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VAN DE REDACTIE  
 

Hierbij het zomernummer van de PoPo. Inmiddels ziin we wel zo’n beetje bekomen van de EK afknapper. Som-

migen slaan dan door en beginnen af te geven op ons elftal, stelletje klungels en zo, maar eigenlijk speelden we 

best goed. Gewoon een beetje beter mikken de volgende keer. Als je op de paal schiet kan je de schuld moeilijk 

aan de scheidsrechter geven. We waren denk ik wat over het paard getild door die finaleplaats in het WK twee 

jaar geleden. In ieder geval zijn we gespaard gebleven voor een herhaling van de nederlaag die we toen leden 

tegen de Spanjolen. Die kregen nu de Italianen te incasseren. De volgende keer toch maar wat minder techniek 

en wat meer “coraje latino”! Als schrale troost waren de bitterballen van Maurice ongeëvenaard.  

In dit nummer hebben we een verslag van Henk Keizer van de buitendag van 25 mei in Cuernavaca bij Ad en 

Alicia ten Kate, waar we een record opkomst scoorden van maar liefst 65 man inclusief kinderen. Verder heb-

ben we een stukje opgenomen dat kortgeleden in de Telegraaf gepubliceerd is. Het gaat over de stroopwafels 

die gebakken worden door geïnterneerden van een opvangcentrum in Tepito, waar Koen Houwen het afkicken 

bevordert door ze bezig te houden, en is geschreven door ons redactielid en correspondent van de Telegraaf 

Edwin Timmer. 

Dan hebben we een lang verhaal van Dhian Siang Lie over het overlijden en figuurlijk “afscheid nemen” van z’n 

schoonmoeder, vooral over wat er allemaal komt kijken bij zo’n plechtigheid in een traditioneel Mexicaanse 

omgeving. Daarnaast hebben we een verslag van de kruistocht die ons redactielid Ad ten Kate heeft onder-

nomen tegen de OESO naar aanleiding van een onlangs verschenen rapport over de telecommunicatie sector in 

Mexico. Verder hebben we zoals altijd een aankondiging van de ambassade van Nederlandse culturele activi-

teiten in Mexico die in de komende maanden op het programma staan. Tenslotte hebben we wat wisten-jullie-

dat’jes uit Nederland samengesteld door Kees Burk. 

Voor de meesten van ons is de zomer in Mexico niet het seizoen dat het in Nederland is. Daarvoor regent het te 

veel. Maar het is wel het seizoen van de schoolvacantie. Voor onze leden met kindertjes op school dus een 

mooie gelegenheid er eens tussen uit te knijpen. Voorzover de kleinkindertjes opa en oma gaan bezoeken in 

Nederland wensen we hen en hun ouders een goede reis heen en terug.  

En zoals gebruikelijk wensen we jullie veel leesplezier! 

Ad, Edwin, Jan-Albert en Yolanda 

http://www.javaganu.net/
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BBQ EN JEU DE BOULE MIDDAG  

26 MEI IN CUERNAVACA  

door Henk Keizer 

Goeiendag mensen, dat was de meest geweldige 

opkomst in 25 jaar! Maar liefst 65 personen waarvan 

20 kinderen waren present op deze heerlijke dag in 

de ideale tropische tuinen van Ad en Alicia ten Kate. 

Stel je voor, 

je komt 

lichtelijk 

gestresst uit 

het DF aan in 

Cuernavaca, 

moet toch 

nog 

kaartlezend A 

& A's stekkie 

vinden, (links schijnt voor econometristen rechts te 

zijn?) en dan opeens zit je tussen de prachtige 

exotische bomen (vooral de stekelige Ceiba viel in de 

smaak!) en planten en drink je relaxed je biertje op 

het bruggetje terwijl onder je het beekje kabbelt. Je 

voelt je opeens weer Mens! 

 

Het organiserend trio Alicia, Eric en Henk hadden 

weer voor alles gezorgd en de Braadmaten Jan en 

Marco waren 

ook weer op 

hun post. We 

hebben het 

geweten ..... 

overheerlijke 

lamsribbetjes, 

prima 

rundvlees, kip 

en zelfs pizza en 

acht kg. 

huzarensalade, 

die allemaal in 

een mum van 

tijd op waren. 

´t Zonnetje scheen en ‘t bier verdween. Alle kinderen 

waren letterlijk niet uit het zwembad te slaan en 

gelukkig waren er ook moeders, die zich de hele dag 

daar aan de rand lieten verwennen. Baywatch a la 

Cuernavaca! 

 

Ertussendoor werd er natuurlijk ook massaal Jeu de 

Boule gespeeld ... 

zelfs op vier banen 

deze keer en dat 

was voor het 

eerst! Tijdens de 

groepsfase werden 

er wonderlijke 

uitslagen gemeld, 

maar uiteindelijk kwamen vooral de equipos met 

jonge kinderen in de kwartfinales. Na een 

ongelooflijk spannende finale werd het jeugdige 

gelegenheidspaar Gerald G. & Dany D. gekroond tot 

Kampioen van 2012. Allebei raakten ze prachtig op 

elkaar ingespeeld en aan één blik (!) hadden ze 

genoeg om elkander te begrijpen ... Dat belooft nog 

wat voor de toekomst! 

 

Rest zeker nog te melden dat Piet Kabel een 

medische decoratie verdiende met het praktizeren 

van de Heimlich Maneuver op Jan Bonsema die zich 

verslikte in een stuk vlees, met als resultaat dat Jan 

volgend jaar wederom op de BBQ kan komen, 

hoewel hij dan wat voorzichtiger zal eten. 

 

Enorm veel dank aan Ad en Alicia (en ook Joost en 

Paty) voor het 

openstellen 

van hun 

paradijsje voor 

deze dag! Dat 

er nog maar 

veel van zulke 

mogen volgen!! 
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WERELDVERBETERAAR MET STROOPWAFELS 

HOLLANDSE LEKKERNIJ VERLEIDT MEXICO  
 

door Edwin Timmer 

Snuif snuif. Huh? In de kleurrijke chaos van Mexico-

stad, op nog geen steenworpafstand van het 

presidentiële paleis, krijgen Mexicaanse 

voorbijgangers en toeristen een wel heel bijzondere 

geur in hun neus. Dit keer geen taco’s of toeterende 

OV-busjes. Het is het aroma van warme, vers 

gebakken, Nederlandse stroopwafels! ,,Goeiemiddag, 

wilt u er eentje proeven?’’, zegt een forse jonge 

Mexicaanse in een wit schort en met een koksmuts 

op. 

 

De hele dag trekt de drukke volksbuurt ten noorden 

van het centrale plein Zócalo voorbij aan dit 

Hollandse tafereel. Wie niet wordt aangetrokken 

door de smetteloze kokskleding gaat wel overstag 

door de verrukkelijke walm. ,,Mexicanen zijn dol op 

zoetigheid’’, zegt Nayeli vanachter haar wafelijzer. 

,,Ze zijn echt verbaasd hoe lekker stroopwafels zijn. 

Eén persoon bood me zelfs gelijk 500 pesos (€28,-) 

als ik hem het recept zou willen verkopen.’’ 

Het wafelgeheim verpatsen is echter het laatste wat 

Koen Houwen wil. De Brabander, die al jaren als 

vrijwilliger werkt in opvanghuis Fundación 

Renacimiento, ziet in de Hollandse lekkernij de 

manier om straatjongeren een nieuwe toekomst te 

bezorgen. ,,We willen ze vaardigheden meegeven 

voor een stabiel bestaan. Met de lessen uit de 

bakkerij in het opvanghuis, een kar en een wafelijzer 

kan dat.’’ 

