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Beste Popo-lezers, 

De zomervakantie ligt inmiddels ver achter ons en in de tussentijd is er veel gebeurd; verschrikkelijk heftige 

orkanen die sommige delen van Mexico zeer zwaar te pakken hebben gehad en alsof de hevige regenval niet 

genoeg is, zijn de grote stakingen van de leraren nog steeds niet afgelopen. Jan-Albert heeft hierover een zeer 

interessant artikel geschreven waarin eens goed wordt uitgelegd hoe het precies zit met deze stakingen.  

Voor iedereen die de film Nosotros los Nobles heeft gezien heeft Edwin Timmer onderzocht of het nou echt zo 

erg gesteld is in met de rijkeluiskindjes in Mexico en afgelopen zondag heeft een groepje Nederlanders El 

Nevado de Toluca beklommen als onderdeel van de Dutch Volcano Tour 2013. De voorzitter van onze 

Vereniging heeft over dit pittige avontuur een verslagje geschreven. 

Na dit avontuur verteld Ad ten Kate in “Louter Toeval” onder andere waarom het geen toeval kan zijn dat hij af 

en toe zijn hoofd stoot in Mexico. Vervolgens legt Hans Dieleman uit waarom Mexico vaak niet is niet wat het 

lijkt, er zijn regels, er is politie en het lijkt allemaal net echt, maar schijn bedriegt. En natuurlijk hebben we de 

gebruikelijke “wisten-jullie-datjes” uit Nederland van Kees Burk en heeft Dhian Siang Lie een indrukwekkend 

verhaal geschreven over liegen, grote en kleine leugens, om bestwil en om kwaadwil, we doen het allemaal. 

 

Verder is er natuurlijk het woord van de voorzitter met de vermelding van de komende activiteiten van de 

Nederlandse Vereniging en een klein overzicht van de komende evenementen van de Nederlandse Ambassade. 

Tevens is er een rectificatie in deze Popo: in het afgelopen nummer waren de sponsoren en de hoofdsponsoren 

van de Nederlandse Vereniging niet vermeld. Gelukkig worden de logo’s van deze belangrijke sponsoren in deze 

en in de komende Popo’s van dit jaar wel vermeld.  

Wij wensen jullie veel leesplezier! 

Ad, Edwin, Jan-Albert en Jorrit

http://www.javaganu.net/
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HET WOORD VAN DE VOORZITTER  
 

Geachte lezers van de Popo, 

 

De zomer zit er weer op, de scholen zijn weer begonnen. In Mexico stad hebben we de jaarlijkse home-coming 

borrel weer gehad met wederom een opkomst van ca. 60 mensen, waaronder enige nieuwe medelanders die 

uit Holland, USA en Uk zijn gekomen om te werken voor een international  bedrijf, al dan niet van hollandse 

bodem.   

 

Wij willen ons bestuurslid Janneke de Geus nogmaals hartelijk bedanken voor het beschikbaar stellen van haar 

kantoorruimte . Tevens ook Eric, Els, Michiel en Hans voor de organisatie en de overheerlijke Satés en nogmaals 

Janneke voor de shoarma broodjes.  Ik heb vernomen dat men tot in de vroege uurtjes gezellig heeft kunnen 

bijbabbelen. 

 

Wat hebben we verder op stapel staan?   

 

Ons erelid ridder Henk Keizer heeft de organisatie van het Dutch Tennis Grand Slam Mexico op zich genomen 

dat eind oktober zal plaats vinden. 

 

De algemene ledenvergadering is vastgesteld op 8 november op de residentie van onze ambassadeur en 

SINTERKLAAS komt in het laatste weekend van November, opdat de goedheiligman dan weer op tijd in Holland 

is om ook daar onze kinderen van snoepgoed en caudeautjes te voorzien. Zegt het voort! 
 

Gaarne verwelkom ik U op die algemene ledenvergadering, maar LET OP, het wordt echt een officiële 

LEDENvergadering, dus alleen LEDEN hebben toegang, U kunt aan de deur Uw lidmaatschap voldoen voor het 

jaar 2014 om daarna toegang te verkrijgen. 

 

Tot begin November, 

 

Roeland Delfgaauw 
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EN WAAROM IS DE LAATSTE WEKEN EIGENLIJK ZO’N 

VERKEERSCHAOS IN MEXICO STAD? 
 

 
door Jan-Albert Hootsen 

 

Het zal geen inwoner van Mexico-Stad de laatste tijd 

zijn ontgaan dat het nogal een bende is in de stad. 

Het centrum wordt sinds een maand of twee in 

gijzeling gehouden door docenten van de radicale 

vakbond CNTE. Met een slordige 11.000 man 

bezetten ze eerst het Zócalo, waar hun kampement 

op vrijdag 13 september door de Federale Politie 

werd ontruimd. Nu hebben ze een klein dorp in de 

vorm van een tentenkamp opgezet. 

De aanwezigheid van de docenten heeft tot nogal 

wat onvrede geleid onder de chilangos, vooral 

vanwege de rampzalige verkeerssituatie die iedere 

keer als ze een mars organiseren ontstaan, maar ook 

door de schade die tijdens onder andere de 

ontruiming van de 13e werd aangericht. Veel 

inwoners van de stad zijn ze dan ook spuugzat; 

volgens de koepelorganisatie van Mexicaanse 

Kamers van Koophandel richt de CNTE met iedere 

demonstratie het lieve sommetje van 900 miljoen 

pesos schade aan, vooral doordat ondernemers in 

het centrum nauwelijks handel kunnen drijven.  

Maar wat is er nu eigenlijk aan de hand? Waarom 

zorgen die lui ervoor dat we er dagelijks een half uur 

tot een uur langer over doen om op onze 

bestemming aan te komen? 

De CNTE-maestros zijn tegen de onderwijs-

hervorming van president Enrique Peña Nieto, die 

eerder deze maand werd ondertekend en in de 

Gaceta, de Mexicaanse staatscourant, werd 

gepubliceerd en zodoende van kracht werd. De CNTE 

is vooral tegen de nieuwe vorm van evaluatie die in 

de wet is opgenomen; ze vinden die oneerlijk en zijn 

bang dat ze er massaal hun werk door kwijt zullen 

raken. 

 

 

Voorstanders van de hervorming stellen dat er toch 

echt iets moet worden gedaan aan de belabberde  

kwaliteit van het Mexicaanse onderwijs. Zo bungelt 

Mexico stijf onderaan de onderwijs-index van de 

Organisatie van Economische Samenwerking en 

Ontwikkeling (OESO); niet alleen scoren Mexicaanse 

leerlingen extreem slecht op het gebied van wis-, 

natuur- en scheikunde (daarin staat het land 

ongeveer op gelijke voet met Jordanië en Thailand), 

ook stokt de ontwikkeling van bijna de helft van de 

leerlingen tussen 15 en 19 jaar.  

In feite komt het erop neer dat het Mexicaanse 

onderwijssysteem is gericht op het klaarstomen van 

een grote groep laag opgeleide jongeren, klaar om in 

de assemblagefabrieken van de maquiladora voor 

een matig loon te werken. Er is nauwelijks innovatie 

in Mexico, er wordt nauwelijks opgeleid voor een 

hoogwaardige technische industrie, het land 

produceert nauwelijks patenten. 

Wie is er verantwoordelijk voor deze janboel? De 

meeste beschuldigdende vingers wijzen naar de 

SNTE, de grootste vakbond van Latijns-Amerika. De 

SNTE vertegenwoordigt 1,2 miljoen docenten en is 

een bijzonder grote machtsfactor in Mexico; in 2006 

hielp de toenmalige vakbondsbaas Elba Esther 

Gordillo met haar enorme achterban Felipe Calderón 

aan een verkiezingsoverwinning. En de SNTE gaat er 

(stilletjes) prat op deelstaatregeringen te kunnen 

maken en breken. 

Het Mexicaanse federale onderwijsbudget is niet 

wezenlijk lager dan dat van ontwikkelde landen als 

Noorwegen, Nederland of de Verenigde Staten. Het 

probleem is echter dat zo'n 80% naar 

docentensalarissen gaat, significant meer dan in 

andere OESO-lidstaten. Dat is met name te danken 

aan de SNTE, die zijn enorme politieke kapitaal al 



 

JAARGANG  50, NR 4, OKTOBER 2013 
 

decennia inzet om met succes hoge salarissen op te 

eisen voor met name de leiding. Daardoor is volgens 

critici een systeem ontstaan waarbij de kwaliteit van 

het onderwijs ondergeschikt is geworden aan 

politieke trouw aan de leiders van de bond.  

