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´t Is lang geleden dat we zo´n dikke PoPo hadden als deze. Maar liefst 32 pagina’s, dat is geen klei-

nigheid! De reden is dat volgens de calendario Maya op 21 december van dit jaar de wereld vergaat , althans 

dat is de manier waarop sommige deskundigen die calendario uitleggen, dus willen we op de valreep nog zoveel 

mogelijk aan onze lezers kwijt. Dat het copiëren van het nummer dan wat meer gaat kosten dan normaal is ook 

wat minder zorgwekkend bij zulke vooruitzichten. 

Kennelijk geloven wij Nederlanders niet zo veel van dit soort voorspellingen. Op de algemene leden-

vergadering van 16 november hebben we net een groot deel van het bestuur vervangen en, als dat toch maar 

voor een maand zou zijn, zou je je afvragen: waarom eigenlijk nog? Namens de redactie, hartelijk dank aan de 

scheidende bestuursleden: Henk en Christina, Roel en Willie, en een hartelijk welkom aan de nieuwe 

bestuursleden: Els, Patricia, Frank en Jorrit. En ook een hartelijk welkom aan Roeland, Niels en Walter, 

weliswaar niet als nieuwe bestuursleden, dat waren ze al, maar in hun nieuwe functie als voorzitter, 

vicevoorzitter en penningmeester respectievelijk.  

In dit Kerstnummer hebben we een interview met onze nieuwe ambassadeur en tevens ere-voorzitter 

van de vereniging mr. drs. Dolf Hogewoning. Ook aan hem een hartelijk welkom in ons midden. Naast een 

woordje van onze nieuwe voorzitter en een verslag van het tennistoernooi, hebben we het jaarverslag, het fi-

nanciële verslag en het verslag van de kascommissie van onze vereninging, zoals goedgekeurd op de algemene 

ledenvergadering. Daarnaast een “Ik ben …” van Anneke Kooijmans die ons uitnodigt voor een culinaire trip 

naar Tepoztlán, een tweetal verslagen van het Sinterklaasfeest, één van Edwin Timmer als notuleerpiet en oud-

er en één van Eric van Nuland als organisator.  

Naast de gebruikelijke rubrieken van “wisten jullie’s” uit Nederland en van culturele activiteiten namens 

de ambassade hebben we het tweede en laatste deel van het verhaal van Ad ten Kate over de 

wederwaardigheden van Harrie Rutgers in het geval Anita van den Born en een stuk van Jan-Albert Hootsen 

over het verval van de viering van el Día de los Muertos en Mixquic en het weinig gepaste huwelijk tussen 

Allerzielen en Halloween. 

Voor het geval dat de deskundigen inzake de calendario Maya het toch bij het verkeerde eind hebben, 

wensen we onze lezers een goede Kerst en een voorspoedig 2013 toe. In dat geval zien we elkaar terug in het 

eerste nummer van wat de 50ste jaargang van de PoPo gaat worden. Helemaal zeker zijn we daar nog niet van, 

want zo vanzelfsprekend dat iedere dag opnieuw de zon opgaat is het nou ook weer niet. 

Ad, Edwin, Jan-Albert en Yolanda 

http://www.javaganu.net/
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VAN DE NIEUWE BESTUURSTAFEL...  

door Roeland Delfgaauw

Met het 

Sinterklaasfeest nog 

fris in gedachten, zet 

ik mij op deze eerste 

maandag van 

december achter de 

computer om enkele 

woorden tot U te 

richten. 

 

Op 16 November jl. 

is de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering 

gehouden, voor de tweede keer op de residentie van 

onze ambassadeur, dhr. Dolf Hogewoning. De 

opkomst van de ALV was wederom hoog en dus 

hebben velen kunnen horen en zien dat er een 

wisseling van de wacht binnen het bestuur heeft 

plaatsgevonden. Machteld, Christina, Henk, Roel, 

Willy hebben hun zetel in het bestuur afgestaan na 

jaren van trouwe dienst binnen onze Nederlandse 

Vereniging in Mexico. Uit naam van het vernieuwde 

bestuur willen wij hun hartelijk bedanken voor de 

inzet, de energie om gedurende talloze avonden van 

vergadering de NV te maken tot wat die nu is 

geworden is: een solide, actieve vereniging die vele 

activiteiten organiseert voor de Nederlandse 

gemeenschap in Mexico. 

 

Het nieuwe bestuur heeft inmiddels vier nieuwe 

dames en heren verwelkomd, van wie er sommigen 

al ervaring hebben met Nederlandse verenigingen 

elders in het buitenland. Op de ALV is het nieuwe 

bestuur aan U voorgesteld en inmiddels hebben we 

onze vuurdoop keurig doorstaan met het perfect 

organiseren van ons jaarlijkse Sinterklaas feest in 

Mexico-Stad. Dit evenement is bezocht door meer 

dan 200 kinderen en ouders op een gehele nieuwe 

lokatie. Ook hier wil ik uit naam van het nieuwe 

bestuur de Familie Slik van harte bedanken voor het 

ter beschikking stellen van hun tuin. Ik heb inmiddels 

via een twitter van de Sint vernomen, dat het een 

onvergetelijk mooi bezoek is geweest aan Mexico en 

dat hij en zijn Pieten graag volgend jaar weer terug 

willen komen. 

 

Ook laat de SINT zijn dankwoord geven aan: Eric, Els, 

Patrice, Walter en zus, Alfred, Hans, Henk en 

Christina. Hartelijk dank voor jullie inzet en tijd om 

dit mogelijk te maken. Zelf wil ik ook de KLM en 

Trafimar bedanken voor het logistieke gedeelte. 

 

Wat opviel tijdens de laatste twee evenementen is 

dat er veel nieuwe leden zijn bijgekomen dit jaar. 

Nieuwe families uit Nederland, Singapore, Jakarta, 

Havana en natuurlijk gewoon uit ons Nederland. Dat 

geeft de burger moed, want als vereniging hebben 

we altijd behoefte aan nieuwe leden, die zorgen voor 

frisse ideeën en nieuw enthousiasme. Neem gerust 

kontakt op met een van de bestuursleden, als U op 

wat voor manier dan ook wilt meehelpen in onze 

vereniging.  

 

Wat hebben wij voor U in petto in de nabije 

toekomst? In december zullen vele bedrijven een 

week dicht gaan en ook velen van U met vakantie, 

hetzij naar de familie in Holland of naar een mooi 

warm strand ergens in Mexico. Vandaar dat we pas 

in januari een nieuw sportief evenement zullen 

aankondigen en ook met een datum zullen komen 

voor een mogelijke nieuwjaarsborrel. 

 

Rest mij, als nieuwe voorzitter van deze gezellige 

vereniging in Mexico U veel leesplezier toe te 

wensen in deze uiterst informatieve PoPo en allen 

alvast prettige Kerstdagen toe te wensen en een hele 

goede en bovenal gezonde start in het nieuwe jaar! 
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GOEDHEILIGMAN BEZOEKT MEXICO-STAD  

door de notuleerpiet

Zo, denkt vader Alberto. Deze keer zal Sinterklaas 

mijn zoon eindelijk eens even de waarheid zeggen: 

‘Lief zijn voor je zusje!’ Wat thuis niet lukt, dat moet 

de Goedheiligman met zijn indrukwekkende baard, 

mijter en gouden staf dan maar duidelijk maken aan 

die hopeloos eigenwijze kinderen. Het plan voor de 

deskundige opvoedhulp lijkt waterdicht. Want welke 

koter durft er nou nee te zeggen tegen Sinterklaas? 

 

Het is 12 uur op 1 december als de tuin van de 

familie Slik vrolijk begint vol te stromen. Voor de 

verbaasde bezoekers spreidt zich een onmetelijk 

grasveld uit, alsof we in het Chapultepec-park zijn 

vandaag! Terwijl de stoeltjes en picknic-kleden in een 

wijde kring rond het nog lege bankstel worden 

geplaatst, speelt Henk Keizer – voor het zestiende 

jaar alweer – zijn muzikale deuntjes: ‘Sinterklaas is 

jarig…. Lalala-lala. Hee, heb je nog verzoekjes?’ 

 

Verzoekjes hebben de kinderen zeker. Want het 

wachten op Sinterklaas en zijn felgekleurde pieten 

duurt menige jonge Mexicaanse Nederlander toch 

wel lang. ‘Ik wil een Woody en Buzz!!!’, schreeuwt 

een driejarig meisje, terwijl haar ouders net op een 

picknic-lakentje gaan zitten. Als het aan de kleine ligt, 

is het kadootje geen verrassing vandaag. Als 

Sinterklaas zich nou maar gewoon aan het 

verlanglijstje houdt. 

 

Om de tijd te doden tot het hoge bezoek arriveert, 

duiken veel kinderen – en hun ouders – op het 

papier, de lijm, de scharen en confetti in de knip-en-

plak hoek. De ene na de andere mooie hoed 

verschijnt op het hoofd van de kleintjes. ,,Mag ik 

deze mee naar school?’’, vraagt een meisje trots. Dan 

neemt Marijke Balfoort de koters plots mee naar de 

andere kant van het grasveld: ‘Komt Sinterklaas daar 

al aan?’ 

 

Even later ploft de oude baas omringd door Zwarte 

Pieten op de bank neer die speciaal voor hem is 

neergezet. Zo ouderwets blijkt Sint trouwens niet, 

want hij draagt onder zijn tabbaard stiekem gewoon 

gympies! ,,Zo kinderen, ja, ik ben pas gisteravond 

aangekomen uit Nederland.’’ Waarna hij zijn grote 

boek opent en het eerste kind naar voren roept. 

 

Sinterklaas blijkt polyglot. Hij wisselt makkelijk van 

Nederlands naar Spaans naar Engels, wat de kleintjes 

maar wensen. Kinderen zetten grote ogen op als Sint 

exact weet waar ze wonen. Vaak brengen ze geen 

woord uit, maar zijn ze blij als ze een chocoladeletter 

krijgen toegestopt. Zelfs grote kinderen, toch ruim de 

tien voorbij, schuiven aan. ,,Mijn zoon gelooft nog 

steeds’’, zegt een moeder samenzweerderig, op 

veilige afstand van het jaarlijkse ritueel. ,,Ja, wat wil 
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je? Op die expatschool is er niemand die het hem 

vertelt! En ik ga niks zeggen.’’ 

 

Iets later loopt één van de Zwarte Pieten doelloos 

over het grasveld heen en weer, een halfvolle zak 

met snoep over zijn rug. Veel kinderen hebben dan 

de speelplaats achter in de tuin ontdekt. Schoentjes 

liggen wild verspreid rond de trampoline. Terwijl 

Sinterklaas in de verte al improviserend de laatste 

kinderen toespreekt (het Sinterklaasboek is allang 

dicht), zijn een aantal jongens aan het voetballen. 

Krijgt u de zak pepernoten een beetje leeg Zwarte 

Piet? ,,Nee, helemaal niet’’, reageert Piet somber. 

Huh? Waarom niet? ,,Die kinderen hebben te kleine 

handjes.’’ 

 

Hoofdkok Eric van Nuland heeft dat probleem niet. 

De soep, huzarensalade en typische saté – bereid 

door hem, Els Bosch en Patricia Zonneveld – zijn 

binnen een mum van tijd verslonden. ,,Aaauw!’’ De 

maaltijd kost de meesterkok vanmiddag alleen een 

verbrande vinger. Ook aan drank lijkt het de circa 

tweehonderd gasten niet te ontbreken. 

 

Aan het eind van het feest staat papa Alberto de boel 

in te pakken. En? Een strenge belerende vinger voor 

je zoon? Is hij even flink toegesproken door de 

Goedheiligman? ,,Helemaal niks!’’, zegt de vader 

verbaasd en gepikeerd. En Sinterklaas had nog wel zo 

aangedrongen om het briefje met aandachtspunten 

naar hem op te sturen! ,,Volgend jaar hoef ik die dus 

niet meer in te vullen. Dit is het tweede jaar dat die 

ouwe baard er niet eens naar kijkt.’’ Dat wordt dus 

zelf harder ingrijpen. 

Bij de kinderen daarentegen geen greintje frustratie. 

Als de cadeautjes zijn uitgedeeld genieten zij van 

nieuwe prinsesjes, een bouwpakket, een spel van 

professor Teddy Sabio of iets anders leuks. Slechts 

één keer klinkt er teleurgesteld: ,,Je krijgt ook nooit 

wat er op het verlanglijstje staat!’’ De volwassenen 

zoeken hun eigen cadeautjes vlak voor vertrek nog 

even uit bij bakker Koen Houwen, die naast de 

stroopwafels en gevulde speculaas dit keer een heel 

broodassortiment heeft uitgestald. 