In staat zijn om voor jezelf en je kinderen te kunnen 

zorgen is een wereld van verschil met het harde 

leven op straat in de beruchte wijk Tepito, waar het 

opvanghuis tegenaan ligt. ,,De meesten hebben geen 

contact meer met hun familie, bedwelmen zich met 

goedkope lijm en scharrelen iets bij elkaar in de 

illegale activiteiten in Tepito: het centrum van de 

Mexicaanse piraterij- en smokkelindustrie’’, zegt 

Houwen. 
 

In de met Nederlandse fondsen opgeknapte bakkerij 

staan Gabriël (18) en Adrian (14) het wafeldeeg te 

kneden. Niet elk van de vijftig koters in het tehuis is 

hiervoor geschikt. ,,Ik merk zo wie wil aanpakken’’, 

zegt Houwen. Van kinderarbeid is geen sprake. ,,Ze 

gaan eerst naar school, maken hun huiswerk en 

verdienen dan bij in de bakkerij. Adrian heeft net z’n 

eerste kind gekregen. Als je oud genoeg bent om 

baby’s te maken, mag je ook best voor luiers aan de 

slag.’’ 
 

Eerder startte de bakkerszoon al met Limburgse 

vlaaien in het opvanghuis, naar eigen familierecept. 

Inmiddels zijn er saucijzenbroodjes, appelflappen en 

worstenbroodjes bijgekomen. Maar de echte markt 

zit in stroopwafels, denkt de afgestudeerde 

econoom. ,,Alleen al voor de Nederlandse expats die 

koffersvol meezeulen deze kant op! En het past bij 

Mexico. Men eet veel op straat, is dol op zoete 
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broodjes en het theater van in de openlucht bakken 

heeft zijn eigen aantrekkingskracht.’’ 

Terwijl Nayeli overdag stroopwafels staat uit te 

venten in de straat Argentina, gaan haar twee jonge 

koters vanuit het opvanghuis naar de crèche. ,,Enkele 

maanden geleden woonde ik nog bij mijn man’’, zegt 

de twintiger. ,,Maar hij drinkt en is agressief. Toen 

verzeilde ik in dit opvanghuis. In het najaar hoop ik 

weer op mezelf te wonen, want ik houd er niet van 

mijn hand op te houden. Misschien lukt het straks 

door zelfstandig stroopwafels te verkopen.’’ 

Houwen: ,,Alles wat ze op straat verdienen aan de 

wafels mogen ze zelf houden. Dat stimuleert om 

zoveel mogelijk te verkopen. Ik probeer het te 

organiseren als een soort micro-krediet. Zij lenen 

voor een kar en wafelijzer en betalen dat uiteindelijk 

terug met de verkoop van stroopwafels. Het deeg 

kopen ze bij mij in de bakkerij. Zo blijft het 

opvanghuis ook niet alleen van giften afhankelijk.’’ 

Het risico van terugval onder de voormalige 

straatjongeren blijft echter levensgroot. ,,Een maat 

van me, die mijn rechterhand was in deze bakkerij, 

zit weer in de bak. Het was hem al gelukt om bij een 

grote bakker aan de slag te komen. Maar toen hij 

niet genoeg geld had voor een schooluniformpje 

voor zijn kind, koos hij toch weer voor het snelle 

geld: een gewapende overval.’’ 

Tegelijkertijd zit het leven in de bakkerij vol 

verrassingen. Toen de 18-jarige Gabriël voor het 

eerst meehielp in de bakkerij, haalde hij gelijk de 

hele nacht door, en prepareerde samen met de 

Brabander een grote bestelling Nederlandse 

lekkernijen. ,,’Waardoor raak jij zo bedreven?’ vroeg 

ik hem’’, zegt Houwen. Waarop Gabriël droogjes 

antwoordde: ‘Och, in de jeugdgevangenis bakte ik 

dagelijks honderden broodjes’. 

Houwen stond de afgelopen groepswedstrijden van 

het Nederlands Elftal samen met zijn bakkers in het 

café Hell’s Kitchen. Mogelijk gaan ze zelfs eind juli 

naar een evenement in Brabant. Wie de lekkernijen 

zelf eens wil proeven kan contact opnemen met 

kpehouwen@gmail.com

mailto:kpehouwen@gmail.com
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ROND HET OVERLIJDEN VAN MIJN MEXICAANSE SCHOONMOEDER  

door Dhiang Siang Lie

Deze keer niet zo’n vrolijk verhaal. De 

gebeurtenissen en mijn observaties rond het 

overlijden van mijn schoonmoeder houden me nog 

steeds bezig. Zijn ze typisch Mexicaans? Zijn het 

alleen de uiterlijkheden, riten? Is er een wezenlijke 

verschil met de wijze waarop Europeanen handelen 

bij het overlijden van een familielid? Of waarop de 

omgeving haar medeleven betuigt? 

In Nederland zijn de riten, gebruiken en gevoelens 

rond rouw, begrafenissen en met betrekking tot 

condoleances ook zeer verschillend. We hebben daar 

tenslotte een multiculturele samenleving, al waait er 

een harde politieke wind om die zo klein mogelijk te 

maken. Behalve gevarieerde protestantse en 

katholieke gebruiken, kennen we ook via tv, 

tijdschriften en kranten, beelden van evenzo 

gevarieerde Mohammedaanse, Javaanse, Chinese, 

Afrikaanse en andere gebruiken. Je leest er niet echt 

veel over, althans over de gevoelens van de 

betrokkenen, behalve misschien als het om een 

bekende Nederlander gaat.  Ik wil nu wel wat kwijt 

over de gebeurtenissen rond het overlijden van mijn 

Mexicaanse schoonmoeder. 

De moeder van Elizabeth was al lang slecht ter been 

en had verregaande staar aan haar ogen, maar was 

zeer helder van geest voor haar 93 jaren. Sinds de 

dood van haar echtgenoot twee jaar geleden, kon ze 

in alle opzichten weer de moeder zijn die voor al haar 

vijf in leven zijnde  kinderen op gelijke wijze het 

beste wilde. Voorheen had haar echtgenoot immers 

bepaald wie van de kinderen sympathie, hulp en 

ondersteuning verdiende en dat verschilde nogal van 

kind tot kind. In Mexico met zijn macho-cultuur is nu 

eenmaal ook voor moeders, vaders wil wet, althans 

zo lijkt het. Weliswaar had vader nooit een van zijn 

kinderen echt laten vallen, maar zelf had hij een 

levenslang trauma opgelopen, toen hij niet in staat 

bleek om zijn eerste kind en oudste dochter te 

redden van een dodelijke tetanus infectie. Ze had die 

opgelopen in de Rio Palizada,  de grensrivier in het 

jungle gebied tussen de staten Campeche en 

Tabasco, in welke streek haar vader in die tijd een 

zeer bekend en geroemd arts was. Moeders wil was 

sinds twee jaar weer wet, al duurde het even voor ze 

door had hoe ze die in overeenstemming kon 

brengen met haar gevoel. 