Zo zouden er zouden duizenden docenten zijn die 

wel hun loon tweewekelijks komen afhalen, maar 

eigenlijk nooit voor de klas staan (de zogenoemde 

aviadores of 'vliegeniers´). Een ander veel 

voorkomende wantoestand is het 'overerven' of 

verkopen van docentenposities; ouders geven hun 

baan na hun pensioen door aan een zoon of dochter, 

zonder dat die competent is om voor de klas te 

staan. Zolang die persoon trouw is aan de 

vakbondsleiding, wordt hij of zij gewoon 

geregistreerd als docent door de SNTE, en het 

Ministerie van Onderwijs (SEP) kan vanwege de 

enorme politieke macht van de bond weinig meer 

dan de status quo accepteren.  

Vanuit Nederlands perspectief klinkt het absurd dat 

een vakbond de salarisstromen en de kwaliteit van 

het onderwijs in de houdgreep houden. En volgens 

de regering-Peña Nieto is dat nu precies wat er moet 

gaan veranderen dankzij de hervorming. Alleen is de 

CNTE daar keihard tegen. 

Een veelgemaakte vergissing, vooral in de 

buitenlandse pers, is het verwarren van de CNTE met 

de SNTE. Dat is echter niet hetzelfde beestje. De 

CNTE is in 1979 afgescheiden van de SNTE om 

tegenwicht te bieden tegen wat de CNTE de cynische 

en machtspolitiek van de SNTE noemt.  

De CNTE, die ongeveer 10% van het totale 

docentenbestand in Mexico vertegenwoordigt, is van 

een heel andere stiel: ze heeft Marxistisch-

Leninistische wortels. De meeste leden van de CNTE 

werken op het platteland, in arme staten als 

Michoacán, Oaxaca en Guerrero. Ze verdienen met 

gemiddeld zo'n 6000 pesos per maand heel wat 

minder dan de SNTE-docenten (gemiddeld 21.000 

pesos per maand) en genieten ook heel wat minder 

beneficios in de vorm van pensioenen, bonussen en 

zorgverzekeringen. 

De CNTE is ook van een veel radicalere aard; 

Nederlanders in Oaxaca zullen het jaar 2006 niet snel 

vergeten, toen Sección 22, de lokale afdeling van de 

CNTE, gedurende zeven maanden Oaxaca de Juárez 

praktisch afsloot van de buitenwereld uit protest 

tegen de toenmalige gouverneur Ulises Ruiz. Ze 

eisten zijn aftreden, wat uiteindelijk gebeurde, maar 

presenteerde zich tegenover de wereldpers als een 

pressiegroep van formaat. 

De CNTE is inmiddels een bittere rivaal van de SNTE, 

een vijandschap die is ontstaan uit onvrede van de 

CNTE-leden met de bevoorrechte positie van hun 

SNTE-collega's. Waarom is dan juist de CNTE tegen 

de onderwijshervorming? Zou het niet logischer zijn 

dat ze Peña juist steunen? 

Absoluut niet, zo stelt de CNTE. De leden van de 

linkse bond stellen dat hun baan groot gevaar loopt 

dankzij het nieuwe beleid wat betreft evaluatie van 

docenten. Dat beleid houdt in dat docenten na drie 

jaar worden geëvalueerd. Slagen ze daar niet voor, 

dan krijgen ze nog twee evaluaties na een jaar om 

alsnog goede cijfers te halen. Lukt dan niet, dan 

worden jongere docenten ontslagen en meer ervaren 

krachten 'gedegradeerd' tot een administratieve 

functie. 

Volgens de CNTE is die evaluatie niet eerlijk, omdat 

ze geen rekening houdt met de (volgens hen) vaak 

slechte omstandigheden waaronder ze moeten les 

geven: waarom worden zij, net als hun collega's 

beoordeeld op bijvoorbeeld internetvaardigheden, 

terwijl veel van hun scholen in de arme regio's niet 

eens elektriciteit hebben? Volgens Ruben Nuñez, 

leider van Sección 22 uit Oaxaca, zullen 

tienduizenden CNTE-maestros daardoor hun baan 

verliezen. En dat komt de regering heel goed uit, zegt 

hij, want de CNTE is een verklaard tegenstander van 

wat ze de 'neoliberale' politiek van de PRI-regering 

noemt en, zo hebben we de afgelopen weken weer 

eens kunnen zien, een lastpak als ze de straat 

opgaat.  

Intussen houdt de SNTE zich angstvallig muisstil. In 

februari werd de excentrieke en volgens critici 
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machtswellustige leider Elba Esther Godrillo 

opgepakt wegens verduistering van miljoenen aan 

overheidsgeld. Niemand denkt dat zij de enige 'vuile' 

vakbondsleider was, wat de houding van de SNTE zou 

verklaren; men gaat stilzwijgend akkoord met de 

hervorming, zodat de rest van de vakbondsleiding 

buiten schot blijft. 

Lang niet iedereen sympathiseert met de CNTE; met 

name de hoofdstedelingen zijn ze na twee maanden 

van verstopte wegen en economische schade meer 

dan spuugzat. Voorlopig zijn ze echter nog niet weg; 

dit schrijven volgt een dag nadat de 11.000 maestros 

bij het Monument van de Revolutie hebben besloten 

om gewoon te blijven, ondanks het feit dat ze weinig 

meer kunnen doen om de reeds aangenomen wet te 

kunnen stoppen. Als er iets is dat de CNTE kan, is het 

wel demonstreren; één van de leden vertelde me 

onlangs dat demonstreren een 'levensstijl' voor ze is. 

Met andere woorden: hoe ingewikkeld de 

achtergrond van de verkeerschaos in hartje Mexico-

Stad ook is, we zijn er voorlopig nog niet van af. 
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HET IS ZWAAR OM RIJK TE ZIJN 
 

door Edwin Timmer 

 
Rijkeluiskinderen in Mexico hebben het zwaar. Hun 

exorbitante levensstijl en verwaande gedrag stuit op 

felle kritiek van een twitterende middenklasse. 

Sommigen menen dat sociale media de elitaire 

uitspattingen zullen inperken. Maar peperdure privé-

scholen kweken een nieuwe generatie van verwende 

juniors. Gewend aan hulp van ‘pappie’, voortrekkerij 

en straffeloosheid. ,,Ze denken dat ze door God zijn 

aangeraakt.’’ 

 

Drie Engelse bulldogs reizen de hele wereld over met 

haar. Ze noemt ze ‘mi clan’. En vanaf elke exotische 

bestemming – Moskou, Parijs, Cancún – verschenen 

foto’s op Facebook. Living the high life met Keiko, 

Boli en Morgancito. Eén van de honden kijkt verveeld 

uit het raampje van een privé-vliegtuig. Op een 

andere foto draait hij zijn kop, zittend op het dek van 

een jacht, goedkeurend om naar zijn bazin. Zelfs de 

leren bankstellen in de VIP-room van de luxe winkel 

Vuitton zijn bekend terrein voor ze. 

 

Hun bazin is Paulina Romero Deschamps, dochter 

van de Mexicaanse ‘oliesjeik’ Carlos Romero 

Deschamps. Haar vader leidt al jaren de olievakbond 

STPRM, waaraan elk van de 138.000 medewerkers 

van staatsoliebedrijf Pemex een verplichte afdracht 

betaalt. Ondanks zijn officiële maandsalaris van 

amper 1.500 euro (schaal: machinist) kirt dochter 

Paulina op sociale media over tripjes naar San Tropéz 

en haar Hermès en Louis Vuitton tasjes. Het is dit 

typische junior-gedrag waarvan Mexico de buik vol 

heeft. 

 

Toen Andrea Benitez laatst niet direct een tafeltje 

kreeg in Maximo Bistro in de uitgaanswijk La Roma in 

Mexico-Stad, werd de langharige twintiger razend. 

Wachten zoals andere gasten? ,,Wie denkt u wel dat 

ik ben?’’ De dochter van de invloedrijke politicus 

Humberto Benitez zinde op wraak. Twee uur later 

vielen inspecteurs van het Agentschap ter 

Bescherming van de Consument (Profeco), waarvan 

papa directeur is, het restaurant binnen. Speurend 

naar redenen om de tent per direct te sluiten. 

 

Vroeger zou een rijkeluiskind, uit de beschermde 

klasse van politieke en economische kopstukken, 

wegkomen met zo’n streek. Maar dit keer grepen 

woedende gasten naar hun mobieltjes, en stuurden 

foto’s over de dubieuze inval naar internet. Binnen 

een mum van tijd was #LadyProfeco, zoals Andrea 

werd gedoopt, Kop van Jut. De publieke woede 

luidde het ontslag in van vader Humberto. Zoiets zal 

oliebaas Romero Deschamps niet snel gebeuren. 

