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Hierbij de op één na laatste PoPo van dit jaar. Dat was eigenlijk niet de bedoeling, maar het is ondanks alle 

goede bedoelingen toch weer wat later geworden dan verwacht en daardoor is het wat kort tijd voor nog een 

aflevering. Ons laatste nummer, het Kerstnummer, kunnen we toch moeilijk in januari laten verschijnen. We 

gokken op half december. Dan is de nederlandse Sinterklaas met stoomboot en schimmel veilig terug in Spanje 

en komt de mexicaanse Santa Clos op arreslee over de mexicaanse sneeuw aanglijden. 

 

In deze aflevering eerst een vraaggesprek door Edwin Timmer met Cees Zoon die al in 1983 als verslaggever 

naar Mexico kwam, diverse boeken over het land heeft geschreven en nu in 2012 niet meer terug naar 

Nederland wil. Waar hebben we dat eerder gehoord? Vervolgens een verslag van Dhiang Siang Lie over hoe hij 

als betrekkelijke buitenstaander de mexicaanse verkiezingen van afgelopen juli ervaren heeft. Dan een korte 

sketch van Eugenie van Stratum, die vertelt hoe je, terug in Nederland, je mexicaanse lessen in de praktijk kunt 

brengen, vooral als het gaat om oom agent op de juiste wijze te woord te staan. 

 

Van de ambassade hebben we wat informatie over nederlandse culturele activiteiten in Mexico en van Kees 

Burk wat wetenswaardigheden uit Nederland. Deze keer wat kort, want hij was zelf meer dan een maand met 

vacantie en nog maar net weer terug. Dan hebben we van Frank Pon, commercieel directeur van KLM Air 

France in Mexico, een stukje over 60 jaar KLM in Mexico. Dat jubileum staat in november te gebeuren en de 

bedoeling is daar wat aandacht voor te trekken. Tenslotte het eerste deel van een verhaal geschreven door ons 

redactielid Ad ten Kate over hoe een nederlandse jongedame zich hier in de negentiger jaren in de nesten 

kwam steken en het er maar net levend vanaf bracht. 

 

We wensen jullie weer veel leesplezier en tot het volgende nummer. 

 

Ad, Edwin, Jan-Albert en Yolanda 

 

   

http://www.javaganu.net/


2 POPO, MAGAZINE VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING IN MEXICO 

 
INHOUDSOPGAVE   

 

Van de redactie       1 
 

Inhoudsopgave       2 

 

Colofon        2 

Ik hoef hier nooit meer weg - Interview met Cees Zoon  

door Edwin Timmer      3 

La democracia crece? 
door Dhiang Siang Lie      7 

Appeltje  
door Eugenie van Stratum     11 

Nederlandse cultuur in Mexico 
door de Nederlandse ambassade    13 

Wisten jullie dat . . . ?  
door Kees Burk       14 

KLM zestig jaar in Mexico  
door Frank Pon       16 

Wat doe je in zo´n geval?  
door Ad ten Kate      17 

Algemene informatie van de Nederlandse Vereniging in Mexico     24   
 

 

 

 

 
 COLOFON  

 

De PoPo is het officiële blad van de 

Nederlandse Vereniging in Mexico 

en verschijnt zes maal per jaar.  

 

Abonnement 

Het ontvangen van een papieren 

versie van de PoPo is verbonden 

aan een betaald lidmaatschap van 

de Nederlandse Vereniging in 

Mexico.  

 

Redactie 

Ad ten Kate 

Edwin Timmer 

Jan-Albert Hootsen  

Yolanda Carati 

 

Kopij 

Kopij is van harte welkom. Wij 

ontvangen artikelen, foto’s, tips, 

oproepjes, etc. graag per e-mail op 

adtenkate@hotmail.com. 

De redactie behoudt zich het recht 

voor alle ingezonden kopij zonder 

overleg te wijzigen, in te korten, 

niet te plaatsen, etc. 

 

Advertenties 

Advertenties kosten: 

1 pagina: $2.500 per jaar 

½ pagina: $1.250 per jaar 

¼ pagina: $ 625 per jaar 

Speurders : $ 100 per keer 

 

Ontwerp kaft 
 

 

 

 

 

Oplage: 120 stuks 



JAARGANG 49, NR 4, SEPTEMBER 2012 

 
CEES ZOON – “IK HOEF HIER NOOIT MEER WEG” 

door Edwin Timmer 

Hij was jarenlang Volkskrant-correspondent in 

Latijns-Amerika, vloog de hele wereld over om 

schrijvers als Mario Vargas Llosa en Isabel Allende te 

interviewen, schreef verschillende boeken en is nu, 

na acht jaar verblijf in Mexico-stad, eigenlijk niet van 

plan ooit nog te vertrekken. Welke lessen heeft Cees 

Zoon voor net aangekomen Nederlanders in Mexico? 

En waarom is de grootste cantina ter wereld zo leuk? 

 

,,Toen ik in 1983 voor het eerst in Mexico arriveerde, 

dacht ik dat ik alles al wist. Ik sprak de taal, had 

Spaanse letteren gestudeerd in Amsterdam, kende 

de geschiedenis van Latijns-Amerika. Dus wie zou mij 

nog wat vertellen? Maar na twee dagen drong het 

tot me door dat ik helemaal geen zak wist! Hoe het 

verkeer werkte bijvoorbeeld. Of die bureaucratie. 

Denk je dat de bureaucratie nu erg is? Nee, toen!’’ 

Cees Zoon lacht er hartelijk om. Over hoe hij met 

vrouw en twee jonge kinderen ‘onder de PRI-

dictatuur’ naar Mexico kwam. Correspondent Jan van 

der Putten ging een jaar met sabbatical, dus mocht 

Cees hem tijdelijk vervangen. ,,Twee dagen na 

aankomst stond ik bij de Migratiedienst voor een 

verblijfsvergunning. Het duurde tot juni voor ik hem 

had! Toen bleek ie voor zes maanden te zijn. Kon ik 

er een week later weer heen!’’ 

Mexico was dertig jaar terug een ander land. Rustig 

vergeleken bij de oorlogen in Midden-Amerika en de 

militaire dictaturen in het zuiden. ,,Maar ook hier 

werd mijn telefoon afgetapt. Duidelijk hoorbaar. Eén 

keer was ik zo kwaad dat ik, in het Nederlands, 

schreeuwde dat ze me dan wel konden afluisteren, 

maar dat ze mijn gesprekken niet moesten 

verstieren. Stond er een dag later een mannetje van 

Telmex voor de deur. ‘U had problemen met uw 

telefoon, meneer?’.’’ 

 

Tegenwoordig loopt Zoon ’s morgensvroeg met hond 

door Parque Mexico in de wijk La Condesa. Als er 

journalistieke verhalen te maken zijn, moet dat ’s 

ochtends, in verband met de deadlines in Nederland. 

Daarna is er tijd voor koffie langs het park, of het 

schrijven van boeken. ,,Ja, ik ben met iets nieuws 

bezig. Maar ik ga nog niet zeggen waarover’’, grinnikt 

de zestiger. Boeken schrijven is zijn lust en leven, 

nieuwsverhalen slechts een manier om 

boodschappen te verdienen. 

 

Vorig jaar verscheen het boek ‘Narcostaat Mexico’. 

Een schokkend werk over 

de geschiedenis van de 

drugskartels, en met de 

dreigende ondertitel: ‘Hoe 

de drugsmaffia de macht in 

het land overneemt’. De 

verkiezingen hebben hem 

niet optimistischer 

gestemd. ,,Nee. Estado de 

Mexico is één van de 

deelstaten met de meeste 

problemen wat betreft de 

drugsmaffia. En kijk eens wie er allemaal gekozen is 

in het parlement. De vrouw van Hank Rohn, de 

dochter en neef van Elba Esther Gordillo…’’ 

 

,,Verkiezingen zijn altijd omstreden in dit land. 

Gezien de geschiedenis niet ten onrechte. Het is hier 

normaal dat elke kandidaat, nog voordat de 

stembussen sluiten, zich tot winnaar uitroept. En als 

de echte telling is gedaan wordt er geklaagd. Dat is 

de folklore. En stemmen kopen, dat doen ze 

allemaal. Ooit waren er in Mexico-stad ineens heel 

veel mensen ziek. Bleek dat de PRD tijdens een 

verkiezingsbijeenkomst bedorven pakken melk had 

uitgedeeld.’’ 

 

Moet een Nederlandse expat ‘Narcostaat Mexico’ in 

de koffer steken voor hij naar Mexico vertrekt? 

,,Niemand moet zich bang laten maken. Maar je 

moet wèl geïnformeerd zijn. Je moet weten dat je bij 
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wijze van spreken kunt kamperen in Yucatán, maar 

dat je in Michoacán in hele vervelende situaties 

terecht kunt komen. Vraag altijd aan bekenden die 

ergens al geweest zijn, was die route veilig? Aan de 

andere kant, dit land is zó groot.’’ Tegen vrienden in 

Nederland zegt Zoon altijd: ‘als er iets in Finland 

gebeurt, hoef je daar in Spanje nog geen last van te 

hebben’. 