Onze bevriende arts, dr Ayala, had  al verklaard dat 

het een kwestie van dagen zou kunnen zijn, maar 

mogelijk toch ook een weekje meer. Moeder werd 

nu eindelijk bij ons in Cuernavaca verpleegd, wat 

Elizabeth graag al veel eerder gewild had, maar wat 

op grond van allerlei argumenten van moeder zelf en 

van haar andere kinderen niet gebeurde. In de twee 

maanden daarvoor was ze afwisselend verpleegd in 

ISSSTE ziekenhuizen in deEdoMex en in haar eigen 

huis in Naucalpan, waar ze het al die tijd altijd alleen 

gered had, met de hulp van haar kleindochter 

Martha, de dochter van Elizabeth, die in het 

sousterain van dat huis woont. Sinds ze 10 dagen 

geleden met de ambulance bij ons was 

binnengebracht, was het een komen en gaan van 

Elizabeth’s  beide broers en beide oudere zusters. 

Haar jongste zus woont echter in Wenen en die had 

al wel een reis naar Mexico geboekt, maar pas voor 

over 10 dagen. En dat was te laat, zoals later zou 

blijken. 

Er werd dag en nacht gewaakt, door een ingehuurde 

‘cuidadora’, Yasmin genaamd. Elizabeth bleef  ook de 

meeste tijd bij haar moeder waken en zorgen, 

evenals nu en dan haar twee oudere zusters en haar 

beide broers. Dat waren ook momenten waarop 

individueel van moeder tot kind, nog van alles werd 

besproken. Moeder kreeg weliswaar steeds meer 

moeite met woorden te reageren, maar sprak nog 

wel duidelijk met de taal van haar handen en 

expressie van haar al flink ingevallen gezicht. Martha, 

die feitelijk al tijden lang de zorg voor haar abuela op 

zich had genomen was nu tijdelijk bij ons ingetrokken 

en een aantal andere kleinkinderen kwamen 

eveneens een paar uurtjes bij haar waken. Voor mij 



8 POPO, MAGAZINE VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING IN MEXICO 

als yerno, de meest recente die pas heel laat in haar 

leven verscheen, was er echter weinig plaats, maar ik 

kon behulpzaam zijn door het extra drukke 

huishouden verder draaiende te houden, met zoveel 

inloop van familie. 

“Ze zal vast nog in de maand april overlijden, net 

zoals haar echtgenoot 2 jaar geleden en en haar 

oudste dochter meer dan 50 jaar geleden”, hadden 

de broers en zusters naar elkaar gefluisterd.  Het was 

nu 1 mei. Moeder nam geen voedsel meer tot zich en 

haar mond moest  bevochtigd worden met een 

babyflesje. Ze reageerde nauwelijks meer, maar leek 

het aangenaam te vinden oude verhalen aan te 

horen over die idyllische tijd toen haar gezin in dat 

mooie grote huis aan de rio Palizada woonde. Ook 

muziek leek haar rust te brengen en op verzoek zette 

ik een cd op met ‘Isoldes Liebestod’ uit Tristan en 

Isolde van Richard Wagner, muziek waar zij veel van 

hield en samen met haar echtgenoot vaak naar had 

geluisterd. Elizabeth, haar jongste broer en haar 

beide kinderen zaten rond het bed en zagen hoe 

tegelijk met het einde van die beroemde aria en het 

uitsterven van de muziek, ineens een tevreden 

uitstraling in haar gezicht over ging in dat van de 

eeuwige vrede…... 

Geen ge-exalteerde emoties, die wellicht bij een 

Mexicaans imago hadden gepast, maar met bijna 

verstilde smart gaven de aanwezigen nu uiting aan 

dit heengaan. Saveuk , de zoon van Elizabeth sloot 

zijn grootmoeder’s ogen en woorden en gedachten 

zochten contact met moeder’s geest die ongetwijfeld 

nog aanwezig was en alsof dat nog in het levenloze 

lichaam ervaren kon worden. 

En dan als een wakker worden, begint de realiteit: “Ik 

wil dat ze straks in een mooie witte jurk ligt 

opgebaard,…..  dr Ayala bellen, de andere broer en 

zusters, zus in Wenen en…en…?” Ja, wat nu, want 

niemand had iets voorbereid, terwijl het toch zo 

zeker was dat dit moment aanstaande was. 

De eerste die aankwam was de vader van Saveuk, 

Elizabeth’s ex, met twee enorme bossen witte 

bloemen. “Ja, je hebt haar langer gekend” zie ik toen 

ik hem opendeed; hij was ingelicht door zijn zoon en 

hield zich verder bescheiden op de achtergrond. 

Vervolgens de oudste zus en haar echtgenoot, die 

ook in Cuernavaca wonen en een stuk later de 

familie uit het DF. Al die tijd werd er druk 

gediscussieerd waar en hoe afscheid van Moeder zou 

worden genomen en de traditionele ‘velorio’ zou 

plaatsvinden. De katholieke overtuiging stak daarbij 

meteen scherp af tegen een christelijke en bij alles 

was merkbaar dat kosten een grote rol speelden en 

vooral wie die in eerste én in laatste instantie zou 

moeten dragen. In ieder geval werden er nog veel 

meer bloemen gebracht, werd het lichaam van 

Moeder aangekleed met een mooie witte jurk en de 

velorio kon beginnen. Terwijl ook de bevriende 

jurist/advokaat van de familie was gearriveerd en 

hem meteen van diverse kanten om advies gevraagd 

werd, schreef Dr. Ayala intussen zijn 

overlijdensverklaring en gaf als dringend advies, het 

lichaam van Moeder over te laten brengen naar een 

of andere servicio funerario. De omstandigheden bij 

ons zonder speciale voorzieningen en gezien de 

temperatuur, zouden zeer spoedig, tot een hoogst 

onaangename situatie leiden, zei hij.  Aldus besliste 

Elizabeth dat Moeder op deze wijze een waardig 

afscheid in stijl zou krijgen in een mooie ‘sala de 

velación’. 

Haar oudste broer was het daar niet mee eens en 

vertrok met zijn gezin en even later ook haar oudste 

zus. De ruimte waar Moeder nu tijdelijk zo goed en 

zo kwaad als het ging lag opgebaard, had zich 

namelijk inmiddels gevuld met mensen uit de colonia 

die op een katholieke wijze hun medeleven kwamen 

betuigen. Ongelofelijk waar kwamen die ineens 
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vandaan, wie had hen ingelicht? De meesten hadden 

Moeder zelfs nog nooit gezien. Op verzoek hadden ze 

Epimenio meegebracht, een indigena van huis uit,  

die bij dit soort gelegenheden als voorganger de 

passende gebeden zegde in de katholieke 

gemeenschap. Even later kwam de lijkwagen en nam 

het ontzielde lichaam van Moeder mee. 

Een velorio duurt minstens 12 uur, maar meestal 

langer; in die tijd is er ook een religieuze dienst, mis 

of andere ceremonie en alles eindigt met het vertrek 

naar de plaats van de begrafenis of  de ‘salida’ van de 

kist voor de crematie. Familie, vrienden en kennissen 

komen en gaan om hun condoleances te geven en 

alleen de meest betrokkenen blijven de hele 

dodewake en dommelen zo af en toe weg op de luxe 

banken in de sala de velación. Zo was het ook voor 

Moeder, al was opvallend dat sommige van haar 

kinderen helemaal niet waren verschenen en 

behalve Elizabeth, haar dochter, zoon kinderen en ik, 

niemand overbleef, na de ‘salida’ van de kist. 