Maar na de publicaties over het luxe leventje van 

dochterlief in de krant Reforma, verdwenen alle 

foto’s van haar Facebook. 

 

De twitterende Mexicaanse middenklasse lijkt op 

oorlogspad. Met een Gini-index van 0,47 (NL 0,27) 

kent Mexico, na Chili, het grootste verschil in 

inkomens van alle OESO-landen. Traditioneel gaat die 

ongelijkheid gepaard met klassejustitie. Al sinds de 

generaals uit de Revolutie van honderd jaar geleden 

hun kinderen in bevoorrechte posities 

manouvreerden. ,,Rijkdom is niet het belangrijkste 

kenmerk van juniors’’, zegt Jairo Calixto van het 

satirische tv-programma Política Cero. ,,Het is de 

straffeloosheid.’’  

 

Als wraak op die impuniteit, spelen twitteraars en 

gebruikers van Youtube zelf voor rechter. 

Bijvoorbeeld toen twee jongevrouwen uit de rijke 

wijk Polanco politieagenten agressief belaagden, 

omdat ze in dronken staat uit hun auto waren 

geplukt. Of toen een zakenman voor het oog van 

beveiligingscamera’s een portier in elkaar mepte. Het 

is niet vreemd dat in zo’n context de speelfilm 

Nosotros Los Nobles - ‘Wij de Verhevenen’ een 

enorm succes is. De prent neemt rijkeluiskinderen op 



 

JAARGANG  50, NR 4, OKTOBER 2013 
 

de hak en groeide de afgelopen maanden uit tot 

bestbezochte bioscoopfilm ooit in Mexico.  

 

Volgens recente cijfers van WealthInsight is Mexico-

Stad één van de meest ruimbedeelde wereldsteden 

met multimiljonairs. In totaal wonen er 1830 

personen met meer dan 30 miljoen dollar. Slechts zes 

steden scoren hoger, en lager zitten bijvoorbeeld 

Parijs, Peking en Moskou. Het hele land telt 145.000 

miljonairs en 2.540 multimiljonairs. Zij bezitten in 

totaal 736 miljard dollar, 43% van het totale 

individuele vermogen in Mexico. En in tegenstelling 

tot de wereldwijde trend, groeit het aantal 

Mexicaanse rijkaards stug door ondanks de financiële 

crisis. Tussen 2007 en 2012 nam hun aantal toe met 

32%, tegen een mondiale afname van 0,3%. 

 

Twee steenrijke veronruste ouders stonden ineens 

op de stoep bij psychotherapeute Amelia Espinosa in 

Mexico-Stad. Haar verhaal is tekenend voor de 

denkwereld van sommige rijken: ‘Het betreft onze 

zoon. Hij behandelt zijn omgeving met de punt van 

zijn schoen! Het is vreselijk’, kermde de moeder. 

Haar man, een puissant rijke zakenman uit een 

naburige provincie, straalde correctheid uit zoals 

alleen een gedistingeerde Latino dat kan. ‘Onze zoon 

is onbeschoft tegen obers, tegen leraren, tegen 

iedereen. Hij kijkt neer op elke indiaan en naco – 

ongeschoolde mesties.’ 

 

Espinosa: ,,Als de zoon al mee komt voor een sessie, 

zegt hij tegen me: ‘Jij zit hier niet voor mij. Maar voor 

mijn ouders’.’’ Hij is opgegroeid achter hoge muren, 

zonder contact met minderbedeelde Mexicanen. Een 

wereld van peperdure privé-scholen, geblindeerde 

SUV’s en bodyguards. Een sportwagen als cadeau 

voor zijn achttiende verjaardag. En zodra die in de 

prak wordt gereden, een nieuwe. En in plaats van de 

universiteit, verkiest hij tegenwoordig de nachtelijke 

uren met invloedrijke figuren in zijn provincie. ‘Weet 

je hoe je zaken doet Amelia? Met een goede fles op 

tafel en een lekker wijf op schoot. Dan krijg je alles 

voor elkaar’. 

 

Espinosa: ,,De ouders willen het niet horen, maar de 

zoon is een spiegel van hun eigen gedrag. Want 

waarmee is hij opgegroeid? Hoe praatten zijn ouders 

onder elkaar toen hij vier was? Het neerkijken op 

indianen of mestiezen. Geld en zaken boven alles 

stellen. Mijn sessies zijn zinloos. Die jongen 

verandert alleen als je hem uit zijn sociale kring haalt. 

Want daar is ‘t stoer je neerbuigend te gedragen. Om 

een restaurant binnen te stappen en te brullen: 

‘Ober, stuur al deze gasten weg! Ik wil dat je alleen 

mij bedient’.’’ 

 

Eén van de duurste scholen van Mexico-Stad gaat 

schuil achter een enorm ijzeren hekwerk. Op de 

allerlaatste dag voor de vakantie zijn de gangen 

nagenoeg leerlingvrij. Leraren lopen strak in het pak. 

Eén van hen, Alberto*, is zichtbaar moe. ,,Of ik een 

autoriteit ben voor die kinderen? Ben je gek? Ik ben 

niet meer voor ze dan hun bediendes thuis. ‘Waarom 

moet ik naar u luisteren? Mijn vader betaalt u. 

Zonder hem heeft u geen werk!’ Ik ben geslagen, 

aangeklaagd en bekogeld. Zonder dat de directie één 

vinger uitsteekt. Aquí mandan los padres. Ouders zijn 

hier de baas.’’ 

 

Om hun kroost naar prestigieuze universiteiten te 

sturen als de Tec de Monterrey, Panamericana, ITAM 

of Iberoamericana leggen Mexicanen zo duizend 

euro per maand neer. Naast inschrijfgeld en extra 

giften. Het onderwijsniveau is vaak niet eens hoger 

dan het publieke alternatief. ,,Het gaat er niet om 

wàt ze leren, maar wié ze leren kennen’’, zegt 

socioloog Manuel Gonzalez, die zowel op private als 

publieke scholen lesgeeft.  

 

Een strenge leraar, die jongeren met dwang of straf 

respect bijbrengt voor de medemens, is er niet bij. 

,,Eén collega kwam eens tussenbeide toen twee 

jongens vochten’’, vertelt Alberto. ,,Zijn knie raakt 

het gezicht van één van hen. Binnen twee uur stond 

de vader voor de school met vijf politieauto’s! Om de 

leraar even naar de bajes te brengen. Mijn collega 

jammerde als een kind, ten overstaan van iedereen. 

Zo blijft al het asociale gedrag onbestraft. Ze denken 
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dat ze door God zijn aangeraakt. Slechte cijfers? 

Geen punt. Niemand blijft zitten. Uiteindelijk is de 

collega niet afgevoerd. Maar hij is wel direct 

ontslagen.’’ 

 

Manuel Gonzalez is pessimistisch over de uitwerking 

op de maatschappij. ,,Je brengt een groep nuttelozen 

groot die hopeloos incompetent is, maar die wel 

meent dat ze alles kan maken. En triest genoeg, klopt 

dat vaak ook. Want onze instituties zijn te zwak om 

echt invloedrijke personen te bestraffen. Juniors 

hebben echter één nadeel. Al het geld, al die macht, 

het komt niet door hun eigen daden.  

Het is allemaal dankzij die grote, succesvolle vader. 

Dat is een psychologische berperking. En het uit zich 

vaak in steeds grilliger, extremer gedrag.’’ 

 

Schoolvoorbeeld is Jorge Emilio González. De zoon 

van de oprichter van groene partij PVEM wordt al zijn 

leven lang door schandalen achtervolgd. 

Vermoedelijke betrokkenheid bij de dood van een 

vrouw. Acceptatie van smeergeld. El niño verde, het 

groene kind, zoals heel Mexico hem kent, reed 

onlangs met vijf tequila’s op in een politiefuik. Hij 

weigerde te blazen. ,,Weten jullie wel wie je voor je 

hebt?’’ Binnen een mum van tijd was hij op vrije 

voeten, veel sneller dan de wet voorschrijft. De 

verkiezingsleuzen van Jorge Emilio vorig jaar? 

Keiharde aanpak van wetsovertreders. Herinvoering 

van de doodstraf! Behalve als het jezelf betreft 

natuurlijk. 
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DUTCH VOLCANO TOUR 2013-2014 
 

door Roeland Delfgaauw 
 

Onze Frank Pon heeft samen met Daniel Reitsma een 

programa opgezet met als doel in Januari/Februari 

2014 de hoogste berg van Mexico te beklimmen. 