 

Als tegen een uur of vijf het enorme grasveld 

eindelijk leegloopt, concludeert oudgediende Henk 

Keizer: ,,Dit was de beste locatie in dertig jaar 

Sinterklaas! En waarschijnlijk ook de drukst bezochte. 

Maar deze tuin is ook zo groot, dat niemand daar last 

van had.’’ Sinterklaas is dan al lang vertrokken. 

Sprintend op zijn gympies, om het KLM-vliegtuig naar 

Nederland nog te halen. 

 
     

Prijzen Paspoort Buitenland Fors Omhoog 

Nieuwsbericht | 20 november 2012 

Vanaf 1 januari 2013 betalen Nederlanders die in het buitenland een paspoort 

aanvragen een hoger tarief voor hun reisdocumenten. Per 1 januari 2013 wordt 

het tarief voor een paspoort bij zowel grensgemeenten in Nederland waar niet 

ingezetenen voor een reisdocument terecht kunnen (Den Haag, Enschede, Echt-

Susteren, Maastricht, Oldambt, Bergen op Zoom) als bij de Nederlandse ambas-

sades en consulaten fors verhoogd. 

Daarnaast komt het jeugdtarief (tot 16 jaar) voor paspoorten die in het buitenland worden aangevraagd 

te vervallen. Daarbij wordt aangesloten op de binnenlandse praktijk. 

Kijk op www.paisesbajos.com.mx voor de nieuwe tarieven. 

http://kijk/
http://www.paisesbajos.com.mx/
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SINTERKLAASVIERING 2012: HOE ORGANISEER JE ZO’N 

FEEST?  
  

door Eric van Nuland  

De afgelopen Sinterklaas viering was een 

hoogtepunt; een prachtige locatie, nog nooit zoveel 

mensen bij elkaar gehad. Dat moet natuurlijk wel 

georganiseerd worden. Hoe doe je dat? 

Het team van de organisatie 

 

Het team voor dit event was: Roeland Delfgauw, 

Walter Elderink, Els Bosch, Patricia Zonneveld, Jorrit 

Tolhoek, Alfred Slik, Henk en Christina Keizer en ik. 

Onder het genot van een hapje en een drankje 

komen wij regelmatig bij elkaar om events te 

organiseren, en dat zijn gezellige avonden. Vaak 

komen we dus ook tijd te kort om de puntjes op de i 

te zetten en wordt er de dagen erna flink wat op en 

neer gebeld, gemailed en nu ook ge-Whatsup'ed. Het 

verdelen van de taken is vaak het probleem niet, 

maar de invulling ervan is niet altijd helemaal 

duidelijk.  

 

Henk doet de muziek, dat doet hij al jaren, en neemt 

de stoelen die hij thuis heeft staan mee. Om aan 

elektriciteit te komen moest hij weer even naar de 

winkel voor een langer snoer. Kopietjes maken van 

de liedjes was een puinhoop. Nadat hij de originele 

had afgegeven werd die winkel gesloten en die is 

nooit meer open gegaan. Dus paniek. Zijn vrouw 

Cristina doet altijd het plak- en knipwerk, blijkt dat 

de plak opgedroogd was en ververst moest worden, 

toch weer even de Ajusco afrijden om bij Hyper 

Lumen te gaan shoppen. Iedereen die tafels had 

moest die de dag ervoor of op zaterdagmorgen zelf 

afgeven. Roel van Halen had ook nog wat stoelen. 

Roeland heeft met het busje van de zaak het bier 

gebracht en de bank, waarop Sinterklaas moest 

zitten, bij Patricia opgehaald. Dus op zaterdagmorgen 

was er wat te sjouwen. Jan Maarten van Els heeft 

fantastisch meegesjouwd. 

Walter, onze boekhouder, had alles goed voorbereid 

en samen met Jorrit de Entree netjes verzorgd. Een 

belangrijk punt. Alfred, onze gastheer en natuurlijk 

ook zijn vrouw, hadden de zaakjes tot in de puntjes 

georganiseerd. De valet parking, hoe de autos en de 

spullen georganiseerd moesten worden, en nog 

duizend en een details. Wij waren daar met z'n allen 

te gast en de security, mantenimiento en limpieza 

mensen hebben ook allemaal meegeholpen, niet 

voor niets natuurlijk. Alfred was dus de leider van de 

bende en dat kan hij wel aan.  

 

Patricia en Els zijn aan het koken geslagen en van 

alles en nog wat geregeld thuis en in de Supermarkt, 

opdat alles goed zou gaan. Tja, de kurketrekker, 

bieropener, messen, handdoek, vuilniszakken, 

schalen, etc, maken het leven wat makkelijker op 

zo'n dag. Om die kleine dingen niet vergeten, daar 

heb je ervaring voor nodig. Saté's maken, meloenen 

doorsnijden, soep maken, stokbrood snijden, er is 

wat te doen op zo’n dag! 

Ik zou het eten doen, maar uiteindelijk werd het ook 

het drinken, ofwel de catering. Dat er deze keer meer 

dan 200 mensen zouden komen was een verrassing. 

Eten maken voor zoveel mensen heb ik nog nooit 

gedaan. Dus dacht ik bij de chinees een kilo of 40 nasi 

op te halen. Dat heb ik geprobeerd maar dat blijkt 

niet echt een optie te zijn. De nasi ziet er niet echt 
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Hollands uit en om 40kg warm te maken is te veel 

werk. Dus maar een kouwe schotel maken. Op 

woensdag samen met Paula naar de supermarkt en 

daar vier winkelkarretjes vol eten, drinken, servetjes, 

wc-papier, bekertjes, bestek, bordjes, koffie, fris, 

water, etc etc. gekocht. Valt niet mee met vier 

wagentjes door de supermarkt. Gelukkig paste alles 

net in de auto. Daarna toch nog naar de Commercial 

Mexicana om het vlees, uitjes, etc te kopen en dat 

moest dus op schoot omdat de auto ramvol zat. 

Thuis leuk alles naar de keuken sjouwen, en daarna 

moe naar bed. 

 

De volgende dag ging onze muchacha, Helena, naar 

de markt om de aardappels, uien, appels, etc te 

kopen. Paula en ik lekker aardappeltjes schillen en 

Helena in de stoompan alles aan de kook brengen. 

Tegen een uur of 5 waren de aardappels en de 8kg 

vlees klaar. Vrijdagmorgen aan de gang gegaan om 

de 4kg augurken, 2kg uitjes en 4kg uien te choppen. 

Daarna omkleden en naar het etentje gegaan met 

Hans van den Broek. Dat duurde langer dan gepland; 

daarna leuk met Ad ten Kate naar huis gereden, 

gezellig 2 uur in het verkeer. Dus een beetje laat 

thuis en snel de appels met Paula gaan schillen, en 

shoppen. Daarna alles mixen. Dat gaat met 2kg 

mayonaise om er een lekkere prak van te maken. 

Heb toen ook nog even een gasstel en gastank 

geregeld om de satésaus en de soep warm te kunnen 

maken, oops bijna vergeten. Toen alles klaar was 

hebben we er een glaasje op gedronken. 

 

Dan breekt de dag aan, zaterdag, Sinterklaas viering. 

Donderdag had ik al de frisdrank, water, etc naar de 

tuin gebracht en hebben Alfred en ik verschillende 

malen via de lift alles naar beneden gesjouwd, wat 

een gedoe! Deze morgen weer hetzelfde liedje, 

gelukkig waren er wat mensen om mee te helpen.  

 

Op een goed moment komt dan alles bij elkaar in het 

keukentje/bar en moet alles tegelijk gebeuren. Blijkt 

dat de grote koeler van Heineken niet bij Roeland in 

de bus paste dus hebben we maar een koelbox. 

Gelukkig was Jan Maarten creatief en heeft dat even 

opgelost met nog twee bakken. Het ijs heeft het tot 

op het einde van de dag alle drank mooi fris weten te 

houden. Douwe Egberts koffie was er deze keer niet 

omdat het bedrijf van vroeger is overgenomen door 

Smukkers en die lenen geen apparaten meer uit. Dus 

ging Jorrit koffiezetten met twee kleine 

koffieapparaten, dat moet volgend jaar beter 

georganiseerd worden. Tijdens de dag zelf loop ik als 

een kip zonder kop rond om alles kort te sluiten. Na 

een paar uur is alles echter onder kontrole en loopt 

het allemaal vanzelf. Hier en daar een beetje de zaak 

regelen en effe uitrusten. 

 

Als je dan rond kijkt en iedereen ziet met een happy 

face, kinderen leuk aan het spelen, iedereen aan het 

kletsen, prachtig weer, mooie tuin (park) dan word ik 

een beetje warm van binnen en vergeet je snel al het 

werk en gesjouw dat er gedaan is. 

 

Zo organiseer je dat dus. Zo’n feest. Heel eenvoudig! 

 



JAARGANG 49, NR 5, DECEMBER 2012 

IK BEN ..... ANNEKE KOOYMANS  
 

Het was aan het begin van de jaren negentig. Ik was 

een jaar of tien en ik had met mijn vader, moeder en 

twee broers een rustig en vreedzaam bestaan op het 

platteland in Markelo, Overijssel. Het was een 

doordeweekse avond en zoals altijd keken we na het 

eten naar het NOS Journaal. Ik zag een reportage 

over vervuiling in Mexico-Stad. Ik zag heel veel 

kevers en mensen met mondkapjes. Na het uit mijn 

hoofd leren van alle landen en hun hoofdsteden voor 

een aardrijkskundetoets,  was het mijn tweede 

ontmoeting met Mexico-Stad. En ik vroeg mij af: Hoe 

kunnen mensen daar in godsnaam wonen?  

 

Nu, zo’n twintig 

jaar later, ben ik al 

meer dan vier jaar 

woonachtig in die 

stad. En ik moet 

zeggen: die vraag 

dringt zich nog 

steeds af en toe op. Maar het gaat. Je kunt in deze 

stad wonen. Daar zijn 20 miljoen mensen het bewijs 

van. Het gaat nèt, heb ik het gevoel. Het gaat zolang 

het niet te hard regent, het geen quinze de pago is 

en zolang er ging andere al te grote afwijkingen van 

het normale zijn. Voor mij persoonlijk gaat het net 

omdat ik sinds twee jaar ook een huisje in Tepoztlán 

(Morelos) heb en het stadse leven kan afwisselen 

met wandelen door de bergen, luisteren naar 

krekels, hanen en honden en ruiken aan de 

combinatie van geroosterde mais en paardenpoep. 

 

In 2008 had ik mijn studies in psychologie en 

sociologie in Groningen en Amsterdam afgerond en 

kwam ik via via in contact met de directrice van een 

nongouvernmentele organisatie in Mexico-Stad. Een 

organisatie die educatieve programa’s maakt voor 

arme een laagopgeleide bevolkingsgroepen. 

Programma’s over, onder andere, gezondheid, 

economische zelfstandigheid, vrouwenemancipatie 

en huiselijk geweld. Na een paar keer heen en weer 

schrijven bestond opeens de mogelijkheid om in 

Mexico te gaan wonen. Een mogelijkheid waar ik 

uiteindelijk voor koos. Wat lonkte was waarschijnlijk 

een combinatie van avontuur, de mogelijkheid om 

elke dag een zonnebril te dragen en het idee dat je 

de grootste stad ter wereld kunt invullen als je adres 

wordt gevraagd.  

 

Voor mijn vliegtuig in Mexico-Stad landde was ik daar 

niet eerder geweest. Ik ging voor mijn eerste 

kennismaking en ook om voor onbepaalde tijd te 

blijven. In de comfortabele leesstoelen van de 

Openbare Bibliotheek in Amsterdam had ik alles 

gelezen wat ik over Mexico te pakken kon krijgen. 

Wat mij daarvan het meest is bijgebleven is dat 

chocolade oorspronkelijk uit Mexico komt. Dat wist 

ik toen nog niet en trok mijn aandacht. De mens 

heeft een selectief geheugen en dat is maar goed 

ook.  