Ongetwijfeld had dat te maken met onze weigering 

om al intussen handjeklap met familie te spelen over 

de kosten en het bezit van de “acta de defunción’, 

een belangrijk document in de verdere nasleep van 

dit overlijden. Met veel dank namen we wel afscheid 

van Yasmin, die zelfs ook haar moeder en zoontje 

had laten komen en van een paar mensen uit onze 

buurt, die tot onze verrassing naar het centrum 

waren gekomen, waar de sala de velación zich 

bevond.   

Mijn verrassing werd nog groter toen bleek dat de 

intentie was om vanaf de volgende dag negen dagen 

lang een ‘rosario’ te bidden voor de overledenen, 

een zogenaamde ‘novenario’, ofwel in het 

Nederlands een novene, te houden met op de laatste 

dag iets dat ‘levantada de la cruz’ heette. Ik had geen 

idee! 

En zo kwamen negen avonden achtereen 20 tot 25 

buurtgenoten van jong tot oud bij ons een 

rozenkrans bidden, staand en geknield rond een 

altaartje. Een aantal van hen had ik zelfs nog nooit 

gezien. De eerste avond richtte men zich op het 

altaartje met de urn met de as van Moeder; rondom 

staande kaarsen en ‘veladoras’, veel bloemen en 

foto’s van haar als jonge vrouw. De urn werd 

geopend en de as werd op de grond uitgestrooid in 

de vorm van het kruis van Christus. Epimenio begon 

zijn gebeden en na afloop was er eten en drinken 

voor iedereen. En dat negen dagen lang en elke dag 

natuurlijk iets anders. 

Vanaf de tweede avond plaatste onze voorganger 

voorafgaand aan het gebed, witte bloemen en een 

enkele rode, op specifieke plekken op het kruis van 

as totdat dit op de voorlaatste geheel met bloemen 

bedekt was. Elke bloem kreeg daarbij een 

symbolische betekenis. Acht avonden lang was onze 

bescheiden Epimenio de voorganger, maar voor de 

negende en laatste bracht hij een meer ervaren 

collega mee, die ons verder voorging in alle rituele 

handelingen, gebeden en litanieën die horen bij deze 

‘levantada de la cruz’.  

Naast Elizabeth koos hij nog vier andere vrouwen uit 

om ‘compradre’ te zijn en een krans van 50 rode 

bloemen te leggen rondom het al met witte bloemen 

versierde kruis van as. Na elke 10 rode bloemen een 

witte en tenslotte een staartje van drie rode tussen 

twee witte. Gezamenlijk vormden deze zo letterlijk 

een krans van rozen: de rozenkrans. Vervolgens 

begon hij het gebed en na elke ‘weesgegroetje’ nam 

een van de ‘compradres’ in volgorde een rode bloem 

weg uit de krans en deed deze in een doos, gevolgd 

door een witte, waarbij het ‘onze vader’ wordt 

gebeden. 
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Wanneer de krans van rozen, na 50 ‘weesgegroetjes’ 

en 5 ‘onze vaders’, geheel in de doos is verdwenen 

en het kruis weer alleen alle aandacht trekt, volgen 

smeekbeden aan de ‘heilige maagd Maria’ en andere 

heiligen om voor de overledene te bidden. Na elke 

litanie verdwijnt dan ook een deel van het kruis: de 

as, samen met de bijhorende witte bloemen, wordt 

opgeveegd met behulp van een borstel en een 

stofblik en gaat eveneens in de doos. Zo werden, een 

voor een en in samenhang met de voortgang van de 

gebed, de vier delen van het kruis van de vloer 

opgenomen. Als laatste volgt dan nog de as en 

bloemen die het hart van het kruis vormden, dat 

mocht Elizabeth nog in de doos doen.  De ‘levantada’ 

is voltooid en de as samen met de bloemen, is 

gereed om verder bijgezet te worden. En dan is er 

‘pastel’ en ‘refrescos’ voor alle aanwezigen. 

Heel bijzonder en ontroerend vind ik het nog steeds 

al die mensen die gezamenlijk zo’n ceremonie 

maken. O ja, een enkele avond van de negen waren 

ook een paar goede vrienden aanwezig, maar elke 

avond kwamen bewoners uit de colonia; met een 

aantal van hen hebben we nauwelijks of helemaal 

geen dagelijkse contacten. Zij allen voelden zich 

geroepen om hun medemens in rouw, met hun 

aanwezigheid, hun gebed en ceremonies tot steun te 

zijn, negen dagen lang.  Het effect is dat je eigenlijk 

niet aan een persoonlijke rouw toekomt, maar wel 

een plek hebt waar je je gedachten de vrije loop kunt 

laten. Tegelijkertijd geeft de omgeving je geen kans 

je alleen en achtergelaten te voelen. Deze aandacht 

voor het zieleheil en de nagedachtenis van een 

bijzondere lieve vrouw en moeder en de steun die 

dat vooral Elizabeth gaf, voelde zo goed, dat ook 

gemakkelijk vergeten werd dat haar broers en 

zusters afwezig bleven!  

Waarom dan? Dat is een heel ander verhaal! 
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DE SOAPSTORY VAN DE MEXICAANSE TELEFOONDIENSTEN  
  

door Ad ten Kate 

In dit stukje vertelt ons redactielid over zijn wel en 

wee tijdens de kruistocht die hij heeft ondernomen 

tegen de OESO naar aanleiding van een rapport dat 

eind januari gepubliceerd werd over 

telecommunicatie in Mexico.Hij verontschuldigt zich 

bij voorbaat als het hier en daar toch wat 

ingewikkeld is. 

 

Onlangs heeft de OESO een geruchtmakend rapport 

gepubliceerd over telecommunicatie in Mexico. In 

dat rapport wordt de sector afgeschilderd als duur en 

inefficient. Telefoontarieven zouden ver boven de 

OESO gemiddelden liggen en de zogenaamde 

penetratie (aantal lijnen per 100 inwoners) van vaste 

en mobiele diensten ver daar beneden. Bovendien 

zou de achterstand van Mexico alleen maar groter 

worden. Dat alles wordt geweten aan een gebrek aan 

mededinging, zeg marktwerking, waar de OESO dol 

op is. Die achterstand zou volgens dat rapport geleid 

hebben tot een welvaartsverlies voor de Mexicaanse 

economie van maar liefst 130 miljard dollar, oftewel 

1.8% van het BBP, over de periode van 2005 tot 

2009. Dat is geen kleinigheid. 

 

De kwaaie rakker van het verhaal is Carlos Slim, de 

telefoonmagnaat van Mexico en belangrijkste 

aandeelhouder van América Móvil, waarvan zowel 

Telmex als Telcel deel uitmaken. Dat zijn zoals 

bekend de dominante bedrijven in vaste en mobiele 

telefonie. Bovendien is meneer Slim ook nog de 

rijkste man van de wereld, nog rijker dan Bill Gates. 

En dat in een land als Mexico met zoveel armoede. 

Schande! Met die hoge tarieven wordt de man alleen 

maar rijker en rijker, en dat over de ruggen van die 

arme Mexiaanse abbonnees die veel te veel betalen. 

In het OESO rapport wordt meneer Slim niet met 

name genoemd en dat zou ook absoluut niet kunnen. 

´t Moet onpersoonlijk blijven. Maar Telmex en Telcel 

krijgen het er zwaar van langs en de goede 

verstaander vult de rest in, een kwestie van inkoppen 

voor open doel. Dus gaat het verhaal van de OESO er 

als gesneden koek in hier in de volksmond van 

Mexico, waar er in navolging van de VS wat meer 

bewondering is dan in Europa voor het fenomeen 

rijkdom, maar tegelijkertijd ook meer nijd. Dat gaat 

meestal samen. 