We zijn een aantal weken geleden al begonnen met 

de voor velen bekende Ajusco. Met de regen 

gedurende deze dagen is dit een mooie tocht,maar 

zeker gedurende afdaling erg oppassen geblazen 

want men glijdt vaak uit en dat kan soms tot mooie 

koprollen en achterwaartse buitelingen aanleiding 

geven. Ondergetekende en Ridder Keizer behoorden 

tot deze bevoorrechtten. Maar de grote oefening 

werd zondag 29 september gehouden op de Nevado 

de Toluca. Daniël had een mooie route via google 

uitgezet van ca. 10km lopen net boven de 4 km grens 

en twee toppen van 4300 en 4600 te beklimmen. 

 

Nou het is een hele 

tocht geworden op een 

schitterende dag met 

een heel helder uitzicht 

tot de popo toe. Zeven 

man sterk was ons team 

en na een mooie rit 

begonnen we om half 

tien de beklimming , die 

ons al snel door de 

krater naar de eerste top 

leidde. Na een zeer snelle  afdaling liepen we buiten 

om de vulkaan heen, genietend van de mooie 

wolkenspelingen en van de grappen en verhalen over 

vorige beklimmingen waar ook ter wereld. Toen 

werd besloten het pad weer te verlaten en naar de 

hoogste top gaan via een ogenschijnlijke makkelijke 

route. 

 

Velen van U weten dat afstanden in de bergen erg 

bedriegelijk zijn, wel zoo ok de moeilijksheidgraad 

van een Ansteig.  Al snel was de steiggraad hoog en 

 

losliggende stenen, grind maakte de route moeilijk 

en het was een hele uitdaging om onderaan de kam 

te komen. Vanuit daaruit moest er flink geklommen 

worden met risico van vallende stenen. Maar we 

hadden een sterk team dat elkaar goed hielp en 

zodoende bleef de moed erin ondanks verschijnselen 

onder sommigen vanwege de hoogte (rond 4200). Na 

twee uur kwamen we op de hoogste kam aan en de 

beloning was een schitterend uitzicht en een rust 

pause. Die was echter snel voorbij, want de weg 

terug was welliswaar zichtbaar, maar gemakkelijk 

was ze niet met afdalingen die af en toe voor 

duizelingwekkende taferelen zorgen.  Wederom hield 

het team zich staande en hielp een ieder hard mee 

om veilig weer in de krater aan te komen. Toen 

kwam de man met de hamer want het laatste stuk 

werd en gerend en maar de boosdoener was echt de 

laatste helling naar boven, die een ieder tot het 

uiterste dreef. Eenmaal beneden aangekomen 

hebben we allemaal genoten van een heerlijk soep, 

tacos en een pilsje. 

 

Frank en Daniël bedankt voor het rijden en aan 

iedereen bedankt voor een onvergetelijke meer dan 

6 uur durende tocht tussen de 4000 en 4600 meter.  

De volgende berg die bedwongen gaat worden wordt 

de Malinche. Wilt U mee gaan  en heeft U een goede 

conditie en goede bergschoenen,laat het ons weten! 

Hoe meer sterke zielen, hoe groter de klimvreugd. 
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LOUTER TOEVAL 
 

door Ad ten Kate

De belangrijkste keuzes in je leven doe je bij geboor-

te. Zonder twijfel is de allerbelangrijkste van hen die 

van je ouders. Als je je daarin vergist ben je nog niet 

jarig. Je loopt bv. de kans dat het zeurpieten zijn, of 

van die zieligerds die bij alle tegenslag de schuld op 

anderen schuiven, of erger nog dat ze bij alles vinden 

dat jij het net zo moet doen als ze het zelf gedaan 

zouden hebben.  

 

Dan krijg je ook nog zo’n rare naam van ze mee, waar 

je verder je hele leven mee door moet. En je erft het 

een en ander van ze. Zoals bv. genen die je kunnen 

voorbestemmen om suikerziekte, quistenieren, 

darmkanker en meer van dat soort ellende te krijgen. 

En niet te vergeten je uiterlijk. Nee, er zijn maar 

weinig fouten waar je zo zwaar voor gestraft wordt 

als het uitkiezen van de verkeerde ouders. 

 

Ik zelf heb een 

behoorlijk goeie 

keuze gemaakt. 

Mijn vader was 

chirurg en m’n 

moeder kwam 

ook uit een 

academisch 

gezin. Dat was in 

die tijd nog 

bijzonder en 

daardoor kwam ik in een gouden wieg terecht. ‘t 

Enige dat uit de hand liep was dat mijn vader 

overleed toen ik nog erg jong was, dus kreeg ik, nog 

maar amper uit die wieg, daarvoor een krakend 

ledikant uit grootmoeder’s tijd in de plaats. Dat had 

z’n nadelen, maar ik heb het me nooit aangerekend. 

Bij m’n geboorte was het nog niet duidelijk dat het zo 

zou gaan. Achteraf bekeken had je ’t altijd beter 

kunnen doen. 

 

 

Of stel je voor dat ik besloten had geboren te worden 

uit de dienstmeid, die in de hooiberg een avontuurtje 

had gehad met de stalknecht. Nu heb je dat niet 

meer, maar in mijn tijd kwamen dat soort dingen nog 

voor. Daar werd dan schande over gesproken. Dan 

was het toch wel even anders met me gegaan dan 

het gegaan is. Nee, alles bij mekaar ben ik behoorlijk 

tevreden over de keuze van mijn ouders. Dat had  

allemaal een stuk slechter gekund.  

 

Maar je ouders is niet het enige dat van belang is. Je 

kan je ook vergissen bij het kiezen van het land. Stel 

je voor dat ik geboren was in Somalië waar ik het in 

ieder geval zonder hamburgers met petat had 

moeten doen. Of in de Congo waar ik op 

dertienjarige leeftijd geronseld was als soldaat en 

had moeten vechten voor de achterhaalde idealen 

van zo’n eikel als Mobutu of voor één van z´n 

tegenstanders, natuurlijk even eikel als Mobutu zelf. 

En dat met wapentuig dat geen indruk maakt op de 

vijand, maar alleen maar op het volk zelf. Dan had ik 

op m’n vijftiende niet beter geweten dan dat de 

wereld er één was van plunderen en verkrachten. 

Nee, dan kan je maar beter geboren worden in een 

land als Nederland. 

 

Dat Nederland van ons was een uitstekende keuze. 

Er zijn maar weinig landen in de wereld met zoveel 

ruimte voor dwarsliggers als ons kikkerlandje. De 

lengte die je voor een gewoon mens nodig hebt, heb 

je in het vierkant nodig voor dwarsliggers. Zo zit dat. 

En een dwarsligger ben ik altijd geweest, dat lijdt 

geen twijfel. Nee, er zijn geen landen waarin het 

overleven zo weinig afhangt van het meelopen met 

de kudde als Nederland. In Mexico kan je je dat maar 

moeilijk veroorloven. Gelukkig was ik al behoorlijk 

groot en sterk toen ik hier neerstreek, maar als ik 

hier geboren was, was ik een ander iemand geweest. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=OybGTFORAJSvbM&tbnid=ZVSgVIlGbUcgAM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://nl.wikipedia.org/wiki/Ooievaar&ei=HOZKUpj5B5PPqQHDtYAY&psig=AFQjCNF7GvY8vWHqhKZoRDrq5NXHkNqXzw&ust=1380726684185152
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Je zou kunnen denken: En de 

VS dan? Dat zijn toch de 

kampioenen van de liberty. 

Daar krijgt ieder individu toch 

de kans om op z’n eigen wijze 

de “American dream” te 

verwezenlijken. Nou, vergeet 

het maar! Je hebt daar een 

stelletje conservatieven van 

heb ik jou daar. In de grotere 

steden, New York, LA, San Francisco, Chicago en 

dergelijke, valt het nog mee, maar zelfs daar is ‘t 

geen alcohol onder de 21. En als je 30 bent kan je 

maar beter een ID bij je hebben, anders word je 

gewoon niet toegelaten in de bar.   

 

Een neefje van me ging ruim twintig jaar geleden 

naar Alabama om eens ergens anders een jaartje 

high school te doen. En dat vanuit ons aloude Amers-

foort waar hij ieder weekend naar lieve lust kon 

stappen met z’n vriendjes. Bij het gastgezin waar hij 

werd ondergebracht hing er een lijstje op de 

slaapkamer met wat hij allemaal wel en niet mocht 

doen. Vooral dat laatste. No black dating, no dit, no 

dat. In dat jaar heeft hij veel geleerd. ‘t Eerste was 

hoe het óók kan. ‘t Was een volledige verrassing. Hij 

had gedacht dat het overal ongeveer hetzelfde was 

als in Amersfoort. ‘t Tweede wat hij leerde was wat 

heimwee was. Dat had hij nog nooit eerder gehad.  