 

Het was ongeveer zeven uur s’avonds toen mijn 

vliegtuig de daling inzette richting Benito Juarez. Ik 

moest vechten tegen de slaap omdat ik de avond 

tevoren mijn leven in Amsterdam had afgesloten met 

een lange filmavond waarin Gael Garcia Bernal, 

Diego Luna en een roadtrip naar het nog altijd tot 

mijn verbeelding sprekende Boca del Cielo een 

hoofdrol speelden. Ik vocht tegen de slaap, maar 

wilde sowieso wakker blijven, want over Mexico-Stad 

vliegen, vooral als de avond net zijn intrede doet, 

scheen sensationeel te zijn. Ook dat had ik in de 

comfortabele leesstoelen van de OBA gelezen. Ik 

keek naar de stad die mijn thuis moest worden en ik 

zag met mijn eigen ogen wat ik altijd door het oog 

van een camera had gezien, maar wat inderdaad echt 

bleek te bestaan: ik zag kevers. Ik zag de 

Popocatépetl en  ik dacht het Zócalo te zien en de 

katedraal.  

 

Ik ontdekte al snel dat ik hield van wandelen door 

Roma sur, van even stoppen voor koffie en een 
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krant, van af en toe opkijken naar de oude auto’s die 

overal geparkeerd stonden. Ik ontdekte dat ik van 

chilaquiles houd en over het algemeen van veel te 

veel en veel te lang ontbijten. Ik stortte me in het 

expat leven en ging met Amerikaanse collega’s uit 

eten in Condesa en naar theater premieres in het 

Centro Historico of in Coyoacán. En we hielden 

Mexicaanse filmavonden bij een vriendin die aan 

Parque Mexico woonde. Ik vond het vooral leuk als 

één van de tamales verkopers voorbij kwam: “Hay 

tamales Oaxaqueños, tamales calientitos”. Of ook als 

wij gezellig binnen zaten en je het getoeter van het 

verkeer hoorde. Dat verkeer was het bewijs dat je in 

Mexico-Stad was. Dat wist ik al sinds ik tien was.   

 

Maar na een tijdje werd dat verkeer ook vervelend. 

Mijn ogen begonnen erdoor te tranen en mijn keel 

begon er pijn door te doen. Mijn maag begon te 

protesteren tegen dat eten wat ik zo lekker vond. 

Ook had ik van tevoren niet lang genoeg stilgestaan 

bij het feit dat het lastig is om voor een Spaanstalige 

organisatie te werken als je in het Spaans eigenlijk 

alleen maar eten kan bestellen en een hotelkamer 

kan boeken. De vrienden die ik gemaakt had gingen 

weer weg en van de machos werd ik moe. Ik was 

klaar om in Nederland te solliciteren voor een 

promotieplek.  

 

Maar dat liet Mexico niet gebeuren. Ik ken haar 

inmiddels een beetje. Een klein beetje. En zoals ik 

haar ken laat ze telkens als het allemaal tegen lijkt te 

zitten en moeilijk lijkt te zijn ook haar andere kant 

zien: hoe de zon tijdens het ondergaan door de 

wolken kan schijnen alsof de lucht het Panteon in 

Rome is, hoe de chiles en nogada smaken bij Café 

Tacuba, hoe fijn het bootritje van Zihuatanejo naar 

Playa Las Gatas is, hoe lekker de vis daar, bij 

Restaurante Yolanda. Hoe Mexicanen glimlachen en 

vechten voor een fijn leven, hoe moeilijk ze het ook 

hebben. Hoe je in Tepoztlán naar een andere wereld 

kan vluchten, ook al is het maar een uur van de stad. 

En ook: de cursus die ook over de geschiedenis van 

de Mexicaanse keuken volgde aan de UNAM. En hoe 

ik daardoor verliefd werd op dat koken en op die 

UNAM. Dus ik bleef. Om te promoveren aan de 

universiteit, om te ruiken, koken, proeven en te eten. 

En omdat liefde op zijn best is als ze gedeeld wordt, 

begon ik een bedrijfje waarmee ik culinaire tours 

door Tepoztlán organiseer. En laat ik mensen 

proeven aan de geschiedenis en de smaken van 

Mexico. En aan de onweerstaanbare charme van 

Tepoztlán; cowboys die hun paarden door de 

kinderkopjesstraten rijden, de tortillerias en 

taquerias, haar mole en mezcal. 

 

Maar ik bleef 

vooral ook 

omdat mijn 

vriend naar 

Mexico was 

gekomen om 

te werken als 

correspondent

. En omdat ik 

een ex-

straathond uit 

Acapulco was 

tegengekomen 

die me geen 

keuze had gelaten anders dan haar mee te nemen en 

een huis te geven.  

 

Het Mexico vanuit die leesstoel in de OBA en dat 

journaalbericht in Markelo lijken nu erg ver weg; 

abstracte verwijzingen zijn concrete ervaringen 

geworden. En wat vreemd was is nu gewoon: 

studenten aan de UNAM, hun spijkerbroeken met 

zilveren knopjes,  hun stopwoordjes en hoe stelletjes 

kussen op de campus. Het feit dat de pesero veel te 

hard optrekt nog lang voor je een plekje hebt 

gevonden. En dat de metrobus elke ochtend in een 

haringvat veranderd. De fanfare die elke dag door 

Tepoztlán trekt. Wat nu vreemd begint te worden is 

dat bezoekers vanuit Nederland er zo van op kunnen 

kijken.  

 

Ook proeven aan Tepoztlán? 

tepoztaste@gmail.com/www.tepoztaste.com 

mailto:tepoztaste@gmail.com/www.tepoztaste.com
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WIE IS ONZE NIEUWE AMBASSADEUR?  

door Ad ten Kate 

In het eerste nummer van de PoPo dit jaar stond een 

stukje met hetzelfde opschrift. Eerder dan 

oorspronkelijk de bedoeling was, is Laetitia van den 

Assum uit Mexico vertrokken en inmiddels in Londen 

neergestreken. Sinds enkele maanden is Dolf 

Hogewoning ambassadeur van Nederland in Mexico 

en hij was onmiddellijk bereid zich ook te laten 

interviewen. In het laatste nummer van de PoPo dit 

jaar dus een kennismakingsinterview met hem. 

 

Ik zou graag iets willen weten over je achtergronden, 

wat en waar je hebt gestudeerd en iets over je 

loopbaan. 

Ik ben geboren in Leiden, opgegroeid in Dordrecht en 

heb gestudeerd in Leiden, eerst geschiedenis, daarna 

rechten. Anne-Marth heb ik daar in 1981 leren 

kennen. Heb je haar al ontmoet? 

 Ja, op de Algemene Ledenvergadering. 

Na mijn afstuderen ben ik drie jaar advocaat geweest 

in Amsterdam, bij Houthoff.  Daar hebben Anne-

Marth en ik onze eerste dochter gekregen. Eind 1986 

ben ik bij Buitenlandse Zaken begonnen. In 1987 

eerst het klasje gedaan. 

Het klasje? 

Ja zo heette dat, en zo heet het nog steeds trouwens. 

Dat is de opleiding voor de dienst Buitenlandse 

Zaken. Daarna heb ik een paar jaar op het 

departement zelf gewerkt en van 1990 tot 1992 bij 

de Permanente Vertegenwoordiging in Genève. 

Permanente Vertegenwoordigingen zijn in 

tegenstelling tot ambassades vertegenwoordigingen 

bij multilaterale instanties. De zogenaamde PV’s. We 

hebben er een stuk of zeven. Bijvoorbeeld bij de VN 

in New York en bij de Europese Unie in Brussel. Die in 

Genève was bij de VN daar en ook bij het GATT. 

Naderhand werd dat dus de WTO. We zaten toen 

nog in de Uruguay-Ronde en in de uitfasering van het 

multivezelakkoord (de quota op textiel). We hadden 

daar een goede tijd. We hebben er drie kinderen 

tegelijk gekregen. Er was er dus al een uit 

Amsterdam, maar toen kwam er een drieling bij. In 

1992 gingen we naar Costa Rica, waar ik m’n ervaring 

van Genève goed kon gebruiken. De eerste dag dat ik 

er zat schreef ik al een rapport over het 

bananenconflict: Europa beschermde toen nog de 

eigen bananen door quota te stellen op de 

dollarbananen uit Midden-Amerika. In 1995 gingen 

we terug naar Nederland, waar ik me vooral met 

Europese integratie heb beziggehouden. Daar ben ik 

een groot voorstander van de Europese Unie 

geworden. In 2002 werd ik de tweede man op de 

ambassade in Madrid, en van 2006 tot 2009 

Algemeen Secretaris van de Koningin. 

 

Wat doet een algemeen secretaris van de Koningin? 

Hij of zij adviseert en coördineert bij het 

voorbereiden en uitvoeren van het programma van 

de Koningin en hij geeft ook leiding aan de 

secretariaten van de andere leden van het Koninklijk 

Huis. Maar in die functie ben je ook veel bezig met 

de communicatie over alle activiteiten van het 

Koninklijk Huis. Wat ik een voorrecht vond in die 

baan was de omgang met de top van de Nederlandse 
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beeldende kunst en muziek. Ik heb ook veel moderne 

dans kunnen zien. Nederland heeft veel te bieden op 

dat gebied. Natuurlijk het Nederlands Dans Theater, 

maar ook bijvoorbeeld Conny Janssen Danst uit 

Rotterdam. Het zou mooi zijn die groep naar Mexico 

te halen. Anne-Marth is erg geïnteresseerd in 

moderne kunst, is zelf beeldhouwer.  

 

Heb je Floor Kist gekend in die tijd? Floor was 

Grootmeester van het Huis van de Koningin, maar 

aan het eind van de jaren zeventig was hij hier 

ambassaderaad. Hij heeft nog iets bijgedragen aan 

het jubileumboek voor het 100-jarig bestaan van 

onze vereniging. 

Ja, ik heb hem goed gekend. Hij was al weg toen ik 

kwam, maar hij had een goede band met de Koningin 

en daarom kwam hij nogal eens langs. 

 

In 2009 werd ik ambassadeur in Syrië, waar zoals je 

weet in maart 2011 de revolutie uitbrak. Een zware, 

maar wel zeer interessante tijd. Afgelopen februari 

werd ik teruggeroepen en in maart werd de 

ambassade voorlopig gesloten.  Daarna heb ik veel 

rondgereisd om met de oppositie te praten. Omdat 

het er niet naar uitzag dat de ambassade weer snel 

openging ben ik door de minister gevraagd Laetitia 

op te volgen in Mexico. Anne-Marth en ik hadden 

daar meteen veel zin in. Een groot land met een 

fantastische cultuur en een dynamische economie, 

wat wil je meer? Maar we zullen het Midden-Oosten, 

en vooral de Arabische cultuur en omgangsvormen 

natuurlijk wel een beetje missen. Terug naar Latijns-

Amerika was voor ons wel spannend. Anne-Marth 

wilde vooral naar een grote hoofdstad.  

 

Nou, dat is dan wel gelukt met Mexico-Stad. 

En wat zijn je plannen met deze nieuwe functie? Heb 

je bepaalde opdrachten meegekregen vanuit Den 

Haag? 

Goede consulaire dienstverlening is natuurlijk een 

hoofdtaak van de ambassade. Verder is mijn 

opdracht vooral het bedrijven van economische 

diplomatie. We hebben in Nederland een enorme 

kennis en een geavanceerde technologie op het 

gebied van waterhuishouding, landbouw, tuinbouw, 

afvalverwerking, schone energie enz. Neem nou de 

universiteiten van Delft en Wageningen, die hebben 

wat te bieden en Mexico heeft daar behoefte aan. 

Om daarmee aan de slag te gaan moeten er 

contacten gelegd worden zowel in de politiek als op 

academisch niveau. Zo hebben we al goede 

contacten gelegd in Tabasco, een staat die enorm te 

lijden heeft van overstromingen en in samenwerking 

met de universiteiten in Nederland wordt er nu een 

plan van aanpak voorbereid waar de Nederlandse 

waterindustrie natuurlijk ook bij betrokken gaat 

worden. Daar zijn we hard mee bezig. Jaap Veerman 

is erg actief met zijn team.  

 

Ambassadeur Hogewoning en Minister van Staat 
Hans van den Broek tijdens de bijeenkomst 

“Holland, Gateway to Europe” op 30 november jl. 
 

Daarvoor moet je dus nogal proactief zijn als 

ambassade. 