,,Kijk, als buitenlands correspondent loop ik veel 

minder gevaar dan lokale journalisten. Vrijwel alle 

mediaslachtoffers in de drugsoorlog vallen bij lokale 

kranten. Want dat zijn verslaggevers die namen 

opschrijven. Zij worden in de gaten gehouden. Ik 

niet. Wel ben ik voorzichtiger. Vroeger reisden we 

graag naar Michoacán. De weg van Morelia naar de 

kust is werkelijk prachtig. Maar daar kun je nu 

nauwelijks nog overheen. Dagelijks zijn er 

confrontaties.’’ 

,,Het ingewikkelde van de huidige situatie is: het 

gevaar kan van alle kanten komen. Van misdadigers, 

maar ook van politie of militairen. Hoe je het ook 

went of keert, Calderón heeft de situatie niet 

verbeterd. Het de straat opsturen van het leger heeft 

in Latijns-Amerika altijd tot excessen geleid. Wees 

verdacht op retènes – wegblokkades – van politie of 

militairen. Ik blijf dat toch altijd tamelijk intimiderend 

vinden, als ze zo’n groot wapen op je gericht 

houden.’’ 

 

Kort geleden overleed schrijver Carlos Fuentes. Zoon 

interviewde de Mexicaan vier keer. Vijf jaar geleden 

voor het laatst. ,,Ik vond Fuentes de beste van alles 

en iedereen. Een interview met hem duurde zo vier a 

vijf uur. Hij gaf college! Nam hij eerst de hele 

geschiedenis door van Mexico, om daarna de 

wereldeconomie onder de loep te nemen. Dat 

werden discussies. Je hoefde het niet met hem eens 

te zijn, liever niet!’’ 

In de jaren tachtig, voordat Zoon aan zijn reeks 

correspondentschappen in Praag, Madrid en Mexico 

begon, reisde hij als literatuurverslaggever voor de 

Volkskrant de wereld over. ,,Het was de beste baan 

die ik ooit gehad heb. Elke twee weken een groot 

interview. Mario Vargas Llosa, Isabel Allende, 

Antonio Skármeta. Alleen Garcia Marquez is nooit 

gelukt. Voor Allende ben ik naar San Francisco 

geweest. Een hele week lang. Geen redactie die 

daarvoor nu nog het geld heeft.’’ 

Ook zijn eerste boek ‘De lokroep van Mexico’, uit 

1991, hield verband met zijn liefde voor literatuur. 

,,Heel wat auteurs van wereldfaam zijn in Mexico 

geweest. Ik ben ze met de rugzak op achterna 

gereisd. Van het uiterste noorden tot in het zuiden.’’ 

Het is bij antiquairs in Nederland nog wel te vinden. 

Wat betreft hedendaagse Mexicaanse schrijvers kan 

Zoon Juan Villoro waarderen. ,,En wil je iets 

begrijpen van de drugskartels, dan moet je Elmer 

Mendoza lezen!’’ 

 

De geboren Amsterdammer drinkt koffie Latte op 

een terrasje. En bedenkt ondertussen aan welke 

typisch Mexicaanse trekjes je als Nederlander moet 

wennen. ,,Zo’n miep die achter de balie zit bij de 

bank. Met een air alsof ze minister is. Voor ons is die 

baan niks bijzonders. Ik denk dan: ‘doe wat ik zeg. Tis 

mijn geld!’ Maar hier werkt dat toch anders.’’ 

,,En wordt vooral niet boos! Want dat werkt 

averechts. Het is mij bij Migratie al zo vaak gebeurd. 

Ze kennen me daar inmiddels. Dan probeer ik tot tien 

te tellen, maar uiteindelijk gaat het toch mis. 

Uberhaupt je stem verheffen is heel abnormaal in 

Mexico. Zelfs niet tegen je werkster. Dat wordt als 

heel vernederend ervaren. Maar ja, wat dat betreft 

zijn wij toch halve Duitsers.’’ 

,,Ik vind Mexicanen over het algemeen heel aardig. 

Tachtig, negentig procent van de mensen is veel 



JAARGANG 49, NR 4, SEPTEMBER 2012 

beleefder dan in Nederland. Je moet alleen oppassen 

voor die andere tien procent’’, zegt hij met een grote 

grijns. ,,Want die hakt je kop eraf.’’ Terugkeren naar 

Nederland is voor Zoon vrijwel uitgesloten. ,,Nee, ik 

hoef hier nooit meer weg. Hoogstens verruilen we 

Mexico-stad ooit nog voor Cuernavaca.’’ 

 

Vind je Mexico-stad leefbaarder dan vroeger? 

,,Oh ja! Neem alleen de smog. Toen ik hier voor het 

eerst kwam, was dat echt bar. Wekelijks gingen 

scholen wel een paar dagen dicht omdat het te 

gevaarlijk werd.’’ Het is nu tussen het groen van de 

Condesa amper voor te stellen. ,,En de media zijn 

veel vrijer. Het is tegenwoordig mode om oud-

president Fox als een idioot af te schilderen, maar 

dankzij hem is alles veel opener geworden. In 1983 

waren de media slechts een spreekbuis van de PRI.’’ 

De stad biedt bovendien genoeg ontspanning. Niet 

het Mexicaanse voetbal of het stierenvechten: 

,,Dodelijk saai.’’ Maar de befaamde cantina’s van 

Mexico-stad mag Zoon graag op zaterdag met 

vrienden bezoeken. ,,In bar Nuevo Leon, hier vlakbij, 

zit dan al vaak een man met een stuk in zijn kraag. 

Dan moet er een mariachi bij hem komen zitten. 

Maar die mag alleen gitaar spelen. Híj zingt. Dat kan 

hij uren volhouden. Tot die mariachi geen noot meer 

kan zien. Ik kan daar uren van genieten.’’ 

‘Helemaal een feest’ is het cantina-complex Arroyo, 

aan Insurgentes Sur in Tlalpan. ,,Dat moet de 

grootste cantina ter wereld zijn. Met verschillende 

eetzalen, meerdere podia met live-muziek en zelfs 

een arena voor speelse vechtshows met jonge 

stiertjes, en overal die mariachi-bandjes die van tafel 

naar tafel gaan.’’ Die plek, geopend in 1940, is altijd 

beroemd geweest voor haar lamsgerechten zoals 

barbacoa. ,,En zaterdag tegen een uur of zes, dan 

zingt echt, echt iedereen.’’ 
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¿LA DEMOCRACIA CRECE?  

door Dhiang Siang Lie

Politiek heeft me nooit zo bezig gehouden, ook al 

ben ik me zeker goed bewust dat de politiek zich wel 

met mijn leven bemoeit en bijvoorbeeld mede 

schuldig is aan het feit dat mijn pensioen onlangs is 

gekort en dat ik mogelijk mijn Nederlandse 

nationaliteit kwijtraak als ik wellicht voor de 

Mexicaanse zou kiezen over twee jaar. Ja, ik volg wel 

wat er gaande is op politiek gebied, niet alleen in 

Nederland maar ook elders in de wereld. Ik weet dat 

er verschillende politiek systemen bestaan. Zelf heb 

ik altijd keurig mijn stem uitgebracht en ben nu zelfs 

ingeschreven als buitenlandse kiezer en zorg zo dat 

mijn stem op 12 september a.s. in Nederland 

meetelt. Ik heb wel zeker een mening, maar kan heel 

goed begrip opbrengen voor die van anderen. In mijn 

werkende leven als organisatie adviseur was dat een 

belangrijk hulpmiddel. Maar politiek gezien voel ik 

me daardoor echter meer toeschouwer dan actief 

deelnemer.   

 

Het stemhokje: El voto es libre y secreto. “Niets is wat 
het lijkt” (vrij naar Hans Dieleman) 

Het duurde dan ook even voor ik in Mexico een heel 

klein beetje begreep hoe het hier in elkaar steekt en 

wat er zoal speelt. Ik werd daarbij niet echt geholpen 

door de desinteresse om me heen en wat ik zoal 

hoorde. Lezers van mijn bijdragen aan de Popo, 

weten inmiddels dat de wegen rond ons huis al meer 

dan 15 jaar op bestrating wachten. Dus toen onze 

colonia in de campagnetijd bezocht werd door lokale 

politici van de PAN, leken de meeste inwoners deze 

partij aangedaan, om een paar weken later te 

veranderen in aanhangers van de PRI of PRD, al naar 

gelang de kleur van de politici die naar onze 

specifieke noden kwamen luisteren. “Alle partijen 

zijn toch een pot nat…..” was de toelichting en dan 

laat ik maar even weg hoe negatief er verder over 

politici in het algemeen werd gesproken, alsof het 

allemaal misdadigers waren! 