Ik zelf had zo’n ervaring in New York. ‘t Was in juli 

1973 en ‘t was snikheet, een goeie dag voor het 

strand. Coney Island werd ´t. Voor mij en m’n gezin 

was het de eerste keer in de VS, dus waren we 

eindelijk eens in dat land waar alles kon. Nederland 

was toen nog maar net “ontzuild”, de sexuele 

revolutie had nog maar net plaatsgevonden, dus 

hadden wij onze preutsheid nog maar amper van ons 

afgeschud. In Nederland hadden we toen al 

naaktstranden. Dat was nog altijd wat onwennig en 

als mensen van de tijd wilden we dat niet laten 

blijken. Geen moeilijke toestanden dus van het je 

omkleden achter een handdoek. Dat was wat al te 

omslachtig en ik dacht dat ik daar wel om zou 

worden uitgelachen in dat land van Hollywood en 

hippies. Dus ik m’n gympies uit, m’n short uit, m’n 

onderbroek uit en m’n zwembroek aan. Dat alles 

zonder enige ophef overigens om geen onnodige 

aandacht te trekken. Dat lukte dus voor geen meter. 

Een half uur later werd ik nog nagewezen. In dat land 

waar alles kon. Amme ….. nooit niet, zeiden we 

vroeger om het netjes te houden. 

 

Nog weer een keuze die je bij geboorte moet maken 

is die van het tijdperk. Ook daarbij kan je aardig de 

plank misslaan. Neem nou mijn ouders. Allebei 

geboren aan het begin van de vorige eeuw. Dat 

hadden ze nooit moeten doen. Twee wereldoorlogen 

meegemaakt, de eerste weliswaar als kleine kinderen 

in een neutraal land, maar toch … En dan de 

economische crisis van de jaren dertig. Vooral m’n 

moeder heeft lang nodig gehad om het 

zuinigheidstrauma dat ze daaraan overgehouden had 

te overwinnen. Bij m’n vader ging het wat vlotter en 

dat was maar goed ook, want die heeft er maar kort 

van kunnen genieten. 

 

Erger nog, stel je voor dat je in de middeleeuwen 

geboren was. Dan had je het moeten doen zonder 

alle luxe die wij vandaag de dag hebben. Geen 

vervoer, alles lopen tenzij je een paard had. Bij het 

donker worden slapen gaan, want er was geen 

electrisch licht, hooguit een waxinelampje of iets dat 

daarop leek. Geen televisie maar wel een hoop 

muggen. Geen AOW en geen bijstand. En ook geen 

viagra. Die had je trouwens niet nodig, want je mocht 

al blij zijn als je de 35 haalde. En je moest het niet in 

je hoofd halen om niet in God te geloven, dan werd 

je gemarteld of verbrand. Nee, de lage middenstand 

van de 21ste eeuw heeft het toch wel een stuk beter 

dan de prinsen van toen. Die hadden hun baard al 

afgelikt bij een toilet met waterspoeling!  

 

 

 

 

 

 

 

http://statueofliberty.org/Statue_of_Liberty_Picture_01.html
http://www.bing.com/images/search?q=images+watercloset&qpvt=images+watercloset&FORM=IGRE
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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 

 

Ja, je moet niet te vroeg geboren worden, een beetje 

geduld loont. Ik zag mijn kans schoon in de eerste 

jaren van de oorlog, in 1941. Misschien had ik er 

beter aan gedaan als ik nog even gewacht had. ‘t Had 

z’n voor- en z’n nadelen. ´t Was beter dan een jaar of 

tien ervoor; zo heb ik tenminste de Duitse bezetting 

niet bewust mee hoeven maken. Maar wel ben ik 

wat slecht gevoed in m’n eerste levensjaren.  

 

Anders was ik misschien nog langer geworden en had 

ik hier in Mexico nog vaker m’n hoofd gestoten. Voor 

de militaire dienst was de timing perfect. Eerst kreeg 

ik uitstel en toen ik toch aan de beurt was, kwam de 

geboortegolf aan. Dat was voldoende reden voor de 

Koninklijke Nederlandse Krijgsmacht om me 

definitief af te schrijven. Om met Cruyff te spreken: 

“Elluk nadeel hep s’ foordeel.” 

 

 

 

 

Al met al ben ik behoorlijk tevreden met de keuzes 

die ik gedaan heb. Die waren weloverwogen. En dan 

zijn er nog altijd mensen die beweren dat het louter 

toeval is. Ik weet wel beter. 
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WISTEN JULLIE ... ? 
 

 

door Kees Burk 

 

 

...dat in het in een eerdere PoPo genoemde proces tegen de zakenman Joep van den Nieuwenhuyzen op 19 juli 

jl. vonnis is gewezen. Hij moet een celstraf ondergaan van 2,5 jaar. De rechter acht bewezen, dat hij de 

toenmalige havendirecteur Willem Scholten heeft omgekocht. Hij wordt tevens veroordeeld voor 

faillissementsfraude en meineed. Het OM had eerder 5,5 jaar geëist. Uiteraard gaat Joep in hoger beroep. 

 

...dat de overslag van goederen in de Rotterdamse haven is gekrompen in de eerste helft van 2013 met haast 

een procent  t.o.v. de eerste helft van 2012. Vooral containers en ruwe olie werden minder overgeslagen. De 

huidige president-directeur Smits neemt per 1 januari 2014 afscheid. Hij zal worden opgevolgd door de huidige 

topman van Shell, Allard Castelein. 

 

...dat in een supermarkt in Tilburg een klant opviel. Hij droeg n.l. een winterjas terwijl de temperatuur op straat 

ruim 30 graden hoog was. Nadat hij de zaak verlaten had werd hij aangehouden. Hij bleek de jas te gebruiken 

om gestolen waar uit de supermarkt te verbergen. De politie heeft de man ingesloten en in  een (koel?!)cel 

geplaatst. 

 

...dat op 28 juli jl. de bekendste jazz zangeres van Nederland, Rita Reys, is overleden. Zij had begin van deze 

maand nog opgetreden in een geheel uitverkochte North Sea Jazz Club. Iedere jazz liefhebber is bedroefd bij het 

verscheiden van Europe's First Lady of Jazz. Zij is 88 jaar geworden. 

 

...dat op 23 augustus jl. de niet meer zo bekende zangeres Jetty Pearl is overleden. Zij was in de jaren veertig en 

vijftig erg bekend. In de tweede wereldoorlog verbleef zij in Londen en werkte mee aan Radio Oranje. Zij bracht 

o.a. een cabaret programma en zong daarin liedjes die door de Nederlanders, gekluisterd aan hun clandestiene 

radio, erg werden gewaardeerd. Eén van die liedjes was het toen nu niet meer bekende "Op de hoek van de 

straat staat een NSB'r, het is geen mens, het is geen dier maar een Farizeeër...... Tevens was zij het, die in 1956 

het eerste liedje voor Nederland zong op het Eurosongfestival.   "Jetje van Radio Oranje" is 92 jaar geworden. 

 

...dat er in Rotterdam een groep mensen is opgestaan die de naam "Ajaxstraat" uit het stratenplan verwijderd 

willen zien. Ene Amanda den Hartog heeft een petitie opgesteld die inmiddels al van 634 handtekeningen is 

voorzien.  

 

...dat tegen tien verdachten in de "Quote-500" zaak, celstraffen tot 6 jaar zijn geëist. Het gaat om negen 

mannen tussen de 21 en 44 jaar en een vrouw. De bende uit de Haagse Spoorwijk lieten zich inspireren door de 

publicatie van namen in de Quote-500. De genoemde gefortuneerde personen werden door de bende 

uitgezocht en, wanneer zij thuis waren, want dan stond het alarm "off" werd bij hun ingebroken en van 

waardevolle spullen ontdaan. 
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...dat donderdag 5 september jl. de eerste tropische septemberdag was sinds 1991. 

 

...dat sinds mei jl. er 1294 mensen de mazelen hebben opgelopen. Volgens het RIVM is de epidemie nog niet op 

z'n hoogtepunt en er kwamen vorige week nog 68 nieuwe gevallen bij. In de meeste gevallen gaat het om 

kinderen van 4 tot 11 jaar afkomstig uit, wat is gaan heten de “biblebelt”. 

 

Rotterdam, september 2013. 
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MASKERS  
 

De kern van Mexico is niet dat mensen zich niet aan de regels houden. 