Ja, maar alles afgestemd op de Nederlandse 

topsectoren. Gelukkig is het bedrijfsleven zelf al zeer 

geïnteresseerd in de Mexicaanse markt, vooral ook 

vanuit de Nederlandse land- en tuinbouwsector. Wij 

kunnen dat ondersteunen door het leggen van de 

juiste contacten, het geven van goede informatie, 

het organiseren van netwerkbijeenkomsten 

enzovoort.  Onze landbouwraad Gabrielle Nuytens is 

ook heel actief buiten Mexico DF, in staten als 

Querétaro, Aguascalientes, en nu ook Sinaloa en 

Nayarit.   
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Zie je ook een rol voor het Nederlandse bedrijfsleven 

in de petroleumsector? 

Ja zeker. PEMEX is natuurlijk wel een staatsbedrijf, 

maar ze hebben hulp nodig uit de particuliere sector, 

bijvoorbeeld bij het diepteboren, maar ook bij het 

winnen van “shale gas”. Hoe heet dat in het 

Nederlands? Geen idee. Ik ken het ook alleen maar 

als “shale gas”.Ook in de dienstverlening rond de 

eigenlijke exploratie van olie en gas hebben we veel 

te bieden, bijvoorbeeld bij de bouw van platforms en 

transport. Heerema is een van onze bedrijven die op 

dat gebied actief zijn, maar we hebben natuurlijk ook 

Mammoet en Damen, ingenieursbureaus als Fugro, 

Pakhoed enz.      

 

Een belangrijk punt voor deze bedrijven is de 

veiligheid. Ik denk trouwens dat de Nederlandse 

media wel wat meer aandacht kunnen geven aan de 

positieve kanten van de Mexicaanse transitie. De 

economische ontwikkeling hier is echt veelbelovend. 

Ik denk dat de nadruk op het drugsgeweld ook te 

maken heeft met de invloed van de media in de VS 

op de Nederlandse berichtgeving. Maar ja, voordat 

Nederlandse bedrijven hier (verder) investeren willen 

ze toch wel een zekere garantie hebben voor hun 

veiligheid. 

 

Maar wat kunnen jullie daar nou aan doen? 

We kunnen bij de Mexicaanse overheden op zo hoog 

mogelijk niveau aandringen op het belang ervan en 

zorgen dat we optimaal zijn geïnformeerd.  Wat ik 

naast het economische werk ook als opdracht heb 

meegekregen is om het beleid van Mexico te volgen 

en waar mogelijk te steunen op het gebied van de 

mensenrechten. Nederland legt vooral nadruk op de 

positie van vrouwen. We vragen aandacht voor 

thema’s als geweld tegen vrouwen, hun 

reproductieve rechten, maar ook voor het tegengaan 

van discriminatie van mensen met een andere 

geaardheid. Dat kan soms gevoelig liggen in Mexico.  

Heb je nog speciale hobbies?  

Ik neem me voor om met Anne-Marth echt zoveel 

mogelijk van dit prachtige land te zien. Dus je kunt 

reizen door Mexico wel als mijn hobby zien. Verder 

kan je me midden in de nacht wakker maken voor 

een rondje golf. Ik heb nu een paar Nederlandse 

geloofsgenoten gevonden die ook van die sport 

houden en met wie ik hoop regelmatig te spelen.  

 

Wat zijn je indrukken van de Nederlandse 

gemeenschap in Mexico? 

We zijn erg blij dat er een actieve Nederlandse 

gemeenschap is die in de afgelopen maanden al 

heeft laten zien mooie evenementen te kunnen 

organiseren. We hopen zoveel mogelijk aan alles 

mee te doen. Ik vond Sinterklaas echt geweldig 

gezellig. Ook de Dutch Business Club is natuurlijk een 

prima initiatief. De contacten via Henk Keizer zijn 

zeer nuttig. We hopen ook de Nederlanders buiten 

Mexico regelmatig te bezoeken. We zijn al in Cancún 

geweest en ikzelf in Querétaro. In Cancún had onze 

honorair consul Ingrid Bosman een prima avond 

georganiseerd. Het is belangrijk om contact te 

houden met zoveel mogelijk Nederlanders in Mexico. 

En daarbij is dat ook erg gezellig en leerzaam.  
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UITREIKING PRINS CLAUS PRIJS AAN TERESA MARGOLLES  

door de Nederlandse ambassade 

Visueel kunstenaar Teresa Margolles (1963, Mexico) krijgt op 6 januari 2013 

de Prins Claus Prijs uitgereikt in het Museo Universitario de Arte 

Contemporáneo (MUAC) in Mexico-Stad. Op deze dag wordt tevens haar 

tentoonstelling ‘La Promesa’ in het MUAC afgesloten en een catalogus met 

haar werk, dat zich richt op de diepe sporen die geweld nalaat in de 

dagelijkse samenleving, aangeboden.  

 

Het Prins Claus Fonds reikt ieder jaar elf Prins Claus Prijzen uit aan personen en organisaties wier culturele 

activiteiten een brede en gunstige invloed op de ontwikkeling van hun samenleving of gemeenschap hebben. 

Kunstenaars, kritische denkers en culturele organisaties worden gehuldigd voor hun excellente uitingen op het 

snijvlak van cultuur en ontwikkeling, in gebieden waar de vrijheid van culturele expressie beperkt is door 

conflict, armoede, onderdrukking of taboes. 

 

Tot 15 maart 2013 is de expositie ‘Carnal’ van Teresa Margolles te zien in de Prince Claus Fund Galerie in 

Amsterdam. Carnal betekent ‘lichamelijkheid’ in het Spaans, maar wordt in Mexico ook wel gebruikt om aan te 

duiden dat iemand dichtbij je staat. In het werk van Margolles verwijst carnal naar zowel het lichaam als naar 

de onderwerpen die ze kiest en de sociale kwesties die ze aansnijdt. De tentoonstelling richt zich op de stad 

Ciudad Juárez en zinspeelt op hoeveel een samenleving, getraumatiseerd door drugsgeweld en geweld tegen 

vrouwen, kan verdragen.  

 

Het atelier van Teresa Margolles is gevestigd in een 

mortuarium in Mexico-Stad. Ze wordt hier 

geconfronteerd met slachtoffers uit de lagere sociale 

klasse, wiens families het zich niet kunnen permitteren 

om de lichamen van hun dierbaren op te eisen. Margolles 

ziet het lijkenhuis als een zuivere weerspiegeling van de 

samenleving, met name in haar woongebied, waar sterfte 

ten gevolge van armoede, drugsgerelateerde misdrijven, 

de politieke crisis en het brute militaire antwoord daarop 

gemeenschappen heeft verwoest. Haar werk belichaamt 

een vorm van solidariteit met de overledenen en de strijd 

die ze voert om hen niet te vergeten.  

De conceptuele, minimalistische werken roepen een gevoel van afschuw op vanwege de confrontatie met de 

slachtoffers van geweld. Zo lopen bezoekers van haar expositie bijvoorbeeld door een mist, alvorens te weten 

dat die bestaat uit water dat gebruikt is om de lijken van slachtoffers van geweld te wassen. Teresa Margolles 

wordt door de jury geroemd om haar krachtige kunstwerken die aandacht vragen voor geweld, armoede en 

vervreemding. Ook bewondert de jury haar voor haar moed en integriteit in de schending van maatschappelijke 

en artistieke conventies. Naast de Prins Claus Prijs heeft Teresa Margolles tevens recentelijk de Artes Mundi 

prijs gewonnen. De Artes Mundi is de belangrijkste kunstprijs in het Verenigd Koninkrijk. 
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CULTUURPESSIMISME  

door Jan-Albert Hootsen 

Mijn schoonmoeder was wild enthousi-

ast toen ik het haar voorstelde. ,,Naar 

Mixquic voor de Dag van de Doden? 

Natuurlijk!¨ Ze pakte meteen haar spul-

len en zat al in de auto voor ik de tele-

foon had opgevangen. Haar enthousi-

asme was begrijpelijk; Mixquic, dat 

kleine plaatsje in Estado de México 

vlakbij Valle de Chalco, heeft een repu-

tatie hoog te houden als een van de mooiste plekken 

om de herinnering aan overleden geliefden hoog te 

houden. Het kerkhof vult zich ieder jaar met vele 

duizenden mensen, die met wierrook en versieringen 

er een mooie gebeurtenis van maken. 

 

Althans, zo was het jaren geleden, weet ook onze 

eigen redacteur Adriaan ten Kate, die met veel plezi-

er kan vertellen over zijn vroegere bezoeken aan het 

plaatsje. Zo ook mijn schoonmoeder. Ze was al meer 

dan twintig jaar niet meer in Mixquic geweest, en 

zoveel voorpret heb ik in de drie jaar dat ik haar ken 

nog niet van haar gezicht zien afdruipen. 

 

Helaas, de Dag van de Doden in Mixquic is 

tegenwoordig een beproeving. Het hele dorpje is 

gevuld met kraampjes die meer weg hebben van 

tianguis in Nezahualcóyotl dan van een uniek, 

jaarlijks terugkerend cultureel evenement in een 

dorpje op het platteland. En de muziek! Reggaeton, 

stampend hard, de hele avond door. Duizenden 

mensen krioelen door de volledig dichtgeslibte 

straatjes, duwend, trekkend. Het is niet leuk om door 

de propvolle gelegenheidsmarkt te moeten lopen, 

het is werk. 

 

Eenmaal aangekomen bij het kerkhof, was ook de 

traditionele bijeenkomst bij de graven der geliefden 

nogal een sof. Het kerkhof ziet er nog steeds mooi 

uit; wierrook, palmbladeren, families die verkleed bij 

de grafstenen staan. Probleem is alleen; door de 

enorme duwende en trekkende massa 

is ook de gang door het kerkhof een 

beproeving. Foto´s nemen is moeilijk, 

ervan genieten bijna onmogelijk. 

 

De Dag van de Doden is niet meer wat 

het geweest is. Het is steeds groter, 

steeds commerciëler, steeds massaler. 

Misschien is het jammer, afhankelijk 

van hoe je ernaar kijkt. Maar het lijkt ook steeds 

noodzakelijk te worden. Want de Dag van de Doden 

heeft tegenwoordig stevige concurrentie van een 

ongenode gast: Halloween. 

 

In Nederland kennen we het fenomeen van de tradi-

tionele feestdag die door een buitenlandse concur-

rent wordt bedreigd maar al te goed. Of het nu over-

dreven is of niet: ieder jaar weer breekt de discussie 

los over Sinterklaas versus de Kerstman. Wordt de 

Goed Heiligman bedreigd door de dikke Coca Cola-

man? Zouden we eigenlijk niet meer aandacht 

moeten besteden aan 5 december dan aan 25 de-

cember? Of is het juist leuk om twee feestdagen, een 

nationaal en een internationaal, zo dicht op elkaar te 

hebben? 

 

Mexico kent de laatste jaren hetzelfde dilemma. 

Zowel de Dag van de Doden (Día de Muertos) als 

Halloween (Noche de Brujas) vallen in november, 

vlak naast elkaar. De Dag van de Doden is van ´ons´, 

Halloween hebben ´zij´ (de Amerikanen) ons door de 

strot geduwd. De Dag van de Doden wordt gevierd 

door ouderen, terwijl de jongeren verkleed naar 

Halloweenfeesten gaan, waardoor de eigen 

Mexicaanse traditie dreigt uit te sterven.  

 

Of dat sentiment, dat ik meermaals om me heen heb 

gehoord de laatste tijd, terecht is, blijf te bezien. 

Maar het bestaat. 
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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 

Enkele jaren geleden nog maakten klanten van een 

Walmart-filiaal in Ecatepec bezwaar tegen het feit 

dat verkopers van de winkelketen verkleed gingen in 

Halloweenstijl. Op de Dag van de Doden notabene! 

Het management werd overspoeld met klagende 

briefjes uit een overvolle bak ´Sugerencias y Quejas´, 

en haalden uiteindelijk bakzeil; de kostuums 

moesten weer uit. 

En ook dit jaar weer maakten enkele intellectuelen 

publiekelijk bezwaar tegen wat zij zagen als Ameri-

kaans ´cultureel imperialisme´. Meer dan de helft van 

de Mexicanen gelooft zelfs dat Halloween de Dag van 

de Doden heeft ´vervangen´, zo liet een recente 

peiling weten. 

De werkelijkheid is dat, net als in het Nederlandse 

geval van Sinterklaas en de Kerstman, beide feest-

dagen prima naast elkaar kunnen bestaan. Zeker, de 

Halloweenverkoop brak dit jaar alle records in de 

hoofdstad, maar ook de Dag van de Doden-

gerelateerde commercie deed het erg goed. En in 

Mixquic bestond de meerderheid van de bezoekers 

dit jaar uit jongeren, die het (in ieder geval voor 

zover ikzelf heb kunnen zien) uitstekend naar hun zin 

hadden. 

