Mexico-stad? - 

worden verdeeld onder de gasten tijdens de 

verloting. Zelfs ambassadeur Van den Assum weet er 

eentje te bemachtigen. Maar niet nadat ze het 

apparaat heeft geruild tegen een Philips krultang en 

een paar pantoffels. De krultang 

blijkt niet aan haar hippe kapsel 

besteed. 

Als het inmiddels over twaalven is, 

houdt de veelkoppige muziekband 

een deel van de gasten actief op 

de dansvloer. Even verderop 

tovert goochelaar Marco van 

Doorn het ene kunstje na het 

andere uit zijn trucendoos. Gala-

gasten staan versteld van het 

jonge Nederlands-Mexicaanse 

talent dat inmiddels ook de 

aandacht heeft van Televisa. 'Zeg, 

is het nou de wijn, of zag ik die 

jongeman zojuist een draadje uit 

zijn oog halen, dat hij eerst in zijn 

mond stopte?' 

Als het feest voorbij is, tegen half drie 's nachts, komt 

ineens de Mexicaanse kant van enkele gasten aan de 

oppervlakte. Alle mooie aankleding voor het feest - 

van bloemstukken tot andere 

vrolijkheden - verdwijnt plotsklaps 

in handen van vertrekkende 

feestvierders de zaal uit. ,,Ik zag 

dames op naaldhakken met 

bloemstukken van wel vijftien kilo 

de trap afdribbelen en daarna in 

de lift verdwijnen'', vertelt een 

verbaasde ooggetuige. Zo kreeg 

een uitstekend Nederlands feest 

toch nog een toepasselijke 

Mexicaanse afsluiting. 

Met een groot compliment voor 

de gala-organisatie bestaand uit 

Niels van Vliet, Roeland 

Delfgaauw, Michel Thijsebaard en 

Irene Tello. 
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LA FIESTA DE LA REINA  

por Sebastián Draaisma 

Como cada año la asociación holandesa y sus 

patrocinadores echaron la casa por la ventana para 

festejar su Día de la Reina. Me da mucho gusto 

compartir algunas impresiones sobre la fiesta que se 

llevó a cabo en el Sheraton María Isabel en Reforma.  

Primero que nada, fue una fiesta muy internacional: 

desde la vista esplendorosa al mexicanísimo Ángel de 

la Independencia, pasando por la mascarada de 

Venecia y hasta el bello canto italiano del maestro 

“Pavorroto”. Conocimos a gente nueva, y convivimos 

y celebramos con viejos amigos, disfrutando de un 

clima cálido y una atmósfera muy agradable. 

Todo inició cuando todavía quedaba un poco de luz 

natural, en el área de la alberca, decorada 

perfectamente para la ocasión, con velas blancas en 

forma de flor iluminando todo el borde de la alberca, 

las flores blancas que colgaban de los corazones de 

los presentes, demostrando un acto de solidaridad 

con la familia real holandesa, que actualmente pasa 

por unos momentos difíciles.  

Continuó con unas palabras cálidas de bienvenida, y 

un discurso muy emotivo de la embajadora de 

Holanda en México, donde mencionó sobre lo 

acogida y feliz que se sentía en México y que 

lamentaba su pronta partida. Después de un 

orgulloso canto del ‘Wilhelmus’, la gente comenzó a 

entrar en el salón, preparados para disfrutar una 

noche mágica e inolvidable con un toque veneciano. 

¡Qué increíble la decoración! Con unos adornos muy 

cautivantes a la vista de cualquiera: máscaras de 

todas formas, flores de radiantes colores, plumas, 

telas y más, ¡cuánto esfuerzo y dedicación que los 

organizadores habían invertido para convertir esto 

en una noche perfecta!  

La fiesta comenzó con una cena muy “lekker”, 

iniciando con una ensalada “nog lekkerder”, seguida 

por un pollo sazonado a la perfección (mmm!), y para 

terminar, a elegir entre una pera fresca con 

chocolate líquido derramándose en su base, y un 

suculento mousse de pistache (allerlekkerst) y ¡cómo 

no! el cafecito para acompañar. Justo entre el platillo 

principal y el postre, fuimos sorprendidos por la 

actuación musical del cantante de ópera 

“Pavorroto”, interpretado por el eufórico Enrico 

Keizer, que como siempre nos hizo reir a todos.  

Y llegó el momento más esperado de la noche: la rifa.  

El premio principal: un par de boletos KLM ida y 

vuelta a Amsterdam. Mi abuelita me dijo: “Olvídate 

nietecito, ese premio es mío”, pero la suerte estaba 

de mi lado y fuí el ganador, Hiep-hiep-hoera! 

Por tanta emoción casi olvido felicitar y agradecer a 

las personas quienes organizaron esta gran fiesta, 

tan divertida y llena de sorpresas. ¡Nos vemos el 

próximo año!. 
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HET ENE MEXICAANSE FEEST EN HET ANDERE!  

door Dhiang Siang Lie

Als je in Mexico woont, kan het je niet ontgaan: de 

Mexicaan viert graag feest. Er zijn de Nationale 

feestdagen, de dagen verbonden met het kerkelijk 

jaar en feesten specifiek verbonden aan een enkele 

deelstaat. Alles te samen heel wat meer dan wij in 

Nederland gewend waren. Niet alle zijn verplicht 

vrije dagen volgens de SEP (Secretaría de Educación 

Pública), maar wees niet verbaasd wanneer je toch 

voor een gesloten deur staat op een dag die niet als 

feestdag staat aangegeven op de calendario laboral.  

Over deze feestdagen wil ik het niet hebben, Vaak 

vieren mensen dan ook niet echt feest, zoals ze dat 

wel doen naar aanleiding van persoonlijke 

gebeurtenissen, zoals de verjaardag én (niet of) de 

naamdag van een persoon, van een dorp of een 

colonia, ter gelegenheid van een trouwerij, de XV 

años van de nu grote dochter en van welke andere 

gebeurtenis dan ook in het leven van mensen 

persoonlijk. Over die echte fiestas wil ik vertellen wat 

me is opgevallen in vergelijking met hoe ik dat veelal 

in Nederland gewend was en ik ga specifiek in op 

twee XV años feesten die ik recent heb meegemaakt. 

Wat de aanleiding voor een feest ook is, de 

overeenkomsten vind ik groot. Men begint altijd veel 

later dan aangekondigd, de hele straat, colonia of 

pueblo van zeer jong tot zeer oud is aanwezig, de 

maaltijd daar gaat het in ieder geval om, natuurlijk 

komt er levende muziek langs en verder kan er nog 

van alles voor jong en oud achter aan en bij komen 

en gebeuren. Verder is nooit duidelijk wie zo’n feest 

nu eigenlijk betaalt. Er zijn vaak een aantal padrino’s 

voor van alles en nog wat, die worden dan ook met 

name genoemd en daarnaast lijken er altijd allerlei 

bijdragen in nature te zijn of in de vorm van 

persoonlijke inzet; echt van en voor de hele 

gemeenschap. 

De eerste keer dat ik op een feest was dacht ik nog 

dat we de aanvangstijd verkeerd hadden begrepen. 

Elizabeth heeft de voor mij verheugende weinig 

Mexicaanse eigenschap altijd op tijd te willen zijn. 

Dus daar zaten we een tijd lang als eersten in een 

lege feestzaal. Inmiddels weet ik dat een feest nooit 

een echt begin heeft, de aanvang ontwikkelt zich als 

het ware in meerdere uren vanaf het tijdstip 

genoemd in de uitnodiging. Het is ook niet raar 

gewoon pas te arriveren als iedereen al gegeten 

heeft en dan blijkt er toch nog een complete maaltijd 

voor de laatkomer te zijn. 