 De kern is dat de regels zich niet aan de mensen houden. 

door Hans Dieleman 

(Uit hoodstuk 1 van zijn boek “Maskers macho’s mañana”, Scriptum, 2010) 

 

Om Mexico te kunnen begrijpen moet u ervan 

uitgaan dat Mexicanen acteurs zijn die acteren in het 

verkeerde decor. Het decor is modern maar de 

denkbeelden, de passies, de dromen en de 

verhaallijnen van de mensen zelf zijn dat niet. Mexico 

is wellicht het meest hybride land van de wereld, 

modern én pre-modern tegelijkertijd op manieren 

die heel moeilijk te doorgronden zijn. Je kan het als 

volgt zien. Mexicanen zijn als mensen die een 

horloge dragen hoewel voor hen de tijd niet 

mechanisch is of absoluut. Ze kennen de wetten van 

het land maar de moraal achter die wetten is niet 

hun moraal. Ze kennen de Spaanse woorden voor 

lichaam en geest maar eigenlijk delen ze de wereld 

helemaal niet op in onderdelen als lichaam en geest 

of aarde en lucht. Het decor van moderniteit is hen 

opgedrongen in de periode van de Spaanse 

overheersing en de kolonisatie. Maar het is niet echt 

hún decor ook al accepteren ze het en gebruiken ze 

het om er hun eigen drama’s, tragedies en comedies 

in te vertolken.  

 

Mexico-Stad is een mooi voorbeeld van zo´n 

moderne stad in Mexicaanse stijl. De stad is 

onderverdeeld in “delegaciones”, stadsdelen en 

wijken of “colonia´s”, terwijl alle colonia’s postcodes 

hebben, alle straten een naam en alle huizen en 

nummer. Heel ordentelijk allemaal. Daar komt nog 

bij dat elke stad in Mexico, en dus ook Mexico-Stad, 

een stratenboek heeft waarmee je elke plek 

gemakkelijk kunt opzoeken. En sinds een paar jaar 

staat die stratengids, de zogenaamde Guía Roji (de 

Rode Gids), ook op internet. Met een systeem dat 

enigzins weg heeft van Google Earth. Echt waar. 

Dat is de formele en de virtuele werkelijkheid. Maar 

wat ontdekt u als u het stratenboek goed 

bestudeert? Dan zult u zien dat Mexico-Stad vele 

tientallen straten heeft die “San Fransisco” heten, en 

dat er een hele rij straten is met de naam 

“Nochebuena”. En, echt waar, dat er meer dan 

honderd straten zijn die de naam “Cinco de Mayo” 

dragen. Cinco de Mayo, vijf mei, is ook in Mexico een 

feestdag maar om een andere reden dan in 

Nederland. Vijf mei 1862 was de dag dat Mexico het 

Franse leger versloeg in de Slag bij Puebla en zo 

voorkwam dat het land opnieuw gekolonialiseerd 

zou worden. Nog steeds is vijf mei een feestdag en 

men is kennelijk nog steeds zo verheugd over het 

gebeurde dat men zijn straat er graag naar 

vernoemt! De drie voorbeelden die ik hier geef zijn 

geen uitzonderingen en achter de perfecte logica van 

de stad met zijn stadsdelen, wijken, postcodes, 

straatnamen en huisnummers gaat een werkelijkheid 

schuil die een stuk weerbarstiger is.  

 

Het is Mexico ten voeten uit. Toen ik het hier met 

mijn Argentijnse vriend Iván over had haakte hij er 

direct op in: ”is het jouw ook opgevallen dat de 

nummering van de huizen vaak helemaal niet op 

volgorde is? Wat heb je dan aan straatnummers, als 

ze in willekeurige volgorde zijn aangebracht?” Iván 

kan er net zo verbaasd over zijn als ik, en bijna 

steevast voegt hij er dan aan toe dat het ook heel erg 

“liberador” is, heel erg bevrijdend. Mexico is heel erg 

bevrijdend want de regels die er zijn, daar hoef je je 

niet aan te houden en de manier waarop de dingen 

georganiseerd zijn, ach, dat is niet zelden schijn, 
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facade, decor. Je kunt, kortom, gewoon je eigen gang 

gaan. 

 

Het meest absurde is misschien wel het nieuwe 

systeem waamee Mexico-Stad de ochtend- en de 

avondspits te lijf gaat. Of beter nog, de manier 

waarop de Mexicanen hiermee omgaan. De stad 

heeft veel wegen met eenrichtingsverkeer. In de 

morgen zitten de wegen waarmee je de stad inrijdt 

helemaal vol, en in de avond de wegen waarmee je 

de stad uitrijdt. Men heeft nu besloten om de 

rijrichtingen aan te passen aan de spitsuren. ´s 

Morgens wisselt de rijrichting van de wegen 

waarmee je de stad uit kan, en ´s avonds gebeurt 

precies het tegenovergestelde. Slim bedacht, dat 

moet je de Mexicanen nageven. Er is een heel 

systeem van dynamische verkeersborden neergezet 

zodat iedereen kan zien wat de rijrichting in een 

bepaalde straat op een bepaald moment is. Dat moet 

ook wel want anders wordt het een chaos! En? 

Jawel! 

 

 

De foto geeft precies aan wat de echte werkelijkheid 

is. Op de foto zie je een immens oranje bord dat zegt: 

“Oppassen, tussen 17.00 en 21.30 is de rijrichting in 

deze straat tegengesteld. Om alle misverstand te 

voorkomen is er naast het bord een klok geplaatst en 

boven de klok een pijl die de richting van het verkeer 

aangeeft. Op de foto geeft de klok aan dat het 18.09 

uur is en de pijl geeft inderdaad de rijrichting aan die 

op dat moment gebruikt zou moeten worden. En de 

auto´s? Die rijden vrolijk allemaal de andere kant uit. 

Er staat op de foto zelfs een politieauto met 

zwaailicht, die samen met de anderen zonder 

problemen tegen de aangegeven rijrichting in rijdt. 

De rijrichting verandert overigens wel, maar op een 

spontane manier.  Ik neem deze straat ´s ochtends 

om naar mijn werk te gaan en ik neem hem ´s avonds 

weer om terug te keren naar huis. Daarom weet ik 

dat de wisseling van rijrichting nu gemiddeld zo´n 

anderhalf uur na het aangegeven tijdstip van 17.00 

uur plaatsvindt. Eerst was men keurig op tijd en 

beetje bij beetje werd het later. Nu verandert de 

rijrichting zo rond half zeven en echt, het gebeurt 

helemaal spontaan. Een aantal automobilisten 

besluiten dat het wel mooi is geweest en rijden dan 

pontificaal tegen de stroom in. Anderen volgen en in 

een paar minuten tijd rijdt iedereen ineens de 

andere kant uit. 

 

Een collega van me zegt altijd dat Mexico het meest 

surrealistische land van de wereld is. De dingen zijn 

niet wat ze lijken. Vaak klopt dat inderdaad. Regels 

zijn er, politie is er, het lijkt er allemaal net echt, 

maar schijn bedriegt er behoorlijk. Daarbij is het 

belangrijk het volgende steeds onder ogen te blijven 

zien. De kern van Mexico is niet dat mensen zich niet 

aan de regels houden. De kern van Mexico is dat de 

regels zich niet aan de mensen houden. Ze horen bij 

het decor maar niet bij het toneelstuk dat de mensen 

uitvoeren.En dat nu maakt het leven er voor een 

buitenlander zo verwarrend en onbegrijpelijk. 
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LEUGENTJES  

door Dhian Siang Lie 

‘Liegen’ Mexicanen meer dan andere wereldburgers, 

of anders gezegd; is het voor een doorsnee Mexicaan 

gewoon om dagelijks met leugens te leven?  Ik kan 

niet nalaten dat te denken, ook al heb ik geen 

onafhankelijke bronnen die zo’n gedachte zouden 

kunnen staven, zoals Ad ten Kate in zijn artikel ‘eerlijk 

is eerlijk’ in de Popo van maart jl. die wel heeft. Hij 

toont daarin onder meer aan dat wij mensen geneigd 

zijn onszelf te belazeren om eerlijk te lijken en onze 

energie en creativiteit te gebruiken om onze 

oneerlijkheid te verbloemen. Dat is dus net zoiets als 

liegen schoot me te binnen en dat Mexicanen daar 

goed in zijn,  ervaar ik dagelijks om me heen. In zijn 

artikel vraagt Ad zich o.a. af of oneerlijkheid wellicht 

cultuur bepaald is en haalt de kennelijke leus van 

velen hier aan: ‘Quien no tranza, no avanza’. Wellicht 

heb ik hiermede dus toch wel een beetje steun in de 

rug voor mijn gedachte, tenminste wanneer 

oneerlijkheid en liegen inderdaad in elkaars 

verlengde liggen. 