 

Sterker nog, voor de Mexicaanse kinderen is het 

bestaan van twee populaire feestdagen zo dicht op 

elkaar alleen maar goed nieuws. Op de ene dag 

gezellig met de familie naar het graf van opa om de 

Dag van de Doden te vieren, een paar dagen later 

met de snoeptrommel langs de deuren en 

verkleedpartijtjes organiseren met de vriendjes. Ook 

winkeleigenaren hebben niets te klagen: sinds Hal-

loween vaste prik is geworden, is november meer 

dan ooit een topmaand voor hen. 

 

Zelf denk ik dat de cultuurpessimisten in Mexico hun 

energie beter op iets anders kunnen richten. De 

verpaupering van het mooie feest in Mixquic bi-

jvoorbeeld. Zo vraag ik me af of ze de stampende 

reaggaeton niet beter kunnen bewaren voor Hallow-

eenfeesten. En misschien zouden ze de route naar 

het kerkhof iets breder kunnen maken, zodat het niet 

zo´n beproeving is om bij het kerkje te komen. Miss-

chien kan het allemaal iets waardiger, iets rustiger. 

Het is tenslotte Dag van de Doden, en ik vraag me af 

of opa en oma op de ene dag dat ze uit het hierna-

maals weer even hun familie kunnen bezoeken, blij 

zullen zijn met zóveel chaos en zóveel stampmuziek.



JAARGANG 49, NR 5, DECEMBER 2012 

WISTEN JULLIE ... ?  

door Kees Burk 

…dat na een kort ziekbed op 7 november jl. actrice Hetty Blok is overleden. Haar 

naam zal onverbrekelijk verbonden blijven aan de tv serie "Ja Zuster, Nee 

Zuster" waarin zij de rol van zuster Klivia vertolkte. Hetty is 92 jaar geworden. 

 

...dat het OM in de als "Chipshol" bekend staande zaak, tegen de oud rechters 

(!) Hans Westenberg en Pieter Kalbfleisch resp. 4 en 2 maanden celstraf plus een 

maximale werkstraf van 240 uur heeft geëist. Zij staan terecht wegens meineed. 

Inmiddels, 23 november jl., zijn de heren vrijgesproken ivm. schaars bewijs. Het 

OM gaat in hoger beroep. 

 

...dat begin oktober 15 verdachten zijn aangehouden in de zgn Quote500 zaak. De verdachten haalden hun 

gegevens over gefortuneerde mensen uit de "Quote" en pleegden inbraken, waarbij contant geld en sieraden 

werden buitgemaakt. Op 8 november jl. werd ook nog een vrouwelijke ambtenaar van de gemeente Den Haag 

opgepakt wegens betrokkenheid bij deze zaak. Zij verzorgde de adressen van de welgestelden waarna de 

verdachten hun slag konden slaan. 

 

...dat in de week van 5 november jl. 23 Nederlanders van Antilliaanse afkomst door de Marechaussee zijn 

opgepakt omdat zij ervan worden verdacht in Groot Brittannië  schijnhuwelijken te zijn aangegaan. De 

verdachten reisden naar Groot Brittannië om daar met illegale Negerinnen te trouwen die zodoende een 

verblijfsvergunning konden bemachtigen. Een en ander kwam aan het licht door een onderzoek dat twee jaar 

geleden werd gestart in samenwerking met de Britse Justitie. In deze zaak werden in Groot Brittannië 81 

mensen opgepakt. De Marechaussee verwacht nog meerdere aanhoudingen te zullen verrichten. 

 

...dat 8 november jl. de Haagse Gemeenteraad heeft ingestemd met de bouw van een 181 miljoen kostende 

"cultuurhuis" op het Spuiplein. De bouw is omstreden. Zeven van de tien Hagenaars is tegen de bouw van dit 

megalomaan gebouw, terwijl de gemeente ondertussen bezuinigt op kunst en cultuur. 

 

...dat op 13 november jl. de Eerste kamer unaniem akkoord is gegaan met de wet, die de topinkomens van 

werknemers in de (semi) publieke sector normeert tot maximaal 130% van de zgn. Balkenende-norm. Dat 

publieke bestuurders niet meer zouden moeten verdienen dan een  minister is daarmee wet geworden. 

Hiermee gaan volgens Minister Plasterk ca. 700 bestuurders er in salaris op achteruit. Het nieuwe kabinet heeft 

een wet in voorbereiding die de norm naar 100% brengt. Daarmee zouden 4000 tot 5000 werknemers in de 

(semi) publieke sector, moeten inleveren. 

 

...dat het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam een grootschalig onderzoek is gestart naar illegale 

donorhandel. De aanleiding hiertoe is, dat er aanwijzingen zijn, dat een toenemend aantal Nederlanders naar 

het buitenland gaat om daar een orgaan te kopen. De onderzoekers gaan wereldwijd patiënten en artsen 

ondervragen, om de omvang van het misbruik te kunnen vaststellen. Er wordt van uitgegaan, dat 8 tot 10% van 

de transplantaties illegaal gebeurt. 
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...dat op 15 november jl. voor de eerste keer de pers was uitgenodigd om door de tunnel te wandelen die de 

Noord/Zuid Metroverbinding zal vormen. Zoals bekend heeft de aanleg van deze lijn grote problemen gekend. 

De eerste Metro zal, vlgs de planning, in 2017 gaan rijden. 

 

...dat de snelheidscontrole op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam, wordt verzorgd door een zgn. 

"Trajectcontrole". In de maanden juli en augustus zijn er 190.000 prenten uitgedeeld, die een kostenpost voor 

de snelheidsduivels betekende van 13,5 miljoen euro. 

 

...dat de Pier van Scheveningen, door achterstallig onderhoud, op instorten staat. De gemeente Den Haag heeft 

delen van de pier met hekken afgesloten. De eigenaren, de familie van der Valk van het bekende horeca 

concern, is aangezegd maatregelen te treffen.  

 

...dat op 19 november jl. in een boerderij in Oudwoude (Frl) een verdachte is aangehouden in de al vele jaren 

slepende zaak van de moord op de toen 16 jarige Marianne Vaatstra. In mei 1999 

werd haar lichaam gevonden in een weiland ca. 2,5 Km verwijderd van de 

boerderij van verdachte. Het op het lichaam aangetroffen DNA heeft tot de 

uiteindelijke aanhouding geleid. Een uitvoerig DNA onderzoek, waarbij 8000 

mannelijke inwoners uit de omgeving waren betrokken, heeft uiteindelijk een 

100% match met de verdachte opgeleverd. 

 

 ...dat het tweejaarlijkse evenement "AutoRAI" in 2013 niet door zal gaan ivm.  de 

slechte toestand in de automotive sector. "We vinden het jammer, dat we de 

autoliefhebbers in Nederland moeten teleurstellen" zegt dhr. Olaf de Bruijn van 

de RAI vereniging. 

 

...dat op 20 november jl. het beroemde beeldje "Het Lieverdje" door een 

achteruitrijdende vrachtwagen is omver gereden en beschadigd. Het sinds 1960 

op  het Spui in Amsterdam staande beeldje, was in de roerige jaren zestig het middelpunt van de anti-rookacties 

van Robert Jasper Grootveld  en het "magies sentrum" van de wereld. 

 

...dat er op 13 november jl. een bijna-botsing heeft plaatsgevonden boven Uitgeest. Deze gemeente ligt zowel 

in de aanvliegroute van de "Polderbaan" alsook van de "Zwanenburgerbaan". Beide banen liggen parallel. Een 

Airbus 300-200 van Garuda en een Boeing 737-800 vlogen beide op dezelfde landingshoogte. De Airbus had de 

bocht te laat ingezet, of meende op de Polderbaan te moeten landen, die voor de Boeing was bedoeld. Op het 

laatste moment werd de situatie door de piloten opgemerkt, zodat er geen ongeluk is gebeurd. De 

Onderzoeksraad voor de Veiligheid gaat een onderzoek naar het incident instellen. 

 

...dat op 15 november jl. het hoogste punt (150m) is bereikt bij de 

bouw van het grootste gebouw in aanbouw van Europa "de 

Rotterdam" aan de Wilhelminapier in Rotterdam. De feestelijkheden 

werden bijgewoond door Rem Koolhaas met zijn bureau OMA, de 

architect van het complex. 

 

...dat op 2 december jl. tijdens een voetbalwedstrijd in Almere tussen 

Buitenboys B3 en Nieuw Sloten B1 de 41 jarige grensrechter Richard 

Nieuwenhuizen, door drie voetballers, mogelijk meer, van 15 en 16 
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jaar oud, dusdanig is gemolesteerd, dat hij aan de gevolgen daarvan is overleden. Heel Nederland is geschokt 

door dit zoveelste geval van zinloos geweld. As. zondag zal er door de amateurs niet worden gevoetbald. Tot 

buiten de landsgrenzen zal er door de beroepsvoetballers een minuut stilte worden gehouden. Het OM heeft de 

jongens aangehouden. Zij worden o.a. verdacht van "doodslag". 
 

...dat de meteriologische winter 2012 op 3 december jl is begonnen met de eerste natte sneeuw van het jaar. 

De temperaturen zakten ook al onder nul en 't werd glad op de weg. De NS heeft uit voorzorg de dienstregeling 

aangepast. 

 

...dat het aantal Nederlanders dat moet rondkomen van een laag inkomen is gestegen tot zeshonderdduizend. 

Het is het hoogste armoedecijfer in zes jaar. 

 

...dat ik mijn lezers Prettige Kerstdagen en een Gelukkig en Gezond 2013 toewens. 

 
 

AMSTERDAM SAINTS VIENEN A MÉXICO!  
 

Tourend van Amsterdam naar concerten over de hele 

wereld laten de Amsterdam Saints overal hun eigen mix 

van jazz, funk & rock 'n roll horen.Met slechts een gitaar, 

bas en een drumstel verkennen de Amsterdam Saints via 

originele composities een breed scala aan muzikale 

stijlen (van Afro Beat via Bossa Nova tot aan Jazz Rock) 

waarbij de verschillende ingrediënten zo gemixt worden 

dat elk stuk zijn eigen unieke smaak krijgt. Alle drie de 

muzikanten hebben een grote hoeveelheid muzikale 

bagage, die samengevoegd zorgt voor een totaalplaatje 

dat boeiend is voor zowel de 'ongeoefende' luisteraar als 

de die-hard muziekfanaat. 

Amsterdam Saints vienen a México! 

Para finales de febrero y principios de marzo del 2013, la banda de Jazz Amsterdam Saints llevará a cabo un tour 

por México. La banda ofrecerá un concierto íntimo en El Viking Café el viernes 1 de marzo, al que se invita 

especialmente a toda la comunidad neerlandesa. Esta banda tendrá el honor de compartir su fresca propuesta 

en la XVI Edición del Festival Internacional EuroJazz, donde deleitarán al público el sábado 2 de marzo. En este 

festival se dan cita las mejores bandas de la Unión Europea para traer siempre lo mejor y más actual del jazz en 

el continente europeo. Finalmente Amsterdam Saints ofrecerá un concierto para la Secretaría de Cultura del 

Estado de Morelos el domingo 3 de marzo, en sitio por confirmar. 

De Amsterdam Saints zijn een band die bekend staat om hun catchy melodieën, lekkere grooves, én om hun 

spontane improvisaties. Zorg dus dat je er bij bent! 

 

Gitaar - Rob Verbakel Bas - Maarten Bakker Drums - Willem Smid 
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WAT DOE JE IN ZO’N GEVAL? (DEEL 2)  

door Ad ten Kate 

Samenvatting deel 1: 

Anita van den Born kwam voor een half jaar naar 

Mexico om daar de stage te lopen die ze nodig had 

voor haar afstuderen aan de faculteit sociale 

wetenschappen van de universiteit van Leiden. De 

oom van een vriend van Anita, Harrie Rutgers, die al 

vele jaren in Mexico woonde, hielp haar op weg. 

Vlak voordat ze voorgoed naar Nederland terug zou 

gaan, raakte Anita betrokken bij een 

verkeersongeluk waarbij een vriendin van haar om 

het leven kwam en Anita zelf met een hoop interne 

breuken uit het wrak werd opgevist. Die kluif kreeg 

Harrie op z´n bord. Eerst wist hij haar met de nodige 

moeilijkheden vanuit el Xoco, een ziekenhuis van de 

Mexicaanse sociale dienst, over te brengen naar el 

Metropolitano, een particulier ziekenhuis van een 

wat betere categorie, maar daar begonnen de 

schermutselingen met artsen, verzekeringen en niet 

te vergeten het ziekenhuis zelf. Daarover dit tweede 

en laatste deel.   