Ja, een feest is pas echt als er eten is, hoe eenvoudig 

de comida dan soms ook is. De tafels en stoelen 

staan meestal wel klaar, vaak stijlvol voorzien van 

witte hoezen, afgemaakt met een grote strik. De 

tafels prachtig wit gedekt, maar verder opvallend 

leeg. Zodra er hier en daar wat gasten zitten, 

verschijnen links en rechts wat jongetjes of meisjes 

die als mesero fungeren. Zij zetten op elke tafel een 

fles frisdrank met een stapel plastic bekertjes er 

naast, even later wellicht gevolgd door een schaaltje 

met ijsblokjes. De bedoeling is dat je je zelf alvast 

maar wat inschenkt. Van een andere tafel je pik je 

gewoon een fles met een smaak die je beter bevalt.  

Er druppelen steeds meer families met veel kinderen 

en hun abuelitos binnen en de zaal begint een beetje 

gevuld te raken, terwijl er mandjes met tortillas 

rondgedeeld worden of er wordt een in een servetje 

gerold bestekje voor je neergelegd of andersom. Wat 

echter het meest opvalt is het ontbreken van enige 

organisatie bij de meseros, een gebrek dat nog eens 

duidelijker wordt wanneer de plastic verdeelbordjes 
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met de comida wordt binnengedragen. Vaak mole, in 

ieder geval arroz en frijoles maar een echt culinair 

festijn is het meestal niet. Eerst een beetje links 

uitgedeeld, dan een beetje rechts, anderen lijken te 

worden overgeslagen en sommigen beginnen dan al 

aan een tweede portie. 

En dan komen eventueel ook de wat pittiger drankjes 

los. Iemand loopt langs met een doos bier, links en 

rechts flesjes uitdelend of er wordt ineens een 

geopende fles tequila of rum op tafel gezet en als je 

geluk hebt even later gevold door een bordje met in 

partjes gesneden citroen, terwijl links en rechts naar 

zoutvaatjes wordt gezocht, want tequila zonder 

citroen en zout kan eigenlijk niet. Er is duidelijk geen 

coördinatie bij de mesero’s en waar zijn de 

gastvrouw en gastheer? Veel van de gasten lijken 

elkaar niet te kennen, behalve dan degenen die 

elkaar juist heel goed kennen. 

De volgende fase van het feest is meestal even 

onduidelijk. Vaders en moeders zitten gelaten te 

wachten, terwijl de kinderen tussen de tafels 

rondrennen. Tijdens het eten is een aantal stevige 

donkere Mexicanen bezig een licht en 

geluidinstallatie te installeren. Die opvallend niet-

opvallend doende mannen dragen enigszins vuile 

playeras, met opdruk van beroemde muziekbands, 

popsterren of de wereldtournee’s die ze gemaakt 

hebben. Hun gorra achterstevoren op het hoofd, 

stapelen ze grote kasten van luidsprekerboxen op 

elkaar, sjorren aan kabels en dan ineens een 

oorverdovend lawaai of gillend gegier dat weliswaar 

weer snel weer stopt, maar waaruit intussen afgeleid 

kan worden of alles het doet of dat er ergens iets 

heel erg fout zit. Niemand let verder nog op ze, net 

zoals zij net doen of er geen feest aan de gang is. 

Want inmiddels is ook de levende muziek 

gearriveerd: de ene keer Mariachis, de andere keer 

meer een Norteño conjunto of een lokale banda en 

soms alle drie.   

Er wordt hier en daar geapplaudisseerd, vaak ook 

lekker meegezongen en het is even heel gezellig, 

overal kinderen die onder en boven de tafels hun 

eigen spelletjes doen, laatkomers druppelen nog 

binnen en de eersten vertrekken alweer . Dan zakt 

het weer een beetje in terwijl de schemer begin te 

vallen en de mannen van de geluid- en lichtinstallatie 

zichtbaar en hoorbaar nog steeds hun materiaal 

uitproberen. En dan ineens komt er populaire salsa-

achtige muziek uit de luidsprekers, veel te hard, een 

gesprek voeren was al lastig door het rumoer, maar 

is nu geheel onmogelijk. Geeft niet, want de eerste 

dansers beginnen tussen de tafels met hun snelle 

draai passen, terwijl de nu weer uit het niets 

toegesnelde meseros aan stoelen aan tafels 

beginnen te sleuren om ruimte te maken voor meer 

dansers. Niet bij alle Mexicaanse feesten die ik heb 

meegemaakt gaat het precies zo, elk feest is toch een 

beetje anders, met een variëteit aan elementen 

afhankelijk ook van de aanleiding, maar in grote 

lijnen lijkt het wel op elkaar. 

Een beetje bijzonder is toch wel  het XV años feest. Ik 

heb er nu een aantal meegemaakt in verschillende 

milieus op verschillende plaatsen maar de speciale 

kenmerkende elementen zijn steeds vergelijkbaar. 

De hoogtepunten van het feest voor de jonge 

dochter van 15 zijn de show en dans nummers 

waarin zij zichzelf als volwassene presenteert aan de 

gemeenschap, daarin bijgestaan door enkele knappe 

jonge ‘latin lover’ - achtige jongelingen. Zij 

fantasierijk gekapt en overdadig opgemaakt, in een 

prachtige romantische baljurk van het type dat je 

alleen nog tegenkomt in oude tekenfilms van Walt 

Disney zoals de baljurk van Cinderella en de 

jongelingen, de zogenaamde chambelanes, in een 

sjiek traditioneel bijpassend heren gala kostuum 

gestoken. Symbolisch is dan het moment waarop ze 

als stralend middelpunt, geholpen door haar vader, 
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haar platte balarina-achtige schoenen verwisselt 

voor een kokette schoen met hoge hak en vervolgens 

het bal voor iedereen opent 

door een eerste dans in het 

openbaar te maken met haar 

jongelingen - gevolg, vervolgens 

met vader, haar moeder, groot 

ouders, ooms en tantes en zelfs 

de padrino’s. Ook hierin zijn er 

wel verschillen, die ongetwijfeld 

te maken hebben met geld en 

de plaats van de ouders in de 

maatschappij en wat dochterlief mogelijk zelf wel en 

niet wil.  

We waren laatst uitgenodigd voor de het XV años 

feest van het aannemertje dat voor ons een 

appartement gebouwd had (zie mijn artikel daarover 

in de Popo van oktober 2011). Ik was gevraagd om 

padrino te worden voor het vervoer en natuurlijk 

ging ik daar graag op in. Padrino voor het vervoer 

hield in dat ik onze Ford Escape met guirlandes, 

linten en grote strikken zou moeten versieren en de 

quinceañera op de grote dag van huis ophalen om 

samen met haar  jongelingen eerst naar de kerk en 

vervolgens naar de feestzaal te rijden. Leuk, dacht ik 

nog, om te zien hoe ouders uit een eenvoudig en 

zeker niet kapitaalkrachtig milieu dit kunnen doen 

voor hun kind Laura, in vergelijking met dat voor 

Aurora, dochter van een vriendin Elizabeth, die 

evenals als haar echtgenoot een prima betaalde baan 

heeft, een buitenhuis in de heuvels van Ahuatepec 

en een ander met privé strand in de buurt van de 

playa Diamante bij Acapulco, naast hun kleine 

paleisje in Juitepec bij Cuernavaca. Wat bleek, hoe  

stijlvol en groots dat feest voor Aurora ook was. Dat 

voor Laura sloeg voor mij werkelijk alles. 

Dat Aurora 15 jaar zou worden wisten we al ruim een 

jaar tevoren. Ter gelegenheid daarvan zou moeder 

Margarita met haar dochter vooraf een reis maken 

naar Europa om haar grote dochter ‘de oude wereld’ 

te laten zien. Aan mij werden suggesties gevraagd 

over waar en wat  in ieder geval niet gemist mocht 

worden. Veel te veel natuurlijk voor een reis van 15 

dagen, maar ze kozen in ieder geval ook voor een 

kort bezoek aan Amsterdam, met excursie naar 

Volendam en Marken.  