 

Grote en kleine leugens, om bestwil en om kwaadwil, 

we doen het allemaal van tijd tot tijd; ontken het 

maar niet! Liegen vermomt zich voorts in wonderlijke 

vormen: Gewoon keihard nee zeggen, als het ja is, 

tot en met niets zeggen, wanneer het eerlijker zou 

zijn om dat wel te doen. Leugens vertellen is niet 

eenduidig verbonden met goed of slecht: het geven 

van valse informatie door een krijgsgevangene (of 

beter nog het zwijgen, ondanks de martelingen die 

hij ondergaat) zal als een groot heroïsch goed gezien 

worden door het land en de collega’s die hij daarmee 

beschermt. Het gebruik van een vals, maar goed 

geconstrueerd alibi door een moordenaar, 

daarentegen, zal voor de nabestaanden als iets 

verderfelijks ervaren worden. 

 

De film, de literatuur en diverse andere media 

zouden een stuk saaier zijn, zonder leugens en de 

opvattingen van goed of kwaad daarover. Het is niet 

mijn bedoeling om iets toe te voegen aan een 

discussie daarover. Ik wil ook zeker geen mening 

geven of echt liegen, een beetje of onbeschaamd, in 

de politiek, het zakenleven en zelfs onder vrienden 

en in familieverband niet zo nu en dan noodzakelijk is 

om vooruit te komen. Nee, ik wil alleen maar mijn 

observaties noteren van de kennelijke dagelijkse 

gewoonte hier om elkaar niet gewoon te vertellen 

wat er aan de hand is, met als verklaring: het 

leugentje om bestwil, ‘la mentira piadosa’. Ik wil 

voorts een vermoeden uiten waarom Mexicanen dat 

meer van nature doen dan laten we zeggen de 

doorsnee Europeaan. 

 

“Dile que no estoy” hoor ik al gauw wanneer de bel 

gaat en het onverwachte bezoek niet welkom is. Ok, 

dat ken ik, dat doen we 

in Nederland ook en het 

gaat een betrekkelijke 

vreemde inderdaad niet 

aan wat er aan 

belangrijker zaken in huis 

zijn of dat er gewoon 

even rust nodig is. Maar 

wanneer het beter bekenden of zelfs familie is, dan 

heb ik met mijn Nederlandse gevoel toch eerder de 

neiging tekst en uitleg te geven en wel voor zover 

mogelijk, vooraf.  

 

Als er hier al tekst en uitleg wordt gegeven dan is het 

meestal achteraf, is mijn observatie. Er komen dan 

ingewikkelde verhalen aan te pas, leugentjes 
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dus,waarom afspraken niet nagekomen konden 

worden, waarom er niemand thuis was, waarom er 

geen waarschuwend telefoontje gepleegd kon 

worden of iets dergelijk. Wonderlijk genoeg blijkt 

regelmatig dat een toelichting, hoe mooi bedacht 

ook, helemaal niet nodig is, omdat ook de andere 

partij de afspraak niet is nagekomen en er dus 

niemand voor een dichte deur stond. Hier is sprake 

van een patroon is dan mijn conclusie. Bij een 

nieuwe poging tot een afspraak wordt met geen 

woord over de vorige gerept en beide partijen gaan 

glimlachend aan de slag voor een nieuwe.  

 

In deze categorie horen ook dubbele afspraken thuis; 

die worden zonder enige aarzeling gewoon gemaakt 

al zijn ze bijna onmogelijk te combineren. Laatst 

hadden we drie uitnodigingen voor festiviteiten 

tegelijk, maar geen reden om uit te leggen dat we 

tenminste aan een, maar waarschijnlijk aan twee 

uitnodigingen geen gehoor zouden kunnen geven. 

We zien wel, zei Elizabeth. En kijk maar, dankzij de 

Mexicaanse gewoonte dat familie-festiviteiten zich in 

de tijd vrij kunnen ontwikkelen en niet aan de eerder 

vastgestelde uren zijn gebonden, lieten we toch bij 

alle drie ons neus zien. En niemand die 

geïnteresseerd leek, waarom we zo vroeg weg gingen 

c.q. zo laat aankwamen. Echte leugens waren hier 

dus niet eens nodig en uitgesproken waarheden ook 

niet; het laat echter wel een gevoel achter in die 

richting. 

 

In familieverband is dit soort gedrag ook heel 

gebruikelijk heb ik gemerkt. Hoe belangrijk de 

familiebanden in de Mexicaanse cultuur ook zijn, 

elkaar wat voorliegen, de waarheid verbergen, mooi 

weer spelen of juist intens zielig doen is eerder 

normaal dan uitzonderlijk. Ik verbaas me dan dat 

niemand er een punt van maakt, ook achteraf niet 

wanneer de realiteit de leugentjes heeft ingehaald en 

wanneer er echt iets aan de hand is waarvoor de 

familie zich als een hechte eenheid naar buiten 

presenteert. Voor elkaar wordt de eventuele vuile 

was doodgezwegen; dat de buitenwacht mogelijk 

toch wel in de gaten heeft wat er aan de hand, laat je 

ook niet merken. Nee, je praat er gewoon niet over, 

al is mij niet helemaal duidelijk wat er in diverse 

‘frente a frente’ gesprekken wel naar buiten komt en 

waarom dan plotseling in alle hevigheid de etterbuil 

toch openbarst.  Maar als een derde het aandurft om 

echt iets lelijks over de familie te zeggen dan wordt 

de eer met man en macht en eensgezind verdedigd 

met: grote of kleine onwaarheden. 

 

In het meer zakelijk verkeer blijken hele en halve 

leugens ook niet ongebruikelijk. Zo moet ik 

doorgaans tenminste twee keer langs de stomerij, of 

terug naar de winkel waar ik iets ter reparatie heb 

afgegeven of  besteld heb. Op het oorspronkelijk 

afgesproken tijdstip zijn de spullen bijna nooit 

gereed, maar mañana zeker wel en ook dat blijkt de 

volgende dag nog wel eens rekbaar. Het heeft geen 

zin om in het vervolg naar een andere te gaan, daar 

gebeurt geheid hetzelfde. In het begin probeerde ik 

nog uitleg te krijgen waarom, maar de excuses 

klinken dan vaak ongeloofwaardiger dan echte 

leugens. Interessant zijn ook de antwoorden die je 

bijvoorbeeld in speciaalzaken krijgt als je om 

informatie komt.  Zo vroeg ik onlangs naar 

specificaties  in een computerzaak. Ik wist wel 

ongeveer waar ik het over had, maar de verkoper 

geeft me een absoluut onjuist maar wel aantrekkelijk 

verhaal. Ik begin een echt discussie, die de aandacht 

trekt van een supervisor en die blijkt na enig 

aandringen wel de informatie te kunnen geven waar 

ik naar zocht. Arme onwetenden die in de 

onwaarheden van de eerste verkoper trappen. Nog 

wonderlijker vind ik dat we nog steeds op diverse 

offertes van bedrijven wachten voor 

installatieveranderingen e.d. in huis. Ze komen langs, 

nemen de situatie op, maken aantekeningen en dan 
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hoor je niets meer. Kennelijk is onze aanvraag als niet 

zo serieus opgevat, of wacht men wellicht op een 

herhaald verzoek, waaruit zou moeten blijken dat 

onze aanvraag geen ‘mentira’ was.  

 

Wat ook te zeggen van diverse mensen bij ons in de 

buurt, die klusje opknappen en we regelmatig als 

sirviente, alberquero of jardinero inhuren. Toch fijn 

voor beiden zou ik denken dat wij deze hulp en zij dit 

werk in de buurt hebben. Ik verbaas me inmiddels al 

niet meer dat een van hen niet komt opdagen en een 

dag later met een ongeloofwaardig verhaal komt. 

Overigens maken we onszelf daar ook schuldig aan 

door zonder bericht weg te gaan en de volgende dag 

uit te leggen dat we een ‘emergencia’ hadden en dat 

wordt dan als de gewoonste zaak van de wereld 

geslikt. 

 

Kinderen worden al jong geconfronteerd met de 

volwassen wereld van de leugens en nu heb ik het 

niet over het wel of niet bestaan van Sinterklaas of 

de Kerstman. Nee, zo wordt bijvoorbeeld ons kleine 

buurmeisje, Tali geheten, regelmatig met een kluitje 

in riet gestuurd, wanneer er eerder beloofd is dat ze 

mañana echt in ons zwembadje mag, of dat de broer 

van Elizabeth, voor wie ze een zwak heeft, zeker 

langs zal komen. Je kunt inmiddels in haar ogen 

waarnemen dat ze heeft begrepen dat volwassenen 

gewoon vaak de waarheid niet zeggen. 