Prachtig vond ik wel de spotjes van IFE op de 

televisie: la democracia crece! Nou ja, prachtig? Het 

is toch gek dat je de groei van de democratie uitdrukt 

in het aantal burgers dat zich een credencial van de 

IFE aanschaft. Iedereen weet dat dat pasje 

onontbeerlijk is voor bijna elke stap die je als burger 

in dit land zet, maar zegt natuurlijk niets over hoe 

democratisch het bestuur is of over het 

democratische besef van die burger en de wijze 

waarop hij dat inzet om daadwerkelijk enige invloed 

uit te oefenen. 

Het is nu niet mijn bedoeling enig commentaar te 

leveren op het politieke systeem en al zeker niet met 

betrekking tot de uitkomsten van de Mexicaanse 

verkiezingen 2012, ik zou dat ook niet kunnen. Als ik 

al had mogen stemmen had ik voor AMLO en de 

lokale PRD coalitie kandidaten gekozen, na alles wat 

ik gelezen, gehoord en op de tv gezien had de 

maanden voorafgaand aan 1 juli.  In Morelos zou ik 

daarmee tot de overwinnaars, behoord hebben. De 

tijd zal verder het leren wat er overblijft van de 

mooie beloften waarmee Peña Nieto zijn 
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overwinning als president van de Republica en alle 

Mexicanen opeiste. Wat ik wel kan doen is mijn 

observaties op dit vlak delen en in het bijzonder die 

van ‘het stemmen’ in de casilla electoral, sección 

0257 in Cuernavaca op 1 juli 2012. 

In de voorafgaande weken hadden we heel wat 

handjes gedrukt van kandidaten en hun begeleiders, 

die bij ons aan de deur gepresenteerd werden, door 

een goede buur die duidelijke een fervente PRI 

aanhanger was. Wat een mooie beloften, vooral ook 

in drukwerkjes die ze achter lieten. Wie wil dat nu 

allemaal niet, dan moet je wel compleet geschift zijn. 

Een paar maanden eerder was er al een comité van 

de PAN langs gekomen, of Elizabeth niet zou willen 

helpen bij de casilla electoral. Nou nee, bedankt. Wat 

was nu het verschil met hun verkiezingsbeloften 

toen? Wat me al meteen opviel was dat er niets in 

stond over de echte grote politieke issues en 

uiteraard, zou ik bijna zeggen, geen woord over het 

‘hoe’ al die mooie beleidsdoelen bereikt zouden 

moeten worden. Nog interessanter werd het toen we 

een uitnodiging aannamen om naar een 

verkiezingsbijeenkomst te gaan. Het duurde wat lang 

voordat uiteindelijk de spreker verscheen, kennelijk 

de lokale campagneleider. De bedoeling van de 

bijeenkomst was de aanwezigen aan te sporen om 

familie, vrienden en buren te overtuigen vooral op de 

kandidaten van de PRI te stemmen. Geen woord 

echter over de mogelijke argumenten die daarbij 

zouden kunnen helpen. Maar het mooiste was een 

veel grotere verkiezingsbijeenkomst van dezelfde 

partij, waar de kandidaat voor de positie van 

gobernador zou spreken. Ook hier weer lang 

wachten voordat de man in kwestie, met lijfwacht en 

groot gevolg binnenkwam. Natuurlijk vertel je 

vervolgens in je speech wie je bent, waar je vandaan 

komt en dat je blij bent dat je hier mag staan. Maar 

verder kwam de beste man niet. Hij vertelde hoe hij, 

van eenvoudige komaf,  zijn droom werkelijkheid zag 

worden. Wellicht was het leuk geweest als hij verder 

was gegaan en had gezegd hoe hij zich nu zou 

inzetten de dromen van de kiezers te vervullen. Maar 

nee, hij kwam zelfs niet in de richting en na 1 juli 

bleek zijn droom uiteindelijk alleen maar een droom 

te zijn geweest. 

Een goede week vóór de verkiezingen, bezocht de 

kandidaat voor presidente municipal nog onze 

colonia. Hem kenden we nog uit een veel eerder 

bezoek een jaar of wat geleden, toen we met hem te 

maken hadden als ambtenaar, ook weer in relatie tot 

onze bestrating. Nee, nu zou hij dat zeker voor ons 

weten te realiseren, uiteraard moest deze colonia 

dan wel op hem stemmen. 

Wachtrijen en gedrang voor de tafeltjes voor het 
verkrijgen van een stembiljet 

 

De grote dag was aangebroken en ik ging graag mee 

met Elizabeth om eens te zien hoe dat hier gaat: la 

democracia! Onze casilla electoral was in een 

plaatselijke escuela secundaria. We dachten vroeg op 

pad te gaan om de grootste drukte te vermijden, 

maar al van verre zagen we dat nog meer mensen 

hetzelfde gedacht hadden. Er stond een lange rij op 

straat voor de ingang en braaf sloten we aan, totdat 

iemand riep dat er diverse wachtrijen op het 

schoolplein zelf stonden, afhankelijk namelijk van 

met welke letter je appellido begon. Bij toeval 

stonden we in de goede rij, maar die werd ineens 

veel korter door de ontdekking van de andere 9 

wachtrijen voor primitieve klaptafeltjes. Een groot 

bord buiten met toelichting van de procedure’s en 

inrichting van het stemlokaal, of stemcomplex moet 

ik eigenlijk zeggen, zou wel zo klantvriendelijk zijn 

geweest. De tafeltjes waren rondom het veel te 

kleine ‘schoolplein’ opgesteld; te klein omdat de 
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wachtrijen aan de linkerkant zich daardoor 

vermengden met die aan de rechterzijde en de 

zoekenden naar het tafeltje van hun achternaam, 

dwars door alle rijen heen liepen. Een groot 

metrostation in het centrum tijdens het spitsuur was 

er niets bij. 

Als toeschouwer hoefde ik natuurlijk niet in de rij te 

staan en kon me ‘vrij’ langs alle tafeltjes wringen, 

waarachter tenminste vier serieus kijkende burgers 

van zeer gevarieerde leeftijd de spullen van het 

stembuerau beheerden: een bloc stembiljetten, een                            

De waarnemer van de COPA 
 
boekje met fotokopieën van de IFE-credenciales, 

diverse stempelkussens of gekleurde stiften. 

Tenminste vier burgers, want daarachter of 

daarnaast stonden of zaten weer anderen, waarvan 

niet duidelijk was of ze alleen maar toekeken of ook 

een aandeel hadden of hielpen in het beheer van de 

klaptafeltje met stem parafernalia. Ik had wel redelijk 

gauw door wat de procedure was, als je tenminste 

aan het juiste tafeltje terecht was gekomen: Je geeft 

je credential af, er wordt gecontroleerd of een 

fotokopie in het register staat, je krijgt drie 

stembiljetten in drie kleuren, duikt het ‘hokje’ in en 

krast drie maal de kandidaat c.q. de partij van je 

keuze door, vouwt de biljetten twee maal dubbel, 

duwt ze door de gleuf in de kartonnen doos van de 

overeenkomstige kleur en vraagt je credencial terug. 

Bij het afgeven daarvan werd met een viltstift een 

van je vingertoppen gekleurd, gecontroleerd bij het 

weer afhalen en met een andere kleur viltstift 

gemarkeerd dat je je credencial weer had terug 

gekregen. O ja, deze procedure moest je wel twee 

keer doorlopen aan twee verschillende tafels: een 

maal voor de staat: gobernador, diputado en 

presidente municipal en aan een andere tafel voor 

de republiek: de president, diputado federal en 

senador. Bij de ene tafel werd je vingerafdruk in het 

register gezet als bewijs dat je langs was geweest en 

bij een andere tafel zette de kennelijke 

‘tafelvoorzitter’ zelf een piepklein stempeltje onder 

de afbeelding van je credencial. Het hele proces zo 

observerend, ontdekte ik ook dat het grote bord met 

instructies, dat ik me eerder had gewenst er wel 

degelijk was, maar dan in de vorm van een poster: 

‘Cómo votar’, die aan de rand van elk tafeltje was 

bevestigd zodanig dat je moeilijk kon zien wat er 

onder tafel gebeurde (sic)! En natuurlijk ook een 

zodanige plek dat niemand de instructies kon lezen, 

door alle gretige kiesgerechtigden die zich voor de 

klaptafeltjes verdrongen. 

Het duurde natuurlijk wel even voordat Elizabeth aan 

de beurt was en vanaf een soort podium op het 

schoolplein kon ik de chaos wat rustiger bekijken. Ze 

was in gesprek met een wat oudere man, die 

kennelijk moeilijkheden had het juiste tafeltje te 

vinden. In de lange wachtrij buiten had hij al eerder 

aan omstanders gevraagd waar hij moest zijn. Zijn 

credencial leek prima in orde, maar bij alle tafels 

waar hij was geweest, bleek hij niet in het register 

met credenciales voor te komen. Voor hem was de 

democratie duidelijk niet gegroeid! 