De uitnodiging voor het feest van 

Laura, werd persoonlijk door 

Candido, zijn vrouw en de 

aanstaande quinceañera aan onze 

deur gebracht, een weekje 

tevoren. Heel creatief in de vorm 

van een kunstig met gekleurd 

papier gevouwen kubusje, 

bijeengehouden door een strikje. 

Bij het openvouwen stond binnen op het papier met 

mooie zilveren letters geschreven dat we 

uitgenodigd waren, waar en wanneer. Ik was 

werkelijk een beetje ontroerd. 

Margarita had mooi gepowerpointe uitnodigingen 

per e-mail verstuurd en het feest zou plaatsvinden in 

hun buitenhuis met grote patio. We kenden dat huis 

inmiddels goed van diverse eerdere grote feesten. Er 

verschenen zeker honderd gasten, de bekende wit-

gejaste stoelen met grote strik en grote ronde tafels 

waren rondom een groot podium gegroepeerd. Op 

dat podium was  een altaar, compleet met 

kruisbeeld, kandelaars en bloemen opgebouwd. Daar 

zou straks dus de heilige mis plaatsvinden. Maar 

eerst, de refrescos, botanas, bier en wat sterkers. 

Naast echte glazen, ook plastic bekertjes en de 

comida toch op plastic verdeel bordjes, wel van iets 

steviger kwaliteit en de comida blonk uit door het 

ontbreken van arroz en frijoles waarvoor in de plaats 

een Europees aandoend pasta gerecht. 

Inderdaad daar kwam de priester, tenminste dat 

werd duidelijk nadat hij zijn sportieve kleding voor de 

parafernalia van een katholieke eredienst had 

verwisseld. Eerst dan nog de intocht van Aurora, niet 

helemaal als Walt Disney prinses, maar een half 

lange wijde jurk tot over de knie, ook sjiek maar 

duidelijk moderner alternatief. De naaste familie van 

de quinceañera op het podium en wij er om heen, 

stemmig maar ik vond het toch een wat gekke 

vertoning. Daarna werd er snel omgebouwd, zag de 

priester er weer lekker sportief uit en mengde zich 

met een glas in de hand tussen de aanwezigen. 
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Bij Laura was de heilige dienst in een lokale echte 

kerk in het centrum van de colonia Progreso in 

Juitepec. Ik mocht de 15 jarige ‘prinses’ met haar 

jongelingen in mijn als ‘koets’ aangeklede auto voor 

de deur afzetten en lokte zo behalve familie en 

vrienden ook voorbijgangers de kerk in, versierd met 

diverse bloemstukken op piëdestals. Wel zo zinvol als 

het gaat om de presentatie van een grote dochter 

aan de gemeenschap. Ook een stemmige dienst, een 

stichtelijke preek en de heilige communie voor alle 

aanwezigen, die dat wilden. Tenslotte felicitaties en 

in vol ornaat, nu ook beladen met de bloemstukken 

uit de kerk, deed ik mijn plicht als padrino voor het 

vervoer en bracht mijn kostbare lading naar een klein 

feestzaaltje, dacht ik. Tot mijn verbazing bleek dat 

zaaltje een geweldig feestcomplex te zijn, prive-

bewaking, valet parking voor de deur, plaats voor wel 

meer dan 400 gasten en die bleken achteraf gezien 

ook allemaal te zijn gekomen. Verder en speeltuintje 

voor de kinderen, een heuse bar met echte obers en 

centraal een grote dansvloer. Aan een zijde waren de 

stoere mannen een licht- en geluidsinstallatie op aan 

het bouwen, passend bij een klein popconcert en 

hoewel de stoelen het moesten doen zonder hun 

witte jassen, stond midden op de tafel een kleurrijke 

versiering waarop de reden van ons verblijf hier 

vermeld stond en zowaar daarnaast een heus menu. 

Eerst een aperitiefje, waarbij keuze uit drie 

verschillende exotische alcoholische dranken, alle 

drie mocht ook, zo bleek later, naast de bekende 

gekleurde flessen refresco. De comida zou bestaan 

uit barbacoa. 

En dan de speciale quinceañera presentatie, ware 

theatervoorstellingen. Bij Aurora ging daar een 

Mariachis-show aan vooraf. Inderdaad een show, 

want dit was een uiterst professioneel ensemble,  

muzikaal voortreffelijk en met een opvallend sterke 

en humoristische dansante presentatie. Die komen 

vast niet voor een standaard prijsje, dacht ik nog. De 

dansnummers van Aurora met haar twee jongelingen 

waren eveneens professioneel gezet, in drie 

verschillende dansstijlen en in passende kostuums. 

Zo te zien was er lang op gerepeteerd, samen met 

haar ingehuurde beroepsdansers. Alles perfect en 

‘gelikt’. Als intermezzo’s zagen we een 

videoreportage van Aurora’s Europese reis, samen 

met haar moeder Margarita en een tweede met 

foto’s en filmpjes van haar jeugd en haar opgroeien 

tot de jongedame die ze nu is. Uit het verleden was 

er kennelijk voldoende materiaal om een compleet 

verhaal te vertellen. 

Ook voor Laura een videopresentatie met foto’s van 

haar jonge jaren; bij lange na geen compleet beeld; 

ja als je als ouders in het verleden niet over video en 

fotocamera’s hebt beschikt dan is het nu behelpen. 

Voor haar presentatie stonden er wat leuke jongens 

klaar uit de buurt, die wellicht al een oogje op haar 

hadden; ze had er dan ook wel vijf. Het was 

aandoenlijk om hen de choreografieën te zien 

uitvoeren, duidelijk wel door iemand met ervaring 

gezet, maar ongetwijfeld in de vrije uurtjes 

ingestudeerd. Wat stijfjes hier en daar; de 

bewegingen pasten niet echt bij de meer natuurlijke 

latin swing waarover die jongens wellicht wel 

beschikten, maar de uitstraling van Laura als 

middelpunt maakte alles goed. Alles werd aan elkaar 

gepraat door een heuse ceremoniemeester 

waardoor alles ook liep als een echte 

theatervoorstelling. In dat opzicht won die van Laura 

het van die van Aurora. O ja, Aurora’s moeder 

leverde wel een perfecte speech af; haar ervaring als 

marketingmanager van Zoofari was onmiskenbaar. 

Daarmee vergeleken wisten de ouders van Laura 

duidelijk minder raad met zich zelf, behalve dan dat 

zij wel de tijd namen om bij alle gasten persoonlijk 

langs te gaan, te vragen of er nog iets geserveerd kon 
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worden en om gewoon een praatje te maken, terwijl 

Margarita toch iets meer met zichzelf bezig was. 

Wanneer de quinceañeras als afsluiting van hun 

presentatie het bal openen, is de dansvloer voor 

iedereen. Bij Aurora vonden een aantal van de 

zorgvuldig geselecteerde gasten het toen tijd om te 

vertrekken en alleen Aurora’s  jeugdvrienden en wat 

fanatiekelingen vulden het podium dat nu dus de 

dansvloer was.  

Bij Laura daarentegen leek het wel of er ineens nog 

meer gasten bij kwamen en jong en oud had 

kennelijk behoefte zich te bewegen in wat voor 

dansstijl dan ook; of was het zo druk omdat de bar 

nog steeds geopend was en rijkelijk iedereen van 

verse drankjes voorzag? Ja, dit was echt een feest, 

voor de quinceañera; ja, maar tegelijk voor de hele 

colonia! 

Een flinke tijd later op weg naar huis,  moe en nog 

bezweet, zei ik in de nog steeds versierde auto tegen 

Elizabeth: “…..Hoe is het in godsnaam mogelijk dat 

Candido zo’n geweldig feest kan geven voor z’n 

dochter?” “Voor een doorsnee week bouwen bij ons, 

vangt hij nog geen acht duizend pesos.” 