 

Bij veel van deze momenten denk ik, wat is er nu mis 

om over en weer gewoon te vertellen hoe het echt in 

elkaar zit wanneer dat toch niet als beledigend of 

beschadigend uitgelegd kan worden, of gebruik dan 

tenminste een meer geloofwaardig excuus. Met wat 

meer duidelijkheid en zekerheid kan een ieder met 

een gerust hart zijn eigen verdere besluiten en acties 

ondernemen. Maar nee, ik zie Mexicanen liever 

leven met de onzekerheid van mañana, het 

handhaven van een macho imago en het blijvend 

voorhouden van een masker (vrij naar Hans 

Dieleman1), dan met een open vizier.  

 

Hoe zou het komen dat in het Mexicaanse leven 

normaal lijkt te zijn leugentjes te vertellen, wanneer 

de waarheid zo simpel is en in ieder geval eerlijk, 

gesteld even dat ik het goed zie?  

Ik vermoed dat een verklaring niet eens zo ver te 

zoeken is. Het is toch goed voor te stellen dat de 

godsdienst, geboden, gebruiken en de taal die de 

Spaanse en andere latere Europese veroveraars de 

oorspronkelijk bevolking hebben opgedrongen 

uiteindelijk wel met een glimlach geaccepteerd 

werden, maar dat de echte gevoelens van het ‘mens 

zijn’ daaronder een eigen leven zijn gaan lijden. Er is 

zich zo een cultuur van ‘ja doen en nee denken’ gaan 

ontwikkelen of van publiekelijk strikt vasthouden aan 

macho regels, maar dat er in de geniepige praktijk 

geheel andere normen en waarden worden 

aangehouden.  

 

Ik moet daarbij ook steeds denken aan wat ik ooit 

heb gelezen over wat de laatste opstandige Inca 

keizer Túpac Amara aan zijn naasten zou hebben 

gezegd, voordat hij door de Spanjaarden in Cuzco 

(Peru) geëxecuteerd werd: “Doe wat de Spanjaarden 

van je willen, maar vergeet je afkomst nooit”. Met 

andere woorden: “Lieg!” Het is toch goed denkbaar 

dat Cuauhtémoc, de laatste Azteekse tlatoani, iets 

vergelijkbaars heeft gezegd voor hij hetzelfde lot 

onderging. De tot barbaarse praktijken leidende 

systemen van de encomienda en repartimiento in het 

begin van de koloniale geschiedenis, de daarop 

volgende ontwikkeling van de diverse hacienda-

economieën met hun peones als voornaamste 

werkkrachten en hun feodale onderwerping aan de 

rijke eigenaars en hun families, zullen het ‘ja doen en 

nee denken’  zeker niet weggenomen hebben.

                                                           
1
 ‘Maskers Macho’s Manaña’, Hans Dieleman, ISBN: 

9789055947454 
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Ook die rijke grondeigenaars en de heersende 

klassen van Spanjaarden, criollos zelf en de latere 

bovenlaag van de Mexicaanse mestiezen hebben 

volgens mij op een bepaalde manier bijgedragen aan 

de huidige cultuur van leven met leugentjes, zoals 

bijvoorbeeld met de dubbele moraal van de ‘casa 

chica’: een praktijk van keurig getrouwde 

welgestelde mannen om er een tweede gezin op na 

te houden. In het nabije verleden schijnt dat bijna 

een traditie te zijn geweest voor macho-mannen, wel 

officieel geheim en dus met leugens afgedekt, ook 

door de echte echtgenote van meneer, zijn personeel 

en zelfs zijn wat grotere kinderen. In gezins- en 

familieverband was het gewoon om hoge normen en 

waarden te hanteren, dat ook te eisen van de 

mestieze en indigena bevolking, deze tegelijk de 

mogelijkheden te onthouden om dat ook te kunnen 

doen, maar om zelf met regelmaat in het geniep 

diezelfde normen met voeten te treden.  

 

Aan de andere kant waren er ongetwijfeld 

weldenkende en meer vanuit religie voelende en 

menslievende personen die zich weliswaar 

conformeerden aan de levensstijl van hun klasse en 

de uitbuiting van de lager geachte klassen, maar die 

diep down wel degelijk gevoelens hadden omtrent 

het lot van deze mensen die zij vaak als lijfeigenen 

behandelden. In de Mexicaanse geschiedenis, de 

literatuur en de cine mexicano de la época de oro zijn 

trouwens ruimschoots voorbeelden te vinden van de 

discrepantie tussen het werkelijke gevoel en denken 

van de protagonisten en hun handelen in de realiteit 

van het leven dat daarvan afwijkt of dat zelfs 

tegenovergesteld is tot aan een gevoelige 

ontknoping aan het slot. 

  

Legio voorbeelden dus om het ‘liever een leugentje’ 

gedrag van de moderne Mexicaan te verklaren uit de 

specifieke wordingsgeschiedenis van dit land en zijn 

mensen.  

 

Ach, ach, ach, waar heb ik me weer druk over 

gemaakt?! In een wereld waar de groten en 

machtigen der aarde met de regelmaat van de klok 

op professioneel aangeklede en verstrekkende 

leugens worden betrapt, mag de Mexicaan toch 

zeker best zeggen dat mijn stoomgoed morgen klaar 

zal zijn als hij ook wel weet dat het op z’n vroegst pas 

overmorgen is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“I did not have sexual relations with that woman” 
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CULTURELE ACTIVITEITEN VAN DE NEDERLANDSE AMBASSADE  
 

Eind november heeft architect Marlies Roemer het project van EA in Mexico City en op 28 november tot 2 

december is er een Arts en Media event van UTOPIA in museo de la Ciudad de Mexico, een project waar Arne 

Boon aan zal deelenemen. Vervolgens zal Carolina Trujillo op 30 November tot en met 8 december deelnemen 

aan Feria Internacional del Libro in FIL Guadalajara. En tot slot is er het Transito MX event waar Rosa Menkam 

aan meedoet. U kunt een kijkje nemen op: http://transitiomx.net/participante.php?id=65 

 

El día 1 de octubre 20132 se inauguró la nueva oficina de Peace 

Brigades International (PBI) en la ciudad de Chihuahua. PBI apoya el 

trabajo de defensores de derechos humanos y tiene además de esa 

nueva oficina una en Oaxaca. Era un encuent...ro muy interesante entre 

defensores de derechos humanos, representantes del gobierno de 

Chihuahua y miembros del cuerpo diplomático. En la foto e.o. Luz Estela 

Castro de Centro de las Derechos de la Mujer (CEDEHM) exponiendo 

sobre la violencia contra mujeres en la inauguración. 

YOUTH VIDEO CONTEST 

Concurso de Vídeo “Los jóvenes alzan su voz contra la pobreza” 

La UE hace un llamamiento a los jóvenes de todo el mundo para hacer oír su voz. 

 

Eso es lo que busca la Comisión Europea en las opiniones de los jóvenes. El ...tema de las Jornadas Europeas del 

Desarrollo de este año es "una vida digna para todos en 2030". Adolescentes y jóvenes de entre 13 y 24 años 

tendrán hasta el 1 de noviembre para publicar un vídeo de 2 minutos para exponer sus ideas sobre cómo 

combatir la pobreza para conseguir este objetivo. Como futuros líderes y actores del desarrollo, tendrán la 

oportunidad de debatir sobre importantes cuestiones mundiales como son la educación, la salud, el desarrollo 

sostenible, los derechos humanos, el empleo y el medio ambiente. 

 

Para más información sobre el concurso de vídeo y cómo participar, haga clic aquí (en inglés): 

https://www.facebook.com/EUDevDays?sk=app_403834839671843&app_data=dlt-1  

 

Para consultar las normas del concurso, haga clic aquí (en inglés): 

http://eudevdays.eu/doc/EDD13-Video_Contest_Rules_EN.pdf 

 

Para más información sobre las Jornadas Europeas del Desarrollo 2013, haga clic aquí (en inglés): 

http://eudevdays.eu/  

http://transitiomx.net/participante.php?id=65
https://www.facebook.com/EUDevDays?sk=app_403834839671843&app_data=dlt-1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Feudevdays.eu%2Fdoc%2FEDD13-Video_Contest_Rules_EN.pdf&h=qAQFScmpk&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Feudevdays.eu%2F&h=HAQG3856R&s=1
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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 

Webmaster:  Eric van Nuland  mob. 5451 2787 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, telefoonnum-

mer.  

 

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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