 

En nu komt diezelfde man, die de Mexicanen kort 

houdt met het leveren van dure en slechte diensten, 

ook nog naar Nederland met een vijandig bod op een 

aandeel in KPN, een aandeel dat voldoende groot is 

om de controle over dat bedrijf in handen te krijgen. 

Arme Nederlanders! Wordt hen hetzelfde lot 

beschoren als de Mexicanen? Moet daar geen stokje 

voor gestoken worden? De Nederlandse volksmond 

is niet zo verschillend van de Mexicaanse en in 

Nederland gaat het er ook in als gesneden koek, 

getuige het interview in Pauw&Witteman van 

woensdag 9 mei jl. Als de OESO dan ook nog 

meezingt in het knapenkoor, zit het helemaal 

gebeiteld. 

 

Het grappige van het OESO rapport is dat de 

aanbevelingen waar het mee komt om het beleid en 

de regulering van de Mexicaanse telecommunicatie 

te verbeteren betrekkelijk los staan van die hoge 

tarieven, de lage penetratie en het welvaartsverlies. 

‘t Gaat meer om een aantal common-sense 

aanbevelingen waar ze ook wel op hadden kunnen 
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komen zonder al die bevindingen. De hoge tarieven, 

de lage penetratie en het welvaartsverlies zijn er 

meer om verontwaardiging te wekken bij wie 130 

miljard ongeveer hetzelfde klinkt als 130 miljoen, 

allebei gewoon heel groot. 

 

Op zich is daar niks mis mee. Als je goede 

aanbevelingen hebt, moet je die ook kunnen 

verkopen. Daar heb je tegenwoordig marketing en 

public relation managers voor en ik neem aan dat de 

OESO daar niet van verstoken is gebleven. Maar dan 

moet het wel goed gedaan worden en een 

internationale organisatie met zoveel prestige in 

beleids benchmarking als de OESO kan zich niet 

veroorloven dingen te verkondigen die 

achterhaalbaar onjuist zijn. Dan wordt het tijd om 

eens uit te kijken naar een nieuwe manager. 

Dat laatste blijkt namelijk het geval te zijn met dat 

OESO rapport van afgelopen januari. Er staan 

gewoon feitelijke onjuistheden in en er zitten knollen 

van fouten in. Als je gewoon een beetje aan de slag 

gaat met de cijfers van het rapport zelf, blijkt dat de 

Mexicaanse tarieven niet hoger, maar eerder lager 

zijn dan de OESO gemiddelden en dat Mexicaanse 

penetratie ratio’s weliswaar lager zijn dan die in 

andere lidstaten van de organisatie, maar dat dat 

volstrekt begrijpelijk is gezien het lagere 

ontwikkelingsniveau. Tenslotte blijkt dat dat 

welvaartsverlies van 130 miljard een gevolg is van 

een paar grove reken- en interpretatiefouten. 

 

Dat het OESO rapport hogere tarieven vindt voor 

Mexico dan voor andere lidstaten komt doordat ze 

worden uitgedrukt in koopkrachtspariteit (kkp) 

dollars. In koopkrachtspariteit zijn tarieven pas gelijk 

tussen twee landen als ze evenveel hoger of lager 

zijn als het algemene prijspeil. Dus als het algemene 

prijspeil in een land hoog is, zoals in Nederland, dan 

worden hoge tarieven vergeven en als het algemene 

prijspeil laag is, zoals in Mexico, worden hoge 

tarieven extra ingepeperd.  

 

Nu is het algemene prijspeil in Nederland ongeveer 

twee keer zo hoog als dat in Mexico. Dat komt o.a, 

omdat auto’s en huisvesting twee keer zo goedkoop 

zijn, benzine en transport drie keer en huishoudelijke 

diensten en het hebben van een chauffeur meer dan 

vier keer. Natuurlijk zijn er ook best goederen en 

diensten die duurder zijn in Mexico, maar dit soort 

vergelijkingen worden gemaakt door zeer 

gerenommeerde instellingen zoals de Wereldbank, 

Pennsylvania University en de Eurostat in 

samenwerking met de OESO zelf. Dus ga ik er maar 

van uit dat dat klopt.  

Dus zijn voor de OESO telefoondiensten in Mexico 

pas even goedkoop als in Nederland als ze in 

werkelijkheid twee keer zo goedkoop zijn. En dat lukt 

natuurlijk niet. Je zou het nog kunnen verwachten 

van goederen en diensten waarvoor je veel laag 

geschoolde arbeid nodig hebt of hele goedkope 

inputs, maar niet van telefoondiensten die kapitaal 

intensief zijn en waarbij je voor de high tech 

aangewezen bent op internationale markten waar je 

alles tegen nominale dollars koopt, niet tegen kkp 

dollars. Of moet Telmex soms bij Ericsson 

aankloppen voor de helft van de prijs, omdat de 

benzine in Mexico ook zoveel goedkoper is? Daar 

heeft Ericsson geen oor naar. 

 

Waarom de OESO de tarieven in kkp dollars vergelijkt 

is onduidelijk. Ze doet het al vele jaren maar heeft er 

nooit een goede verklaring voor gegeven. Prijzen 
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vergelijken in kkp dollars staat wel een stuk stoerder 

dan in gewone alledaagse nominale dollars, maar het 

lijkt er meer op dat ze het doet om er een 

wetenschappelijk tintje aan te geven en daarmee 

indruk te maken. Koopkrachtspariteit indices zijn 

echter ontworpen voor heel andere doeleinden, bv. 

voor het vergelijken van het BBP tussen landen, of 

het inkomen per hoofd, maar hebben niets toe te 

voegen aan het vergelijken van de prijzen zelf. 

 

Als je de Mexicaanse telefoontarieven niet in kkp 

maar in nominale dollars vergelijkt met andere OESO 

landen, blijkt dat ze in de periode van 2005 tot 2009 

eerder iets lager waren dan de OESO gemiddelden, 

en sinds 2010 zelfs veel lager. Meneer Slim heeft dat 

al vele malen met vrij harde cijfers aangetoond, maar 

naar wie luister je in zo´n geval? Naar een rijke 

stinkerd die voor z’n eigen straatje spreekt? Of naar 

een objectieve internationale organisatie met een 

huis vol deskundigen met PhD’s van 

topuniversiteiten? Dat van die koopkrachtspariteit 

zal wel zo zijn en om het allemaal zelf te gaan zitten 

uitzoeken is onbegonnen werk. 

 

Stel je voor! Hoe zou je tarieven van 

telefoondiensten moeten vergelijken tussen 

verschillende landen? Ten eerste worden die 

diensten bijna allemaal geleverd in pakketten en die 

pakketten verschillen van land tot land, van klant tot 

klant, en bovendien veranderen ze nogal eens. Ten 

tweede, wat is lokaal en interlokaal, en wat is 

internationaal? Mexico is ongeveer even groot als 

heel West Europa, dus veel van wat in Mexico 

interlokaal is, zou in Europa internationaal zijn. En zo 

zijn er nog een hoop haken en ogen aan het 

vergelijken van tarieven. De simpele constatering dat 

pap en mam in Nederland veel minder betalen dan 

wij hier in Mexico is geen argument. Misschien bellen 

ze gewoon veel minder of op een andere manier. 