Natuurlijk er waren wat padrino’s, waaronder ik zelf, 

maar de bulk van het feest bleek een cadeau te zijn 

van een ondernemer, voor wie Candido al een paar 

huizen had gebouwd, vertelde Elizabeth me toen. 

Een ondernemer van het soort, waartegen de 

zittende president van Mexico een aantal jaren 

geleden een oorlog is begonnen! 

 “Op je gezondheid, salud”, zal ik maar zeggen, net 

zoals ongetwijfeld de mensen doen die in Candido’s 

colonia wonen en voor wie deze ondernemer 

natuurlijk niet meer stuk kan. 
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WAAROM TROUWEN WE?  
  

door Ad ten Kate 

Waarom trouwen mensen eigenlijk met elkaar? Een 

vraag waarop ik het antwoord vroeger altijd 

vanzelfsprekend heb gevonden, maar naarmate ik 

wat ouder aan het worden ben en wat meer op zoek 

ben gegaan naar de diepere oorzaken van m’n doen 

en laten, ben ik me steeds meer af gaan vragen of 

dat wel zo vanzelfsprekend is. Vroeger dacht ik: heel 

eenvoudig, ze doen het omdat ze zoveel van mekaar 

houwen, omdat ze graag samen kindertjes willen 

krijgen en, niet te vergeten, omdat iedereen het 

doet. Maar of ‘t nou echt daarom is, is me na verloop 

van tijd niet meer zo duidelijk. Uiteindelijk kan je 

zonder trouwen ook veel van mekaar houwen en dat 

geldt evengoed voor het kindertjes krijgen. Dat zou 

zijn is omdat iedereen het doet blijft een sterk 

argument, uiteindelijk zijn wij mensen kuddedieren. 

Maar toch, misschien zit er nog wat anders achter 

dan deze algemeen geaccepteerde huis-tuin-en-

keuken verklaringen. 

 

Vandaag de dag ligt het ook wat anders dan in mijn 

tijd. Nu ga je gewoon samenwonen en hoef je 

helemaal niet te trouwen. De enigen die nog altijd 

een groot verschil zien tussen samenwonen en 

trouwen zijn de homofielen. Die gaan zelfs de straat 

op om het recht om te trouwen voor zich op te eisen. 

Fantastisch! En dat terwijl de hetero’s het allemaal 

niet zo belangrijk meer vinden. Wat further down the 

road, tegen de tijd dat ze ook gaan scheiden, krijgen 

die homofielen wel spijt. Dan merken ze wat het is 

om iedere morgen naast diezelfde figuur wakker te 

worden met z’n eigen luchtjes, hebbelijk- en 

onhebbelijkheden. Toch werpt de populariteit van 

het samenwonen bij de hetero’s en van het trouwen 

bij de homofielen een licht op waar het werkelijk om 

gaat.   

 

‘t Klinkt allemaal wat platvloers, maar trouwen of 

samenwonen doen we voornamelijk om twee 

redenen. De eerste is de sex en de tweede is de 

maatschappelijke status. Daarnaast zijn er nog wat 

bijkomstigheden, maar die komen meestal pas om de 

hoek kijken als eenmaal het zover is. Zoals 

bijvoorbeeld de gezelligheid - oftewel het niet alleen 

hoeven zijn - en vooral ook, een doelmatige 

taakverdeling. Zo van Jan kookt en verschoont de 

luiers en Marjan zorgt voor het inkomen. Zo´n 

taakverdeling kan wat makkelijker uitgeprobeerd en 

aangepast worden in een langdurige relatie van 

samenwonen. Toch zijn dat dikwijls zaken waarvan 

we het belang pas inzien als we al in het schuitje 

zitten. Bij het aangaan van de relatie blijven de sex 

en de maatschappelijke status van doorslaggevende 

betekenis. 

 

Natuurlijk helpt het 

houwen van mekaar, 

of misschien nog wel 

meer een goede 

verstandhouding, 

een handje mee om 

de partners bij elkaar 

te houden. 

Ongetwijfeld doet 

het kinderen krijgen 

ook een duit in het 

zakje, maar kinderen hebben wel de onhebbelijke 

gewoonte hun ontvangenis aan te kondigen op het 

minst geschikte moment, bijvoorbeeld juist als de 

ouders dachten zich eindelijk te hebben ontworsteld 

aan hun financiële moeilijkheden of als ze van plan 

waren die wereldreis te gaan maken waar ze altijd al 

zo naar hadden uitgekeken. Zo was het tenminste in 

mijn tijd. Sinds pil, spiraaltje en wat er daarna niet 

allemaal gekomen is, beginnen de jongelui van 

vandaag de dag pas aan kinderen krijgen als ze al ver 

in dertig zijn en de Himalaya al beklommen hebben. 
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Om met de sex te beginnen, als je daar regelmatig 

behoefte aan hebt, en dat is bij de meesten van ons 

toch het geval, is een vaste relatie in de vorm van 

samenwonen met of zonder huwelijk een 

aantrekkelijke oplossing. Uitgezonderd enkele door 

de natuur bevoorrechte medestervelingen, zoals 

Julio Iglesias en Andrés Garcia (de buurman van Henk 

Keizer), die in een oogwenk op straat een vrouw 

weten te versieren – mij best hoor! - hebben de 

meesten onder ons daar wat meer moeite mee en 

moeten we er ook iets tegenoverstellen. Dus dan 

maar liever thuis en steeds met dezelfde. Bovendien 

kan het dan zonder condoom en dat is toch een stuk 

lekkerder. 

 

Voor wat betreft de maatschappelijke status, tja het 

is toch niet hetzelfde zo nu en dan een al dan niet 

wisselende partner te hebben als het hebben van 

een vaste relatie. Samenwonen of trouwen is dan 

zoiets als het daar openlijk voor uitkomen. ‘t Zet de 

relatie op een voetstuk en dat gun je je partner. Je 

erkent het serieuze van je relatie tegenover de 

maatschappij. En als er dan ook nog kindertjes van 

komen, bescherm je die gelijk tegen alle 

maatschappelijke vooroordelen tegen het 

bastaardschap. Twee vliegen in één klap!  

 

Vandaag de dag zijn mannen en vrouwen gelijk. 

Tenminste dat is wat ze ons willen laten geloven. 

Vroeger wilde de man sex en verdedigde de vrouw 

haar eerbaarheid. En als ze dan toch bereid was haar 

intimiteit te delen, moest daar wel wat tegenover 

staan. Sommige meisjes waren al tevreden met de 

zogenaamde ware en vooral ook eeuwige liefde – die 

hadden niet zo’n beste naam, dat ging al wel ver – , 

anderen wild 

en behalve dat ook nog het jawoord bij het altaar en 

de burgerlijke stand. En niet te vergeten, exclusive 

dealing. OKay met mij, maar dan ook alleen met mij 

en niet met een ander.  

 

Dat leidde tot wat wij economen noemen een “hold-

up” situatie. Dat wil zeggen, een situatie waarin er 

niks gebeurt terwijl het toch voor alle betrokkenen 

beter zou zijn als er wel iets zou gebeuren. Meisjes 

die dolgraag wilden en best bereid waren, als ze 

maar wat meer zekerheid hadden dat hij het echt 

meende. Die hielden dan voet bij stuk zolang die 

zekerheid er niet was. En dat alles om de eenvoudige 

reden dat beloftes niet geloofwaardig zijn en ook niet 

afgedwongen kunnen worden. Hij kan wel zeggen dat 

hij echt van me houdt en dat hij me eeuwig trouw zal 

zijn, maar dat zeggen ze allemaal, dus hou ik m’n 

knieën bij mekaar. 