Vanaf mijn ‘uitkijkpost’ zag ik naast mij een man 

staan met een grote schrijfmap; hij keek speurend 

rond en maakte notities. Hij bleek lid te zijn van een 

groep waarnemers van de Confederación 

Parlamentaria de las Américas en ik zag ineens ook 

diverse andere bodywarmers en gorras met grote 

letters COPA erop lopen. Mannen en vrouwen uit 

diverse andere Noord en Zuid Amerikaanse landen 

die waren uitgenodigd om te kijken hoe 

democratisch het hier in Mexico wel toegaat. Ik sprak 
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hem aan om te wijzen op het probleem van de oude 

man, hij bleek een Frans sprekende Canadees, die 

daarop meteen de leider van de waarnemersgroep 

aansprak, een Belgische vrouw die al 20 jaar in 

Mexico woonde. Zij zouden dit geval zeker melden, 

maar het was al niet het enige incident, begreep ik 

uit hun reactie. 

Elizabeth was voor de twee keer aan de beurt en ik 

nam foto’s van elke stap in het proces. Het 

stemhokje zelf vind ik echt iets ‘om over naar huis ‘ 

te schrijven. De naam ‘hokje’, is natuurlijk ook een 

Nederlands woord. Ik zou het hier eerder een soort 

‘parasol de votación’ willen noemen, die alleen 

zonnestralen in de vroege ochtend en de late avond 

afschermt, wanneer deze nog niet van rechtboven 

komen. Een dubbele parasol dan, voor twee 

stemmers tegelijk, aan elke kant één, toegankelijk 

door twee witte losse flappen, waar je je tussen 

wringt. De ruimte is te klein om je helemaal af te 

schermen, maar je schrijfarm, je stembiljet en pen 

zijn van buitenaf niet te zien, als je handig 

manouvreert. Ik zeg met opzet handig, want een 

paar maal zag ik door kieren dat Lopez Obrador toch 

echt wel een paar keer gekozen werd. Het mooiste 

vond ik eigenlijk wel hoe op allebei de flappen en de 

zijwanden met grote letters stond: ‘El voto es libre y 

secreto’. Ik kon niet nalaten om onmiddellijk aan de 

woorden van ons verenigingslid Hans Dieleman te 

denken: ‘In Mexico is niets wat het lijkt’ Dit is de zo 

ongeveer de essentie van zijn boek: Maskers, 

Macho’s, Mañana. 

Wie ben ik om mijn mening te geven over de 

Mexicaanse verkiezingen, zit ik te denken. Waar ik 

wel iets over kan zeggen is organisatie. Ik begrijp 

volkomen dat in Mexico een andere organisatie 

cultuur heerst dan in het vaak overgeorganiseerde 

Nederland; dat de bevolking en hun leiders andere 

prioriteiten stellen. Echter, als de overheid echt wil 

dat ‘la democracia crecerá’, dan zou het zeker helpen 

wanneer in de toekomst zo’n stembureau wat 

klantvriendelijker georganiseerd wordt. 

 



JAARGANG 49, NR 4, SEPTEMBER 2012 

APPELTJE  
  

door Eugenie van Stratum  

 ‘Nee, het is toch beter als ik met de brommer ga,’ 

zeg ik tegen el señor. ‘Ik sta al jarenlang niet meer 

open voor het openbaar vervoer en met de invoering 

van dat rare chipgebeuren is de afwijzing duidelijk 

wederzijds.’  Ik klik het slot open en stap in. De 

brommer is eigenlijk de auto die ik van mijn vader 

heb geleend. Het is een kopie van het model dat hij 

zich jaren geleden had aangeschaft. Een 

spiksplinternieuwe, volautomatische oudere mannen 

wagen. Dat volautomatisch en oudere man niet altijd 

een even succesvolle combinatie zijn, bleek toen 

vader en vehikel tezamen in de Leidse gracht 

belandden. 

 

Dat was na onze afscheidsborrel. Overmand door 

emoties en alcohol stapte hij manmoedig in zijn 

nieuwe voiture. Tussen auto en gracht bevond zich 

een beveiligingshekje. Mijn vader voelde de 

weerstand en gaf automatisch een extra dot gas. Hij 

wist nog net zijn sigaren in veiligheid te stellen. Voor 

zijn nieuwe schoenen en dito auto was het te laat. 

Zijn appeltje voor onderweg kwam ook niet meer 

boven water.  

 

Het leverde een fraaie encounter met de politie op. 

Zelfs in een oranje overall dat hem vanwege zijn 

natte pak en het gure januariklimaat ter beschikking 

werd gesteld, verloor hij weinig aan decorum. Hij 

verzocht de agent dan ook vooral zijn doctorstitel op 

het procesverbaal te vermelden.  Sindsdien heeft hij 

nooit meer een druppel alcohol gedronken als hij op 

de bestuurdersstoel zetelt.  Zijn nieuwe auto is 

handgeschakeld. 

 

Ik schakel driftig in één klap van zijn vier naar zijn 

twee. Ik rijd rondjes op een rotonde, maar mijn 

gevoel geeft me opeens in dat ik er NU af moet. 

Hetzelfde gevoel dat al kilometers lang niet meer 

strookt met de uitgeprinte routebeschrijving die op 

mijn schoot ligt. Ik bel el señor. Hij had mijn 

telefoontje al verwacht. ‘Waar zit je Eus?’ ‘Ja, dat is 

dus het probleem. Net nog op een rotonde, nu op 

een lange soort weg.’ ‘Okay, een lange soort weg. 

Weet je hoe die heet misschien?’ ‘Eh, wacht, ik ga 

even op die vluchtstrook staan.’ El señor weet uit 

mijn chaotische informatie een plaatsbepaling te 

destilleren. Ik geef gas want wil in real time zijn 

aanwijzingen kunnen opvolgen. 

 

Positief gestemd passeer ik een grote politieagent 

die in felgeel pak op gigantische motor zit. Op 

hetzelfde moment dat ik tegen el señor zeg ‘shit, 

daar is de politie’ maak ik de motorreus non-verbaal 

duidelijk dat ik absoluut op de hoogte ben van het 

feit dat ik niet mag bellen in de auto, maar dat het 

helemaal goed gaat komen met dit vergrijp. Ik draai 

in een gekke kronkel het parkeerterrein van een 

benzinestation op en verbreek de verbinding. De 

reus komt met motor en al op mij af. Ik stap uit en 

begin meteen te praten. 
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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 

 

Ik vertel hem over de afspraak die ik heb met mijn 

uitgever, dat ik misschien een tweede boek mag gaan 

schrijven, dat ik de weg kwijt ben geraakt, dat ik na 

drie jaar Mexico net weer in Nederland woon, dat ik 

dus de auto van mijn vader heb geleend (ik houd 

diens rijhistorie maar even in het midden) en dat ik 

net mijn man aan de lijn had die mij ging helpen om 

op het juiste spoor te belanden. ‘Ik stond speciaal al 

op een vluchtstrook en kwam juist hierheen om 

rustiger te kunnen praten,’  zeg ik om wat punten te 

scoren. ‘Dat was bekend, mevrouw, dat u op die 

vluchtstrook stond, mijn collega had dat al 

doorgegeven.’ ‘Oh ja, goh, ik heb uw collega 

helemaal niet gezien.’ ‘Nee, die indruk wekte u al, 

mevrouw, u reed hem bijna van zijn sokken.’ 

‘Dat kost dus honderdzestig euro, dat bellen in de 

auto,’ vervolgt de sterke arm der wet.  ‘Oh, ja, dat 

snap ik. Helemaal fout ook inderdaad. Zit ik trouwens 

een beetje in de buurt? Want ik heb deze route 

gevolgd – ik laat hem het papier zien -  maar ergens 

ging het mis.’ 

 

Motorreus buigt zich over de routebeschrijving. ‘Ja, 

hier heb je het verkeerd gedaan.’ Ik kijk hem aan. Hij 

diept een pen op uit zijn indrukwekkende outfit en 

begint aanwijzingen te noteren.  Over een boete 

wordt niet meer gesproken. Als dank geef ik hem een 

joviaal schouderklopje. In een flits schiet ik in mijn 

Mexicaanse modus. Ik duik de auto in op zoek naar 

mijn portemonnee. Opeens besef ik dat het laatste 

wat ik nu moet doen is hem een biljet van tien euro 

overhandigen. In plaats daarvan vraag ik: ‘Wilt u een 

appeltje?’ 
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NEDERLANDSE CULTUUR IN MEXICO  

door de Nederlandse ambassade 

Atlas Subjetivo de México  
Nederlandse graphic designer Moniek Driesse heeft in samenwerking met o.a. Annelys de 

Vet en Analía Solomonoff de Atlas Subjetivo de México tot stand gebracht. Deze catalogus 

laat op creatieve wijze zien op welke manier Mexicanen naar hun land kijken, hoe ze hun 

culturele identiteit beschrijven en welke verschillende beelden en associaties hun land bij 

ze oproept. Zie: http://atlassubjetivodemexico.wordpress.com 
 

 

Dinsdag 14 augustus maakte de Nederlandse omroep BNN opnames 

in Mexico-Stad voor hun nieuwe tv-show “Hit The Road”, 

gepresenteerd door Chris Zegers. De presentator reist voor dit 

programma met bekende Nederlandse muzikanten naar het 

buitenland alwaar deze artiest een van zijn of haar eigen hits speelt in 

samenwerking met plaatselijke muzikanten. In de Mexicaanse 

aflevering staat zanger Wolter Kroes (bekend van de EK-hit “Viva 

Hollandia” uit 2008) op het podium met een Mariachi-band en zingt 

hij zijn hit: “Ik heb de hele nacht liggen dromen”. “Hit The Road” is 

vanaf woensdag 5 september te zien op BNN, online zijn de 

uitzendingen te vinden op uitzendinggemist.nl.  
 