 

Gelukkig is er een instelling die zich bezighoudt met 

het vergelijken van telefoontarieven tussen wel 

honderd landen. Ook die heeft daar een groot aantal 

deskundigen voor, waarschijnlijk met wat minder 

PhD’s en wat meer gewone doctorandi van wat 

mindere universiteiten dan de OESO, maar toch. Die 

instelling is Teligen, een van de Knowledge Centers 

van Strategy Analytics, en de OESO krijgt al haar 

informatie uit die bron. Dus wat ik hier te berde 

breng komt niet van pap en mam, in mijn geval zou 

het eerder van zoon en schoondochter zijn, maar van 

Teligen.  

Voor wat betreft de penetratie in vaste telefonie, valt 

op te merken dat er in Mexico in 2009 18 lijnen op 

100 inwoners waren tegen een OECD gemiddelde 

van 35. Ten gevolge van de migratie van vaste naar 

mobiele telefonie gaat die penetratie echter over de 

hele wereld snel naar beneden en als de huidige 

trends zich voortzetten, zal het OECD gemiddelde 

over niet al te veel jaren, waarschijnlijk drie tot vijf, 

ongeveer op hetzelfde niveau komen als Mexico nu. 

Kortom, er is wel een achterstand, maar die is niet 

dramatisch. ‘t Is bv. volstrekt ondenkbaar dat Mexico 

z’n achterstand in inkomen per hoofd in zo korte tijd 

zou inlopen. 

 

Hetzelfde geldt voor de mobiele telefonie. In de 

periode van 2000 tot 2009 is het aantal abonnees per 

honderd inwoners in Mexico opgelopen van 14 naar 

78 tegen een OESO gemiddelde dat in die periode 

gestegen is van 54 naar 121. De Mexicaanse 

penetratie is dus meer dan vervijfvoudigd terwijl het 

OESO gemiddelde iets meer dan verdubbeld is. Door 

de bank genomen heeft Mexico een achterstand van 

vijf jaar en gezien het feit dat in de andere OESO 
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landen de penetratie dicht bij verzadiging is, is het te 

verwachten dat Mexico rond 2015 langszij zal komen. 

Een vergelijkbare achterstand (zes jaar) is er op het 

gebied van toegang tot internet, maar ook daar is dat 

volstrekt begrijpelijk als je het verschil in 

ontwikkelingsniveau in aanmerking neemt. 

 

Zoals hierboven opgemerkt zijn prijsvergelijkingen 

moeilijk te doen en kan je over de resultaten 

bekvechten. Penetratie ratio’s zijn daarentegen vrij 

harde cijfers die alom beschikbaar zijn. Dus spreken 

die voor zich en valt er weinig af te dingen op wat de 

OESO hierover rapporteert. Hoe de OESO echter op 

grond van diezelfde cijfers tot de slotsom komt dat in 

Mexico de penetratie van telefoondiensten zwaar 

achterloopt op die in andere OESO landen en dat de 

achterstand alleen maar groter wordt, blijft een 

raadsel. 

 

Het wordt pas begrijpelijk als je bedenkt dat de OESO 

hoofdzakelijk wil bewijzen dat er een gebrek aan 

mededinging is in de Mexicaanse 

telecommunicatiemarkten. De hoge tarieven en de 

lage penetratie dienen daarbij als kroongetuigen. 

Daarom moeten ze de feiten wel verdraaien. Anders 

vallen die kroongetuigen weg. Dan nog kan je je 

afvragen of die vermeend hoge tarieven en die lage 

penetratie niet het gevolg zijn van heel andere 

factoren, zoals bv. de uitgestrektheid van het 

grondgebied, het ontwikkelingsniveau en de lagere 

scholingsgraad van de bevolking. Om dat uit te 

sluiten heeft de OESO een econometrische studie 

ondernomen waaruit ze concludeert dat verreweg 

het meeste inderdaad een gevolg is van het gebrek 

aan mededinging. Die studie heeft het ook mogelijk 

gemaakt om het verband tussen de mate van 

mededinging enerzijds, en de hoogte van de tarieven 

en van de penetratie anderzijds, te kwantificeren. Op 

grond daarvan komt ze ook tot die schatting van dat 

onwaarschijnlijk hoge welvaartsverlies. 

 

De OESO doet nogal geheimzinnig over die studie. In 

het rapport zelf wordt wel vermeld dat er zo’n studie 

is gedaan, maar dat zonder enige verwijzing. Alleen 

in de derde appendix van het 130 pagina’s tellende 

rapport worden er drie alineas vuilgemaakt aan een 

zeer algemene beschrijving van hoe het gedaan is. 

Nu blijkt er echter een apart document te zijn, in dit 

geval geschreven door een deskundige met een 

doctoraat van een Nederlandse topuniversiteit 

(Tilburg), waarin de studie uitgebreid beschreven 

wordt. Dat was althans mijn conclusie, want dat 
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document van meer dan 100 pagina’s is ook 

gepubliceerd door de OESO en, ook al wordt het 

nergens vermeld in het OESO rapport, vallen de 

resultaten tot op vijf digits samen met die van het 

rapport. 

 

Vanwege mijn verdenkingen over de 

geloofwaardigheid van de uitkomsten van die studie 

ben ik er maar eens ingedoken. Met als resultaat dat 

mijn achterdocht bevestigd werd. Er bleken een 

aantal grove fouten in te zitten, sommigen zo 

elementair dat een eerstejaars economiestudent er 

zijn propedeuse mee zou verspelen. Dus heb ik 

contact opgenomen met die deskundige, maar zij 

ontkende haar bevoegdheid en verwees me naar de 

man van de OESO die het rapport geschreven had. 

Daar kreeg ik ook nul op het request, gewoon geen 

antwoord.  

 

Dat heb ik niet op me laten zitten. Ik heb een artikel 

geschreven waarin ik haarfijn uit de doeken doe wat 

er allemaal mankeert aan de econometrische studie, 

en waarin ik het verlies aan welvaart dat de 

Mexicaanse economie zou hebben geleden vanwege 

het gebrek aan mededinging, heb herberekend, maar 

dan zonder die fouten. Met dezelfde cijfers van de 

studie en met behoudende veronderstellingen kom 

ik dan tot een welvaartsverlies, niet van 130 miljard, 

maar van 2,5 miljard. Nog geen 2% van het 

oorspronkelijke verlies dus. En dat alles ervan 

uitgaande dat het vergelijken van tarieven in kkp 

dollars correct is. Anders blijft er helemaal niks over 

van dat welvaartsverlies.  

 

Het artikel heb ik inmiddels opgestuurd naar de 

hoogste niveaus van de OESO en ik heb als keurig 

antwoord gekregen dat de verantwoordelijke voor 

het rapport sinds kort met pensioen is, dat dat 

waarschijnlijk de reden is waarom hij niet 

geantwoord heeft, maar dat ze m’n artikel zorgvudig 

zullen bekijken. Dus neem ik aan dat er nu wat 

wenkbrauwen gefronst worden in Parijs en ben ik 

hier in Mexico benieuwd hoe ze zullen reageren. Dat 

is niet zo’n eenvoudige opgave, want toen het 

rapport gepubliceerd werd, dat was dus eind januari, 

is meneer Slim in toorn ontstoken en heeft het 

afgedaan als “una jalada”. Dat heeft in alle kranten 

gestaan en de OESO heeft daar wat diplomatieker op 

gereageerd door Slim op een paar ondergeschikte 

puntjes gelijk te geven, maar verder voet bij stuk te 

houden. 

 

In mijn artikel heb ik me er zorgvuldig van onthouden 

om het gedrag van Telmex en Telcel goed te praten. 