 

Wij jongens zaten daar natuurlijk ook mee; we 

kwamen niet aan onze trekken. Zelfs degenen die het 

echt goed bedoelden, die werkelijk van hun geliefde 

hielden en het nooit en te nimmer met een ander 

zouden doen – daar hoorde ikzelf niet bij – , bleven 

 

Marijke J. Larenas-Linnemann 
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op een houtje bijten, want hoe moet je haar er nou 

in godsnaam van overtuigen dat jij niet zo bent als al 

die anderen. De tweedehands-auto-verkoper kan wel 

zeggen dat z’n voertuig in perfecte staat is, maar wie 

gelooft dat? En bij zo’n tweede-hands auto heb je 

nog altijd de Bovag-keuring, maar wat heb je bij 

leugenachtige mannen als een proefritje al niet is 

toegestaan? 

 

Gelukkig is dat allemaal niet meer zo. Het is allemaal 

een stuk minder krampachtig geworden. Ik denk ook 

dat jonge mensen nu, veel meer dan vroeger, de 

kans hebben elkaar behoorlijk goed te leren kennen 

voordat ze echt belangrijke beslissingen moeten 

nemen. Zwangerschapscontrole en ook de 

aardverschuivingen in de maatschappelijke 

vooroordelen tegen de sex en over wat hoort en wat 

niet hoort, hebben het mogelijk gemaakt dat de 

jongelui veel meer aan hun trekken komen dan wat 

in mijn tijd het geval was. Wij zaten nog in die hold-

up situatie; zij veel minder dus. Het is hen gegund. 

Toch vraag ik me wel eens af of ze nou werkelijk 

gebruik maken van de nieuwe mogelijkheden. Zijn ze 

nu echt gelukkiger dan wij toen? Wij maakten 

vreselijke fouten en kregen de kans van die fouten te 

leren. Enkelen van ons leerden er ook echt van. Ik 

maak mezelf wel eens wijs bij die selecte groep te 

horen, maar misschien vergis ik me wel. Maar stel je 

nou voor dat er geen fouten meer gemaakt worden, 

waar moet je dan van leren? Nee, het hebben van 

een goede relatie en vooral ook het behouden van 

zo’n relatie blijft even moeilijk als vroeger. En al die 

zogenaamd achterhaalde maatschappelijke 

vooroordelen blijven een rol spelen. 

 

In dat verband is het interessant om te kijken naar 

wat de ervaring met matching sites ons kan vertellen 

over de verborgen bedoelingen van de prospectieve 

partners. Daar is de laatste tijd een hoop statistisch 

onderzoek naar gedaan en ik heb ook het een en 

ander gehoord van vrienden die op latere leeftijd 

alleen zijn geraakt. De kandidaten stellen zich 

meestal voor als geïnteresseerd in samen leuke 

dingen doen, naar muziek luisteren, naar de film, 

schilderen, boetseren, op reis gaan en meer van dat 

soort verheven klinkende bezigheden. Allemaal heel 

onschuldig dus. Er wordt met geen woord gerept 

over sex. Hooguit een stille hint van “en misschien 

meer”. De vrouwen hebben het niet over sex om 

geen voorbarige verwachtingen te wekken en 

wellicht ook vanwege hun slechte ervaringen op dat 

gebied in vorige relaties, en de mannen doen het niet 

omdat ze de vrouw aan de andere kant van de lijn 

niet willen afschrikken. Het vergroot hun kans op 

succes. 

 

Maar als je dan 

gaat onderzoeken 

wie de meeste 

reacties krijgen, 

dan blijken er 

maar een paar 

alles 

overheersende 

factoren te zijn 

die dat bepalen. 

Bij mannen is dat 

geld en 

lichaamslengte en 

bij vrouwen is het 

uiterlijk voorkomen. Grappig is ook dat de 

deelnemers dat dondersgoed lijken te weten zonder 

ervoor uit te komen. Mannen komen op de eerste 

date het liefst met een geleende BMW en voegen als 

ze zich aanbieden op de site een paar centimeter toe 

aan hun lichaamslengte. Vrouwen presenteren zich 

met de mooiste foto uit de gunstigste hoek genomen 

of in een enkel geval met die van een tweelingzus die 

wat mooier is uitgevallen. 

 

Je kan daar twee conclusies uit trekken. Ten eerste 

dat de deelnemers voorzichtig omspringen met hun 

werkelijke bedoelingen en dat ze daar zeker in het 

begin niet voor uit willen komen en ten tweede dat, 

ondanks de vaste overtuiging dat de ware liefde 

uitstijgt boven laag-bij-de-grondse zaken, het 

uiteindelijk gaat om geld en status. Voor vrouwen 

telt geld en lichaamslengte. Je wilt toch niet zo’n 
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Danny Devito aan je vriendinnen moeten voorstellen, 

en nog minder als hij ook  nog een armoedzaaier is! 

En mannen willen voor de dag kunnen komen met 

een pronkstuk! Eigenlijk geen verassende resultaten. 

Je had er zelf op kunnen 

komen. Afgezworen 

rollenpatronen blijken 

hardnekkiger voort te bestaan 

dan ons lief is. 

 

Er zijn wel wat uitzonderingen. 

Bijvoorbeeld de man die zich 

op de site aanbiedt als 

getrouwd met een lieve 

vrouw, drie schattige kinderen 

waar hij ook dol op is, maar hij 

wil ook wel eens sex met een 

ander. Op zich een leuke 

vondst, maar of hij veel reacties zal krijgen vraag ik 

me af. Vrouwen die zich opstellen in een dergelijke 

uitgangspositie – Isis (staat voor Tineke) is haar man 

zat; ze wil wel eens wat anders - kom je eerder tegen 

op je inbox dan op een dating site. Na een vleugje 

verleiding om te reageren, denk je al gauw aan de 

man van Tineke. Misschien is die wat minder 

vredelievend dan haar aanbod 

suggereert. Dus sluis je de mail 

door naar de spambox. In de 

zestiger jaren waren dat soort 

dingen wereldschokkend, 

inmiddels zijn we eraan 

gewend. 

 

Kortom we zijn er nog lang niet 

uit en het zal nog wel even 

duren ook. Vooralsnog blijft de 

deegrol een nuttige functie 

vervullen in het 

instrumentarium van het 

zwakkere geslacht.       

 

En ze leefden nog lang en gelukkig. 

 

 
 

 

 
EK Voetballen, waar gaan we dat samen bekijken? 
Het Europees kampioenschap voetbal van  zal plaatsvinden van 8 juni tot en 

met 1 juli 2012 in Oekraïne en Polen. Het is de 14e editie van het door de 

UEFA georganiseerde Europees kampioenschap voetbal en de derde keer 

dat het toernooi door twee landen wordt georganiseerd. 

Overzicht van plaatsen waar Nederlanders bijeenkomen om samen de 

wedstrijden van de Naranja Mecanica te kijken: 

Mexico DF: Hells Kitchen 

Queretaro: Stamkroeg FAZ 

Playa del Carmen:  Zenzi / Dirty Martini 

Veracruz: Vinoteca 

Kijk voor een actueel overzicht op www.nvmexico.com 

 

DE EERSTE WEDSTRIJDEN: 
9  juni, 2012, 19:00 (12:00 Mexico)     Nederland -  Denemarken  

13 juni, 2012, 21:45 (14:45 Mexico)   Nederland -  Duitsland 

17 juni, 2012, 21:45 (14:45 Mexico)     Nederland -  Portugal  

http://nl.wikipedia.org/wiki/2012
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oekra%C3%AFne
http://nl.wikipedia.org/wiki/Polen
http://nl.wikipedia.org/wiki/UEFA
http://nl.wikipedia.org/wiki/Europees_kampioenschap_voetbal
http://hellskitchen.com.mx/
http://www.de-paseo.com/Faz/Faz.htm
http://www.zenzi-playa.com/index.php
http://www.latidodemexico.com/blog/2010/08/01/dirty-martini-lounge-%E2%80%93-a-favorite-local-hangout-in-playa-del-carmen/
http://www.imagendeveracruz.com.mx/vernota.php?id=123336
http://www.nvmexico.com/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Europees_kampioenschap_voetbal_2012
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OUWE POPO WAARSCHUWT ONS TENMINSTE  

Door Jan-Albert Hootsen

,,Ik herinner het me nog goed, de laatste keer toen 

Don Goyo is uitgebarsten¨, zegt taxichauffeur Raúl. 