 

World Press Photo 2012 

Van 31 augustus tot en met 30 september zijn de foto’s van de jaarlijkse 

tentoonstelling en competitie World Press Photo, een non-profitorganisatie 

gevestigd in Amsterdam, te bezichtigen in het Museo Franz Mayer in Mexico-Stad. 

Uit de honderdduizenden inzendingen die jaarlijks binnenkomen bij de organisatie 

van World Press Photo worden winnaars gekozen in negen categorieën, 

waaronder bijvoorbeeld Contemporary Issues, Nature and Sports. De expositie is geopend van dinsdag tot 

vrijdag van 10:00 tot 19:00 uur en in het weekend van 11:00 tot 19:00 uur. http://www.franzmayer.org.mx 
 

 

NCRV-presentator, programmaker en zanger Joris Linssen brengt van 13 

tot en met 21 oktober een bijzonder bezoek aan Mexico met zijn 

Mariachi-band “Caramba”! De band zal onder andere optreden op Plaza 

Garibaldi (zaterdag 13 en zondag 14 oktober), Jose Alfredo Jr. bezoeken 

en een serenade brengen aan zijn overleden vader en in het bijzijn van 

Armando Manzanero de Nederlandse versie van zijn klassieker “Contigo 

Aprendí” ten gehore brengen. Tevens wordt er opgetreden in 

Guadalajara tijdens de Fiestas de Octubre (vrijdag 19 oktober) en zal de 

groep afreizen naar o.a. Tlaquepaque en Tequila. Voor meer informatie, 

mail naar mex-pcz@minbuza.nl of kijk op jorislinssen.nl.  

 
 

http://atlassubjetivodemexico.wordpress.com/
mailto:mex-pcz@minbuza.nl
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WISTEN JULLIE ... ?  

door Kees Burk 

...dat de financiering voor de bouw van een nieuwe, grotere zeesluis bij IJmuiden is rondgekomen. De nieuwe 

sluis gaat de uit 1929 stammende Noordersluis vervangen en zal in 2019 klaar zijn. De bouw start, naar 

verwachting, in 2015. 

 

...dat acht van de dertien universiteiten in Nederland hun medewerkers gaan verplichten hun 

onderzoekgegevens niet meer op hun eigen computer op te slaan, maar op een centrale databank. Dit naar 

aanleiding van recente gevallen van wetenschapsfraude.  

 

...dat de schrijver/dichter Gerrit Komrij op 5 juli jl is overleden. Hij was van 2000 tot 2004 Dichter des 

Vaderlands en stond bekend om zijn virtuoos en kleurrijk taalgebruik. Gerrit Komrij is 68 jaar oud geworden. 

 

...dat het Pieter Baancentrum nu gevestigd in Utrecht, zal worden opgesplitst en gaat verhuizen  naar 

Amsterdam, Almere en Eindhoven. De kosten van beheer in Utrecht werden te hoog. Ook denkt men de 

wachttijden terug te kunnen brengen. 

 

...dat in de AD haringtest 2012 dit jaar is gewonnen door Vishandel Alantic in Leiden. De eigenaren, de van 

oorsprong Turkse gebroeders Tagi 

werden hiermee beloond voor hun 

jarenlange inspanningen. Zij werden 

op de voet gevolgd door Vishandel 

Koning uit Rijswijk . Volgens de jury 

maken Kees Koning en zijn 

rechterhand Rian Hoek van lastige 

haring een ultieme lekkernij. Op de 

derde plaats stond de winnaar van 

2011, Vishandel Simonis uit 

Scheveningen. Alle drie werden zij 

bekroond met een "uitmuntend"(10). 

 

...dat de verhoging van de AOW leeftijd nu definitief doorgaat. Een meerderheid in de Eerste Kamer stemde in 

de nacht van 10 op 11 juli jl voor de verhoging, die in fases zal worden ingevoerd, te beginnen in 2013. 

Hiermede is voor de eerste keer ingegrepen in de AOW, die in 1957 werd ingevoerd. Al bij de invoering meende 

de toenmalige premier en geestelijk vader van de wet, Willem Drees, dat de leeftijd wellicht ooit zou moeten 

worden verhoogd. 

 

...dat op 11 juli jl Koningin Beatrix het startsein heeft gegeven tot het sluiten van het laatste gat in de zeewering 

van de Maasvlakte II. Zes uur later was het gat gedicht. Als de ontstane vlakte in 2014 wordt opgeleverd  is de 

haven van Rotterdam 20% groter geworden en is Nederland  2.000 ha. gegroeid. 
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KLM VIERT ZESTIG JAAR IN MEXICO  

Frank Pon, Commercieel DirecteurAir France KLM Mexico 

De KLM heeft altijd deel uitgemaakt van de luchtvaartgeschiedenis in Mexico, daarom is de KLM trots 60 jaar 

onafgebroken aanwezigheid in Mexico te mogen vieren. De band tussen de KLM en Mexico blijkt onder andere 

uit het feit dat drie van haar vliegtuigen een Mexicaanse naam dragen, een Boeing 747-400 Mexico City, een 

Boeing 777-2000 Chichen Itza en de nieuwste aanwinst een Boeing 777-300 die vernoemd is naar het 

Mexicaanse natuurreservaat Sian Ka’an. De KLM was de enige Europese luchtvaartmaatschappij die bleef 

vliegen ten tijde van de “Mexicaanse” griep. Mede hierdoor heeft onze President Directeur Peter Hartman de 

“Orden de Águila Azteca” mogen ontvangen, de hoogste onderscheiding die de Mexicaanse overheid aan een 

buitenlander kan toekennen. 

  

De eerste vlucht naar Mexico vond plaats 

op 27 oktober 1952 en tegenwoordig 

vliegt de KLM dagelijks een Boeing 747 

combi. Combi staat voor het feit dat KLM 

naast passagiers ook vracht vervoerd. De 

KLM zal in zijn eigen media, zoals de 

Holland Herald en de Crown Lounge op 

Schiphol, aandacht besteden aan de 

sterke band met Mexico. Ook zullen 

Mexicaanse films aan boord vertoond 

worden, dit alles om de 60 jaar in Mexico 

te vieren. Hier op eigen bodem zal rond 

de 27ste oktober 2012 ook een aantal 

Hollandse activiteiten gepland worden. 

We zijn nog druk met de voorbereidingen 

bezig, maar het ziet ernaar uit dat op 28 

oktober de KLM fietsen en ballonnen 

Reforma blauw zullen kleuren. Ook is de 

KLM druk bezig met de gemeente van het 

DF om rond de Angel de Independencia 

wat activiteiten te organiseren. Daarnaast 

zijn we met meerdere partijen in gesprek 

om in La Condesa rond de Calle Amsterdam de Mexicaanse gemeenschap kennis te laten maken met de KLM en 

Nederland, waarbij we oa denken aan Nederlands eten, film en cultuur. 

  

Verder zullen er meerdere separate gelegenheden zijn om reisagenten, hoogwaardigheidsbekleders en 

natuurlijk onze klanten te bedanken voor hun loyaliteit gedurende de afgelopen 60 jaar. We hopen u dan ook te 

zien op één van de door de KLM georganiseerde activiteiten. Ik hoop u daar snel via de NV Mexico website en 

andere kanalen meer over te vertellen. Degene die onze vorderingen en informatie over 60 jaar KLM in Mexico 

op de voet willen blijven volgen, kunnen gaan naar www.facebook.com/KLM.Mexico of www.klm.com.mx. 
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WAT DOE JE IN ZO’N GEVAL? (DEEL 1)  

door Ad ten Kate 

‘t Was amper kwart over zes toen de telefoon ging. 

Harrie werd erdoor gewekt en had moeite om z’n 

hand aan de hoorn te krijgen. Niet dat die ergens 

anders stond dan anders, ‘t was meer dat het nog 

donker was en hijzelf niet wist waar hij precies in 

bed lag. Soms was dat een beetje meer naar links 

dan wat meer naar rechts, soms lag hij diagonaal en 

een enkele keer zelfs met z’n hoofd naar het voete-

neind. Dat laatste gebeurde wel eens als Lupita er 

niet was, als zijn dromen hem niet met rust hadden 

gelaten of als hij de avond ervoor zich door elke 

laatste slok scotch tot nog een volgend glas had 

laten overhalen. Hij was het even kwijt, waar stond 

dat ellendeding? 

Na een paar pogingen had hij hem toch te pakken 

en drukte op de talk toets. 