 

Zaterdagavond. Het was een hele drukte op Benito 

Juarez International en ook de KLM vlucht was ver-

traagd. Het wachten was daar niet op de ouders 

van Anita, maar op een Nederlandse arts die de 

OHRA waar zij bij verzekerd was op het geval af had 

gestuurd. Dat gaf Harrie enige hoop. Ze zagen 

tenminste de ernst van het geval in. Zo zou hij wat 

verantwoordelijkheden kunnen afschuiven op een 

ander die wat meer wist van de innerlijke mens en 

wat minder van de microeconomie, want met z’n 

kennis van de microeconomie kon Harrie maar 

moeilijk uit de voeten in het onderhavige geval. De 

ouders van Anita hadden begrepen dat de toestand 

van hun dochter stabiel was en hadden besloten 

hun reis uit te stellen totdat er wat meer duidelijk-

heid was over wat er precies gebeuren ging. Ze 

zouden wachten op het oordeel van de man van de 

verzekering.  

Het was eigenlijk niet nodig om die man op te halen 

van het vliegveld, maar Harrie zat zo met het geval 

in z’n maag dat hij er de voorkeur aan gaf dat wel te 

doen. Hij had geen idee van hoe het in z’n werk zou 

gaan als een verzekeringsmaatschappij zich ermee 

ging bemoeien. Bovendien had hij in dat ziekenhuis 

een soort volmacht moeten afgeven en dat zat hem 

niet helemaal lekker. Stel je voor dat er een conflict 

kwam tussen het ziekenhuis en die verzeker-

ingsmaatschappij, hoe zou hij zich daar tussen uit 

moeten wurmen? Nee, dan was het veiliger om je 

vinger aan de trigger te houden, dus stond Harrie 

daar in de aankomsthal van Benito Juarez te 

wachten. 

 

De man was gewoon een professioneel, die zich 

niet leek te laten beïnvloeden door wat Harrie hem 

te vertellen had. Zijn opdracht was betrekkelijk 

eenvoudig. Hij moest eerst de ernst van de zaak 

beoordelen, maar dat zou pas morgen kunnen, 

want na zo’n lange reis moest hij eerst uitrusten. 

Bovendien was het al laat in de avond en dan zullen 

de behandelende artsen wel niet meer aanwezig 

zijn. Die zou hij ook moeten spreken natuurlijk. Hij 

sprak zowaar Spaans trouwens.  

 

Ja, en dan moest er één belangrijke beslissing 

worden genomen: hier opereren of in Nederland. In 

dat laatste geval zouden er wel wat speciale voor-

zieningen moeten worden getroffen voor haar 

vervoer en dat zou wel een paar dagen kunnen 

kosten bij de KLM. Maar alles hing ervan af of ze in 

de toestand waarin ze verkeerde nog wat langer 

zou kunnen wachten. Hij liet er wel bij weten dat de 

verzekeringsmaatschappij er meestal de voorkeur 

aan gaf om in Nederland te opereren en dat er al-

leen maar toestemming zou komen om het hier te 

laten doen als het echt niet anders kon. 
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Amanda was verontwaardigd toen Harrie het haar 

telefonisch rapporteerde en Harrie had niet de in-

druk dat dat alleen maar was omdat Amanda daar-

door klandizie zou verliezen. Het was volstrekt on-

verantwoord, volgens haar. Als die meid nog drie of 

vier dagen moet wachten en dan naar Nederland 

wordt overgebracht, groeit alles vast daarbinnen. 

Dan wordt het geen opereren meer, maar eerder 

nootjes pellen of aardappelschillen. Het resultaat 

van uitstel zou funest zijn en ook het genezingspro-

ces zou veel en veel langer gaan duren. Zij zou er 

alles aan doen om dat te voorkomen. 

 

Dat was nou precies waar Harrie bang voor was 

geweest toen hij z’n handtekening zette onder die 

volmacht. Stel je voor dat ze daar in dat ziekenhuis 

dingen met haar gaan doen waar anderen het niet 

mee eens zijn. Dan ben ik verantwoordelijk en dan 

kunnen we ook niet meer terug. En wie betaalt de 

kosten dan? De ouders van Anita waren tot alles 

bereid, maar zouden ze dat nog steeds zijn als Har-

rie beslissingen had genomen waar zij het helemaal 

niet mee eens waren? Stel je voor dat de verzeker-

ing er op staat dat ze in Nederland geopereerd 

wordt, maar dat het ziekenhuis haar gewoon niet 

laat gaan. Uiteindelijk kom je hier na inchecken een 

ziekenhuis niet meer uit zonder de handtekening 

van de verantwoordelijke arts. Er begonnen zich 

allerlei rampscenario´s in z’n verbeelding af te spe-

len. En dat terwijl hij geen idee had van wat hem 

nog te wachten stond. 

 

Bovendien, om met dokters ergens uit te komen is 

geen eenvoudige zaak. Medici en economen lijken 

in dat opzicht op elkaar. Ze vergissen zich nogal 

eens in de diagnose, ze zijn het nooit met elkaar 

eens en ze weten het altijd beter dan de ander. 

Daarbij komt ook nog dat Nederlandse 

geneesheren in het algemeen geen hoge pet 

ophebben van hun Mexicaanse collegae. In zo’n 

achterlijk land als Mexico zullen het wel een stellet-

je kwakzalvers zijn, of medicijnmannen, die zeker 

niet zo’n gedegen opleiding achter de rug hebben 

als wij hier in Nederland. Daar zijn ze het wel over 

eens. 

 

Harrie’s ervaring was net andersom. Na lange tijd in 

Mexico had hij niet zo’n hoge pet meer op van de 

Nederlandse geneeskunst. Hij zelf had een paar jaar 

daarvoor besloten zich tegen ongewenst vader-

schap laten opereren en dat was in Mexico toen 

nog zeer ongebruikelijk. En dat terwijl in Nederland 

nou juist zo’n beetje iedere man die tegen de vijftig 

liep, de fabriek sloot. Dus had Harrie gedacht, laat 
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ik dat maar in Nederland laten doen, daar hebben 

ze wat meer ervaring. Nou, dat heeft hij geweten. 

Wat ze daar in het Havenziekenhuis in Rotterdam 

precies met hem hadden uitgespookt, wist hij niet, 

maar wel kwam hij er naderhand achter dat hij na 

afloop nog even vruchtbaar was als ervoor. Geluk-

kig had Gods water Gods akker nog niet bereikt.  

 

Toen dat bleek, was Harrie zich toch wat zorgen 

gaan maken. Veel verstand van hoe we daar bene-

den in mekaar zitten had hij niet, maar tijdens de 

vasectomie was hij plaatselijk verdoofd geweest en 

hij kon zich duidelijk herinneren dat ze wel iets 

doorgeknipt hadden. Wat zou dat dan zijn geweest, 

begon hij zich af te vragen. Hij kon nog plassen en 

nog lozen, maar hij was er niet gerust op. Z’n Mexi-

caanse uroloog kon hem geruststellen. Na wat 

voelwerk was die er ook niet helemaal zeker van, 

maar het meest waarschijnlijk was dat ze één buisje 

twee keer hadden doorgeknipt in plaats van twee 

buisjes één keer. Dat kon verder geen kwaad. Als 

Harrie het perse wilde weten, kon de uroloog het 

openmaken, maar dat vond Harrie niet nodig. Ge-

woon nog een keer proberen. Het consult met die 

uroloog was toen beëindigd met een schaterlach 

van beide kanten over die onvolprezen Neder-

landse gezondheidszorg. 

 

Dat was natuurlijk maar één geval en om tot een 

betrouwbare vergelijking te komen moet je wel wat 

meer materiaal hebben. Dat had Harrie. Z’n eigen 

dochter was vele jaren daarvoor in het Leidsch 

Academisch Ziekenhuis zo mishandeld dat ze daar 

volstrekt onnodig een enorm lidteken aan had 

overgehouden. Alleen maar onzorgvuldigheid. En 

als je daar dan over begint, houden alle artsen 

elkaar de hand boven het hoofd. Geen doorkomen 

aan. En zo kende Harrie nog wel wat gevallen van 

bevriende Nederlanders in Mexico.  

 

En dat terwijl z’n ervaringen met de Mexicaanse 

geneeskunde goed tot uitstekend waren geweest. 

Ja, je moet niet naar de sociale gezondheidszorg, 

maar de particuliere artsen en ziekenhuizen zijn up 

to date. De ziekenhuizen zijn naar Mexicaanse nor-

men nogal duur, maar nog altijd een stuk goedko-

per dan de Nederlandse, en ook efficiënter door 

wat minder bureaucratie. De meeste artsen hier 

zijn plaatselijk opgeleid, maar laten zich nogal eens 

bijscholen op gerenommeerde instellingen in de VS 

en doen qua kennis zeker niet onder voor hun Ne-

derlandse collegae. Je moet je niet tot onnodige 

behandelingen laten overhalen, dat niet, daar heb-

ben ze een handje van hier, maar dat heb je zelf in 

de hand. Dat wist Harrie. 

 

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

Het Spaans van de OHRA-arts bleek toch wat mind-

er vlot dan wat hij had doen voorkomen, dus moest 

Harrie zondagmorgen opdraven om het een en an-

der kort te sluiten tussen deze man en de dokters 

van het ziekenhuis. Amanda was er niet bij – ze was 

wel onderweg, wisten ze hem te vertellen – ze zat 

waarschijnlijk vast in het verkeer. Zo erg was dat 

nou ook weer niet, vonden ze, zij zuuden het ook 

wel kunnen afhandelen. ´t Was de baas van de in-

tensive care, die de OHRA-arts inlichtte over Anita’s 

toestand. Harrie vond het niet leuk dat ze niet op 

Amanda wilden wachten, maar protesteren hielp 

niet, want de man had weinig tijd en wie weet hoe 

lang het nog zou duren voor Amanda er zou zijn. 

 

Het ging trouwens over allemaal medische zaken en 

niet over de mogelijkheid om Anita naar Nederland 

te vervoeren. Harrie beperkte zich dan ook tot de 

rol van vertaler, wat hem al genoeg moeite kostte 

met al dat jargon. Gelukkig waren er veel latijnse 

termen bij die de deskundigen zonder verdere uit-

leg van elkaar begrepen omdat ze dat zo geleerd 

hadden tijdens de opleiding. Soms had Harrie het 

idee dat hij er voor spek en bonen bij stond. 

 

Na afloop van het gesprek moest de OHRA-man 

met z’n opdrachtgever in Nederland bellen om in-

structies te krijgen over hoe het verder moest. Daar 

wilde hij geen getuigen bij hebben, maar gelukkig 

hadden ze daar wel een hokje voor op het 

ziekenhuis. Toen hij daar nogal even mee bezig was, 
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begon Harrie zich steeds grotere zorgen te maken 

over de afloop. Zoals je je ook altijd steeds meer 

zorgen gaat maken naarmate je auto-dealer er 

langer over doet om de rekening op te maken van 

de tienduizend-kilometerbeurt.    

 

Die zorgen waren niet tevergeefs. De man 

schraapte even z’n keel voordat hij het resultaat 

van het gesprek aan Harrie meedeelde. Anita zou 

aanstaande vrijdag of zaterdag terug naar Neder-

land worden gevlogen en zou daar dan worden ge-

opereerd. Eerder kon het niet want ze moest eerst 

van die klaplong afkomen en dat kon nog wel een 

paar dagen duren, want dan is vliegen niet aan te 

bevelen na zo’n klaplong vanwege de drukverschil-

len. Maar Harrie hoefde zich geen zorgen te maken, 

alles was onder controle. Anita was niet in le-

vensgevaar, maar het zou wel even duren voor ze 

weer zou kunnen skiën. 

 

Op dat moment beging Harrie een grote fout, een 

fout waarvoor hij zwaar gestraft zou worden. Hij 

begon zich te bekommeren om het lot van Anita en 

het je bekommeren om het lot van anderen is 

dikwijls een hachelijke onderneming met een 

twijfelachtige uitkomst, zeker in dat soort situaties. 

Lupita had het hem al zo vaak verweten: waarom 

moet je zo nodig de reddende engel spelen bij al die 

lui die zichzelf hier in de nesten komen steken? Dat 

is toch niet jouw taak. Waarom laat je ze het niet 

zelf oplossen? Komt best op z’n pootjes terecht. 