We rijden door de volgepropte straten van 

Nezahualcóytl, over het viaduct dat de Colonia 

Impulsora via de Avenida Central verbindt met La 

Perla. Op de top van het viaduct zien we hem, in de 

verte. Vaag ontwaren we de rookpluimen boven de 

vulkaan. Don Goyo, de top van de Popocatéptl. Hij is 

net weer even wakker, voor het eerst in anderhalf 

jaar. En hij heeft een slecht humeur. 

 

Raúl vertelt verder. ,,De as lag een paar centimeter 

dik op de straten. Het was onmogelijk voor het 

verkeer om er doorheen te komen. En het water bij 

het spaarbekken hier was helemaal vaalgeel van de 

as. We konden dagenlang ook geen water uit de 

kraan gebruiken.¨ Hij lacht. ,,Als Don Goyo boos is, 

kun je hem gewoon niet negeren.¨ 

 

De naamgever van dit blad is al weer enige tijd actief. 

Sinds een paar weken spuwt de vulkaan as, lava en 

stenen uit Don Goyo, en zoals gewoonlijk wordt de 

boosheid van de berg wat laconiek ontvangen door 

de inwoners van Chalco, Neza, Ecatepec en 

Ixtapaluca, de miljoenensteden aan de rand van de 

hoofdstad die bij een flinke uitbarsting de meeste 

overlast ondervinden. Het gebeurt eens in de tien 

jaar, dat de Popo voor gedoe zorgt. Heel wat minder 

dan de Río de los Remedios, het kleine, smerige 

snertriviertje op een paar blokken van ons huis, dat 

ieder jaar bij overvloedige regnval weer buiten zijn 

oevers treedt en de straten van Neza bedekt met een 

onbeschrijfelijk smerige laag zwarte drab. 

 

Ook de aardbevingen van de laatste tijd zorgen voor 

hel wat meer zoren in de suburbios. Op 20 maart, 

tijdens de jaarlijkse grote aardbeving, schokte het in 

Neza hevig. Zelf zat ik op kantoor toen het gebeurde, 

en voor het eerst sinds ik hier woon voelde ik me 

echt een beetje bang. Als de beving iets zwaarder 

was geweest, was het misgegaan. 

 

Popo en zijn krater Don Goyo staan dus niet heel erg 

hoog op et lijstje met zorgwekkende 

natuurfenomenen in onze buurt. Anders is het in de 

dorpjes rondom de vulkaan. De echt gevarenzone 

begint aan onze kant van de vulkaan, in Estado de 

México, zo bij Amecameca, een plaatsje iets ten 

zuiden van Valle de Chalco. Vanuit Amecameca gaat 

er een snelweg dwars door het nationaal park 

richting Puebla, pal tussen Popocatéptl in het zuiden 

en zijn partner Iztaccihuátl in het noorden. Die weg is 

nu afgesloten, en de bewoners van de kleine dorpjes 

op de hellingen van de vulkaan zien nu dagelijks de 

woeste walmen van Popo vanuit hun 

slaapkamerraam. ´s-Nachts wordt Don Goyo 

opgelicht in een onheilspellend oranje schijnsel. 

 

Hoe gaan de mensen in deze streek om met de 

constante dreiging van een boze Popo? In eerste 

instantie wat laconiek. ,,Och dit doet ´ie iedere tien 

jaar¨, klinkt het in de straten van San Juan 

Tehuixtitlán, dat letterlijk in de schaduw van de berg 

ligt. En inderdaad, behalve wat verhoogde activiteit 
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van soldaten die een eventuele evacuatie op gang 

moeten brengen is het er rustig. In 2000 moesten 

Thuixtitlán en omliggende dorpjes geëvacueerd 

worden bij de laatste grote uitbarsting. Iedereen 

houdt rekening met dat scenario, maar helemaal 

gerust zijn ze er toch niet op. Ieder jaar is Popo wel 

weer even actief, maar dit jaar lijkt het allemaal toch 

wat ernstiger. Een paar dagen geleden trok een klein 

mariachi bandje de berg op. Met muziek proberen de 

omwonenden Don Goyo gunstig te stemmen. 

Indiaanse omwonenden brengen bijna dagelijks 

offers aan de berg, opdat hij maar weer in slaap valt. 

En de regering houdt de situatie scherp in de gaten: 

de evacuatieplannen zijn uit de mottenballen 

gehaald. Iedereen is klaar voor een eruptie. 

 

,,Het lijkt dit keer toch echt verkeerd te gaan¨, 

mijmert Raúl, die zelf uit de omgeving van 

Amecameca komt. ,,Ik heb Don Goyo in jaren niet zo 

boos gezien.¨ Hij zegt dat Popo onlosmakelijk 

verbonden is met het leven van de mensen in de reg. 

,,Het zijn hier bijna allemaal boeren, die gebruik 

maken van de vruchtbare vulkanische bodem. Maar 

wat Don Goyo geeft, kan Don Goyo ook afpakken.¨ 

 

We zijn inmiddels Neza 

al een tijdje uit en rijden 

in de richting van Popo. 

De rookpluim wordt 

zienderogen dikker, 

naarmate we de smog 

van de stad verlaten. Als 

we bij Amecameca 

aangekomen zijn, 

moeten we echter 

onverrichterzake 

terugkeren. Het heeft 

geen zin te proberen in 

de buurt van Popo te 

komen, de weg door het 

nationaal park is uit 

voorzorg afgesloten 

door het leger. 

 

Eenmaal thuis lees ik op de website van El Universal 

dat later vandaag waarschijnlijk de eerste as al 

neerdwarrelen over Neza en Ecatepec. Mijn 

schoonmoeder zucht. De waterleiding naar het huis 

van de buren is gebroken door de recente 

aardbeving, waardoor ze dagelijks bij ons langs 

moeten komen om water met emmers uit de 

cisterna te halen. In het binnenplaatsje verderop 

stinkt het nog steeds naar de laatste drab die de Río 

de los Remedios recentelijk heeft achtergelaten. ,,En 

nu dit weer¨, mompelt ze. 

 

We hebben wat te stellen hier in Neza met 

natuurgeweld. Aardbevingen, overstromingen, 

vukaanuitbarstingen. Geel water, gebroken 

pijpleidingen, stinkende drab, as op de straten. Toch 

grapt mijn schoonmoeder dat ze van alle 

natuurfenomenen alleen Popo een warm hart 

toedraagt. ,,Aardbevingen komen zonder 

waarschuwing. Het voorkomen van overstromingen 

is de taak van de regering hier, dus dat is ook 

kansloos. Popo heeft tenminste het fatsoen om ons 

ruim van tevoren te waarschuwen.¨ 
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TENNISTOERNOOI VAN 25 FEBRUARI  

door Eric van Nuland 

Zaterdag 25 februari was het weer zover: 

tennistoernooi. Vroeger deden we dat in “el Club 

Irlandés” bij Interlomas maar 

dat is te duur en te moeilijk 

geworden. Dus de laatste 

tijd doen we het bij de 

tennisclub van Piet Kabel. In 

het zuiden van de stad op 

Aguilas, vlak bij Santa Fé. 

 

We zorgen er natuurlijk voor 

dat het die dag niet regent 

en de zon goed schijnt. Af en 

toe een beetje teveel zon en 

daar wordt dus flink tegen 

ingesmeerd. We kunnen ook 

nooit vroeg beginnen omdat 

de leden van de club vóór 

gaan en die hebben 

natuurlijk geen zin om na 

12.00 uur nog in de hete zon 

te tennissen. Wij gekke 

Hollanders wel. Dat wordt 

dus zweten. 