- Bueno bueno! 

- Meneer Rutgers? 

- Spreekt u mee. 

Dat laatste kwam er automatisch uit. Hij was nog te 

slaperig om te beseffen dat hij inderdaad Rutgers 

heette. ‘t Was de man aan de andere kant van de 

lijn, die hem daaraan herinnerde. De stem kwam 

hem onbekend voor. 

- Sorry dat ik zo vroeg bel. U kent mij niet, 

maar ik ben Maarten, een vriend van Anita 

van den Born. Die kent u wel. 

Harry kende Anita inderdaad, maar had haar al een 

maand of wat uit het oog verloren. Anita, een 

goede bekende van z’n neef Peter, was een half jaar 

geleden naar Mexico gekomen om daar de stage te 

lopen waarmee ze haar studie sociale wetenschap-

pen aan de universiteit van Leiden hoopte af te 

ronden. Bij die gelegenheid had Peter z’n oom Har-

rie gebeld met het verzoek haar een beetje wegwijs 

te maken in de voor haar vreemde omgeving. 

 

Vlak na aankomst kwam ze op bezoek. Het was een 

struise jongedame, dichter bij de 1.80 dan de 1.70, 

een lichaamslengte die zelfs voor de generatie na 

Harrie respectabel genoemd mag worden voor ne-

derlandse dametjes. Bovendien had ze een figuur 

dat al even benijdenswaardig was als de fijne 

trekken van haar gezicht en de innemende glimlach 

waarmee ze de sympathie afdwong van een ieder 

die ze op haar weg tegenkwam. Ook die van Harrie. 

Hij moest er even van bekomen, maar liet het niet 

blijken.  

 

Wel had hij de gebruikelijke bijgedachten. Hij had al 

een aantal malen te maken gehad met van die ne-

derlandse meisjes die al of niet onder het voor-

wendsel van serieuze bedoelingen avontuur waren 

komen zoeken in Mexico en waar het niet zo goed 

mee was afgelopen. Dit pronkstuk wordt helemaal 

een lammetje in de wolvenkuil van ‘el amor a la 

mexicana’, waarvan je de slachtoffers dagelijks om 

je heen ziet. Als dat maar goed afloopt, was het 

eerste wat er bij hem opkwam. 

 

Ook die bijgedachten hield Harrie voor zich. 

Waarschuwen had weinig zin. Daar had hij slechte 

ervaringen mee. Ze moesten het toch zelf aan den 

lijve ondervinden voor ze naar wijze raad luisteren, 

zeker naar de wijze raad van ouwe lullen zoals hij. 

Uiteindelijk maakte één maagd meer of minder 

weinig meer uit in de moderne tijden van toen. Die 

tijden waren heel anders dan de moderne tijden 

van vijf en twintig jaar daarvoor en Harrie had er 

nog altijd moeite mee daaraan te wennen. En be-

langrijker nog, tranen werken louterend, ook als ze 

voorkomen hadden kunnen worden. Laat dus maar 

gebeuren wat er gebeuren moet! Hij stelde zich al 

voor hoe hij uitgelachen zou worden door neef Pe-

ter als Anita hem, terug in Nederland, zou vertellen 

over die moralistische oom van hem. 
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Dus koos hij voor een onschuldig gesprek waarin hij 

haar enigzins op de hoogte bracht van de verschil-

len tussen nederlandse en mexicaanse om-

gangsvormen, waarin er van haar kant nogal eens 

“goh, wat interessant” viel en waarin Henk zich 

uitgebreid liet voorlichten over de plannen voor 

haar afstudeerscriptie. Ondertussen belde hij z’n 

vriend Arturo. Hij wist dat ie boven z’n huis een 

suite had, die hij zo nu en dan aan alleenstaanden 

verhuurde. Die bleek inderdaad vrij, dus was Anita 

voorlopig onder de pannen. 

 

Niet alleen Harrie had z’n bijgedachten gehad, zo 

ook Lupita. Die zag het al aankomen. Weer zo één 

die zich hier in de nesten komt steken en dan kan 

Harrie straks weer de reddende engel spelen. Met 

Jacky nog vers in het geheugen had ze weinig be-

grip voor de vriendelijkheid waarmee Harrie nieu-

wkomers afkomstig uit Nederland in Mexico 

“wegwijs” maakte, zoals dat heette. Volgens Lupita 

genoot hij dan wat al te veel van z’n rol als 

leermeester, die z’n leerlingen dingen vertelt die ze 

nog niet weten en waar ze hem dan natuurlijk 

vreselijk dankbaar voor zijn. Harrie vereenzelvigde 

zich met die rol. Ze kende hem wel zo´n beetje na 

tien jaar huwelijk. Het argument dat het hier toch 

ging om een vriendin van z’n neef was weinig over-

tuigend. In het geval van Jacky was het gegaan om 

de kleindochter van een bevriend echtpaar van z’n 

eigen moeder, nog dichter bij huis dus. En kijk maar 

eens hoe het daarmee afliep!  

*************************** 

- Ja, die ken ik. Is er wat met haar? 

- U moet niet schrikken, maar ze heeft een 

ongeluk gehad en het is nogal ernstig. 

- Wat is er gebeurd? 

- Tegen een boom aangereden. Ze hebben 

haar naar ‘t ziekenhuis gebracht. El Xoco, ik 

ben daar nu ook, maar ik ben pas vorige 

week uit Nederland gekomen en spreek 

nog maar weinig spaans. Ze stellen me al-

lemaal vragen maar ik begrijp er niet veel 

van. Kan u niet komen helpen? 

Harrie moest er even van bijkomen, maar hernam 

zich onmiddelijk.  

- Ik wordt net wakker, maar ik kom eraan. 

Moet me even douchen en aankleden, 

maar in drie kwartier ben ik er. 

Ook dat was eruit voordat hij er erg in had. Lupita 

lag naast hem, ogenschijnlijk nog in slaap, maar ze 

had vast wel wat opgevangen. Hij stelde zich al voor 

wat zij erop ging zeggen en begon zich in gedachten 

al te verdedigen. Waar was hij aan begonnen, vroeg 

hij zich af. Waarom ik? Maar ook, wat doe je in zo’n 

geval? 

************************* 

 

 

El Xoco is het ziekenhuis in het zuiden van Mexico 

Stad aan de Avenida Cuauhtemoc net boven Chu-

rubusco, waar slachtoffers van ernstige verkeer-

songelukken en schietpartijen terechtkomen als ze 

door de sociale dienst worden opgehaald. Vooral 

ook als er verdenkingen zijn van schuld of als er iets 

uitgezocht moet worden en de mogelijke getuigen 

gewond zijn. Voor velen is het het voorportaal van 

de bajes of het kerkhof. Behalve een ziekenhuis is 

er dan ook een Openbaar Ministerie dat iedereen 

aan de ketting legt waarvan ze denken dat ie in-

formatie zou kunnen verschaffen of dat ie miss-

chien zelf ook schuldig is. Het was dus niet helemaal 

zonder risico om daar naar binnen te stappen. Maar 

ja, wat doe je in zo’n geval? 
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Harrie trof Maarten aan in de wachtkamer. Hij had 

even met Anita kunnen spreken voordat ze werd 

opgenomen, maar was zelf niet binnengelaten 

omdat hij niet duidelijk had kunnen maken wat zijn 

relatie met Anita was en omdat hij geen papieren 

bij zich had om zich te identificeren. Ook begreep 

hij maar weinig van wat ze hem vroegen. Harrie’s 

nummer had hij van Anita gekregen. 

- Maar wat is er met haar? Ze was dus wel bij 

bewustzijn. 

- Ja dat wel, maar ze had veel pijn en kon 

zich nauwelijks bewegen. Waarschijnlijk in-

terne breuken in haar bekken of zo. 

- Bloed? 

- Nee, dat niet. In ieder geval niet zichtbaar 

voor mij. 

Harrie dus naar de balie toe om te proberen zich 

met woorden naar binnen te vechten. Dat bleek 

niet zo eenvoudig. Hij moest eerst langs het Open-

baar Ministerie waar ze hem het hemd van ‘t lijf 

vroegen en hem lange formulieren lieten invullen. 

Gelukkig had hij wel een identificatie bij zich. Daar 

had hij nog net aan gedacht ondanks zijn abrupt 

onderbroken ochtendslaapje. Ze zouden het 

bekijken en Harrie dus weer terug naar de wacht-

kamer. 

 

Daar hoorde hij wat uitgebreider van Maarten wat 

die ervan wist. Het verslag was als volgt. Anita was 

de avond ervoor met een schotse vriendin naar een 

jazzclub in Coyoacán geweest. Ze kenden een 

jongen die daar bediende,  Antonio heette die. Die 

had hen uitgenodigd er een avondje door te 

brengen. Ze hadden wel een bescheiden cover 

moeten betalen, maar voor de drankjes had Tonio 

ongemerkt kunnen zorgen. Dat was de afspraak 

geweest. Dat was dus aantrekkelijk voor Anita en 

haar vriendin, die het van een bescheiden budget 

moesten doen. ´t Was laat geworden en ze hadden 

besloten tot sluitingstijd te wachten, want Tonio 

had aangeboden hen na afloop thuis te brengen. 