 

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

Harrie schraapte ook even zijn keel. “Geen sprake 

van. Anita wordt hier geopereerd. Ik heb het er met 

de traumatologe over gehad en die vond het vol-

strekt onverantwoordelijk om nog langer te 

wachten. Als ze geen klaplong had gekregen, was ze 

al op de dag van het ongeluk zelf geopereerd. Hoe 

langer ze ermee wachten, deste meer alles gaat 

vastgroeien met alle gevolgen van dien. Bovendien 

heeft u niet eens met de traumatologe gesproken. 

U had toch even op haar kunnen wachten vóór dat 

telefoongesprek met Nederland. Die kan ieder mo-

ment aankomen.” De OHRA-man was enigzins bed-

uusd van zoveel assertiviteit en Harrie zelf stond 
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ook te kijken van zoveel tegenwoordigheid van 

geest. Dat was hij niet van zichzelf gewend.  

 

Op dat moment kwam Amanda binnenstappen. 

Harrie lichtte haar gelijk in over het gebeurde, 

waarop de arme OHRA-man het vuur aan de 

schenen werd gelegd. En dat alles in het Spaans. Hij 

stond er wat beteuterd bij vanwege al die Mexi-

caanse verontwaardiging die nu niet in het latijns 

werd utgedrukt, en Harrie moest tussen beide 

komen om uit te leggen wat Amanda had gezegd. 

Dat kwam in grote lijnen overeen met wat hij zelf 

ook al te berde had gebracht. De OHRA-man sput-

terde nog wat tegen, maar Harrie droeg hem ge-

woon op om nog een keer met Nederland te tele-

foneren en ervoor te zorgen dat hij daar de nodige 

toestemming zou krijgen. 

 

Die toestemming kwam er zowaar. Harrie had het 

nauwelijks verwacht, in ieder geval niet dat het zo 

vlot zou gaan. Hij had gedacht dat hijzelf nog wel 

even aan de lijn zou worden geroepen om de zaak 

te bepleiten, maar dat bleek niet nodig. Misschien 

hadden ze daar in Nederland toch ook al hun 

twijfels gehad en was een klein duwtje voldoende 

om ze van mening te doen veranderen. Harrie 

voelde zich tevreden over z’n overwinning en 

Amanda begon direct plannen te maken voor de 

operatie. Die zou overmorgen plaatsvinden. Eerder 

kon niet vanwege de klaplong, maar dinsdag zou 

wel lukken. Ze zou het met het ziekenhuis pro-

grammeren en dan hoorde Harrie het wel. 

 

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

Maandagavond stond Harrie weer op Benito Juarez 

International, deze keer om de ouders van Anita af 

te halen. Hij had ze zondag gebeld om ze te in-

formeren over de geplande operatie en Jaap had 

onmiddellijk besloten de eerstkomende vlucht naar 

Mexico te nemen. Ze wilden in ieder geval tijdens 

de operatie aanwezig zijn en dat zou net lukken. De 

reizigers druppelden geleidelijk aan de aankomsthal 

binnen en bij ieder echtpaar van rond de vijftig 

dacht Harrie: dat zouden ze wel eens kunnen zijn. 

Hij had zich uitgedost met een opzichtige hoed 

waaraan hij gemakkelijk herkenbaar was. Dat was 

afgesproken. 

 

Harrie stond er al een tijdje en juist toen hij zich 

had neergelegd bij de mogelijkheid dat het nog wel 

wat langer zou kunnen duren, kwam er een drietal 

reizigers enthousiast op hem af lopen. Van hen had 

hij nou juist gedacht dat ze het niet zouden zijn, 

want het waren er drie en voorzover hij had begre-

pen uit het telefoongesprek zouden de ouders van 

Anita alleen komen. Vandaar Harrie´s verwarring.  

De derde bleek de vriend van Anita te zijn, niet 

zomaar een vriend, nee DE vriend. Dat verbaasde 

Harrie enigzins, want toen Anita bijna een half jaar 

geleden was komen kennismaken, had ze geen 

gewag gemaakt van het bestaan van een dergelijke 

verbintenis. ‘t Eerste wat hij zich afvroeg was hoe 

Tom – zo heette hij – zou reageren op het verhaal 

van die jazzclub en de bediendes die daar zo 

bereidwillig waren geweest om het de dames naar 

de zin te maken, maar hij vond het niet verstandig 

daar zelf over te beginnen. Dat moest Anita zelf 

maar doen. Door schade en schande had hij vol-

doende wijsheid vergaard om zich tegen dat soort 

dingen niet aan te bemoeien. ´t Was in ieder geval 

duidelijk dat Tom begaan was met het lot van z’n 

geliefde en met of zonder kennis van de toedracht 

was dat lovenswaardig. 

 

Van het vliegveld reden ze eerst langs het hotel om 

wat koffers achter te laten, en daarna gingen ze 

door naar het ziekenhuis. Anita was inmiddels uit 

de intensive care ontslagen en had een eigen kamer 

gekregen. Het werd een weerzien met een hoop 

emoties, waarbij Harrie zich een pottekijker voelde. 

Dus trok hij zich ongemerkt terug en wachtte het 

verdere verloop op de gang af. Er was in hem iets 

dat hem zei: ik wil hier niet bij zijn. Waarschijnlijk 

was het de afkeuring die hij voelde voor de manier 

waarop Anita zich in de nesten had gewerkt en de 

onwetendheid van haar ouders en die vriend van 

dat alles. Daarbij kwam ook dat hij zich niet 

geroepen voelde om verklikkertje te gaan spelen. 
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Ze moesten er zelf maar achter komen en het mo-

ment waarop moest Anita maar uitzoeken. 

  

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

Dinsdagmiddag, één uur. We zaten op het Metro-

politano in de kamer van Anita. die over een half 

uur opgehaald zou worden voor de operatie. Deze 

zou om twee uur beginnen en al wel gauw een paar 

uur in beslag nemen, had Amanda ons verteld. 

Toen Harrie binnen was moest Tom op de gang 

wachten, want gezien de toestand van Anita 

mochten ze niet met zoveel man tegelijk op de ka-

mer ziin. Niet al te vlot, maar nou ook weer niet op 

het allerlaatste moment ruimde Harrie plaats in 

voor de vriend en nog weer iets later zag hij het 

gevaarte met hijstoestanden en infusen aan komen 

rijden waarop Anita naar de operatiekamer zou 

worden gebracht. 

 

Bij het inladen van Anita moesten ze allemaal even 

uit de kamer weg. Op de gang was het stil, iedereen 

had het te druk met het verwerken, het beheersen 

en het verbergen van tegenstrijdige gevoelens om 

ook nog een gesprek aan te knopen. Pas toen de 

deur open ging en Anita wat pips en bezorgd op dat 

rijdende ziekenhuisbed tevoorschijn kwam, werden 

er wat opbeurende opmerkingen uitgewisseld 

waarvan de geloofwaardigheid te wensen overliet.  

 

Toen ze uit het oog verdween werd het weer stil. 

Harrie ging thuis eten; de ouders van Anita en Tom 

bleven liever in het ziekenhuis. Er was daar op de 

begane grond een restaurant, zoals er in alle 

ziekenhuizen hier in Mexico restaurants zijn voor de 

begeleiders van opgenomen patiënten. Harrie wees 

hen de weg en begreep heel goed waarom zij z’n 

uitnodiging afsloegen. Jaap en Tiny wilden alleen 

maar dicht bij hun dochter zijn bij zo’n levens-

bedreigende gebeurtenis in een vreemd land waar 

ze heg noch steg wisten. Hun hoofd stond er niet 

naar om ergens “op bezoek” te gaan. Na het eten 

zouden ze elkaar wel zien in de kamer van Anita.  

 

Harrie was er om vier uur. Hij had een boek meege-

nomen om wat te lezen te hebben voor het geval 

dat het uit zou lopen. Jan, Tiny en Tom zaten al op 

Anita’s kamer toen hij binnenkwam en knikten hem 

vriendelijk toe. Ze hadden lekker gegeten en waren 

al een uur eerder teruggekomen. De sfeer was er 

niet naar om gezellig te gaan zitten babbelen, dus 

leek het wel zo geschikt dat Harrie dat boek bij zich 

had. Dus verontschuldigde hij zich en sloeg de 

bladzij op waar hij gebleven was.  

 

Naarmate de tijd verstreek liep de spanning gelei-

delijk op. Er werd steeds minder gezegd en er werd 

steeds vaker naar de klok gekeken die inmiddels 

aangaf dat het tegen zessen liep. ‘t Duurde toch wel 

erg lang, dacht Harrie. Amanda had hem gezegd dat 

het wel een uur of twee zou worden, maar als ze 

inderdaad om twee uur begonnen waren, dan 

waren het er nu al bijna vier. Nou ja, niet gelijk be-

ginnen met zorgen maken. Zo stipt waren ze nou 

ook weer niet. Misschien was de operatie ervóór 

uitgelopen en waren ze niet om twee uur be-

gonnen. 

 

Vandaag de dag worden de begeleiders van 

patiënten nauwkeurig op de hoogte gehouden van 

de vorderingen bij een operatie. Als de patiënt de 

operatiekamer ingaat worden ze gebeld en als hij 

eruit komt en de recuperación ingaat wordt dat ook 

gemeld. Normaal gesproken wordt dat gedaan door 

de chirurg zelf die dan gelijk wat geruststellende 

woorden spreekt als er daartoe aanleiding is. Maar 

we hebben het hier over een kleine twintig jaar 

geleden en toen was dat nog niet gebruikelijk. Toen 
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werden de begeleiders tot op het laatste moment 

onkundig gehouden met alle gevolgen vandien. 

 

Ondanks zijn voornemen zich niet voorbarig zorgen 

te maken, maakten de twijfels zich van Harrie 

meester. Wat zou er gebeurd zijn? Zou het wel 

goed gaan? Stel je voor van niet. Stel je voor dat er 

echt iets mis gaat, dat ze het niet haalt. En dat ter-

wijl hij erop aangedrongen had haar in Mexico te 

laten opereren. Hoe zou hij dat moeten uitleggen? 

Je kan er wel mooi van overtuigd zijn dat de Mexi-

caanse geneeskunde niet onderdoet voor de Neder-

landse, maar dan liever wel vrijblijvend, niet met je 

hoofd in de strop. Zo voelde Harrie zich: op het 

schavot, met z´n hoofd in de strop en op ieder mo-

ment kon het luikje onder hem weggetrokken 

worden. 

 

Harrie deed z´n best om niets te laten blijken en 

deed net alsof hij zat te lezen, ook al kom hij zich 

nauwelijks concentreren op de tekst. In plaats 

daarvan dwaalden z’n gedachten steeds verder af 

naar de meest onwaarschijnlijke rampscenario’s. 

Stel je voor dat het ene … , stel je voor dat het an-

dere … . Wat zouden de ouders van Anita ervan 

denken? Om die vriend maakte Harrie zich wat 

minder zorgen. En Lupita, wat zou die ervan 

zeggen? Ze had hem gewaarschuwd, dat viel niet te 

ontkennen. Waar was hij aan begonnen? Waarom 

had hij haar niet gewoon terug laten gaan naar Ne-

derland?    

 

Zo heeft het nog ruim twee uur geduurd, maar voor 

Harrie was het twee jaar. Of zoals ze hier in Mexico 

gekscheren: twee uur, maar dan wel onder water. 

Er werd geen woord gewisseld, de stilte was te 

snijden. Jaap, Tiny en Tom zaten wat voor zich uit te 

staren, ieder geabsorbeerd door z’n eigen 

gedachten. Harrie keek zo nu en dan van z’n boek 

op, maar als zijn blik de blik van Jaap ontmoette, 

wendde hij zich snel af. Hij wist niet hoe hij die blik 

moest duiden. Was het alleen maar de vraag: wat 

gebeurt er, waarom duurt het zolang? Of lag er al 

een verwijt in? Waarom moest Anita zonodig hier in 

Mexico geopereerd worden? 

 

‘t Moet een uur of half negen geweest zijn toen de 

telefoon ging. Harrie durfde hem haast niet op te 

nemen, maar deed het toch maar; hij was de enige 

aanwezige die spaans sprak, dus moest het wel. 

Amanda. Het was ingewikkelder geweest dan voor-

zien en het had ook veel langer geduurd, maar alles 

was goed gegaan. Anita lag nu in recuperación, 

maar zou over een uurtje naar de kamer worden 

gebracht. Harrie had zich nog nooit zo licht gevoeld. 