 

Alle deelnemers, van jong tot 

oud, 12 jaar tot 62 jaar, 

hebben natuurlijk flink 

geoefend de weken 

voorafgaande aan het 

toernooi. Na rondvraag blijkt 

dat echter niet het geval te 

zijn en dat maakt eigenlijk 

ook helemaal niets uit. Het 

toernooi, wordt toch niet 

uitgezonden op TV. 

 

Henk Keizer is altijd de koppelbaas en kijkt tijdens 

het warm slaan wie met wie gaat samen spelen. Dat 

gaat over het algemeen goed. Gedurende vijf uur 

worden er dan verschillende sets gespeeld totdat er 

een winnend koppel is. Deze 

keer begonnen de jongens 

van Han Steen een beetje 

minder maar op den duur 

gingen ze steeds beter 

spelen. Wij, Eric en 

Valdemar, hadden het geluk 

dat zij de eerste 

tegenstanders waren. Koen 

Houwen en Daniel Reitsma 

waren deze keer de grote 

verrassing, maar helaas 

kregen ze het niet voor 

elkaar het toernooi te 

winnen. Henk Keizer en Piet 

Kabel waren een te goed 

team en zijn uiteindelijk de 

winnaars geworden. 

 

Tegen het einde van de dag 

begint het altijd wat frisser 

te worden, dus iedereen 

trekt dan een lange broek 

aan om de benen warm te 

houden. En op die manier 

kom je dan “netjes”, met 

een vermoeid gezicht, 

binnen bij de Taco Place om 

wat te eten en een lekker 

koud biertje te drinken. 

 

Kort samen gevat is dit altijd 

een leuke sportieve dag 

waar we met z'n alle altijd 

een hoop lol hebben. Over een tijdje doen we het 

weer en als je zin hebt moet je mee doen. Kijk op de 

website nvmexico.com voor informatie. 
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NEDERLANDSE CULTUUR IN MEXICO  

door de Nederlandse ambassade 

Collectie van Nederlandse Literatuur vertaald naar Spaans 
De uitgever Ediciones del Ermitaño heeft haar tweede collectie van vertalingen van 

literatuur gepubliceerd. De Collectie van Nederlandse literatuur is voor het eerst 

gepresenteerd op 17 april 2012 in el Café Bar Las Hormigas. De collectie bestaat uit drie 

Nederlandse titels die vertaald zijn of nog worden vertaald naar het Spaans. Het gaat om 

de onderstaande boeken:  

Arthur van Schendel – La fragata Johanna Maria - Fragatschip Johanna Maria  

Frederik van Eeden – Las tranquilas aguas de la muerte - Van de koele meeren des doods  

Eduard du Perron – Land van herkomst (moet nog vertaald worden)  

 

De boeken zijn te koop in de FCE, Librería Rosarios Castellanos (D.F.), de FCE, Librería 

Octavio Paz (D.F.) en in La Jícara (Oaxaca). De boeken zijn ook verkrijgbaar door middel 

van het sturen van een mail naar ventas@edicioniesdelermitano.com. 

 
 

 

Muurschilderingen in Puebla 
De kunstenares Alejandra Huerta uit Rotterdam helpt mee aan 

Muurschilderingen in Puebla. De muurschilderingen worden 

georganiseerd door Colectivo Tomate met doel om de omgeving 

te verbeteren in achterstandswijken in de stad. Daarnaast wil het 

Colectivo Tomate de expressie van muurschilderingen promoten 

onder artiesten en bewoners van de wijken. Door het schilderen 

ontwikkelen bewoners van de wijken een band en kunnen zij hun 

identiteit promoten.  

Voor meer informatie over de muurschilderingen, zie:  http://pueblaciudadmural.wordpress.com/ 

 
 

 
Barcos buscando Pistas  
El caso de la correspondencia holandesa perdida en la nueva España 
Op 11 mei 2012 om 16.30 uur vindt er een evenement in het Archivo General de la Nación (AGN) plaats, 

waarbij op evocatieve wijze een onderzoek zal worden gepresenteerd. Via een interactieve presentatie voor 

klein en groot willen we over twee Nederlandse schepen en hun bemanningen vertellen. Ze verschenen in 1747 

voor de kust van wat nu Nayarit is (bij San Blás, toen Matanchel) en we hebben de correspondentie van de 

zeelieden teruggevonden in zowel het AGN, als ook het Nationaal Archief te Den Haag. We vertellen over een 

wonderlijke reis over twee oceanen en drie werelddelen. Het AGN verzorgt een bijpassende zeemansomgeving. 

De toegang is gratis. 

Waar:  Eduardo Molina 113, esq. Albañiles, Col. Penitenciaria Ampliacion, Del. Venustiano Carranza, 

Telefoon: 55.5133.9900 / info@pm3ge.com 

Toegang: Gratis 
 

mailto:ventas@edicioniesdelermitano.com
http://pueblaciudadmural.wordpress.com/


20 POPO, MAGAZINE VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING IN MEXICO 

WISTEN JULLIE ... ?  

door Kees Burk 

…dat de commissie Deetman een vervolgonderzoek 

naar kindermisbruik binnen de rooms-katholieke 

kerk instelt . Dat onderzoek zal zich richten op 

misbruik van meisjes en vrouwen. In het eerste 

onderzoek is de rol van de kerk t.o.v. deze groep niet 

tot z'n recht gekomen. 

De commissie denkt tegen het eind van het jaar een 

rapport te zullen uitbrengen. E.e.a. schrijft Minister 

Opstelten aan de Tweede Kamer. De kerkbesturen 

gaan met het onderzoek akkoord. 

 

...dat Peter van Straaten op 1 april 2012  na 54 jaar 

definitief stopt met zijn cartoons "Het Dagelijkse 

Leven" in Het Parool. De 76 jarige cartoonist meent 

het niet meer te redden, de druk om dagelijks een 

prestatie te leveren wordt hem te zwaar. Hij blijft 

nog wel verbonden aan NRC Handelsblad en Vrij 

Nederland.  

 

...dat de ijspret in februari ook z'n negatieve kanten 

heeft gehad. Ten minste 13.000 schaatsers zijn 

gewond geraakt in een periode van 12 dagen. De 

medische behandelingen van de verwondingen zoals 

been en botbreuken, koste 20 miljoen euro en ten 

gevolge van het werkverzuim moet daar nog zo'n 26 

miljoen euro bij worden opgeteld. 

 

...dat op de computer van een 50 jarige Hells Angels 

uit Zeist 328 foto's met kinderporno zijn 

aangetroffen. De afdeling Zeist wordt verdacht van 

wapenhandel en zodoende was de nationale 

recherche bezig met een huiszoeking bij de 

betrokkene. De man is voorgeleid voor de rechter 

commissaris, die besloot om hem voor langere tijd 

vast te zetten. 

 

...dat de winkelketen Selexyz bestaande uit 15 

boekenwinkels w.o. Donner in Rotterdam, Scheltema 

in Amsterdam en Broese in Utrecht, in financiële 

moeilijkheden was gekomen. Inmiddels is er een 

oplossing gevonden. Directeur Maurits Regenboog 

van investeringsbedrijf Pro Cures heeft de 

noodlijdende keten overgenomen en toegevoegd 

aan de tweedehands boekwinkels van De Slegte. De 

oorspronkelijke winkelnamen zullen voortaan weer 

terugkeren, maar  ook de toevoeging "De Slegte" 

krijgen, dus b.v. Donner De Slegte en Scheltema De 

Slegte enz. 

 

...dat Hans Clevers de  opvolger van de president van 

het Koninklijk Instituut voor Wetenschappen Robbert 

Dijkgraaf, op 1 juni a.s. zijn functie zal aanvaarden. 

De 55 jarige Clevers is hoogleraar Moleculaire 

Genetica aan de UMCU en ontving diverse prijzen 

voor zijn werk w.o. de Kolff Prize 2011. 

 

...dat de Tweede Kamer een motie heeft 

aangenomen dat homoseksuelen ook bloed mogen 

doneren. De Bloedbank Saquin beschouwt 

homoseksuelen nog steeds als een groep met een 

verhoogd risico en wacht het advies van de Raad van 

Europa af m.b.t. het bloed doneren. 