Om drie uur ‘s nachts waren ze op Rio Churubusco 

tegen een boom op geknald. Een vriend van Tonio, 

ook bediende in de club, had achter het stuur van 

de kever gezeten. De schotse vriendin die voorin 

zat, was op slag dood, Tonio die samen met Anita 

achterin zat, lag in coma in hetzelfde ziekenhuis en 

de bestuurder had een been gebroken, maar was er 

tijdens het inchecken met gebroken been en al tus-

sen uitgeknepen. Hij wist waarschijnlijk wat hem 

wachten stond daar. Al met al had Anita dus geluk 

gehad, maar ze was wel de enige getuige, want of 

Tonio nog ooit bij zou komen was niet duidelijk. 

 

Harrie kon de vloek die in hem opkwam niet onder-

drukken. ¡Hijos de la chingada! Na dertig jaar in 

Mexico vloekte hij lekkerder op z’n mexicaans dan 

in het nederlands. ´t Gaf meer opluchting. Nogal 

wiedes, dacht hij, met één hand aan het stuur en de 

andere tussen de benen van de bijrijdster raak je al 

gauw de macht over het stuur kwijt bij al die baches 

in de regentijd! En ook: stelletje trutten! Lammetjes 

in de wolvenkuil! Anita was toch al een aantal 

maanden in Mexico! Had ze dan nog niks geleerd? 

Het uitsluitsel van het Openbaar Ministerie liet 

even op zich wachten, dus maakte Harrie van de 

gelegenheid gebruik om een bevriende arts te bel-

len. Die verschafte hem het telefoonnummer van 

een traumatologe die zou kunnen helpen. Amanda 

– mooie naam voor een traumatologe – bleek 

zowaar beschikbaar en zou over een uur in el Xoco 

kunnen zijn. Harrie moest zich wel bereid verklaren 

de kosten voor z’n rekening te nemen. Daar was hij 

niet bepaald gelukkig mee, maar ja, wat doe je in 

zo’n geval? 

 

Ook belde Harrie z’n kantoor. Hij legde het geval uit 

aan z’n secretaresse en gaf wat instructies voor de 

lopende zaken. Ook vroeg hij haar hem door te 

verbinden met z’n baas. Die toonde alle begrip voor 

de situatie en wenste hem sterkte. Gelukkig kon hij 

zich wel wat veroorloven op z’n werk en had hij een 

plaatsvervanger die overal van op de hoogte was en 

waar hij het volste vertrouwen in had. Bovendien 

was het vrijdag, dus als het uit zou lopen, had hij in 

ieder geval het hele weekend om de touwtjes aan 

elkaar te knopen. 
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Na een half uurtje kreeg Harrie de begeerde toes-

temming van het OM en baande hij zich een weg 

door de smalle gangetjes met de stukgelopen vinyl 

vloerbedekking die kenmerkend is voor de 

ziekenhuizen van de mexicaanse sociale dienst. Hij 

had het toch al niet zo op ziekenhuizen, maar dit 

spande de kroon. Wie hier binnen gaat, verliest alle 

hoop, ging het door hem heen. Links en rechts open 

deuren met kreunende patiënten erachter, die 

zwaar lagen te ademen als ze dat nog konden en 

overal nukkige gezichten van onderbetaalde 

verpleegsters of wat daarvoor door mocht gaan. 

In vergelijking met dat alles viel het met Anita nogal 

mee. De innemende glimlach van de eerste ontmo-

eting was ver te zoeken, dat wel, maar Harrie trof 

haar toch beduidend beter aan dan hij verwacht 

had. Ze lag er wel wat ongemakkelijk bij en had 

duidelijk pijn, maar ze kon in ieder geval gewoon 

haar verhaal doen. Dat kwam in grote lijnen 

overeen met wat Maarten had verteld. Harrie 

luisterde geduldig en hield alweer de bijgedachten 

die hij eerder had gehad zorgvuldig voor zich – daar 

was het niet het moment voor. Hij noteerde het 

telefoonnummer van haar ouders die nog geen 

weet hadden van wat er met hun dochter aan de 

hand was. Of hij hen wilde bellen. Ook dat vond 

Harrie geen plezierige opgave, maar wat doe je in 

zo’n geval?  

 

Even later verscheen Amanda ten tonele. Die had 

kennelijk wat minder moeite gehad om zich daar 

naar binnen te vechten. ‘t Voordeel van de aescu-

laap! Ze was niet de beminnelijke dame die haar 

naam deed vermoeden en begon onmiddelijk or-

ders uit te delen. Eerst aan het verplegend perso-

neel en vervolgens aan Harrie. Die mocht er niet bij 

blijven. Ze zou hem na afloop in de wachtkamer 

verslag uitbrengen. Alsof hij een standje gekregen 

had trok Harrie zich terug en voegde zich bij Maar-

ten. Daar zouden ze een half uurtje moeten 

wachten op de diagnose van die tante Amanda die 

van wanten wist. 

 

Die diagnose loog er niet om. Amanda had de foto’s 

gezien die er gemaakt waren bij het inchecken en, 

ook al snapte Harrie maar weinig van al die 

medische termen, wel begreep hij dat er binnen 

Anita meer los zat dan vast en dat ze zo gauw 

mogelijk moest worden overgebracht naar het 

Metropolitano, een ziekenhuis van een wat betere 

reputatie in la colonia Roma. Hier haalt ze het niet, 

was het oordeel van Amanda. In het Metropolitano 

zou ze haar zo snel mogelijk opereren. Omdat ze 

wist dat ze Anita in el Xoco niet zomaar zouden 

laten gaan, ging ze langs het Openbaar Ministerie 

om het belang en de urgentie van het geval te ben-

adrukken. Daarna vertrok ze en mocht Harrie het 

verder oplossen. 

Dat werd een heel gelazer. Die dokters kunnen 

zoveel zeggen, maar wij moeten ons aan de regels 

houden, aldus het OM. Ze zouden hun best doen, 

maar het moest wel eerst voorgelegd worden aan 

de assistant procureur en die was er niet voor twee 

uur ‘s middags. Dus moest Harrie om half drie maar 

eens terugkomen om te zien hoe het ervoor stond. 

Verder aandringen hielp niet. Het was inmiddels 

half twaalf, Harrie had nog niets ontbeten, dus hield 

hij op Churubusco een taxi aan die hem naar huis 

bracht. Maarten wilde blijven en zou hem op de 

hoogte brengen als er nieuwe ontwikkelingen 

waren. 

*********************** 

- Hallo. 

- Meneer Van den Born? 

- Ja, dat ben ik. Wat kan ik voor u doen? 

- U bent de vader van Anita? 

- Ja, maar wie bent u? 

- Ik ben Harrie Rutgers, een oom van Peter 

Rutgers, een bekende van Anita. Ik bel u op 

uit Mexico. 

Harrie wilde niet meteen met de deur in huis vallen 

en wachtte even om wat bezorgdheid te zaaien. 

Toen hij de indruk had dat dat gelukt was, ging hij 

verder: 
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- Maakt u zich niet al te grote zorgen, maar ik 

heb geen leuk bericht voor u. .…  Anita 

heeft een ongeluk gehad. 

Er viel een moment stilte, maar al gauw hernam 

Jaap van den Born zich en opende het vragenvuur 

dat van een vader te verwachten valt in zo’n geval. 

Of het ernstig was, of ze niet in levensgevaar was, 

wat er precies gebeurd was, of hij iets kon doen. 

Harrie hield het bij de feitelijkheden. Dat ze tegen 

een boom waren gereden, dat ze een bekkenbreuk 

had, en ook wat in haar pols, dat ze in het 

ziekenhuis lag, dat ze waarschijnlijk in een ander 

ziekenhuis geopereerd zou worden en dat er alles 

aan gedaan zou worden om het zo goed mogelijk te 

laten verlopen. De omstandigheden waaronder het 

ongeluk had plaatsgevonden liet hij onvermeld, zo 

ook de moeilijkheden met het OM en helemaal dat 

er iemand bij het ongeluk om het leven gekomen 

was. Dat kwam later wel. Op nadere vragen over 

die omstandigheden loog Harrie dat hij het niet wist 

en op nadere vragen over levensgevaar zei hij de 

waarheid, namelijk dat hij ook dat niet wist. 

 

Even later belde Jaap terug. Hij had het aan z’n 

vrouw verteld, ze waren allebei helemaal overstuur 

en wilden zo gauw mogelijk naar Mexico komen. Of 

dat zin had, wat of Harrie ervan vond. Harrie vond 

dat dat zin had. Stel je voor dat Anita het niet zou 

halen en hij gezegd zou hebben dat het niet nodig 

was. Hij moest er niet aan denken. Jaap zou Harrie 

op de hoogte houden van hun plannen en Harrie 

zou hem op de hoogte houden van de ontwikkel-

ingen. Harrie hoefde zich geen zorgen te maken 

over de kosten. Annelies was verzekerd, maar ook 

al was er iets niet gedekt, ze waren tot wat dan ook 

bereid. Geen woorden waren genoeg om hun dank 

te betuigen!  