Hij kon bijna vliegen. 

 

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

De rest afwikkelen was een kleinigheid. Zaterdag 

werd Anita met de KLM teruggevlogen naar Neder-

land. Er moesten nog wel wat speciale voor-

zieningen worden getroffen voor haar vervoer, 

maar de KLM had wel vaker met die bezem gev-

eegd. Bovendien werd alles geregeld door de OHRA 

en ook die draaiden daar hun hand niet voor om. 

Waarschijnlijk hadden ze afspraken met de KLM 

voor dat soort gevallen. 

 

In Nederland waren de artsen redelijk te spreken 

over de operatie van Anita. Wel hadden ze som-

mige dingen wat anders gedaan, maar dat was niet 

echt belangrijk. Harrie hoefde niet te weten wát ze 

dan wel anders gedaan zouden hebben. Het klonkt 

niet erg overtuigend en eerder als een rechtvaar-

diging achteraf voor hun oorspronkelijke weigering 

om Anita in Mexico te laten opereren. Zoals de man 

die net publiekelijk is afgegaan, z´n dasje recht trekt 

en zonder een spier te vertrekken doorgaat met de 

vraag: waar waren we gebleven? 

 

De OHRA zeurde ook nog wat na. Ze hadden zich 

eerder bereid verklaard om de ziekenhuiskosten en 

ook die van de specialisten te vergoeden, maar 

toen de rekening kwam, begonnen ze terug te 

krabbelen. En dat terwijl die rekening duidelijk lager 

was dan wat het in Nederland gekost zou hebben. 

Harrie werd nog diverse malen bedreigd door el 
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Metropolitano dat ze het bedrag op z’n credit card 

in rekening zouden brengen als er niet binnen twee 

weken betaald werd, maar hij wist het te rekken tot 

eind December. Toen devalueerde de peso, dus 

werd het in guldens opeens een kwart goedkoper. 

Dat was voor de OHRA voldoende reden om de 

buidel te trekken. Nederlanders blijven Nederland-

ers. 

 

Elf jaar later ging Harrie met pensioen. Om dat te 

vieren maakte hij een reis naar Nederland samen 

met Arturo, die vriend van hem waarbij Anita kort 

na haar aankomst in Mexico was gaan inwonen. 

Harrie had al lang niets meer van haar gehoord en 

Arturo ook niet; ´t enige wat hij wist was dat ze 

getrouwd was, niet met Tom, met een ander, en 

dat ze inmiddels moeder was geworden van wat 

peuters. Dat bezoek aan Nederland was dus een 

mooie gelegenheid om oude banden aan te halen. 

We hebben bij ze gebarbecued in de tuin. Anita een 

hele vrouw geworden. Leuke peuters. De opvolger 

van Tom had het allemaal van horen zeggen, maar 

was duidelijk geïnteresseerd in alle spannende 

verhalen over Mexico. Tom en de bediendes van de 

jazzclub kwamen niet ter sprake. De ouders van 

Anita waren er ook bij. En zelfs Maarten, de jongen 

die Harrie vanuit el Xoco uit z´n bed had gebeld om 

z’n hulp in te roepen, was van de partij. De sfeer 

was opperbest. Het tegendeel van de sfeer van die 

dinsdagavond op de kamer van Anita in el 

Metropolitano in afwachting van het resultaat van 

de operatie. Er was veel erkentelijkheid voor de rol 

die Harrie gespeeld had in deze soapstory. Mis-

schien had hij er toch wel goed aan gedaan door te 

doen wat een reddende engel moet doen in zo’n 

geval. 
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TENNISTOERNOOI, ZATERDAG 3 NOVEMBER 2012  

Door "een fan" 

Op de intieme banen van de ons al weer bekende 

Tennisclub Axomiatla, hebben we weer eens heer-

lijk kunnen meppen. Meer dan twintig personen 

hadden zich opgegeven maar uiteindelijk ver-

schenen er 17 waarvan de arme Marloes van haar 

werkgever vroegtijdig moest afhaken om bel-

angrijke diplomaten af te halen van Benito Juarez 

Airport. De overblijvenden, een gezelschap 

variërend van body-builders tot schoonheidskon-

inginnen,  van flink gepensionneerden tot 14 jarigen 

alsmede banketbakkers, kaasboeren, allergie-

specialisten, frisdrankmannen, huisvrouwen, 

goochelaars en scholieren, waren van een adem-

benemend top-niveau. 

 

Voor de immer democratisch opererende selectie-

commissie was het derhalve een fluitje van een 

cent om de koppels samen te stellen. Eigenlijk 

waren ze allemaal onverslaanbaar. De jonge aan-

stormende garde te weten Valerie en Marnix 

speelden spectaculair jeugdtennis en Marnix bracht 

het zelfs tot de finale. Dat zijn vader JM daarbij wat 

hielp was eigenlijk bijzaak. Waar talent verloochent 

zich niet. 

Hoewel de strijd vooral tijdens de onderlinge 

matches stevig werd uitgevochten werd het uitein-

delijk ook een strijd tegen de elementen (regen) en 

de duisternis. De halve finalisten waren Ad en 

Marco, Desi en Koen, JM en Marnix en Tom en 

Valdemar. De laatste twee koppels speelden de 

finale met kaarsjes in hun hand en na een zware en 

voor het in grote getalen toegestroomde publiek, 

moeilijk te volgen, strijd werd het duo Tom en 

Valdemar de terechte winnaar. 

 

Zij kregen onder geweldig applaus de uit 1925 

stammende Zilveren Wisselbokaal overhandigd.  

 

Rest nog te melden dat iedereen zeer tevreden 

voorzien van kilo's traditionele bananen en manda-

rijnen huiswaarts keerde met na-tuurlijk het vaste 

voornemen ongelooflijk hard te trainen om die 

glimmende beker eens te winnen!!! 

 

Enkelen zijn zelfs al meteen na het toernooi met 

grote toewijding tot drie uur 'smorgens gaan 

oefenen in Hell's Kitchen! 

 

Een uitermate gezellig, ontspannend en toch 

enerverend evenement dat hopelijk nog jarenlang 

op de agenda blijft staan!! 
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FINANCIEEL VERSLAG NOVEMBER 2011 - NOVEMBER 2012 
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VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE  

 
De Kascommissie deelt de ALV mede, dat wij de financiële boekhouding van de Nederlandse Vereniging in orde 

bevinden. Met betrekking tot de Financiele Overzichten 2011-2012 en de Begroting 2012-2013, hebben wij de 

volgende opmerkingen: 

1. De financiële positie van de NV te Mexico beoordelen wij als gezond. 

2. Niettemin adviseren wij dat getracht wordt de kaspositie gedurende 2013 tot rond de $100,000 te ver-

beteren. 

3. Wij gaan akkoord met de opstelling van de begroting waar wederom wordt uitgegaan van een (onverhoogde) 

contributie van $500, maar verwachten dan wel van alle leden dat er tijdig en correct betaald wordt, als ook dat 

het bestuur een effectief contributie-inning beleid zal voeren. 

 

Met vriendelijke groeten, 

De Kascommissie, 

Piet Kabel 

Karel van Laack 
 

BEGROTING 2012-2013  
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VERSLAG ACTIVITEITEN 2011-2012  

Door Hans van den Bongaard 

November 2011 

Algemene leden vergadering met zo´n 60 aanwezigen. Gehouden in de Residentie van de Nederlandse Ambass-
adeur te Mexico. 
December 2011 
Sinterklaas in Lomas bij de familie Zonneveld. Een mooie lokatie en zoals gewoonlijk veel bezoekers (meer dan 
200) uit zowel DF als verderweg. Samen met het oranjebal is dit elk jaar het evenement waar de meeste Neder-
landers naar uitkijken. Organisatoren, aanwezigen en de Sint waren zeer content. Ook is er weer een Kerst kof-
fie ochtend gehouden. 
Januari 2012 
Nieuwjaarsborrel Nederlandse Ambassade/Nuffic Neso/Nederlandse Vereniging in het Heineken House te Po-
lanco. Grote groep aanwezigen (>120) met daarbij ook veel mensen die nog geen band hebben met de Neder-
landse vereniging. 
Februari 2012 
Geen activiteiten 
Maart 2012 
Tennistoernooi in Las Aguilas. Met altijd een kleine doch fanatieke groep sportievelingen die zich onder de 
straffe leding van Henk in het zweet spelen. Het Lentefeest is helaas gecanceld wegens te weinig deelnemers. 
April 2012 
Oranje-Gala in Sheraton Hotel Reforma. Eén van de jaarlijkse hoogtepunten. Ook dit weer met een grote groep 
Nederlanders en buitenlanders in hun mooiste outfit die konden genieten van het lekkere eten, de prima mu-
ziek en het spectaculaire uitzicht. En ook dit jaar weer een rifa met veel prijzen. Voorafgaand werd samen met 
de Nederlandse Ambassade een Koninginnedag receptie gehouden op dezelfde locatie. De paas activiteit is 
helaas komen te vervallen. 
Mei 2012 
Buitendag in Cuernavaca, voor de eerste keer in de tuin van Ad en Joost. Een grote opkomst, dito sfeer en een 
perfecte barbecue onder een heerlijkse voorjaarszon. Er werd door velen ge-jeu-de-boules-d alsof het leven 
ervan af hing. Kortom, zeer geslaagd event en we kijken al uit naar de nieuwe editie van 2013. 
Juni 2012 
EK voetbal in Hell´s Kitchen in de Condesa, met dank aan Maurice en zijn team. Met op de eerste speeldag zo´n 
150 aanwezigen en op zich een prima sfeer. Todat de wedstrijden begonnen.....helaas had Oranje het dit toer-
nooi niet op de heupen......volgende keer beter. Positieve uitschieters waren de stroopwafels en 
saucijzenbroodjes die volgens Limburgs (of Brabants?) recept door Koen ter plekke werden gefabriceerd. 
Juli 2012 
Zaterdagse Zomerborrel in hell´s kitchen om het zo dramatisch verlopen EK voetbal definitief achter ons te 
laten. 
Augustus 2012 
Geen activiteiten in verband met vakantie. 
September 2012 
Homecoming borrel op het terras van Nuffic Neso in Polanco. Een perfect locatie met een prima sfeer, hoge 
opkomst en tevreden gasten (als ook gastvrouw). 
Oktober 2012 
Geen activiteiten. 
November 2012 
Tennistoernooi, voor de tweede keer dit jaar. Weer een gezellig en spannend toernooi waar jong en oud de 
grenzen van hun kunnen hebben getart. 
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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 

ALGEMENE INFORMATIE VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING IN 

MEXICO  
 

Bestuur Nederlandse Vereniging in Mexico 

Ere-Voorzitter:   Harer Majesteits Ambassadeur mr. drs. C.H.A. Hogewoning 

Voorzitter:  Roeland Delfgaauw mob. 4340 2775 mexrolo@hotmail.com 

Vicevoorzitter:  Niels van Vliet   9115 2963 info@nielsvanvliet.nl 

Secretaris:  Hans van den Bongard  5687 8611 hansbongard@yahoo.com 

Penningmeester: Walter Elderink   1106 3657 info@nvmexico.com 

Leden:   Els Bosch   5520 1294 jmboschfamily@gmail.com 

   Janneke de Geus  5254 4013 jdegeus@nesomexico.org 

   Frank Pon   4866 2116 fbcpon@gmail.com 

   Jorrit Tolhoek   4848 7204 jhptolhoek@gmail.com 

   Patricia Zonneveld   5432 1679 jctzonneveld@gmail.com 

Webmaster:  Eric van Nuland  mob. 54512787 ericddd@prodigy.net.mx 

PoPo:   Ad ten Kate   5559 0143 adtenkate@hotmail.com 

Vert. NL ambassade: Michel Thijsebaard mob. 3413 5612 m.thijsebaard@gmail.com 

Nederlanse Vereniging in Mexico     info@nvmexico.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 e-mail 

sturen naar info@nvmexico.com met kopie van 

het stortingsbewijs, naam, adres, 

telefoonnummer.  

 

Betalen lidmaatschap 

Bedrag van 500 pesos storten op rekeningnummer 

0191661183 bij een Bancomer filiaal ten name van 

Walter Bernard Jan Elderink. Voor elektronische 

storting is de CLABE: 012180001916611830. Kopie 

stortingsbewijs met vermelding van naam sturen 

naar info@nvmexico.com. 

 
Website www.nvmexico.com 
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