De kamer vindt, dat risicogedrag het criterium moet 

zijn en niet het feit, dat iemand homoseksueel is. De 

stichting Sanquin is verantwoordelijk voor de 

bloedvoorziening in geheel Nederland. Vooralsnog 

gaat de leiding van Sanquin dus niet akkoord. 
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...dat luchthaven Schiphol veel last heeft van ganzen. 

Er zijn al een aantal aanvaringen van opstijgende en 

landende vliegtuigen met deze vogels geweest. 

Gelukkig hebben die geen fatale gevolgen gehad, 

althans niet voor de vliegtuigen. Toch is de overlast 

zo groot, dat men nu overweegt om de omgeving van 

het terrein te beplanten met "Olifanten gras". Dit 

manshoge gras is gans-onvriendelijk te noemen. 

Samen met een landbouwer is besloten tot een proef 

met een aanplant van 30 ha.  Olifantengras  kan 

worden gebruikt bij de energievoorziening en in de 

kunststofindustrie. 

 

...dat het comazuipen onder jongeren in 2011 weer is 

toegenomen. In 2010 werden er 684 jongeren met 

een alcoholvergiftiging de ziekenhuizen 

binnengebracht, vorig jaar waren dat er 762. Ook de 

gemiddelde leeftijd was lager dan de voorgaande 

jaren.  

 

...dat de Tweede Kamer zo snel mogelijk een debat 

wil over de castratie van jonge kinderen binnen de 

katholiek kerk in de jaren vijftig en praten over de 

berichten hierover. Tevens wil men een hoorzitting 

met Wim Deetman die de commissie leidde die het 

seksueel misbruik binnen de kerk heeft onderzocht. 

 

...dat de Rijksvoorlichtingsdienst heeft laten weten, 

dat Prins Willem Alexander in Griekenland een villa 

heeft gekocht. De villa in het Zuid Griekse Kranidi 

wordt het buitenverblijf van de familie. 

 

...dat op 16 april jl voormalig tv omroepster en 

journaliste Ageeth Scherphuis is overleden. Zij was 

een van de eerste tv omroepsters bij de AVRO. Zij is 

79 jaar oud geworden. 

 

...dat afkickgoeroe en verslavingsdeskundige Keith 

Bakker tot vijf jaar celstraf is veroordeeld. Hij is 

schuldig bevonden aan seksueel misbruik van zeven 

vrouwelijke ex-cliënten. Volgens de rechtbank is 

bewezen, dat hij stelselmatig en op grote schaal 

misbruik zou hebben gemaakt van de kwetsbare 

meisjes, waarvan er vier nog minderjarig waren. 

...dat tv omroepster en journaliste Maartje van 

Weegen heeft besloten om op haar 62e met 

pensioen te gaan en geen programma's meer te 

zullen presenteren. Zij begon haar tv loopbaan op 21 
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jarige leeftijd en presenteerde vele tv programma's. 

Grote bekendheid verwierf zij o.a. met het interview 

van prinses Juliana en prins Bernhard in 1987. 

 

...dat  Vestia, de grootste woningcorporatie van 

Nederland, door ongebreidelde speculaties  in 

ernstige financiële problemen is. De in februari 

gedwongen opgestapte directeur Erik Staal was 

hierbij de grote initiator. Hij laat de corporatie achter 

met een miljardenschuld. Wel kreeg hij voor zijn 

inspanningen nog een douceurtje mee van 3,5 

miljoen euro. 

 

...dat de ellende voor Vestia nog is vergroot door de 

van malversaties verdachte kasbewaarder Marcel V. 

Hij is in verzekerde bewaring gesteld en er is beslag 

gelegd op zijn huis en dat van zijn vriendin en hun 

rekeningen zijn geblokkeerd. V. zou voor 9 miljoen 

aan steekpenningen hebben ontvangen van diverse 

banken. 

 

...dat bij een ernstig treinongeluk tussen een Sprinter 

en een sneltrein tussen station Amsterdam Centraal 

en Sloterdijk een dodelijk slachtoffer, een vrouw van 

68, en 117 gewonden zijn te betreuren. Volgens de 

eerste berichten zou de bestuurster van de Sprinter, 

naar eigen zeggen, door een rood sein zijn gereden. 

De treinen botsten bij relatief lage snelheid frontaal 

op elkaar. 

 

 

...dat het volgens mij inmiddels bij jullie wel bekend 

zal zijn, dat we in Nederland met een kabinetscrisis 

te doen hebben, hetgeen betekent, dat we nieuwe 

verkiezingen tegemoet gaan zien op 12 september 

a.s. 

 

  

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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STEMMEN VANUIT HET BUITENLAND VOOR TWEEDE 

KAMERVERKIEZINGEN OP 12 SEPTEMBER 2012  
 

Wie mag er stemmen? 

Aan de Tweede Kamerverkiezingen mag iedereen meedoen die op de dag van de verkiezing 18 jaar of ouder is 

en de Nederlandse nationaliteit bezit. 

 

Verplichte registratie 

Kiezers die buiten Nederland wonen (en uitgeschreven zijn uit de GBA en dus niet tijdelijk in het buitenland 

verblijven), moeten zich voor deelname aan de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september 2012 eerst laten 

registreren bij de gemeente Den Haag. Registreren kan vanaf 5 mei 2012 door het registratieformulier in te 

vullen dat vanaf die datum beschikbaar is via de websitewww.denhaag.nl/verkiezingen. Invullen van het 

registratieformulier kan online. LET OP: Vervolgens moet de afdruk van het ingevulde formulier nog door de 

kiezer worden ondertekend en met bewijs van Nederlanderschap naar de gemeente Den Haag worden 

verzonden naar:  

Bureau Verkiezingen (KBN)  

Postbus 12620  

2500 DL Den Haag  

Nederland 

Het registratieformulier moet uiterlijk op 1 augustus 2012 ingevuld retour zijn ontvangen door de gemeente 

Den Haag. Ook formulieren die uiterlijk op 1 augustus 2012 op de ambassade zijn ontvangen, zijn tijdig 

ingediend. 

 

Wat is nodig voor registratie? 

Om zich te kunnen registreren als kiezer buiten Nederland, is nodig:  

1. Een registratieformulier (beschikbaar viawww.denhaag.nl/verkiezingen)  

2. Een bewijs van het bezit van het Nederlanderschap (over het algemeen een kopie van het paspoort of een 

verklaring van een Nederlandse ambassade). 

Voor de verkiezing van 12 september 2012 geldt:  

1. Het legitimatiebewijs moet geldig zijn tot en met 31 juli 2012 en 

2. Het bewijs van het bezit van het Nederlanderschap mag niet ouder zijn dan 3 jaar. 

Voor de kiezers zonder internetverbinding of printer zal het registratieformulier als pdf-bestand naar de 

ambassades worden gezonden. De posten kunnen uitgeprinte exemplaren aan deze kiezers beschikbaar stellen. 

Het ingevulde registratieformulier kan de kiezer zelf rechtstreeks sturen naar de Gemeente Den Haag maar ook 

inleveren bij of verzenden aan de ambassade of een honorair consulaat.  

 

Kiezers kunnen hun stembiljet via de ambassades ontvangen 

Hiervoor moeten zij dit op het registratieformulier onder punt 3 (postadres) aangeven. Zij moeten dan de 

volgende adressering aanhouden: 

Adres                    Postbus 12200 (lokatie 405 / MEX)  

Postcode               2500 DD  

Plaats                   Den Haag  

Land                     Nederland 
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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 

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

Penningmeester Willy van Iersel   enolavie@hotmail.com 

Assistent Penningmeester Niels van Vliet 9115 2963 info@nielsvanvliet.nl 

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 5959 6729 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 5258 9921  m.thijsebaard@gmail.com 

 

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/