Natuurlijk zijn dat geen lieve jongens en als ze de 

kans zien om een concurrent min of meer binnen de 

regels onderuit te halen, zullen ze dat niet laten. Dat 

gebeurt overal  waar honden vechten om een been. 

De concurrenten Movistar, Nextel, Axtel en 

consorten zijn ook geen lieve jongens en laten geen 

gelegenheid ongebruikt om zich te beklagen over de 

gemene streken van Telmex en Telcel, die in de 

publieke opinie bij voorbaat als monopolisten op het 

verdachtenbankje zitten. Daarbij wassen ze hun 

handen in onschuld en vinden een gretig gehoor bij 

autoriteiten, zoals de Cofetel en de Cofeco (de 

mexicaanse NMa), die zich maar moeilijk kunnen 

veroorloven al te zeer tegen die publieke opinie in te 

gaan. 

 

Rijke mensen kan je van drie kanten bekijken. 

Sommigen zijn rijk omdat ze het geld van anderen 

afpakken. Dat zijn de schurken. Monopolisten horen 

daarbij. Alleen Robin Hood mag afpakken, maar die 

houdt het dan ook niet voor zichzelf. Anderen zijn rijk 
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omdat ze geluk hebben gehad. 

Die hebben de loterij 

gewonnen. Ze komen er een 

stuk beter vanaf en blijven 

onschuldig. Uiteindelijk zou het 

jezelf kunnen overkomen en 

dan zeg je toch niet nee! Nog 

weer anderen zijn rijk omdat ze 

dingen doen die zo aanslaan bij 

het publiek dat iedereen graag 

bereid is er z’n portemonnaie 

voor open te trekken. De laatste 

categorie gaat vrij uit, die is 

gevierd, hun rijkdom wordt hen 

vergeven. Die groep bestaat oa. uit kunstenaars en 

topsporters die ons in vervoering brengen met hun 

song of een juweeltje van een goal. Ook sommige 

ondernemers horen daarbij. Wat heeft Bill Gates niet 

allemaal voor ons betekend? Of Steve Jobs?  

 

Tot welke categorie behoort Carlos Slim? Er valt over 

te twisten. De manier waarop hij Telmex verkregen 

heeft is alom verdacht, maar als er fraude was, kan 

het niet meer geweest zijn dan voorkennis en er is 

nooit iets bewezen. De 

tarieven die hij vraagt voor 

de telefoondiensten zijn 

alleszins redelijk en het feit 

dat zijn marktparticipatie in 

vaste telefonie de laatste tijd 

zelfs iets omhoog is gegaan, 

geeft toch aan dat een aantal 

abonnees Telmex gewoon 

verkiest boven de 

concurrentie. Wat let hen 

een andere operator te 

kiezen? Wat is erop tegen als 

Slim bedrijven opkoopt waar 

het slecht mee gaat of die gesloten dreigen te 

worden, en er vervolgens iets van maakt? Misschien 

heeft hij wel geluk gehad en zijn het geen 

verdiensten. Nicolas Taleb heeft ons in zijn boek 

Fooled by Randomness geleerd dat die twee moeilijk 

uit elkaar te halen zijn. Maar dat zou Slim nog maar 

terugbrengen naar de tweede categorie, niet naar de 

eerste. ‘t Lijkt erop dat degenen die hem uitroepen 

tot een schurk, daarmee meer over zichzelf zeggen 

dan over Slim. 
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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 
 

 

Ecofilm festival – Duurzame energie in Nederland  
Op 10, 11 en 12 juli vindt in Mexico-Stad de tweede editie plaats van het EcoFilm festival. Nederland is dit jaar 

speciale gast. Aangezien 2012 door de Verenigde Naties is uitgeroepen tot het “Internationale Jaar van de 

Duurzame Energie voor Iedereen” staat het driedaagse evenement dit jaar in het teken van energie. Tijdens het 

festival zijn in een aantal bioscopen van Cinemex naast Mexicaanse ook Nederlandse films met dit thema te 

zien. Op een conferentie op 11 juli in het Museo Franz Mayer zal gesproken 

worden over Nederland, film en duurzaamheid. O.a. ondernemer Marjan 

Minnesma (zij kreeg vorig jaar door krant Trouw de eerste plek in de 

Duurzame 100 toebedeeld) en Wiendelt Hooijer (projectleider van de Green 

Film Making Competition) zullen hier een lezing verzorgen. Voor meer 

informatie over EcoFilm: www.ecofilmfestival.org.  
 

 
Guanajuato International Film Festival – Nederland gastland 

In Guanajuato is van 20 tot en met 25 juli een breed scala aan films van over de hele 

wereld te bewonderen tijdens het Guanajuato International Film Festival. Dit zeer 

succesvolle festival trekt ieder editie grote aantallen bezoekers en viert dit jaar haar 

vijftiende verjaardag. Nederland neemt dit jaar de rol van gastland op zich: de 

Nederlandse filmindustrie geeft acte de présence en een gevarieerd aanbod van films en 

documentaires van Nederlandse bodem zal vertoond worden. Meer informatie over het 

filmfestival is te vinden op: www.guanajuatofilmfestival.com.  
 
 

Expositie WATERWORKS 
De reizende expositie WATERWORKS, die onderdeel vormt van het 

waterproject “Vivir con agua. México y Holanda compartiendo experiencias” 

van de Nederlandse ambassade, is vanaf 22 juni een maand lang te 

bezichtigen in Centro Comercial Andares in Zapopan. Deze expositie laat de 

tien beste ideeën van Mexicaanse studenten zien afkomstig van de wedstrijd 

“Wise With Water”, georganiseerd door Nuffic-Neso. Ook toont de expositie 

voorbeelden van recente projecten op het gebied van (Nederlandse) 

architectuur en planologie. Meer informatie is te vinden op de volgende 

websites: www.dafdf.mx en www.nesomexico.org. 

http://atlassubjetivodemexico.wordpress.com/
http://www.ecofilmfestival.org/
http://www.guanajuatofilmfestival.com/
http://www.dafdf.mx/
http://www.nesomexico.org/
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WISTEN JULLIE ... ?  

door Kees Burk 

…...dat de aanleg van het laatste stuk van Rijksweg A4, de ontbrekende 7 Km. tussen Vlaardingen en Delft door 

Midden Delfland, een aanvang heeft genomen. Op 26 april jl. is na een periode van 50 jaar discussie met een 

symbolische gebaar, de eerste schop in de grond gestoken en werd door Minister Schultz van Haegen een begin 

gemaakt met de aanleg. Deze weg moet de zeer drukke A13 in de toekomst gaan ontlasten. 

 

...dat de voorzitter van de Tweede Kamer, Gerdi Verbeet, zich bij de verkiezingen van 12 september, niet meer 

verkiesbaar stelt. Zij was Kamervoorzitter sinds 2006 en werd in 2010 herkozen. Zij verklaarde, dat zij nu bijna 

20 jaar in Den Haag heeft gewerkt en vindt het tijd voor andere zaken. 

 

...dat door de kijkers van het VPRO programma "De Slag Om Nederland" het winkelcentrum Stockhorst in 

Enschede tot de "Lelijkste Plek" in Nederland is uitverkoren. De Stockhorst kreeg in de laatste stemronde 37% 

van de stemmen, de Brinkmannpassage in Haarlem 32% en het stationsgebied van Zoetermeer 31%. Eerder 

waren deze drie locaties al geselecteerd uit een top-tien. 