 

*********************** 

Half zes ‘s middags. Harrie reed met z’n chauffeur 

achter de ambulance aan waarin Anita naar het 

Metropolitano werd vervoerd. Op dat uur van de 

dag is er behoorlijk wat verkeer, dus was het wel 

wachten bij de vele stoplichten, maar het Metro-

politano ligt op een kilometer of zes van el Xoco, 

dus waren ze er binnen een half uur. Zwaailichten 

en sirene’s werden niet gebruikt en dat was ook 

niet nodig, want die ambulance was een ‘intensive 

care’ op wielen. Die indruk kreeg Harrie toen hij zag 

hoe ze Anita op een stretchbed over een rail 

naarbinnen schoven. Hij had haar toen een be-

moedigend ‘alles komt goed’ toegeknikt. Hij voelde 

zich opgelucht. Dit varkentje had hij in ieder geval 

gewassen en van de varkentjes die er nog gewassen 

zouden moeten worden had hij nog geen weet. 

Op het OM was het nog een hele klus geweest. 

Toen Harrie zich om half drie had gemeld, was de 

assistant procureur nog altijd niet komen opdagen 

en toen hij een uur later met z’n ‘achichincles’ aan 

kwam zetten, ging hij eerst in overleg met wat 

ambtenaren daar. Even later mocht Harrie naar 

binnen om een lang relaas aan te horen waarom ze 

Anita onmogelijk zomaar konden laten gaan. Op 

Harrie’s protesten dat het hier om een mensen-

leven ging, kreeg hij te horen dat ze in el Xoco alle 

mogelijke voorzieningen hadden en dat ze hier 

geen groter gevaar liep dan in welk ander 

ziekenhuis ook. Hij wist dat hij dat niet moest te-

genspreken. Dat zou het alleen maar erger maken.  

Harrie was bekend met het draaiboek van de 

Openbare Ministeries. Stap 1. Alles zo ingewikkeld 

mogelijk maken. De vaagheid van de regels en de 
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onbekendheid van de betrokkenen met die regels 

zijn daarbij behulpzaam. Stap 2. De betrokkene tot 

wanhoop drijven. Lange wachttijden zijn daarbij 

uiterst doelmatig. Stap 3. Een advocaat op de be-

trokkene afsturen. Die doet zich voor als 

onafhankelijk, met goede contacten binnen het 

OM, maar wel helemaal aan de kant van de be-

trokkene. Hij zal proberen het zo goedkoop 

mogelijk te houden, maar de betrokkene moet wel 

begrijpen dat ... (puntje, puntje, puntje). Stap 4. Het 

smeergeld wordt afgetroggeld en door de advocaat 

onder inhouding van zijn commissie naar binnen 

doorgespeeld, waar het volgens vaste regels 

verdeeld wordt van laag naar hoog. Deze stap 

bestaat dikwijls uit een aantal tussenstapjes. Eerst 

een beetje. Dan zijn er wat onvoorziene 

moeilijkheden. Dus wordt het wat meer. Enzovoort. 

Totdat de betrokkene afhaakt. Stap 5. Het slachtof-

fer wordt al dan niet in vrijheid gesteld afhankelijk 

van of de betrokkene zich al dan niet ‘netjes’ ge-

dragen heeft. Schuld of geen schuld heeft nau-

welijks invloed op het verloop. 

 

´t Rare was dat er in het onderhavige geval 

helemaal geen stap 3 was. Er kwam helemaal geen 

advocaat om geld af te troggelen. Zou het zijn 

omdat het hier om buitenlanders ging? Daar moet 

je als OM toch een beetje mee oppassen. Dan krijg 

je wel eens mensen van ambassades op bezoek die 

moeilijke vragen stellen. En je moet het wel op een 

laag pitje houden. Of zou het zijn omdat die assist-

ent procureur toch wat minder zeker was van de 

kwaliteit van el Xoco dan hij had doen voorkomen? 

Ja, en als er dooien vallen, dan krijgt zo’n zaak toch 

een staartje. Of was ‘t misschien omdat Harrie toch 

wel duidelijk blijk had gegeven van de spelregels op 

de hoogte te zijn? Zij het op een indirecte manier, 

bv. door z’n gedecideerde optreden of door z’n 

kalmte te bewaren op momenten waarop anderen 

hun handen ten hemel heffen. Wie zal het zeggen? 

Een feit is dat er niet veel later toestemming kwam 

om Anita haars weegs te laten gaan. 

 

************************* 

Bij het inchecken in el Metropolitano de gebruike-

lijke poespas. Handtekeningen zetten voor de 

verantwoordelijkheid voor de kosten. Bij Amanda 

was dat zonder handtekeningen gegaan, maar daar 

ging het om enkele tientallen duizenden pesos. Bij 

ziekenhuizen, en zeker bij zo’n geval als dat van 

Anita ging het eerder om enkele honderdtallen 

duizenden pesos en daarvoor willen ze wel wat 

meer zekerheid. Na wat Jaap van den Born hem had 

verzekerd, had Harrie daar geen moeite meer mee. 

Wat meer moeite had hij met de handtekening 

waarmee hij een ‘carte blanche’ gaf aan het 

ziekenhuis om de ingrepen te laten doen die de 

dokters nodig zouden achten bij het verder 

onderzoeken van Anita. In tante Amanda had hij 

wel vertrouwen. Die wist van wanten en was hem 

bovendien aanbevolen door z’n vriend, maar zij is 

natuurlijk niet de enige die in de soep roert. Maar 

ja, wat doe je in zo’n geval? 

 

Terug thuis, ging hij eerst maar eens languit op de 

bank liggen. Hij was bekaf. Vanaf kwart over zes 

was hij in de weer geweest. Al z´n zintuigen hadden 

continu op scherp gestaan en hij had zich geen 

moment gegund om moe te zijn. Dat had hij zich 

niet kunnen veroorloven. Nu mocht het en deed z’n 

best om alles te laten hangen wat er hangen kon. 

Lupita kwam bij hem zitten en vroeg of hij iets wilde 

drinken, een biertje of een glas whisky of zo? 

Whatever, als het maar koud is! Doe maar whisky, 

dat heb ik wel verdiend, on the rocks graag. 

Het werd een Laphroaig, een uitstekende single 

malt van het eiland Islay. Er zijn nog twee andere 

merken van datzelfde eiland, Lagavulin en Ardberg. 

Alle drie hebben ze een turfsmaak die er een spe-

ciale flavour aan geeft. Lagavulin, Harrie’s lieveling-

swhisky, heeft zelfs een ziekenhuisluchtje. Hij had 

zich ooit door een connoisseur laten vertellen dat 

dat afkomstig is van zeewier. Dat zou in vergane 

tijden z’n weg hebben gevonden naar die turf daar.  

Diezelfde connoisseur, die hij in kilt had leren ken-

nen als ambassadeur van Johnny Walker in Mexico, 

had hem bij die gelegenheid over Lagavulin verze-

kerd: “You can’t just like it, either you love it, or you 
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hate it.” Harrie behoorde dus tot de lovers, maar 

gegeven de omstandigheden waarin hij eventjes 

niets van ziekenhuizen wilde weten, leek Laphroaig 

de juiste keuze.  

 

Lupita kwam erbij zitten om het verhaal aan te hor-

en. Ze kon zich Anita nog herinneren van het eerste 

bezoek en had bij die gelegenheid al haar gebruike-

lijke twijfels geuit. Niet tijdens het bezoek zelf; er-

na, toen Anita al weg was. Ze heeft het nooit zo 

gehad op die nederlandse meisjes die op zoek naar 

avontuur naar Mexico komen, zich vervolgens in de 

nesten steken en dan de rommel laten opruimen 

door haar man. Die is veel te goed voor het leven; 

eigenlijk zou hij ze moeten laten stikken. Tijdens 

hun tien jaar huwelijk hadden ze al een aantal van 

dat soort gevallen gehad en eigenlijk was Harrie het 

wel met z’n vrouw eens, met dat laten stikken dan, 

maar als het dan weer eens zo ver was, bezweek hij 

steeds weer voor de vraag: wat doe je in zo’n 

geval?  

 

Ze zaten nog te praten toen de telefoon ging. Het 

ziekenhuis. Anita had een klaplong gehad, ze lag nu 

op de intensive care. Harrie had nog nooit van zoi-

ets gehoord, maar Lupita wist hem te vertellen dat 

longen een soort ballonnen waren en dat een 

klaplong betekende dat er één lek was. Die kan 

voorlopig niet geopereerd worden. Dat duurt wel 

een paar dagen. Nog een geluk dat ze op tijd in het 

Metropolitano was! In el Xoco had ze dat nooit 

overleefd, aldus Lupita. 

 

 

******************************* 

 

 

 (wordt vervolgd...) 
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