 

...dat de Libris literatuurprijs 2012, de prijs voor de beste Nederlandstalige roman van het afgelopen jaar, is 

toegekend aan A.F.Th. van der Heijden. Met de keuze voor "Tonio, een requiem` voor zijn door een ongeluk 

omgekomen zoon, heeft de vakjury, onder leiding van Robbert Dijkgraaf, het werk bekroond. 

 

...dat door de financiële malaise bij VESTIA zo'n honderd bouwprojecten op de tocht staan. Het betreft 

renovatie, sloop en nieuwbouw in hoofdzakelijk achterstandswijken in Rotterdam,  Den Haag, Zoetermeer, Delft 

en het Westland. Dit heeft verpaupering, veiligheids- en leefbaarheidsproblemen in de betreffende wijken tot 

gevolg. 

 

...dat in februari 2010 Sietze Jan V. een blikje bier op straat 

consumeerde. Van een agent, de verordeningen op dit punt 

kennende,  moest hij dit blikje afgeven. Sietze noemde de 

agent toen een "mierenneuker". De agent, in z'n wiek 

geschoten, maakte hierover proces verbaal op hetgeen 

uitmondde in een veroordeling door de Almelose 

politierechter in november 2010, waarbij een straf werd 

opgelegd. V. ging in hoger beroep. Uiteindelijk besliste de 

Hoge Raad in mei j.l. dat het woord "mierenneuker" niet als 

beledigend kan worden beschouwd en stelde V. in het gelijk. 

 

...dat de  reeds in december 2010 bekend geworden zaak m.b.t. kindermisbruik op grote schaal in diverse 

kinderdagverblijven is uitgemond in een veroordeling door de Amsterdamse rechtbank van de belangrijkste 

verdachte Robert M. Op 21 mei j.l. werd hij veroordeeld tor 18 jaar cel en TBS met dwangverpleging. Het OM 

had eerder 20 jaar geëist. Daarnaast moet hij 8000 euro per kind betalen. M's echtgenoot is veroordeeld tot 
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een gevangenisstraf van 6 jaar. Het OM had hier 12 jaar geëist. Ter herinnering het gaat om het misbruik van 87 

zeer jonge kinderen. Robert M. gaat in hoger beroep, alsook het OM. 

 

...dat de spin-off van het onderzoek van het OM en de KLPD in de zaak tegen Robert M. heeft geleid tot het 

ontrafelen van een mega-netwerk van contacten via internet. Er zijn 1116 aliassen en nicknames van 

gesprekspartners van Robert M. onthuld, wat heeft geleid tot 508 rechercheerbare zaken van kindermisbruik. 

Hiervan spelen er  440 zaken in het buitenland verspreid over 52 landen. In Nederland zijn er 68 zaken in 

onderzoek en zijn er 13 aanhoudingen verricht en 23 verdachten gehoord. 

 

...dat in het nummer van de Financiële Telegraaf van 31 mei j.l., een artikel is verschenen van de hand van 

Edwin Timmer waarin jullie medelid Adriaan ten Kate ten tonele wordt gevoerd, die het in een uitvoerig artikel 

opneemt voor Carlos Slim. Alles verlucht met een imposante foto van de geïnterviewde.  

 

...dat één op de drie ondernemers zijn personeel controleert op de sociale media als Linkedln, Facebook, Hyves, 

Twitter enz. Dit heeft al tot ontslag geleid van personeel dat zich negatief uitliet over het bedrijf waar zij 

werkten of hun chef. 

 

...dat drie jonge vrouwen en drie jonge mannen ten onrechte jarenlang in de gevangenis hebben gezeten voor 

een moord die zij wellicht niet hebben gepleegd. In de zomer 1993 werd een  vrouw in de keuken van haar 

Chinese restaurant in Breda vermoord. Daarvoor werden ze veroordeeld. De drie mannen kregen 10 jaar en de 

vrouwen 2 jaar celstraf, die inmiddels is uitgezeten. Bij nader onderzoek is gebleken, dat het OM ontlastende 

getuigenissen niet heeft meegenomen in de bewijsvoering. De Hoge Raad heeft een herzieningsverzoek van de 

procureur generaal ontvangen. 

 

...dat bij de Blokker en Hema in Leidschendam een 

"theepotplasser" actief is. De wildplasser urineert in de 

uitgestalde theepotten, pennenbakjes en thermoskannen. De, 

naar het schijnt, wat oudere man is weliswaar gesignaleerd op 

de bewakingscamera's maar nog niet in de kraag gevat. 

 

...dat volgens het Verwey-Jonkerinstituut de wijk Schieringen in Leeuwarden de slechtste buurt voor 

opgroeiende jeugd in Nederland is. In de wijk komen schoolverzuim, kindermishandeling, jeugdwerkloosheid en 

criminaliteit het meest voor. Met de wijken het Oude Noorden (plaats 2), Schiemond (plaats 4), Tarwewijk 

(plaats 5), spant Rotterdam de kroon. In Den Haag staan de wijken Huygenspark (plaats 3), Schildersbuurt-

Noord (plaats 6) en Oostbroek-Zuid (plaats 8) in de top-tien. 

 

...dat Cito een rekentoets heeft ontwikkeld voor verpleegkundigen. 30% van de verpleegkundigen geeft toe wel 

eens een rekenfout te hebben gemaakt bij het toedienen van medicijnen. Rekenfouten veroorzaken 20% van 

alle medische missers, reden waarom Cito deze toets samen met mensen uit de praktijk heeft ontwikkeld. 

 

...dat verschillende bronnen melden, dat Wiebe Draijer de opvolger zal worden van Alexander Rinnooy Kan als 

voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER). Rinnooy Kan melde in maart jl, dat hij in september stopt, 

om hoogleraar te worden aan de Universiteit van Amsterdam. Wiebe Draijer werkt al sinds 1989 als partner bij  

adviesbureau McKinsey. 
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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 drs. Laetitia van den Assum 

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

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

Penningmeester Willy van Iersel   enolavie@hotmail.com 

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

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

 Roel van Halen 5291 6131 vanhalen@mexis.com 

 Janneke de Geus 5254 4013 jdegeus@nesomexico.org 

 Roeland Delfgauw 5959 6729 mexrolo@hotmail.com 

 Walter Elderink 1106 3657 welderink@gmail.com 

Ledenadministratie en website Eric van Nuland 5662 1033 ericddd@prodigy.net.mx 

PoPo Ad ten Kate 5559 0143 adtenkate@hotmail.com 

Vertegenwoordiger NL ambassade Michel Thijsebaard 5258 9921  m.thijsebaard@gmail.com 

 

Lidmaatschap 

Het lidmaatschap bedraagt 500 pesos per familie 

per kalenderjaar. Leden kunnen deelnemen aan 

alle activiteiten die georganiseerd worden door 

de vereniging en ontvangen tweemaandelijks 

het verenigingsblad de PoPo.  

 

Aanmelding nieuwe leden 
Na betaling van het lidmaatschap een een e-mail 

sturen naar enolavie@hotmail.com, met kopie 

van het stortingsbewijs, naam, adres, 

telefoonnummer.  

 

Betalen lidmaatschap 
Bedrag van 500 pesos storten op 

rekeningnummer 12.90.66 bij Banamex sucursal 

4271 ten name van Wilhelmus van Iersel. Voor 

elektronische storting is de CLABE: 

002180427101290663. Kopie stortingsbewijs 

met vermelding van naam sturen naar Willy van 

Iersel. 

 
Website www.nvmexico.com 

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

